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Course Title:      

Head of Department: Dr. Ibrahim Ghannam  

Teacher(s) + e-mail: 
 khalid@greenwood.sch.ae          - خالد أحمد 

 samia.a@greenwood.sch.ae     -  سامية عاروض

Cycle/Division:  

Grade Level: 12 

Credit Unit: 200 m 

Duration:  طول العام 

Course Prerequisites:   

 

 

Department’s 

Vision: 

  تطلع قسم المواد العربية إلى أن يكون متميزا يخرج كفاءات علمية متميزة في مجال

 اللغة العربية .

Department’s 

Mission: 

 في المحافظة على اللغة العربية لغة القرآن الكريم ، واالهتمام بها وتعزيز قيمتها  اإلسهام

في نفوس أبنائها وإعداد الكفاءات الوطنية المؤهلة في مجال اللغة العربية وآدابها ، 

  الذين يخدمون وطنهم ودينهم ولغتهم وأمتهم .  

 

COURSE DESCRIPTION: 
التعليمّية،انبثق اإلطار العام لمعايير مناهج اللّغة العربية المطّورة الذي  العربية المتّحدة وإستراتيجيّاتها انطالقًا من رؤية دولة اإلمارات

تّم إعداده وفق معايير عالميّة ترّكز بطريقة تراكميّة واعيّة على مهارات القرن الحادي والعشرين ، ومهارات تقنيّة المعلومات ، 

 م التنمية المستديمة واكتساب اتجاهات وقيم تتعلّق بمجاالت المواطنة واالنتماء وتقدير العمل واالبتكار.والمهارات الحياتيّة ، ومفاهي

والمنهج المطّور يعتبر محور التعلّم اللّغوّي ، ومصدًرا لزيادة خبرات الطالب وتعميقها بما في ذلك من مواقف للتفاعل اللّغوّي 

 ومواضيع تلبّي احتياجاته وميوله.

 رص على تنمية القدرات التحليليّة والنقديّة والتقييميّة واإلبداعيّة لدى الطالب، ولم يغفل جانب تدعيم القيم الدينيّة واألخالقيّة،كما ح

 والتحفيز على إنجاز نصوص شفهيّة وكتابيّة وفق المعايير اللّغويّة السليمة.
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GENERAL COURSE LEARNING OBJECTIVES: 

 اإلجمالي للنصوص الشعرية، موضًحا عالقة الفكر بعضها  بعض، مفسًرا مفرداتها من خالل السياق  يبين المتعلّم المعنى

 والقرائن باستخدام مصادر ورقية ورقمية متعددة، مستنتًجا الدالالت التعبيرية  اإليحائية(

 نية لها من خالل ربطها الف واالجتماعي والسياسي، مستخلًصا السمات "يُحلّل المتعلّم النصوص في سياقها التاريخي

 بعصورها األدبية"

 .يُميّز المتعلّم اللغة االنفعالية في بعض النصوص، مبينًا اإليقاع الداخلي والخارجي فيها وعالقة ذلك بالمعنى 

 .يبين المتعلّم وظيفة التناص في بعض النصوص الحديثة 

 احةً، ذاكًرا المواضع المشكوك فيها والغامضة.يذكر المتعلّم الدليل النصي القوي والمباشر لدعمما يقوله النص صر 

  يبين المتعلّم االختالف بين أكثر من كاتب في بناء قصصهم فنيًا، وفي استخدام تقنيات الكتابة األدبية من سرد ووصف

 وحوار.

 ( إليصال الفكرة بديع، معاني واستخدامه لبعض التقنيات البالغية )بيان، "يتتبع المتعلّم األثر الذي يتركه أسلوب الكاتب

 والتأثير في القارئ."

 إلبراز ما يصفه من شخصيات  الكاتب للتقنيات البالغية )بيان، بديع، معاني( "يتتبع المتعلّم تقنية الوصف من خالل استخدام

 شعورية." ومكان حاالت

 في الطريقة التي طور الكاتب من  يُحلّل المتعلّم جوانب النصوص األدبية، مثل: )كيفية إنشاء المكان والزمان(، ذاكًرا رأيه

 خاللها هذا الجانب، مستدالً عليه بالرجوع إلى النص ومصطلحاته األسلوبية.

  يُحلّل المتعلّم رواية تاريخية إلى عناصرها الفنية، مستخدًما المخططات والرسومات لتوضيح العالقات بين الشخصيات

 وتطور الخط الزمني للرواية.

  روائية ومعلوماتية عن فترة تاريخية معينة، مقارنًا بين النص المعلوماتي والنص الروائي مبينًا الفرق يقرأ المتعلّم نصوًصا

 بينهما.

 يُحلّل المتعلّم الفكر في القصص التي يقرؤها، رابًطا إياها برؤية الكاتب وتجربته الفنية وعصره 

 للغة واألسلوب في قصص متشابهة الفكر أو الموضوع، يقارن المتعلّم بين قصص لُكتّاب مختلفين من حيث البناء الفني وا

 مشارًكا متعلمين من دول وثقافات أخرى في إبداء الرأي من خالل مواقع التواصل االجتماعي.

  يذكر المتعلّم أوجه التشابه واالختالف بين أساليب العرض المتعددة للمسرحية والقصيدة والقصة، مثل: )النسخ المسجلة، أو

 الرقمية(، موضًحا الكيفية التي قامت كل نسخة من خاللها بترجمة النص األصلي.الحية، أو 

 .يتتبع المتعلّم تاريخ األدب في العصر الحديث،من خالل نصوص أدبية ألعالم ذلك العصر 

 ن الواقع التفعيلة، رابًطا بينها وبي في قصائد عدة من الشعر العمودي وشعر "يقارن المتعلّم بين اللغة واألسلوب والفكر

 اإلنسانية العامة." والتجارب

  يعمل المتعلّم مع مجموعة إلخراج نشرة تتناول الرواية وتشجع القراء على قراءتها، محترًما أثناء العمل الجماعي الثقافات

 المختلفة، مستجيبًا بانفتاح ذهني لألفكار والقيم المختلفة.
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  ( نصوص من عيون الشعر في عصور مخ4يحفظ المتعلّم ) تلفة مع التركيز على العصر الحديث، واألدب المعاصر) تتألف

( بيتًا أو سطًرا من الشعر العمودي، وشعر التفعيلة، تدو ر موضوعاتها عن ما يناسب المرحلة في  12 - 10من ) 

 المجاالت المختلفة، ويحفظ نصين نثريين مناسبين للمرحلة.

  أو أكثر في نصوصهم لدعم أفكارهم المحورية أو دحض أفكار غيرهم سواء يستعرض المتعلّم األدلة التي استخدمها كاتبان

 أكانت منطقية أم عاطفية، مقي درجة مصداقيتها وقدرتها على اإلقناع.

 ،والمسلمات التي ينطلق منها في عرض أفكاره في النص." "يُحلّل المتعلّم الفلسفة التي يتكئ عليها الكاتب 

  ،مقارنًا بينها من حيث الفكر، واألسئلة المطروحة، والعمق في التناول.يقرأ المتعلّم نصين أو أكثر 

 استخدامه في نص معلوماتي  معنى كلمة أو مصطلح رئيس تكرر وشاع "يُفّسر المتعلّم كيفية استخدام المؤلف وتطويره

 طويل."

 مدى تماسك أجزائه." "يقيّم المتعلّم بناء النص من خالل الحكم على 

  أسلوب عرض وجهة النظر (اإلقناع، التأريخ بين أوجه التشابه واالختالف في"يقارن المتعلّم 

 مختلفة عن موضوع أو حدث واحد، مقي مدى مناسبة األدلة والفرضيات  أللحداث، الوصف، الشرح....) في نصوص

 ومنطقيتها."

 لة أو لمعلومات متضاربة."لمشك مختلفة مطبوعة ورقمية بغرض إيجاد حل "يدمج المتعلّم المعلومات المقدمة بوسائل 

 المطروحة، والعمق في التناول،  ويقارن بينها من حيث البناء العام، والفكر "يقرأ المتعلّم تحقيقات صحفية عن قضية معينة

 واألدلة الداعمة."

 جاتهم موضوعات علمية قرؤوا عنها، أوأجهزة وتجارب نفذوها، ناشرين نتا "يُشارك المتعلّم زمالءه في عرض تقارير عن

 في وسائل التواصل االجتماعي"

 المقررة في المواد األخرى لكتابة  البحث العلمي. )يمكن توظيف الموضوعات "يكتب المتعلّم ورقة بحثية مطبقًا خطوات

 الورقة(."

 جارب، يُطّور المتعلّم بحثه بوضع أسئلة واضحة ودقيقة عن الموضوع مطبقًا إستراتيجيات منوعة في البحث )المقابالت، الت

 المصادر اإللكترونية، دراسة الحالة(.

  يُضّمن بحثه معلومات من مصادر تمثل وجهات نظر مختلفة مراعيًا مصداقية المصادر، مضمنا بحثه قائمة المصادر

 والمراجع.

 إقناعية سردية أو تفسيرية أو  )الغرض، المتلقي، الشكل( في كتابة نصوصً  "يُظهر المتعلّم فهمه لعناصر الخطاب المختلفة

 أو وصفية."

  يستخدم المتعلّم التصوير البالغي )التجسيد والتشخيص( والمحسنات البديعية واألساليب اإلنشائية، وغيرها من األدوات في

 كتابته.

  يُنّظم المتعلّم األفكار والحجج المعبرة عن الموضوع مدعومة باألدلة واألمثلة المقنعة بلغة تعكس أسلوبه، مستخدًما وسائل

 ضيحية، مثل: )الخرائط والرسومات والصور(.تو
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  يراجع المتعلّم مسودات متعددة لما كتب،ويعيد تحريرها مركًزا على منطقية العرض وصوته الخاص، ويعزز لغته وينوعها

 واضعًا في اعتباره جمهور المتلقين والغرض وتماسك التنظيم والوضوح.

 عة، مترابطة األحداث واصفًا المشاهد واألحداث والحركات وتعبير يكتب المتعلّم سيريًا غيرية ونصوًصا سردية متنو

الوجوه والمشاعر باستخدام تفاصيل حسيّة دقيقة: )مرئيّة وسمعيّة وشميّة( موظفًا الحوار الداخلي والخارجي والصور 

 البالغية في الوصف والسرد.

 جابته للنص وما فيه من تقنيات وأفكار باستنتاجات يكتب استجابات شخصيّة للنصوص األدبية تعكس فهمه المعنى رابًطا است

وأحكام مدعومة بأدلة من النص، أو من نصوص أخرى للكاتب نفسه، أو نصوص أخرى لكتّاب آخرين،أو من معرفته 

 الشخصيّة عن أثر العمل األدبي في المتلقي.

 لنص: )تحقيق التوازن(. الحبكة وجهة يكتب المتعلّم قصصا قصيرة مظهًرا قدرة جيدة على تحليل العناصر الفنية في ا

 النظر، الصراع، الزمان والمكان.

  يكتب نصوًصا تأملية تكشف أهمية تجاربه الشخصيّة التي مربها وأثر األحداث األشخاص واألفكار في حياته ورؤيته

ة وقع فيها هو أو الخاصة مستخدًما إستراتيجيات كتابة مختلفة )سرد، وصف، تفسير( مقارنًا بين أفكار وأحداث عرضي

 غيره )عقد مقارنات بين أحداث وموضوعات(

  يكتب سيرية ذاتية في مجال األعمال مزوًدا  المتلقي بمعلومات واضحة ودقيقة، ويُنّظم ملفه الشخصي تنظي دقيقًا ويرتب

 المعلومات فيه ترتيبًا يعطي انطباًعا جيًدا عن شخصيته ومهاراته.

  فكرة أو قضية مهمة، يصوغ فرضية عن الموضوع مسجالً األفكار المهمة، والمفاهيم، منوًعا يكتب المتعلّم ورقة بحثية عن

 في المصادر والمراجع

 المصادر والمواقع اإللكترونية المناسبة." "يستخدم القواميس والموسوعات، وغيرها من 

 يتعّرف المواقع والمنتديات التي تساعده على الكتابة والنشر 

 اآلخرين وبنتاجات عدد من المؤلفين من خالل البريد اإللكتروني ووسائل التواصل الرقمية وغير  يُشارك بكتاباته مع

 الرقمية

  مرئيّة؛ تتضمن معلومات من مصادر مختلفة )التلفزيون، الصحف،المجالت، األقراص المدمجة،  -يُقّدم عروًضا صوتية

رة واضعا في االعتبار المتلقي )جمهور أطفال، زمالء الشبكة المعلوماتية(.جامعًا في عرضه بين النص والصوت والصو

 الصف(.

  يستمع لنقد نص أدبي، ويُحّدد غرض الناقد مميًزا التكهن من االعتقاد، والدليل العقلي من النقلي، ويُوّضح الغموض المتعمد

 وأوجه اللبس في اآلراء المطروحة مبديًا االحترام للمتحدث.

 ا تأثير التكنولوجيات الحالية في مثل )التعليم والتعلم، خدمات الجمهور، الصناعة، الطب(.يُقّدم ورقة بحثية يناقش خالله 

  يُحلّل اإلستراتيجيات المستخدمة في تقديم مادة أدبية مرئية )بوسيلة إعالمية( موضًحا ومقيًّما  المعلومات الوادرة فيها لتحقيق

 اإلقناع واإلمتاع

 ًدا المعلومات واألبحاث والمهام يلخص الطالب بدقة الملحوظات واالدع اءات التي عبر عنها المشاركون في النقاش، محّدِّ
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 اإلضافية المطلوبة إلنجاز المهمة الموكلة إلى فريقه، ويقيّم ما إذا كان فريقه قد أنجز المهمة وحقق األهداف المنشودة.

  إنسانية ، أو ظاهرة علمية  -قضية )وطنية "يُقّدم عرًضا تقديميًّا يبحث فيه الموضوعات والمعلومات المتوافرة عن- 

اجتماعية( مستفيًدا من القواعد البيانية المتاحة والمصادر الرقمية لتنظيم مشروع أو حل مشكلة مستخدًما وسائل اإلعالم 

 والمتعة."لتعزيز الفهم واألدلة والنتائج  الرقمية )مثل العناصر النصية، الرسوم البيانية، والعناصر السمعية والبصرية(

  ا، ويوازنه بآراء موثقة )مؤيدة ومخالفة له(، موظفًا محتويات وسائل اإلعالم يطرح تجربة شخصيّة، ويبني عليها رأيًا خاصًّ

 الرقمي والرسومات المرئية.

   والرقمي" "يُفّسر المتعلّم الكلمات مستخدًما المعجم الورقي 

 المعاني مستخدًما السياق." "يُحّدد المتعلّم المعنى المناسب للكلمات متعددة 

 .يتعّرف المتعلّم كلمات أجنبية لصناعات معاصرة، ويستخدمها في سياقات جديدة 

 يفّسر المتعلّم المصطلحات العلميّة وفق فروع كّل مجال في النصوص المعلوماتيّة 

 العالقة بين داللتها  وّضًحا، م(سياسة، بيئة، اقتصاد....) مختلفة:  "يتعّرف المتعلّم المصطلحات األساسية في مجاالت

 ."(الخصخصة، العولمة،...) المعجمي ة واالصطالحي ة:

 ويصنفها وفق فروع (تربية.. إعالم،اقتصاد، اجتماع،)في المجاالت المختلفة:  "يُوّظف المتعلّم مصطلحات العلوم اإلنسانية ،

 ."(االجتماع: األسرة، كادر، بنية تحتية،.... علم)كل مجال: 

  المتعلّم عمل المصدر، ويعرب معموله، ويُوّظفهما في مواقف حياتية.يتعّرف 

 .يتعّرف المتعلّم عمل اسم الفاعل، ويعرب معموله 

 معموله، ويُوّظفهما في مواقف حياتية." "يتعّرف المتعلّم عمل اسم المفعول، ويعرب 

  صحيًحا، ويُوّظفه في سياقات جديدة.يتعّرف المتعلّم أسلوب المدح والذم، ويُسّمي عناصره، ويعربها إعرابًا 

 .يتعّرف المتعلّم أسلوب القسم، وعناصره وأحكامه، ويعربه إعرابًا صحيًحا، ويُوّظفه في سياقات جديدة 

 .يتعّرف المتعلّم أسلوب الشرط الجازم،وعناصره، ويعربه إعرابا صحيًحا، ويُوّظفه في سياقات حياتية جديدة 

  غير الجازم، وعناصره، ويعربه إعرابًا صحيًحا، ويُوّظفه في سياقات حياتية جديدة.يتعّرف المتعلّم أسلوب الشرط 

 .يُعرب المتعلّم جملة جواب الشرط المقترنة وغير الُمْقترنة بالفاء 

 ويعربهما، ويُوّظفهما في مواقف حياتية" "يتعّرف المتعلّم صيغتي أسلوب التعجب 

 منها.يتعّرف المتعلّم التورية، ويُنتج جمالً تتض 

 .يتعّرف المتعلّم المقصود بكل من اإليجاز واإلطناب والمساواة، ويُنتج جمالً تتضمنها 

 ،و يُميّز بينهما، ويُنتج جمالً تتضمنها." "يتعّرف المتعلّم أنواع المجاز العقلي والمرسل 

 :تقسيم( )تعزيز(."ال )الجناس، الطباق، السجع، المقابلة، حسن "يُنتج المتعلّم جمالً تتضمن محسنات بديعية 

 ،كناية( )تعزيز(." "يُحلّل المتعلّم صوًرا بيانية )تشبيه، استعارة 

  نهماوغير السليمة، ويزن أبياتًا م السليمةوالبحر الطويل "يتعّرف المتعلّم تفعيالت البحر البسيط". 

I.  
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STANDARDS/BENCHMARKS: 
 

  التي تسهم في توضيح الفكرة الرئيسة، أو الرسالة العامة، أو الدروس المقدمة في أن يُحّدد المتعلّم الفكر الرئيسة والتفاصيل المساندة

 .النصوص األدبية

 " أن يُحّدد المتعلّم جوانب معينة في النصوص األدبية ويفهمها، ويُحلّل عناصر النص وخيارات المؤلفين في اختيارالكلمات واألساليب

 "األدبية المناسبة لنصوصهم

  نصوًصا شعرية وأعماالً نثرية متنوعة ويُحلّلها ويقيّمها، ويدمج الفكر المقدمة فيها؛ لبناء معرفة وفهم جديدين عن الفكرة أن يقرأ المتعلّم

 .المحورية، والرسائل المتضمنة في األعمال األدبية

 ج العالقات ضمن النص الواحد وبين أن يقرأ المتعلّم النص المعلوماتي بعمق وشمولية، ويُحّدد الفكرة المركزية والفكر الرئيسة، ويستنت

 .النصوص المختلفة

  أن يُحلّل المتعلّم عناصر النص واختيار الكاتب للكلمات، ويقيّم الطرائق التي تساهم فيها تراكيب الجمل في بناء النص، وأساليب عرض

 .وجهة النظر، أو طريقة كتابة النص وطباعته

 ة، وينقد ما جاء فيه من معارف وآراء، ويبني خبرات جديدة ليُوّظفها في نتاجات متنوعةأن يتبن وظيفة النص من خالل الوسائط المختلف. 

  أن يبحث المتعلّم عن المعلومات، ويُطبّقها في موضوعات كتابية تستند إلى أغراض محددة تظهر فهمه بالمادة التي يبحث عنها وتتناسب

 .مع غرض الكتابة وطبيعتها

 "بر عن فكرة مركزية تظهر مقدرة على التركيز والتنظيم وتدل على وعي كامل بالمتلقي في عالقته بغرض أن يكتب المتعلّم نصوًصا تع

 ".(، لتحرير النص وبموضوع الكتابة، مطوًرا مهاراته الكتابية من خالل مراحل الكتابة )ما قبل الكتابة، المسودة، المراجعة

 "وتُظهر كتاباته تقيده بالسالمة اللغوية ية ووصفيةأن يُنتج المتعلّم نصوًصا سردية ومعلوماتية وإقناع." 

 "أن يُنتج المتعلّم نصوًصا سردية ومعلوماتية وإقناعية ووصفية وتُظهر كتاباته تقيده بالسالمة اللغوية." 

 "مع اآلخرين)اإلنترت(، وغيرها من المصادر؛ ليُنتج وينشر عمالً كتابيًّا متفاعالً  أن يستخدم المتعلّم التكنولوجيا، بما فيها " 

 "م أن يُظهر المتعلّم فهما لمواد مسموعة، ويتواصل مع اآلخرين مقدًما المعلومات والنتائج المدعومة باألدلة إلقناع المستمعين واستمالته

 ".نحو الموضوع مستخدًما اللغة العربية الفصيحة

 لمجموعة متنوعة من السياقات والمهام التواصلية، مظهًرا إجادته  أن يُشارك المتعلّم في النقاشات مع معلميه وزمالئه، مكيّفًا كالمه وفقًا

 .للّغة العربية الفصيحة

 أن يستخدم المتعلّم الوسائل الرقمية في العروض البصرية للتعبير عن المعلومات، ويفهم المادة المعروضة من خالل هذه الوسائط 

  أن ينمي المتعلّم معجمه اللغوّي بالمصطلحات  في مجاالتها العلميّة والحياتيّة المختلفةأن يُفسر المتعّلم المفردات الجديدة من خالل سياقاتها 

 "ف المتعلّم المفاهيم الن حوي ة والصرفيّة ويستخدمها استخداًما  "صحيًحا أْن يتعر 

  ِّقها، ويُوّظفها في إنتاجه اللغوّي  أن يتعّرف المتعلّم المفاهيم البالغية، ويتذو 

 سيقا بحور الشعر العربي، ويُحلّلها كتابةً ورمًزا وتفعيالتأن يتعّرف مو. 

II.  
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RESOURCES: 
 

 

 . الكتاب المدرسي 
 .كتاب المعلّم 
 .الوثيقة الوطنيّة لماّدة اللّغة العربية 
 .اإلنترنت 

III.  

COURSE OUTLINE: 
 

Semester 1: 

Chapter’s # Chapter Lesson(s) 

1    "هللا ولّي الذين آمنوا " 

2    ) أرق على أرق ) شعر 

3   ) على قدر أهل العزم ) شعر 

4   نظرة خارج النافذة 

5   عالمة تعّجب 

6   ) لماذا نعّد النجوم ) معلوماتي 

7   كتابة نّص تأّملي أو قّصة قصيرة 

8   كتابة نّص إقناعي 

9   الجملة االسميّة 

10   كان وأخواتها 

11   أفعال المقاربة والرجاء والشروع 

12   المفعول له 

Semester 2: 

Chapter’s # Chapter Lesson(s) 

4  

 ) هلل أشّد فرًحا ) حديث 

 ) جادك الغيث ) الموّشحات ( ) شعر أندلسي 

 نثر الجّو على األرض برد 

 ) السماور ) قّصة 

5  

 ) التصنيف والجماعات ) معلوماتي 

 كيف نكشف المغالطات ؟ 

 شعر التفعيلة 

 ( إلى أّمي ) محمود درويش 

    ّر الوقتسك 

   ) طفل وكلب ذات ليل ) قّصة 
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   الموسيقا في العلم 

   وأركانها الجملة الفعليّة 

   المفعول المطلق 

   المفعول فيه 

   الحال والتمييز 

   النعت والتوكيد 

IV.  

GRADING: 
 

 

Grading Policy/ Assessment Tools:  
 االختبارات الشفهيّة 
 االختبارات التحريريّة 
 أعمال الطالب داخل الفصل 
 أنشطة الطالب الالصفيّة 

 

 

Grade Distribution:  

Semester -1- Semester -2- 
Final Exam 

Assessment Points/Weight Assessment Points/Weight 

 4 قراءة 4 قراءة

30 

 4 تحّدث 4 تحّدث

 3 استماع 3 استماع

 6 واجب 6 واجب

 6 محفوظات 6 محفوظات

 10 تعبير 10 تعبير

 6 مشاركة 6 مشاركة

 6 أنشطة 6 أنشطة

 25 اختبار قصير 25 اختبار قصير

 

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

 


