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N/A
تطلع قسم المواد العربية إلى أن يكون متميزا يخرج كفاءات علمية
متميزة في مجال اللغة العربية .



اإلسهام في المحافظة على اللغة العربية لغة القرآن الكريم  ،واالهتمام
بها وتعزيز قيمتها في نفوس أبنائها وإعداد الكفاءات الوطنية المؤهلة
في مجال اللغة العربية وآدابها  ،الذين يخدمون وطنهم ودينهم ولغتهم
وأمتهم .



COURSE DESCRIPTION:

Department’s
Vision:

Department’s
Mission:

جاءمنهج اللغة العربية للناطقين بغيرها تلبية لحاجة المتعلمين من جميع الجنسيات إلى منهج
لغوي متطور يستجيب إلى متطلبات العصر وشروطه ،قادر على إكساب المتعلمين
المهارات الضرورية التي تؤهلهم وتمكنهم من التعايش مع زمن يعتمد المعرفة مصدر ًا
أساسياً من مصادر القوة والبقاء ،فض ً
ال عن تلبية حاجاتهم االجتماعية في التواصل مع
المجتمع العربي داخل الدولة وخارجها وحاجاتهم الروحية لتغذية نفوسهم بالمعاني الجميلة
النصوص األدبية العالية التي ستسهم في توسيع مداركهم و أفق تفكيرهم ،وفي تربيتهم على
تقبل اآلخر والتعامل معه بنضج ووعي وتقدير
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GENERAL COURSE LEARNING OBJECTIVES:

 . 1اكتساب المتعلمين المهارات اللغوية التي تمكنهم من االستماع والتحدث والقراءة
والكتابة باللغة العربية.
 . 2تطوير وتعزيز المهارات اللغوية للمتعلمين بغية الوصول بها اإلى مستوى من
التواصل الفاعل الواعي.
 . 3ا ومفردات وتراكيب ومفاهيم ً.تعرف خصائص اللغة العربية  ،وما يميزها عن
غيرها من اللغات اأسوات
 . 4تمكين المتعلمين من التواصل باللغة العربية لتحقيق متطلبات وظيفية في مواقف
حياتية مختلفة.
 . 5تنمية قدرة المتعلمين على اكتساب المهارات اللغوية من خالل نص لغوي واحد
تتكامل فيه أفرع المادة والمواد األخرى.
 . 6تعرف المتعلمين خصائص المجتمع اإلماراتي ومقوماته الدينية والثقافية
واالجتماعية.
 . 7سائقة تلبي حاجة المتعلمين وميولهم وتوظف أحدث أساليب وطرائق  .التدريس جعل
اللغة العربية لغة محببة من خالل نصوص
 .8توظيف تقانة المعلومات في تعلم اللغة العربية  ،واكتساب مهاراتها المختلفة.
 .9تنمية مهارات التفكير بمستوياته المختلفة من خالل المناهج واالتجاهات اللغوية
واألدبية المعاصرة.
 . 10واحترام اآلخر المستقاة من المبادئ اإلسالمية والمعارف اإلنسانية ّ .تعزيز قيم
التسامح والحوار البناء
 . 11اكتساب المتعلمين الثقافة العربية والحضارة اإلسالمية
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STANDARDS/BENCHMARKS:

يظهر المتعلم معرفة بالمفاهيم النحوية ويستخدم هذه المفاهيم استخدا ًما صحي ًحا) تحدثًا وكتابة(.
ً
يحفظ الرسم اإلمالئي لكلمات بصرية من المحيط اللغوي للمتعلم تتضمن حروفًا تلفظ وال تكتب ،وحروفا تكتب وال تلفظ،
والهمزة المتوسطة
والمتطرفة وكلمتي) ابن وابنة( ،وما يتعلق بوصل بعض الكلمات وفصلها.
ً
يكتب المتعلمون كلمات وجمالً بخط الرقعة مراعين قواعده ومظهرين ميال واض ّحا نحو الترتيب والكتابة بخط واضح.
يبني المتعلمون معرفة لغوية تتصل بالمفاهيم البالغية ،ويتذوقون جمالياتها ،ويستخدمونها في إنتاجهم اللغوي) تحدثًا وكتابة(،
ويقومونها.
يظهر المتعلمون فه ًما لنصوص مسموعة ،ويميزون أفكارها ،ويحللونها ،ويستخلصون منها القيم والمبادئ ،ويقومونها وفق
معايير موضوعية ،ويلتزمون
بآدابها.
يظهر المتعلمون فهمهم وقدراتهم في المحادثة ،كالطالقة والثقة وتنظيم األفكار والوضوح واستخدام عناصر اللغة المحاذية من
مثل :التنغيم ،والنبر،
واإليماء ،واإلشارات…  ،ويشاركون بفعالية في عروض رسمية كالمناقشات العلنية والمناظرات ،ويستخدمون مهارة
المحادثة ألغراض متنوعة كطرح
األ سئلة وتبادل المعلومات ،وإعادة صياغة المسموع أو سرد قصة وتقديم عروض مختلفة.
يظهر المتعلمون فهمهم وقدراتهم في القراءة ،كالطالقة والسرعة والثقة والتحليل والتطوير والفهم واالستيعاب واالستجابة
لنصوص شعرية و نثرية قديمة
وحديثة ومتنوعة) قصة  -مسرحية  -مقالة -رسالة -رواية -طرف -أمثال -وصية-..(.
يكتب المتعلمون نصوصا لغوية متنوعة في مضامينها و أساليبها وفنونها وفق إستراتيجيات الكتابة اإلجرائية ومراحل
تطورها تظهر وعيهم بالمتلقي والغرض من الكتابة ،وتعبر عن آرائهم الشخصية ووجهات نظرهم .
األسئلة وتبادل المعلومات ،و إعادة صياغة المسموع أو سرد قصة وتقديم عروض مختلفة.

RESOURCES:
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الكتاب المدرسي .
كتاب المعلّم.
الوثيقة الوطنيّة لمادّة اللّغة العربية.
كتاب العربية للجميع
كتاب العربية للعالم
كتاب التكلم البنفسجي
اإلنترنت

I.
COURSE OUTLINE:
Semester 1:
)Lesson(s

 – 1حذيفة والهدهد  .أحب العربية 4
 - 2العمل .
 – 3الرياضة .
 – 4جار جديد .
 – 1الفصول األربعة .
 – 2العودة من العطلة .
 – 3الهوايات .
 – 4المدن .
 – 1الماكرون الثالثة
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Chapter
) Gr(9
الوحدة الثاثة
الوحدة الثاثة
الوحدة الثاثة
الوحدة الثاثة
 )Gr.10أحب العربية 5
القسم األول
القسم األول
القسم األول
(  )Gr11أحب العربية 6
القسم األول

Chapter’s #

 – 2لمن الهدية
 – 3الشجرة
 – 4الدنانير الذهبية

القسم األول
القسم األول
القسم األول

 – 1سالم وحصانه .
 – 2الذهب والحكمة .
 – 3البلدان والمدن .
 – 4جحا والثروة .

Gr.12
القسم الثالث
القسم الثالث
القسم الثالث
القسم الثالث

Semester 2:
Chapter

)Lesson(s

Gr.9
1
2
3
4
Gr.10
1
2
3
4
Gr. 11
القسم الثاني
القسم الثاني
القسم الثالث
القسم الثالث
Gr.12
القسم الرابع
القسم الرابع
القسم الرابع
القسم الرابع

أحب العربية . 4
 – 1النّار
أحب العربية .4
 – 2الطبيب الذكي
كتاب التكلم البنفسجي .
 – 3أماكن للزيارة .
 – 4ذكريات ال تنسى  .كتاب التكلم البنفسجي .
 – 1وسائل نقل الركاب والبضائع  .أحب العربية 5
أحب العربية 5
 – 2جلسة عائلية .
العربية للعالم
 – 3المالبس واألزياء .
العربية للعالم
 – 4التسوق .
 – 1دعاء األم .
 – 2جحا القاضي .
 – 3األلعاب الرياضية .
 – 4التواصل االجتماعي .
 – 1قصة صاحب البستانين .
 – 2عبد اللطيف البغدادي .
 – 3دورة الحياة .
 – 4البطة التي تبيض ذهبا ً

Chapter’s #

أحب العربية 6
أحب العربية 6
العربية للعالم .
العربية للعالم .
أحب العربية 6 .
أحب العربية 6 .
أحب العربية 6 .
أحب العربية 6 .
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II.
GRADING:
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Grading Policy/ Assessment Tools:





االختبارات الشفهيّة
االختبارات التحريريّة
أعمال الطالب داخل الفصل
أنشطة الطالب الالصفيّة

Grade Distribution:
Final Exam

30

Semester -1-

Semester-2Points/Weight

Assessment

Points/Weight

Assessment

8
7
4
4
5
5
7
5
5
20

إمالء
قراءة
تحدّث
استماع
واجب
محفوظات
تعبير
مشاركة
أنشطة
اختبار قصير

8
7
4
4
5
5
7
5
5
20

إمالء
قراءة
تحدّث
استماع
واجب
محفوظات
تعبير
مشاركة
أنشطة
اختبار قصير

Cross-Curricular Project(s):
 الربط مع مادرة التربية اإلسالمية ( المشاركة في المناسبات الدينيّة عن طريق األنشطة واألبحاث ) الربط بمادّة الدراسات االجتماعية ( دراسة الشخصيات – المناسبات القوميّة ) -الربط مع مادّة اللّغة اإلنجليزية من خالل ( الطابور الصباحي – المسابقات )
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