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القسمرؤیة :

الجّید،والّتعلیمالّتعّلمخاللمنالحیاةنواحيجمیعفيالقادة تطویر
قادرلمعارفھا،ممتلٍكالعربّیة،للغتھمنتٍمطالٍبشخصّیِةبناِءفيوالمساھمة

ومطّبقبعقیدتھوملّمسلیمٍة،بلغٍةمواقفھعنوالّتعبیرمحیطھمعالّتواصلعلى
العلیاالّتفكیرلمھاراتممتلكوواجباتھ،لحقوقھمدركصالٍحمواطِنوبناءلھا،

.لمواجھة تحّدیات تحیطھ

القسمرسالة :

تواكُبوالعربّیِة،بالّلغِةترتقيعالّیةبجودةالّلغةومھاراتمعارف توصیل
طرٍحبأسالیبالّصحیحةالعقیدةوغرسالّتعلیمّیة،العملّیةفيالتكنولوجّيالّتطوَر
لصقلالمستقبلّیِة،العملّیِةالحیاةلخبراِتالمحاكیِةاألنشطِةواستخدامجاذبٍة،
وتنمیتھمتطویرھمعلىوترّكزتطّورِه،فيفّعاٍلمجتمعھمعمتفاعٍلإنساٍن

والّتفانيالّثقافيوالّتفاھماألخالقّیةوالقیمبالمعرفةمجھزینعالمیینكمواطنین
الوطنّیةالمسارحعلىدولتھماسمسیقودونحیثوالمحبة،الّسالمالّتسامح،في

والّدولّیة.

عشرالثاني-الّصفالعربیّةاللغةمادة :العنوان

القسمرئیس أستاذ محمود مرسي : المادةمنسق :

اإللكترونيالبرید–المعلّم/المعلّمةاسم :
khalid@greenwood.sch.ae

خالد أحمد أحمد السامولي

المرحلة العلیا:المرحلة

الصف / الثاني عشر:الّصف

1:الوحدة

كاملةللسنة/األسبوعفيحصص4:الوقت

الّدرسمتطلبات :

عامةنظرة/المقّرروصف
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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 التعبیر

ا. عن أفكاره ومشاعر ومھمات عملھ شفھًیا وكتابّیً
ـ توظیف تقانة المعلومات في تعلم اللغة العربیة، واكتساب مھاراتھا المختلفة.

للمقررالعامةالّتعلیمّیةاألھداف

القرآنيالّنصخصائصإلىملتقًتاسیاقاتھاضمن)آمنواالذینوليهللا(آیاتمعانيالمتعلمیحلل .

ببعضالفكرعالقةموًضًحاالشعريللّنصاإلجماليالمعنىالمتعلمیبین .

واالجتماعيالتاریخيسیاقھفيالّنصیحلل .

القِصةفيالرئیسةالشخصیةعلىتطرأالتيالتغّیراتیتعرف .

القارئفيوالتأثیرالفكرةإلیصال،الكاتبأسلوبیتركھالذياألثریحلل .
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اإلیحائیةالّتعبیریةالّدالالتمستنتًجا.ورقمیةورقیةمصادرباستخداموالقرائنالسیاقخاللمنالمفرداتیفّسر
.

الشخصیةلتقدیمالكاتباستخدمھاالتيالفنّیةاألدواتیبین .

الزمنفياالسترجاعحركةیتعرف .

دالالتمنیضیفھوما)،تعجب(عالمةلقصةالقصصّيالبناءتشكیلفياالسترجاعدوریتعّرف .

الوصفيالّنصخصائصیحدد .

االمقالفكریحددـ بعًضابعضھاعلىوبنیتالفكرتفاعلتكیفمحّدّدً .

السیاقخاللمنللكلماتالمناسبالمعنىیحددـ .

أمعاطفیةأكانتسواء،المحوریةفكرتھلدعمالمقالفيالكاتباستخدمھاالتياألدّلةالمتعلمیستعرضـ
منطقیة .

فیھاوھدفھالحیاةعنالشخصیةلرؤیتھشفوًیاعرًضایقدمـ .

جیًداتنظیًماعرضھینظم .

الكتابیةمھاراتھمطّوراالتركیزوالتنظیمعلىمقدرةُتظھرمركزیةفكرةعنتعبرنصوًصاالمتعلمیكتب .

ووصفیةوإقناعیةومعلوماتیةسردیةنصوًصاینتجأن .

واالسمیةالفعلیةالجملةمكوناتیتعرف .

االسمیةالجملةفيوالخبرالمبتدأأنواعیحدد .

وفقوالخبرالمبتدأفيتغیرهیلزممامغیًرااالسمیةالجملفيالناسخةوالحروفالناسخةاألفعالیستخدم
المدروسةالقاعدة .

حیاتیةمواقففيویوظفھا،ویعربھا،والرجاءوالشروعالمقاربةأفعالیتعرفـ .

الفعلیةالجملةفيالفاعلونائبالفاعلبینویفرقالفعلیةالجملةمكوناتیتعرف
الفعلیةالجملةفيالفعلمعتاًماإعراًباالفاعلونائبالفاعلیعرب .

تاًماإعراًبامفعولكلویعربالفعلیةالجملةفيالمفعوالتیتعرف .

اللغويإنتاجھفيویوظفھاویتذوقھاالبالغیةالمفاھیمیتعرف
تتضمنھماُجمًالوینتجالجمالموطنموضًحاویحللھماوالضمنيالتمثیليالتشبیھمفھومیتعرف .

تتضّمنھاجمًالوینتجالكنایةمفھومیتعرف .

تتضمنھاجمًالوینتجبنوعیھااالستعارةیتعرف .

یتعرف الطباق والمقابلة و أنواع الجناس ، وینتج ُجمًال تتضمُنھم .
المقاییسالمعاییر/
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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.

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 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 یني 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.

: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
)الموشحاتالغیثجادكشعر( البقرةسورةمنآیات(قرآنينص     ● )

الذاتیةالسیرة(الكتابة ) أرقعلىأرق(:المتنبيشعر     ● )

إبداعّيتعبیر+)المغالطاتنكشفكیف(مقال المتنبي+االسمیةالجملة     ●
إبداعّيتعبیر+)السماور(قّصة النافذةعبریأتيلنما:قصة

الفاعلونائبالفاعل(النحو ) ●     " البیانعلممراجعة
البیانعلم(البالغة ) ●     + أدبيلنصاستجابةكتابة "

إبداعّيتعبیر+)وكلبطفل(قّصة النافذةخارجنظرة:قصة     ●
المفاعیل(النحو ) إبداعيموضوع+مراجعة+صفينشاط     ●

إبداعّيتعبیر+)أدبيلنصاستجابةكتابة(مقال وأخواتھاإن+وأخواتھاكان     ●
الغیریةالسیرةكتابة(الكتابة ) نفسكاعرف     ●

المستقبلمادةالغرافین(معلوماتّیةنصوص ) العزمأھلقدرعلى(:المتنبيشعر     ● )

جویدةفاروقللشاعر)دعنيلیلیا(شعرينص والرجاءوالشروعالمقاربةأفعال     ●
والمحادثةاالستماع إبداعيموضوع+مراجعة+صفينشاط     ●

إبداعيتعبیرموضوع+مراجعة+صفينشاط تعجبعالمة:قصة     ●
البدیععلممراجعة+تأملينصكتابة     ●

● االشیاءحقیقة(مقال )

الدرجات
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صورة من توزیع الّدرجات:

الّدرجةتوزیع :
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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Cross-Curricular Project (optional for non-core subjects:(

ربط المادة بالمواد األخري عن طریق األنشطة

ربط اللغة العربیة بمادة التربیة اإلسالمیة عن طریق عمل لوحات تحمل آیات قرآنیة تخدم مواضیع�
الدروس المقررة

ربط اللغة العربیة بمادة التربیة اإلسالمیة عن طریق عمل مسابقات في حفظ بعض السور القرآنیة وتالوتھا�
تالوة صحیحة مع مراعاة الضبط والتشكیل

ربط اللغة العربیة بمادة التربیة اإلسالمیة عن طریق االستدالل ببعض اآلحادیث التى نھى النبي – صلى هللا�
علیھ وسلم – فیھا عن الغضب وعن االساءة للوالدین

ربط اللغة العربیة بمادة االجتماعیات عن طریق عرض الخرائط التى تخدم بعض مواضیع الدروس وكذلك�
سرد معلومات عن نشأة االتحاد .

ربط اللغة العربیة بمادة التربیة الوطنیة عن طریق تعزیز روح المواطنة�

ربط اللغة العربیة بمادة األحیاء عن طریق سرد المعلومات عن بعض الطیور والحیوانات وكیفیة معیشتھا�
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