
الدولیةوودجرینمدرسة
العربیةاللغةقسم

2022-2023

القسمرؤیة :

   الجّید،والّتعلیمالّتعّلمخاللمنالحیاةنواحيجمیعفيالقادةتطویر
لمعارفھا،ممتلٍكالعربّیة،للغتھمنتٍمطالٍبشخصّیِةبناِءفيوالمساھمة

وملّمسلیمٍة،بلغٍةمواقفھعنوالّتعبیرمحیطھمعالّتواصلعلىقادر
ممتلكوواجباتھ،لحقوقھمدركصالٍحمواطِنوبناءلھا،ومطّبقبعقیدتھ

تحیطھتحّدیاتلمواجھةالعلیاالّتفكیرلمھارات .

القسمرسالة :

تواكُبوالعربّیِة،بالّلغِةترتقيعالّیةبجودةالّلغةومھاراتمعارفتوصیل 
بأسالیبالّصحیحةالعقیدةوغرسالّتعلیمّیة،العملّیةفيالتكنولوجّيالّتطوَر
المستقبلّیِة،العملّیِةالحیاةلخبراِتالمحاكیِةاألنشطِةواستخدامجاذبٍة،طرٍح
تطویرھمعلىوترّكزتطّورِه،فيفّعاٍلمجتمعھمعمتفاعٍلإنساٍنلصقل

والّتفاھماألخالقّیةوالقیمبالمعرفةمجھزینعالمیینكمواطنینوتنمیتھم
دولتھماسمسیقودونحیثوالمحبة،الّسالمالّتسامح،فيوالّتفانيالّثقافي
علىتركزللبیئةصدیقةامتیازمؤسسةوالّدولّیة.الوطنّیةالمسارحعلى

والقیمبالمعرفةمجھزینعالمیینمواطنینلتطویرومكرسةالمتعلمین
علىسیقودونالذینالتسامحفيوالتفانيالثقافيوالتفاھماألخالقیة
والدوليالوطنيالمسرح

 :العنوان

القسمرئیس مرسيمحمودأستاذ:
حدادأحمدالفكيمنى|األستاذة 

المادةمنسق :

البرید–المعلم/المعلمةاسم
محمدابراھیماحمدآمال االلكتروني amal.m@greenwood.sch.ae

الثانویةالمرحلة :المرحلة

التاسع :الصف
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الثالثةالوحدة+الثانیةالوحدة+األولىالوحدة :الوحدة
4 :الوقت اإلسبوعفيحصص

الدرسمتطلبات التاسعالمستوىتجمعناالعربیةكتاب :

عامةنظرة/المقرروصف
فكرة عامة عما یدرس ھذا العام●

الوحدة األولى : عالم األحالم ( منزل األحالم – وظیفة األحالم – بلد االحالم )●
الوحدة الثانیة : ذكریات ( من یومیاتي – مذكرات كاتب  – مذكرات قارئ  )●
الوحدة الثالثة : مؤثرون على مر الزمان ( حكیم العرب – السیدة المعجزة – الموسیقار األصم )●

للمقررالعامةالتعلیمیةاألھداف

- الفكریةالموضوعاتوبعضوصفیةموضوعاتفيوموسعةمعقدةلنصوصالكليالمعنيویفھمیستمع .
- الفكریةالموضوعاتوبعضوصفیةلموضوعاتوموسعةمعقدةنصوصفيدقیقةمعلوماتویحددیستمع

.
- صحیحینوإیقاعتنغیمباستخداممتصًالحدیًثاینتج .

- التحدثعندالمعقدةاللغةلتراكیبالضبطمنعالیةدرجةعلىیحافظ .
- وبنائھالنصلتنظیممحددةسماتیعرف .

- وفكریةوصفیةلموضوعاتوموسعةمعقدةنصوصفيالكليالمعنىویفھمیقرأ .
- وفكریةوصفیةلموضوعاتوموسعةمعقدةنصوصفيالرئیسةالنقاطویحددیقرأ .

- الكتابةفيالمعقدةاللغویةالتراكیبفيالدقةمنعالیةدرجةعلىیحافظ .
- ومعقدةمألوفةغیرموضوعاتفيالغایاتمنواسعةلمجموعةموسعةنصوًصایكتب .
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المقاییسالمعاییر/

)12-9(للصفوفالمادة:معاییر
:الوثیقة الوطنیة لمادة اللغة العربیة للناطقین بغیرھا اإلمارات العربیة المتحدة

النحومعاییر-1
یظھر المتعلم معرفة بالمفاھیم النحویة ویستخدم ھذه المفاھیم استخداًما صحیًحا (تحدًثا وكتابة) وھي:

•الفعل المبني للمعلوم والفعل المبني للمجھول.
•المضاف والمضاف إلیھ.

•اال سم المجرور بحروف الجر.
•جمع التكسیر.

•المثنى.
•جمع المذكر السالم.
•جمع المؤنث السالم.

• إعراب الجملة االسمیة
- الجملة االسمیة.
- كان و أخواتھا.
- إن و أخواتھا.

•نصب الفعل المضارع.
•جزم الفعل المضارع.

•التمییز.
•العطف.

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.

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

أفكار ویبّین موقفھ منھا.
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- الكتابةمھارة
اللغوّیةالّسالمةمراعّیًاالموضوع،علىالّسیطرةعلىواضحةقدرةكتابتھفيالّطالبیظھرأن . .

- وعــيعــلىوتدلوالتنظیمالتركیزعلىمقدرةتظھرمركزیةفكرةعنتعّبرنصوًصاالمتعلمیكتبأن
كامل

(مــاالكتابةمراحلخــاللمنالكتابیةمھارتھمــطــوًراالكتابة،وبموضوعبغرضعالقتھفيبالمتلقي
قبل الكتابة.

- مھارة القراءة:
- تحلیل الّنص موّضًحا الفكرة الّرئیسة والفكر الجزئّیة فیھ، مفّسًرا المفردات باستخدام مصادر ورقّیة

ورقمّیة.
- تحلیل  الّنّص األدبّي تحلیالً فكرّیًا ونقدّیًا وبالغّیًا.

یحلّل فكرالّنّص ثّم یقّیم أسلوب الكاتب في عرض الفكرة-

- مھارة الّتحدث:
- یقّدم عرًضا شفوّیًا معلوماتّیًا مستخدًما وسائل مرئّیة داعمة، ومستثمًرا الّتقنّیات الحدیثة.

:المصادر

ما یحتاجھ الطالب للمادة  مثل الكتاب الدفتر وأي أدوات یستخدمھا الطالب :

الحاسوب وتوابعھ .

الكتاب – الدفتر – الملف ..

Ms teams . Frogos . Kahoot . Flipgrid . Forms . Nearpod.  Sway.
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للمقررالزمنيالجدول

األولالدراسيالفصل :

الدروس الفصل الفصول

األحالممنزل األحالمعالم األولىالوحدة

األحالموظیفة األحالمعالم األولىالوحدة

األحالمبلد األحالمعالم األولىالوحدة

مشھورلقاء األحالمعالم األولىالوحدة

یومیاتيمن ذكریات الثانیةالوحدة

مختلفةیومیات ذكریات الثانیةالوحدة

الثانيالدراسيالفصل :

الدروس الفصل الفصول

كاتبمذكرات ذكریات الثانیةالوحدة

قارئمذكرات ذكریات الثانیةالوحدة

العربحكیم الزمانمرعلىمؤثرون الثالثةالوحدة

المعجزةالسیدة الزمانمرعلىمؤثرون الثالثةالوحدة

األصمالموسیقار الزمانمرعلىمؤثرون الثالثةالوحدة
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الدرجات

الدرجةتوزیع :
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%

(اختیاريالدرجاتزیادةسیاسة ) :

ربط الدروس بالمواد األخري :

6



درس منزل األحالم : ربطھ بمادة التربیة اإلسالمّیة (الحدیث الشریف : كلكم راٍع وكلكم مسؤول عن رعیتھ :
توفیر السكن المناسب لألسرة )

درس وظیقة األحالم  : ربطھ بالناحیة اإلقتصادیة واإلجتماعّیة ( تعدد المھن والوظائف لخدمة المجتمع)
درس بلد األحالم  : ربطھ بالواقع  ( الجمیع یتخیرون البلد المناسب لیستقروا فیھا مع عائالتھم )

درس من یومیاتي  : ربطھ بالحیاة الیومیة ( وصف الروتین الیومي)
درس حكیم العرب : ربطھ باإلمارات ( التعّرف على تفاصیل حیاة سمو الشیخ زاید بن سلطان رحمھ هللا)

درس السیدة المعجزة  : ربطھ بمادة الدراسات االجتماعیة ( شخصیات مؤثرة عبر الزمن )

ومذكراتيیومیاتي(منالّطالببحیاةالمشروعربط:الفصليالمشروع )
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