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رؤیة القسم :

 تطویر القادة في جمیع نواحي الحیاة من خالل الّتعّلم والّتعلیم الجّید،
والمساھمة في بناِء شخصّیِة طالٍب منتٍم للغتھ العربّیة، ممتلٍك لمعارفھا،

قادر على الّتواصل مع محیطھ والّتعبیر عن مواقفھ بلغٍة سلیمٍة، وملّم
بعقیدتھ ومطّبق لھا، وبناء مواطِن صالٍح مدرك لحقوقھ وواجباتھ، ممتلك

.لمھارات الّتفكیر العلیا لمواجھة تحّدیات تحیطھ

رسالة القسم :

توصیل معارف ومھارات الّلغة بجودة عالّیة ترتقي بالّلغِة العربّیِة، و تواكُب
الّتطوَر التكنولوجّي في العملّیة الّتعلیمّیة، وغرس العقیدة الّصحیحة بأسالیب
طرٍح جاذبٍة، واستخدام األنشطِة المحاكیِة لخبراِت الحیاة العملّیِة المستقبلّیِة،

لصقل إنساٍن متفاعٍل مع مجتمعھ فّعاٍل في تطّورِه، وترّكز على تطویرھم
وتنمیتھم كمواطنین عالمیین مجھزین بالمعرفة والقیم األخالقّیة والّتفاھم

الّثقافي والّتفاني في الّتسامح، الّسالم والمحبة، حیث سیقودون اسم دولتھم
على المسارح الوطنّیة والّدولّیة.

 مادة اللغة العربیّة -الّصف التاسعالعنوان:

: محمود مرسياألستاذرئیس القسم: منسق المادة:
اسم المعلم/المعلمة – البرید

االلكتروني
/  محمد عبدهللا عبدالصبور - معلم اللغة العربیةاألستاذ

mohamed.a@greenwood.sch.ae

العلیاالمرحلة:

التاسعالصف:

1الوحدة:

كاملةللسنة/األسبوعفيحصص4الوقت:

متطلبات الدرس:

وصف المقرر / نظرة عامة

والمعلوماتیة.األدبیةالنصوصخاللمنالفكرمعالمعرفةوتكاملالنصيالتحلیلوكذلكوالتفاصیلالفكرمعرفة–1
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.الكتابةخاللمنونشرھاالكتابیةاألعمالوإنتاجالمعلوماتعنالبحث–2

والمحادثة.االستماعدروسخاللمنوتقدیمھاالمعرفةاستیعاب–3

اللغةخاللمنوالبالغیةوالصرفیةالنحویةالعربیةاللغةِبنىومعرفة(المعجم)واستخدامالمفرداتاكتساب-4

األھداف التعلیمیة العامة للمقرر:

(أھداف الدروس القرائیة )
یحفظ المتعلم الحدیث الشریف ویحلل معانیھ ضمن سیاقاتھ ملتفتاً إلى خصائص الوصیة في البالغة النبویة-1
یبین المتعلم المعنى اإلجمالي للنص الشعري موضحاً الِفكر الجزئیة والرئیسة والمحوریة ، مفسراً المفردات من خالل-2

السیاق والقرائن باستخدام مصادر ورقیة ورقمیة .
یحفظ أبیات النص الشعري یحلل المتعلم النص في سیاقھ التاریخي واالجتماعي .-3
یحفظ عشرة أبیات من النص الشعري .-4
یتعرف المتعلم مفھوم ( الحبكة ) ویمیز صفات الشخصیة في القصة .-5

یستخدم المعجم لتفسیر الكلمات .-6

یتعرف المتعلم المفارقة في النص القصصي .-7

یحدد المتعلم الِفكر في النص القصصي .-8

یحلل المتعلم النص أو جزأ من النص الذي یعبر فیھ الكاتب عن موقفھ أو تعلیقھ على قضیة إجتماعیة-9

یقیم المتعلم مدى كفایة األسالیب ودقتھا .-10

(أھداف دروس االستماع )
یحدد المتعلم  أفكار النص المسموع ویحللھا .-11

یركز المتعلم  على فھم مادة االتصال الشفوي وتمییز األفكار الواردة فیھا وتخیل األحداث واستخالص المغزى من-12
خالل  نبرة الصوت والتنغیم..

یتدرب المتعلم  من خالل االتصال الشفوي على تجاوز فھم المادة المسموعة إلى تحلیلھا وتقویمھا وفق معاییر تتدرج-13
صعوبتھا مع عمر المتعلم

(أھداف دروس التحدث )

یشارك المتعلم في ندوات طالبیة حول مھنة التدریس-14

یعرض المتعلم آراءه ویطرح أسئلتھ بثقة . یقدم المتعلم عروضاً تقدیمیة مطولة حول الموضوع بطرائق مصممة إلقناع-15
الجمھور مؤكداً رأیھ مدعماً إیاه باألدلة والبراھین .
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ینظم المتعلم مادة للحدیث باختیار إستراتیجیات مناسبة لعرض مقدمة وخاتمة باقتباسات متنوعة وأمثلة موظفاً وسائل-16
بصریة ووسائط إلكترونیة لیعزز عرضھ التقدیمي .

(أھداف دروس الكتابة )
- أن یظھر الّطالب في كتابتھ قدرة واضحة على الّسیطرة على الموضوع، مراعّیًا الّسالمة اللغوّیة، واستخدام األدلة-17
اإلقناعّیة إلبراز أفكاره.-18
- أن یكتب استجابات لنصوص أدبّیة تّم تحلیلھا، وإعادة كتابة الّنّص األدبّي بأسلوبھ مع مراعاة الكتابة الّصحیحة.-19
- تغییر نھایة القّصة بنھایة آخرى من تألیفھ.-20
- االستعانة بالّتقنّیات كالّرمز، االسترجاع.. إلخ واألسالیب المختلفة كالمقابالت والمقارنات إلنتاج نصوص أدبّیة-21

جدیدة.
- أن یكتُب الّطالب سیًرا ذاتّیة أو غیرّیة مترابطة األحداث واصًفا المشاھد واألحداث والحركات، موظًفا الحوار-22
والوصف والّسرد.-23
- أن یكتب المتعلم نصوًصا تعّبر عن فكرة مركزیة تظھر مقدرة على التركیز والتنظیم وتدل عــلى وعــي كامل-24
بالمتلقي في عالقتھ بغرض وبموضوع الكتابة، مــطــوًرا مھارتھ الكتابیة من خــالل مراحل الكتابة (مــا قبل الكتابة،-25
المسودة، المراجعة)، لتحریر النص.-26
- المقارنة بین شخصّیات بارزة في األدب القدیم والحدیث والكتابة عن إنجازاتھم وكیف ساھمت في تطویر األدب-27

العربّي.
- یوّظف األدلة الّداعمة في ما یقولھ، ثّم یراجع مسودات متعددة لما یكتب، ویعید تحریرھا، واضًعا في اعتباره-28

(أھداف دروس البالغة )

- یعرف مفھوم وأقسام علم البالغة.-29
- یعرف التشبیھ بنوعیة المفصل والبلیغ ویوظفھ في سیاقات مختلفة .-30
- یعرف مفھوم االستعارة ونوعیھ بحسب الّطرف المحذوف، ثّم ینتج جمالً تتضّمن استعارات مختلفة.-31
- یعرف مفھوم الّطباق والمقابلة، ثّم ینتج جمالً تتضّمنھا.-32

(أھداف دروس النحو )

- یتعّرف اسم الفاعل، وكیفیة اشتقاقھ ، ویوّظفھ في مواقف حیاتّیة.-33
- یتعّرف اسم المفعول وكیفیة اشتقاقھ ، ویوّظفھ في مواقف حیاتّیة.-34
- یتعّرف المیزان الصرفي وكیفیة وزن الكلمات ، ویوّظفھ في مواقف حیاتّیة.-35
- یقارن بین الفعل المتعدي والالزم ، ویوّظفھ في مواقف حیاتّیة.-36
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المعاییر/  المقاییس
ویطبقون تلك القدرات، ویكتسبون من خالل االستماعیطور المتعلمون فھمھم وقدراتھم في مھارة االستماع،ـ

الفّعال فھًما وتقدیراً للغة المسموعة بوصفھا وسیلة مؤثرة للتواصل والتعبیر عن الذات والمشاعر واألفكار.
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:
ما یحتاجھ الطالب للمادة  مثل  ( الكتاب - الدفتر  - السبورة – أجھزة الحاسوب – اللوحات الورقیة –

البطاقات  - األلعاب التعلیمیة – البرامج التعلیمیة (
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الجدول الزمني للمقرر

الفصل الدراسي  األول:

الفصل المجال الدروس
االختبــــــــــــــــــار التشخیصي●

( نصوص ) ال تغضب ( حدیث شریف )●

( كتــــــــــــــابة ) الغضب●

( نصوص ) غذوتك مولوداً ( نص شعري )●

( نصوص ) من مكارم األخالق ( نص شعري )●

( بالغة ) التشبیھ البلیغ●

( عمود صحفي ) العرب تسببوا في غیاب شمسھم●

( نحو  وصرف ) المیزان الصرفي●

( نصوص ) قصة قصیرة ( الدرس األخیر)●

( نصوص ) نص نثري خارجي●

( سیرة ذاتیة ) تعلمت من أوقات الفراغ●

( نحو وصوف ) اسم الفاعل●

( استماع ) توماس أدیسون ( نص استماع )●

( نحو وصوف ) اسم المفعول ( نحو وصرف )●

( نصوص ) رؤیة مستقبلیة للقطاع السیاحي ( نص معلوماتي)●

( مقال ) اشارات یرسلھا الشھداء●
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الجدول الزمني للمقرر

الفصل الدراسي  الثاني :

الفصل المجال الدروس
( نصوص ) نص ( رثاء البن الرومي ) شعر

( نصوص ) قصة ( المناورة ) قصة قصیرة

( نصوص ) نص خارجي ( وبالوالدین إحساناً ) قرآن كریم

( بالغة ) بالغة ( االستعارة المكنیة   )

( نحو  وصرف ) نحو ( ظن وأخواتھا   )

( نحو  وصرف ) قصة قصیرة ( العباءة     )

( نحو  وصرف ) نحو ( أعطى وأخواتھا   )

( نصوص ) )1الفصل(قزحقوسعساكرروایة

( نصوص ) )2الفصل(قزحقوسعساكرروایة

( نصوص ) )3الفصل(قزحقوسعساكرروایة

( نصوص ) )4الفصل(قزحقوسعساكرروایة

( نصوص ) )5الفصل(قزحقوسعساكرروایة

( نصوص ) )6الفصل(قزحقوسعساكرروایة

مراجعات عامة
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الدرجات

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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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 لبعض السور القرآنیة وتالوتھا تالوة صحیحة مع�

مراعاة الضبط والتشكیل  .

ربط اللغة العربیة بمادة التربیة اإلسالمیة عن طریق االستدالل ببعض األحادیث التى نھى النبي – صلى هللا علیھ وسلم – فیھا عن�

الغضب وعن اإلساءة 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 معیشت�
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