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 أوال: تحديد المجال 

       

منهاج مادة اللغة العربية بالتعليم الثانوي التأهيلي: السنة األولى من سلك األهداف العامة ل .1

 الشعب العلمية والشعب التقنية البكالوريا : 

: مسلك العلوم والتكنولوجيا إلى المبادئ منهاج اللغة العربية بالسنة األولى من سلك البكالوريا يستند 
  اآلتية:
  ؛المتعلمينلحاجات واهتمامات االستجابة 
  ؛تكوين شخصية المتعلم تكوينا متوازنا 

 إعداد المتعلم لمعرفة ذاته ولغته وتعرف تاريخه وحضارته وثقافته ؛ 

  تعزيز دور اللغة العربية باعتبارها مدخال  أساسيا الستيعاب مختلف المعارف الحضارية
 . والثقافية واالنفتاح على الثقافات األخرى والتواصل مع مستجدات العصر

 

  الخاصة بالمادة: الكفايات المستهدفة  . 2

تنمية يهدف منهاج اللغة العربية   الكفايات اآلتية: 
  :الكفاية الثقافية 

  الخطاب ؛ أشكالتعرف 

 تعرف القضايا المعاصرة المطروحة في الساحة الوطنية والدولية؛ 

  اء مرجعيته ،من يسهم في إلغوي وثقافي التمكن من رصيد 

  أنواع الخطابات والمفاهيم والقيمفي فهم التمكن من لغة واصفة 

 االمتحان الجهوي الموحد للسنة األولى من سلك البكالوريا

 -2010-اإلطار المرجعي لمادة اللغة العربية

 الشعب العلمية والشعب التقنية 
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  الكفاية التواصلية: 

  ؛ةمختلفمقامات تواصلية اللغوية في المكتسبات و توظيف المعارف 

 المعاصرة؛فكرية القضايا ومختلف ال، الخطابواع التواصل مع أن 

 فيه.لتواصل مع اآلخر وتبليغ األفكار بوضوح بهدف إقناعه والتأثير ا 
 

 الكفاية المنهجية: 

 

  ؛ مختلف أنواع الخطاب حليلتالتمكن من منهجية 

     ؛مختلف القضايا المعاصرةتشغيل مختلف المقاربات المنهجية من أجل فهم واستيعاب 

  التصنيف، والتنظيم، والتمييز والمقارنة والربط، واالستدالل والبرهنة والحكم والتقويم؛مهارات التمكن من 
 

  االستراتيجيةالكفاية 

 

 تعزيز قيم الثقة بالنفس وقيم التفتح واحترام رأي اآلخر؛ 

 تعزيز االنتماء الوطني والتشبث بالهوية الثقافية والحضارية مع االنفتاح على القيم اإلنسانية ؛ 

 تعزيز المواقف والميوالت اإليجابية؛ 

  ؛ته المستقلةشخصيودعمه لبناء  لدى المتعلم  نقديتكوين حس 

  والمفاهيمالخطابات  مختلف هاتعبرعنالتي استثمار القيم اإلنسانية     . 

 

  ثانيا: تنظيم المجال

 

 مادة اللغة العربية المكونات اآلتية:  تشمل

 النصوص؛ مكون 1-
 علوم اللغة؛مكون 2-

 .واإلنشاءالتعبير مكون 3-

 

 

 

 
 

 :النصوصمكون  -1
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 إلى تحقيق األهداف اآلتية:درس النصوص  يسعى 

  وتحديد بعض أنواع المفاهيم وتعزيز قيم حقوق اإلنسان؛ الخطاب،تعرف المتعلم بعض أنواع 
 انفتاح المتعلم على قضايا معاصرة وخطابات متداولة في الواقع المعيش؛ 

 ؛هاالتمكن من أدوات قراءة النصوص والتدرب على إنتاج 

 تعرف داللة بعض المفاهيم وضبطها وتوظيفها في مقاربة النصوص؛ 

 اكتساب آليات التواصل وتوظيفها في وضعيات مختلفة. 
 

 :مكون علوم اللغة -2
 

 حول:    لمكون تتمحور أهداف هذا ا

    تعزيز الرصيد اللغوي المكتسب؛ 

     توظيفه في مقاربة النصوص والتواصل في مقامات تواصلية مختلفة؛ 

  الكتابي والشفهياستحضار األساليب والقواعد المدروسة وربطها باالستعمال الوظيفي    . 

  :التعبير واإلنشاءمكون  -3

   إلى تحقيق األهداف اآلتية:درس التعبير واإلنشاء يسعى 

 تنمية مكتسبات المتعلم التعبيرية واإلنشائية ؛ 

 ربط المهارات المقررة بمكوني النصوص وعلوم اللغة؛ 

 .التحكم في مهارات اإلنتاج الكتابي 

 ثالثا: مجال االختبار

 :المترشح في ثالثة مجاالتيختبر  
 النصوص درس األول:  يسالرئي المجال – 1

  : المجزوءات المقررة اآلتيةاإلجابة عن األسئلة المذيلة لنص ينتمي إلى إحدى  يعتمد في تقويم هذا المجال

 

 

 

 

 

 المضامين المجزوءة المجال
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 الثاني: مكون علوم اللغة  يالرئيسالمجال -2

 االنطالق من الدروس المقررة اآلتية:يعتمد في تقويم هذا المجال   

 المضامين المجال

االستفهام؛ األمر والنهي؛ التمني؛ المصدر ؛ النسبة ؛ التمييز؛العدد؛ علوم اللغة
   .االستعارة: تعريفها وأركانها؛الطباق والمقابلة

 الثالث: مكون التعبير واإلنشاء الرئيس المجال  - 3
 

 يعتمد في تقويم هذا المكون االنطالق من إحدى المهارات المقررة لكتابة موضوع إنشائي   
 المضامين المجال

مهارة تحليل صورة؛ مهارة توسيع فكرة؛ مهارة الربط بين  التعبير واإلنشاء
 .األفكار،مهارة المقارنة واالستنتاج

 الوضعيات االختباريةرابعا:     
 

 ن (. 10مجال درس النصوص : )  -1
 

 

 :مدى تمكن المترشح من القدرات المستهدفة اآلتيةاالمتحان تقويم  سئلةتستهدف أ

 
 
 
 

 درس النصوص

 
 أنواع الخطاب

الصحفي؛الخطاب الخطاب اإلشهاري؛ الخطاب 
 السياسي.

اإلنسان والتنمية؛اإلنسان والتكنولوجيا؛اإلنسان  قضايا معاصرة
 ومشاكل الهجرة.

 
 الحداثة؛ التواصل؛ اإلبداع. مفاهيم 

 
 التضامن؛التسامح؛الجمال. الشعر والقيم

 سلم التنقيط القدرات المستهدفة لمهاراتا
رصد مشيرات أولية ) عنوان النص؛ أو بدايته؛ أو نهايته أو صاحب  مالحظة النص

براز أو كلمات مفاتيح .النص؛  عالقتها بموضوع النص .....( وا 
 نقطة واحدة
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 ( نقط 4مجال مكون علوم اللغة)  -2
 سلم التنقيط القدرات المستهدفة 
النص، واستخالص عناصرها رصد ظاهرة من الظواهر اللغوية المقررة والواردة في -1

 .ومكوناتها، وبيان أحكامها
 نقطتان

 نقطتان توظيف ظاهرة لغوية أو أكثر في جمل مفيدة .. 2
 ن 4        مجموع النقط                     

 
 ن ( 6التعبير واإلنشاء )  مكون  جالم .2

( توظف فيه إحدى المهارات المدروسة )  إنتاج نص منسجم انطالقا من سند بصري أو لغوي ) صورة أو قولة
 . تحليل صورة أو توسيع فكرة ، أو الربط بين األفكار ، أو المقارنة واالستنتاج (

 سلم التنقيط القدرات المستهدفة                                

جراءات المهارة الواردة في    ن  4 المطلب.االلتزام بالمطلوب والقدرة على توظيف تقنيات وا 
 ن 2 .....واحترام عالمات الترقيم  مراعاة سالمة اللغة، -

 نقط 6 مجموع النقط                                        
 

 
 ول التخصيصاخامسا: جد   

 

 حسب المجاالت -أ

 .تحديد القضية أو القضايا التي يطرحها النص  الفهم      
 شرح  فكرة من األفكار الواردة في النص. 

 نقطتان

 
 
 

 التحليل     

  تحديد حقول  النص الداللية وتصنيف ألفاظها وعباراتها في
 .جدول

  (أفكارا أو قضايا أو مفاهيم تحليل المضامين الواردة في النص
جزاء المكونة لها ، وتوضيح األإبراز العناصر أو ب....(  أو قيما

 العالقات القائمة بين هذه األجزاء.
 براز الطرائق واألساليب المعتمدة في بناء النص وعرض إ

أو رصد ظاهرة أو ظواهر أسلوبية أو بالغية واردة في  ،مضمونه
براز وظيفتها. النص،  وا 

 
 
 
 بع نقط أر 

       
 التركيب        

  بداء كتابة فقرة تتضمن مناقشة القضايا الواردة في النص ، وا 
 .الرأي الشخصي فيها

 ثالث نقط 

 ن10 مجموع النقط
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 سلم التنقيط عدد األسئلة  ةالنسب المجاالت

 ن  10  07 % 50 درس النصوص

 ن  4 02 %20 علوم اللغة

 ن 6 01 % 30 التعبير واإلنشاء

 ن  20   10 %   100  المجموع 
 

 الكفايات حسب  -ب

 النسبة   الكفايات 

 %  40 الكفاية المنهجية

 %   30 الكفاية الثقافية

   % 30 الكفاية التواصلية

 

  حسب المستويات المهارية -ج 
المستويات  ةسالمجاالت الرئي

 المهارية 
سلم  عدد األسئلة 

 التنقيط 
 النسبة 

 
 األول: درس النصوص يسالمجال الرئي

 %  5 ن1 1 المالحظة

 %   10 ن 2 2 الفهم
 %     20 ن 4 3 التحليل
 %  15 ن3 1 التركيب

 %   20 ن4 2 التطبيق الثاني : علوم اللغة  يالمجال الرئيس

 %       30 ن 6 1 التطبيق المجال الرئيس الثالث: التعبير واإلنشاء
 %      100 20    10 المجموع
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