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 المساق في لمحة
 المستوى العالي -اللغة "أ": اللغة واألدب 

 تفاصیل المنھج الدراسي

 الُمتطلبات الخاصة بالنصوص عدد النصوص األسلوب مجاالت االستكشاف

 القّراء والكتّاب والنصوص

ینظر مجال االستكشاف ھذا في طرق إنتاج النصوص وقراءتھا 
وتفسیرھا واالستجابة لھا وتأدیتھا، ویستكشف دور اللغة واألدب. وفیھ 

ر الطالب المھارات واألسالیب الضروریة لالنخراط مع  سوف یُطّوِ
لمات في طریقة إنشاء المعنى في النصوص. سوف ینتبھ الطالب إلى الك

الصفحة، والمعنى الحرفي للكلمات، ونوع النص الذي یُقرأ، والمحاور، 
والشخصیات، ومكان وزمان األحداث، واختیار الكلمات، والمالمح 

 األسلوبیة.

عمالن على األقل وعدد من النصوص غیر 
األدبیة. یجب أن یكون الوقت الذي قُِضي في 
دراسة النصوص غیر األدبیة مساویاً للوقت 

 الذي قُِضي في دراسة العملین.

 ستة أعمال، منھا: 

عمالن بحد أدنى یكونان مكتوبین أصالً باللغة  •
التي یدرسونھا، بقلم مؤلفین مذكورین في 

رة  قائمة القراءة الُمقرَّ

عمالن بحد أدنى یكونان ُمترجمین وكتبھما  •
 قائمة القراءة الُمقّررةمؤلفان مذكوران في 

قائمة القراءة من  -یة عمالن یُختاران بُِحرِّ  •
رة  ویُمكن أن یكونا  -أو من مكان آخر الُمقرَّ

 عملین ُمترَجَمین. 
یجب أن تُختار األعمال بحیث تُغطي ثالثة أشكال 

أدبیة رئیسة وثالث فترات زمنیة وثالثة أماكن من 
 قارتین على األقل.

 

عدد من النصوص غیر األدبیة من مجموعة من 
 أنواع النصوص المختلفة.

 الزمان والمكان

ینظر مجال االستكشاف ھذا في طریقة تفاعل النص مع السیاق الذي تم 
ر الطالب المھارات واألسالیب  فیھ إنتاجھ وتلقیھ. وفیھ سوف یُطّوِ

الضروریة الستكشاف كیف تتأثر النصوص بمجموعة متنّوعة من 
العوامل مثل حیاة المؤلف، واألزمنة التي عاش فیھا المؤلف، وطریقة 

قي والنص في بعضھما. سوف ینظر الطالب في كیف تأثیر سیاق التل
تُمثِّل النصوص التي یقرؤونھا الحیاة والثقافة وكیف تعكسھما وتُصبح 

 جزءاً منھما. 

عمالن على األقل وعدد من النصوص غیر 
األدبیة. یجب أن یكون الوقت الذي قُِضي في 
دراسة النصوص غیر األدبیة مساویاً للوقت 

 العملین. الذي قُِضي في دراسة

 التّناص: ربط النصوص

ز مجال البحث ھذا على الروابط بین النصوص والتقالید األدبیة والُمبدعین  یُرّكِ
ر الطالب المھارات  األدبیین واألفكار األدبیة الُمتنّوعة. وفیھ سوف یُطّوِ

واألسالیب الضروریة لمقارنة ومقاربة النصوص من أجل تحقیق فھم أعمق 
ة للنصوص والروابط الشیقة بینھا. سوف ینظر الطالب في للخصائص الفرید

كیف تؤثر النصوص في بعضھا، وسینظرون في النطاق الكبیر للطرق التي 
 یُمكن بھا ربط النصوص وجمعھا في مجموعات.

عمالن على األقل وعدد من النصوص غیر 
األدبیة. یجب أن یكون الوقت الذي قُِضي في 

مساویاً للوقت دراسة النصوص غیر األدبیة 
 الذي قُِضي في دراسة العملین.
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 تفاصیل التقییم
 

 نوع النص  خارجّي/ داخليّ  النسبة المئوّیة عنصر التقییم

ھ (ساعتان و  دقیقة) 15الورقة األولى: تحلیل النصوص الُموجَّ
یُطلب من تتألف الورقة من فقرتین غیر أدبیتین، من نوعي نصوص مختلفین، ومع كل منھا سؤال. سوف 

الطالب كتابة تحلیل منفصل لكل فقرة من الفقرتین مع التركیز على الجانب التقني أو الشكلي الذي تطرحھ 
 درجة) 40األسئلة أو على جانب آخر مشابھ یكون من اختیار الطالب. (

 

نوعان مختلفان من أنواع النصوص غیر األدبیة لم  خارجيّ  35%
 یرھما الطالب من قبل

 دقیقة) 45الثانیة: المقال الُمقارن (ساعة والورقة 
تتكون الورقة من أربعة أسئلة عامة. یُجیب الطالب عن أحد ھذه األسئلة بكتابة مقال ُمقارن یرتكز على عملین 

 درجة) 30من األعمال التي درسوھا في المساق. (
 

 خارجيّ  25%
أي عملین درسھما الطالب (باستثناء األعمال 

التقییم الشفھي الفردي وتقییم مقال الُمستخدمة في 
 المستوى العالي).

 مقال المستوى العالي
كلمة یُكتب أثناء دراسة المساق. سوف یُطلب من  1500 - 1200یتألف ھذا العنصر من مقال یتألف من 

الطالب تطویر خط بحث من اختیارھم فیما یتعلق بأحد النصوص أو األعمال التي درسوھا. یُمكن أن یتعلق 
 درجة). 20خط البحث بالمفاھیم المركزیة الخاصة بالمساق. (

أي نص غیر أدبي أو عمل درسھ الطالب (باستثناء  خارجيّ  20%
 األعمال الُمستخدمة في التقییم الشفھي الفردي). 

 دقیقة) 15التقییم الشفھي الفردي (
غیر أدبي وعمٍل واحٍد من  یتألف ھذا العنصر من عرض شفھي ُمجھَّز. سیُطلب من الطالب مناقشة نٍص 

األعمال المدروسة فیما یتعلق بالقضیة العالمیة المعروضة في كلیھما. یجب أال یستمر التقدیم الشفھي ألكثر من 
س. ( 5دقائق، وسوف یتبعھا  10  درجة) 40دقائق من األسئلة التي یطرحھا الُمدّرِ

 

 داخليّ  20%
أي نص غیر أدبي وعمل درسھ الطالب (باستثناء 
النص أو العمل الُمستخدم في تقییم مقال المستوى 

 العالي).

 
 


