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القسمرؤیة :

الجّید،والّتعلیمالّتعّلمخاللمنالحیاةنواحيجمیعفيالقادة تطویر
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العلیاالّتفكیرلمھاراتممتلكوواجباتھ،لحقوقھمدركصالٍحمواطِنوبناءلھا،

.لمواجھة تحّدیات تحیطھ
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تواكُبوالعربّیِة،بالّلغِةترتقيعالّیةبجودةالّلغةومھاراتمعارف توصیل
طرٍحبأسالیبالّصحیحةالعقیدةوغرسالّتعلیمّیة،العملّیةفيالتكنولوجّيالّتطوَر
لصقلالمستقبلّیِة،العملّیِةالحیاةلخبراِتالمحاكیِةاألنشطِةواستخدامجاذبٍة،
وتنمیتھمتطویرھمعلىوترّكزتطّورِه،فيفّعاٍلمجتمعھمعمتفاعٍلإنساٍن

والّتفانيالّثقافيوالّتفاھماألخالقّیةوالقیمبالمعرفةمجھزینعالمیینكمواطنین
الوطنّیةالمسارحعلىدولتھماسمسیقودونحیثوالمحبة،الّسالمالّتسامح،في

والّدولّیة.

العاشر-الّصفالعربیّةاللغةمادة :العنوان

القسمرئیس أستاذ محمود مرسي : المادةمنسق :
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الّدولیّةوودجرینمدرسة
العربیةاللغةقسم

2022-2023

عامةنظرة/المقّرروصف

ـ ترسیخ العقیدة اإلسالمیة وتعزیز القیم اإلنسانیة من خالل القرآن الكریم والحدیث الشریف والشعر وفنون
النثر مثل القصص والمواعظ والمناظرات والجدل والحوار واألقوال المأثورة.

ـ االعتزاز باللغة العربیة واإلیمان بتمیزھا وبخصائصھا التي تكفل لھا االستمرار والقدرة على استیعاب
المستجدات ومواجھة التحدیات.

ـ تعزیز اإلیمان بالتراث الذي استوعبتھ اللغة العربیة وبیان الصلة العمیقة التي التنفصم بین العربیة واإلسالم
ـ تعزیز الروابط بین أبناء الوطن وتمتین ھذه الروابط بینھم وبین إخوانھم في الدین واللغة والثقافة داخل

الوطن وخارجھ.
ـ التفاعل الصادق الواعي مع قضایا األمة ومشكالتھا من خالل وسائل اللغة العربیة في التعبیر واالتصال.

ـ استعیاب المعارف اللغویة واألدبیة وإبراز ما وصلت إلیھ ھذه المعارف من تنظیم ودقة.
ـ جعل المتعلمین قادرین على الربط بین المعارف اللغویة واألدبیة والفكریة في تراثنا العربي والحیاة

المعاصرة.
ـ توظیف النصوص القرآنیة واألحادیث الشریفة، والنصوص المختلفة من الشعر والنثر وغیرھا في تعلم اللغة

العربیة واستخدامھا.
ـ تطویر مھارات التفكیر بمستویاتھ المختلفة بتوظیف المناھج، واإلفادة منھا في فھم النصوص األدبیة والفكریة

والدینیة المختلفة وتحلیلھا.
ـ رفد المتعلم بأسلوب في التفكیر والتعلم یعتمد االنتماء لثقافة األمة والمحافظة على ھوینھا العربیة

واإلسالمیة.
تزوید المتعلم بمعارف لغویة وأدبیة وفكریة تمكنھ من التعامل مع المضمون العملي والفكري للمادة التي

یدرسھا في المستقبل .وتساعده في تحقیق متطلبات وظیفیة وتخصصیة بیسر وسھولة، تمنحھ ثقة واضحة في
ا. التعبیر عن أفكاره ومشاعر ومھمات عملھ شفھًیا وكتابّیً

ـ توظیف تقانة المعلومات في تعلم اللغة العربیة، واكتساب مھاراتھا المختلفة.
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الّدولیّةوودجرینمدرسة
العربیةاللغةقسم

2022-2023

للمقررالعامةالّتعلیمّیةاألھداف
*مھارة القراءة:

- تحلیل الّنص موّضًحا الفكرة الّرئیسة والفكر الجزئّیة فیھ، مفّسًرا المفردات باستخدام مصادر ورقّیة ورقمّیة.
ا. ا وبالغّیً ا ونقدّیً - تحلیل  الّنّص األدبّي تحلیالً فكرّیً

یحّلل فكرالّنّص ثّم یقّیم أسلوب الكاتب في عرض الفكرة.-
بیان تأثیر األلفاظ في توضیح العنصر األدبي كالعاطفة، الخیال، الفكرة، اللغة، األسلوب.. إلخ-
تحلیل الّتقنّیات المختلفة في الّنّص األدبّي كالّرمز، االسترجاع، االقتباس... إلخ ویبیان تأثیرھا على-

عناصر القّصة أو على فكرة الّنص األدبّي.
مقارنة فكرة الّنّص األدبي بنّص أدبي آخر من األدب األجنبّي، ویعّلل وجھة نظر الكاتب ویــدمــج الفكر-

المقدمة فیھا؛ لبناء معرفة وفھم جدیدین عن الفكرة المحوریة، ویحّدد الّظاھرة اّلتي یناقشھا ویمّیزھا
والرسائل المتضمنة في األعمال األدبیة، ودور األلفاظ والّتفاصیل ونبرة الّنّص في توصیل المعنى.

تحدید خصائص العمل األدبّي كالّسیرة الّذاتّیة والغّیرّیة.. إلخ أو خصائص العصور الّشعرّیة كالعصر-
الجاھلي والحدیث.. إلخ.

تحلیل تطّور الفكرة الّرئیسة أو وجھة الّنظر في الّنّص، وكیف نتجت وتشّكلت وتطّورت من خالل-
تفاصیل محّددة.

*مھارة الّنحو:
- یتعّرف صیغ مبالغة اسم الفاعل، ویوّظفھا في مواقف حیاتّیة.

- یتعّرف الّصفة المشبھة، ویشتّقھا، ویعربھا، ویوّظفھا في مواقف حیاتّیة.
- یتعّرف أسلوب االستثناء، ویعربھ، ویوّظفھ في مواقف حیاتّیة.

- یتعّرف أسلوب االختصاص، ویعربھ، ویوّظفھ في مواقف حیاتّیة.
- یتعّرف أنواع الّضمائر، ویعربھا، ویستخدمھا في تواصلھ الّشفوّي والكتابّي.

*مھارة البالغة:
- یعرف مفھوم وأقسام علم البالغة.

- یعرف مفھوم االستعارة ونوعیھ بحسب الّطرف المحذوف، ثّم ینتج جمالً تتضّمن استعارات مختلفة.
- یعرف مفھوم الّطباق والمقابلة، ثّم ینتج جمالً تتضّمنھا.

- یعرف مفھوم الّتقدیم والتأخیر والغرض منھ، ثّم ینتج جمالً تتضّمنھ.
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*مھارة الكتابة:
ا الّسالمة اللغوّیة، واستخدام - أن یظھر الّطالب في كتابتھ قدرة واضحة على الّسیطرة على الموضوع، مراعّیً

األدلة اإلقناعّیة إلبراز أفكاره.
- أن یكتب استجابات لنصوص أدبّیة تّم تحلیلھا، وإعادة كتابة الّنّص األدبّي بأسلوبھ مع مراعاة الكتابة

الّصحیحة.
- تغییر نھایة القّصة بنھایة آخرى من تألیفھ.

- االستعانة بالّتقنّیات كالّرمز، االسترجاع.. إلخ واألسالیب المختلفة كالمقابالت والمقارنات إلنتاج نصوص
أدبّیة جدیدة.

- أن یكتُب الّطالب سیًرا ذاتّیة أو غیرّیة مترابطة األحداث واصًفا المشاھد واألحداث والحركات، موظًفا الحوار
والوصف والّسرد.

- أن یكتب المتعلم نصوًصا تعّبر عن فكرة مركزیة تظھر مقدرة على التركیز والتنظیم وتدل عــلى وعــي
كامل بالمتلقي في عالقتھ بغرض وبموضوع  الكتابة، مــطــوًرا مھارتھ الكتابیة من خــالل مراحل الكتابة (مــا

قبل الكتابة، المسودة، المراجعة)، لتحریر النص.
- المقارنة بین شخصّیات بارزة في األدب القدیم والحدیث والكتابة عن إنجازاتھم وكیف ساھمت في تطویر

األدب العربّي.
- یوّظف األدلة الّداعمة في ما یقولھ، ثّم یراجع مسودات متعددة لما یكتب، ویعید تحریرھا، واضًعا في

اعتباره منطقّیة الّنّص والوضوح، واالختیار الّدقیق لأللفاظ واللغة.
- كتابة نصوًصا سردّیة ومعلوماتّیة وإقناعّیة ووصفّیة وتظھر كتاباتھ تقّیده بالسالمة اللغوّیة.

ا ذاكًرا الّتفاصیل الخارجّیة لألمكان واألحاسیس والمشاعر الّداخلّیة للشخصّیات. - یكتب مقاالً وصفّیً

*مھارة االستماع:
- أن یحّلل الّطالب المادة المسموعة محّدًدا الفكر، والٌنقاط الّرئیسة - أن یناقش الّطالب ما ورد في الّنّص من

أفكار ویبّین موقفھ منھا.

*مھارة الّتحدث:
ا مستخدًما وسائل مرئّیة داعمة، ومستثمًرا الّتقنّیات الحدیثة. ا معلوماتّیً - یقّدم عرًضا شفوّیً
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المقاییسالمعاییر/

ـ یبني المتعلمون مواقف إیجابیة تجاه اللغة العربیة الرتباطھا بالعقیدة اإلسالمیة، ولتمیزھا وقدراتھا على
استعیاب المستجدات ولدورھا في توحید األمة والحفاظ على تراثھا.

ـ یوظف المتعلمون ما اكتسبوه من معارف ومھارات لغویة في تعلم المواد الدراسیة األخرى، والتعبیر عن
مضمونھا.

ـ یطور المتعلمون مھارات التفكیر المختلفة، لتوظیفھا في تعلم اللغة، وتحلیل النصوص ونقدھا، مثل: التصنیف
والتحلیل، والتركیب، وحل المشكالت، واتخاذ القرار.

- یبني المتعلمون معرفة لغویة تتصل بتاریخ األدب العربي القدیم والمعاصر، ویوظفون تلك المعرفة في فھم
النصوص األدبیة في سیاقاتھا التاریخیة وتقدیرھا واالعتزاز بھا.

ـ یبني المتعلمون معرفة لغویة تتصل بالنقد األدبي العربي القدیم والمعاصر، ویوظفون تلك المعرفة في فھم
النصوص األدبیة ونقدھا.

ـ یطور المتعلمون فھممھم وقدراتھم في مھارة الكتابة ویطبقون تلك القدرات، بكتابة مادة متنوعة من
النصوص اإلبداعیة والوظیفیة، ویطبقون فیما یكتبون إستراتیجیات متنوعة للكتابة والتحریر.

ـ یبني المتعلمون معرفة لغویة تتصل بالنحو والصرف، ویوظفون تلك المعرفة في المحادثة والقراءة والكتابة،
وتقویم النصوص المسموعة والمقروءة.

ـ یبني المتعلمون معرفة لغویة تتصل بالعلوم البالغیة، ویوظفون تلك المعرفة في تذوق النصوص اللغویة
وإنتاجھا وتقویمھا.

ـ یطور المتعلمون فھمھم وقدراتھم في مھارة االستماع، ویطبقون تلك القدرات، ویكتسبون من خالل االستماع
الفّعال فھًما وتقدیًراللغة المسموعة بوصفھا وسیلة مؤثرة للتواصل والتعبیر عن الذات والمشاعر واالفكار.

ـ یطور المتعلمون فھمھم وقدراتھم في مھارة المحادثة ویطبقون تلك القدرات بقراءة مادة متنوعة من األعمال
األدبیة تسھم في تكوین ثقافتھم وبناء شخصیتھم وتعزیز معارفھم. ویطبقون مھارات قرائیة متنوعة لتحقیق
أعلى مستوى من الفھم. ویكتسبون من خالل القراءة الواعیة فھًما وتقدیًرا للغة المكتوبة بوصفھا وسیلة

مؤثرة للتواصل والتعبیر عن الذات والمشاعر واألفكار.

:المصادر
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أجھزة العرض ـ الكتاب ـ السبورة ـ البرامج التعلیمیة ( كاھود ـ جوجل كالس روم - كویزز ) أوراق العمل ـ مراجع

- المكتبة المدرسّیة - المعجم اإللكترونّي – منّصة ألف – األبحاث العلمّیة اإللكترونّیة – أنشطة ردیفة من خارج

المنھج كالمقابالت والمقارنات وصور وفیدیوھات قصیرة..

للمقررالّزمنيالجدول

الثّانّيالّدراسّيالفصل األّولالّدراسّيالفصل
العربشیخقصیدة(شعر ) تشخیصّیةاختبارات
زاید؟الّشیخأحبُّلماذا(الكتابة ) الُخلقُحُسن(شریفحدیث )

إبداعّيتعبیر+)دائمةمدرسةالّطبیعة(مقال یدنسلمالمرءإذا(شعر )
إبداعّيتعبیر+)الّنمرالّشاعر(قّصة المبالغةصیغ(النحو )

االختصاصأسلوب(النحو ) االستعارة(البالغة )
والّتأخیرالّتقدیم(البالغة ) إبداعّيتعبیر+)الُخبز(قّصة

إبداعّيتعبیر+)الجسرعندالعجوزالّرجل(قّصة القّصةعلىاستجابة(الكتابة )
والجّروالّنصبالّرفعضمائر(النحو ) المشّبھةالّصفة(الّنحو )

إبداعّيتعبیر+)الكتابةأنقذتنيكیف(مقال إبداعّيتعبیر+)الحّماممصباح(قّصة
كاتٍبإلىرسالة(الكتابة ) إبداعّيتعبیر+)القلوبصابونالعتاب(مقال
األعدادتاریخ(معلوماتّیةنصوص ) إبداعّيتعبیر+)القلمسورة(قرآنّينص
مشاھدة(المضمونتحلیل ) االندثارأواالبتكاربینالّدول(مقال )

والمحادثةاالستماع مبتكًرا؟أكونأنیجبلماذا(الكتابة )
إبداعيتعبیرموضوع+مراجعة+صفينشاط االسثناء(الّنحو )

الكتابابالّصحببّدلمنأنا(شعر )
إبداعّيتعبیر+)الكرتونة(قّصة

والمقابلةالّطباق(البالغة )
والمحادثةاالستماع

إبداعيتعبیرموضوع+مراجعة+صفينشاط

األنشطةطریقعناألخرىبالموادالمادةربط
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الّنبوّیةاألحادیثبدراسةعلینالماذا+الحیاة؟فيقدوتناھومناإلسالمّیة:الّتربّیةبمادة):الُخلقُحُسن(شریفحدیث
وحفظھا؟الّشریفة
األدیب؟أوللشاعرصادقةمرآةیعتبراألدبّيالّنّصلماذاالّنفس:علممادة):یدنسلمالمرءإذا(شعر
الوفاءمفھوماإلسالمّیة:الّتربیةمادة
الفخرمفھومالوطنّیة:الّتربیةمادة
المبالغةصیغأوزانعلىمفرداتاستخراجاإلسالمّیة:الّتربیة):المبالغةصیغ(النحو

القرأنّیةاآلیاتفياالستعارةعنبحثاإلسالمّیة:الّتربیة):االستعارة(البالغة
...إلخاألطفالالّصحة-الّتعلیم-العائلة-علىالحربأثرالّنفس:علمإبداعّي:تعبیر+)الُخبز(قّصة

والّسالمالمحّبةاإلسالمّیة:الّتربیة
والعائلةاألسرةاإلسالمّیة:الّتربیة
األجنبّياألدبمنأخرىبفكرةالقّصةفكرةمقارنة):القّصةعلىاستجابة(الكتابة
المشبھةالّصفةأوزنعلىمفرداتاستخراجاإلسالمّیة:الّتربیة):المشّبھةالّصفة(الّنحو
األسرّيالّتفككأثراالجتماعیات:الّدراساتإبداعّي:تعبیر+)الحّماممصباح(قّصة
اآلخرینومحاسبةالعتاباإلسالمّیة:الّتربیةإبداعّي:تعبیر+)القلوبصابونالعتاب(مقال

الّدمفقر-الّسّل-المالریا-الّتیفوئیدمرضعنبحثالعلوم:
اإلنساننفسعلىوالحقدوالقسوةوالّریاءالكبریاءأثرالّنفس:علم
الكریمالقرآنفيوأھدافھالقّصأھمّیةاإلسالمّیة:الّتربّیةإبداعّي:تعبیر+)القلمسورة(قرآنّينص
والمجتمعالفردعلىاالبتكارأثراالجتماعّیة:الّدراسات):االندثارأواالبتكاربینالّدول(مقال

الّدراسات االجتماعّیة والعلوم والّطب: من اخترع .....
اإلماراتمنمبتكرةشخصّیاتالوطنّیة:الّتربیةمبتكًرا؟):أكونأنیجبلماذا(الكتابة
االستثناءأسلوبعلىتحتويالكریمالقرآنمنأمثلةاستخراجاإلسالمّیة:الّتربیة):االستثناء(الّنحو
الوفّيالّصدیقصفاتاألخالقّیة:الّتربیة):الكتابابالّصحببّدلمنأنا(شعر
بالجارأوصىوالّسالمالّصالةعلیھالّرسولاإلسالمّیة:التربیةإبداعّي:تعبیر+)الكرتونة(قّصة

االجتماعّيالّتواصلأثراألخالقّیة:التربیة
والمقابلةالّطباقعلىتحتويالكریمالقرآنمنأمثلةاستخراجاإلسالمّیة:الّتربیة):والمقابلةالّطباق(البالغة
العدلصفةوالّرؤساء،الملوكاإلسالمیة:الّتربیة):العربشیخقصیدة(شعر

االجتماعّیات: تاریخ اتحاد اإلمارات، إنجازات الّشیخ زاید
العدلصفةوالّرؤساء،الملوكاإلسالمیة:الّتربیة):زاید؟الّشیخأحبُّلماذا(الكتابة

زایدالّشیخإنجازاتاإلمارات،اتحادتاریخاالجتماعّیات:
الّدم..فقرالّسل،مثل:والفیروساتاألمراضالّطبیعة،رموزالعلوم:إبداعّي:تعبیر+)دائمةمدرسةالّطبیعة(مقال
إلخ

هللامخلوقاتاإلسالمّیة:الّتربّیة
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عنھاالمعلوماتوبعضالّنمورأنواععنبحثالعلوم:إبداعّي:تعبیر+)الّنمرالّشاعر(قّصة
اإلنسانحیاةعلىالفقرأثراالجتماعّیة:الّدراسات
واألنانّیةوالكبریاءالغرورأثراإلسالمّیة:الّتربیة
الّطبیعةفيالّرموزبعضالعلوم:
األجنبّياألدبمنأخرىبفكرةالقّصةفكرةمقارنة
االختصاصأسلوبعلىتحتويالكریمالقرآنمنأمثلةاستخراجاإلسالمّیة:الّتربیة):االختصاصأسلوب(النحو

والّتأخیرالّتقدیمعلىتحتويالكریمالقرآنمنأمثلةاستخراجاإلسالمّیة:الّتربیة):والّتأخیرالّتقدیم(البالغة
بالحیواناتالّرفقاإلسالمّیة:الّتربیةإبداعّي:تعبیر+)الجسرعندالعجوزالّرجل(قّصة
الّضمائرتحتويالكریمالقرآنمنأمثلةاستخراجاإلسالمّیة:الّتربیة):والجّروالّنصبالّرفعضمائر(النحو
خلدونابنمقدمةالّتاریخ:إبداعّي:تعبیر+)الكتابةأنقذتنيكیف(مقال

صفررقممكتشفاألعداد،تاریخالّتاریخ-الّریاضیات:):األعدادتاریخ(معلوماتّیةنصوص
المكتبة):مشاھدة(المضمونتحلیل

الّطالببحیاةالمواضیعربطوالمحادثة:االستماع
إبداعيتعبیرموضوع+مراجعة+صفينشاط

الّطالببحیاةالمشروعربطالمشروع:

الدرجات
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Semester -1- Semester -2-

Assessment Frequenc
y

Weight (%)
per

Assessmen
t

Total
Weigh
t (%) Assessment Frequen

cy

Weight (%)
per

Assessment

Total
Weight

(%)

التقویماختبار 1 25% التقویماختبار 1 25%
النھائياالختبار 1 25% النھائياالختبار 1 25%
نشطحضور 1 5% نشطحضور 1 5%

ABT 1 5% ABT 1 5%
قصیرةاختبارات 1 10% قصیرةاختبارات 1 10%

ختاميتقویم 1 5% ختاميتقویم 1 5%
كتابة 1 6% كتابة 1 6%
قراءة 1 3% قراءة 1 3%
تحدث 1 3% تحدث 1 3%
استماع 1 3% استماع 1 3%
مشروع 1 10% مشروع 1 10%
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