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Course Title:      

Head of Department: Dr. Ibrahim Ghannam  

Teacher(s) + e-mail:  محمد عبد هللا -          mohamed.a@greenwood.sch.ae      

Cycle/Division:  

Grade Level: 9 

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: 

  الفكرة الرئيسة أو وجهة  النظر في النصوص من خالل تفاصيل محددة." يحلل المتعلم تطور" 

  يبين المتعلم المعنى اإلجمالي موضحا الفكرة الرئيسة والفكر الجزئية فيه،ورقمية، مستنتجا الداالالت التعبيرية اإليحائية  "

 "مفسرا مفرداته باستخدام مصادر ورقية والمجازية منه.

 ياقها التاريخي وااالجتماعي، مستخلصا السمات الفنية لها.يحلل المتعلم النصوص في س 

  ،يحلل المتعلم النص الشعري تحليالً فكريا موضحا دور الخيال والمحسنات اللفظية في  إيجاد التأثير في النص الشعري"

 "محًددا عناصر الموسيقا فيه.

 ،تأثيرها في سير   -إن وجدت  -والحبكات الفرعية  "يحلل المتعلم الرواية إلى عناصرها، مبينا خط تطور الحبكة الرئيسة

 "الخط العام للرواية.

  والشخصيات الفرعية، مبينا كيف تؤثر هذه التفاعالت في تطور الحبكة، "يحلل المتعلم  العالقة بين  الشخصيات الرئيسة

الرواية، مستداًل عىل ما  للتعبري عن فكرة -حسب االقتضاء-مستخدما وسائل العالم الرقمية وشاشات العرض المرئية 

 يعرضه بأدلة من النص."

  يحلل المتعلم من النص أو جزءا من النص الذي يعبر فيه المؤلف عن موقفه أو تعليقه على قضية اجتماعية أو موضوع"

 "آخر، مقيماً إلى أي مدى تمكن المؤلف من تحقيق غايته.

 هتين في الفكرةيقارن المتعلم بين األلفاظ واألساليب في قصيدتين متشاب 

  يقارن المتعلم  بين دوافع الشخصيات وردود أفعالها في أعمال قصصية مختلفة مبينا كيف يؤثر ذلك في البناء الفني للقصة"

 "وتطور الحبكة وحلها

 .يقارن المتعلّم بين الفكر المتكررة في األعمال القصصية )الخير ضد الشر، الفرح ضد الحزن( من فترات زمنية مختلفة 

 ا ونوًعا.ي  قارن المتعلّم بين مجموعة من القصص المختلفة من حيث الفروق في توظيف لغة السرد والوصف والحوار كمًّ

  يقارن المتعلّم بين تناول المؤلف لعمل ما بطريقة تقليدية، وبين مؤلف آخر تناول فكرة العمل نفسها بتوظيف العمل المطبوع

 ائط المتعددة من حيث التأثير في المتلقي.المعاصر أو العمل المنتج باستخدام الوس

   ( بيتًا 12 - 10تتألف من  )  - ما عدا العصر الجاهلي -من عيون الشعر في عصور مختلفة  ) نصوص (6يحفظ المتعلّم

 أو سطًرا من الشعر العمودي وشعر التفعيلة تدور موضوعاتها عن ما يناسب المرحلة في المجاالت المختلفة.

  ّم الفكر الرئيسة للنص من خالل تحليل المعلومات الصريحة والضمنية، مستشهًدا بمصادر متعددة من األدلة التي يُحدد المتعل

ًدا نوعها، مثل: )إحصاءات، وأرقام، وتجارب، ومواقف، وأدلة منطقية(.  تدعم تحليله، محّدِّ

 .يُحلّل المتعلّم بعمق كيف تطورت الفكرة المحورية في النص إلى فكر رئيسة 

  ُحلّل المتعلّم كيفية تأثر الفكر واألحداث وتفاعل بعضها ببعض.ي 

 .يقارن المتعلّم بين نصين معلوماتيين من حيث دور األلفاظ والتفاصيل في توصيل المعنى 

 ،وفاعليتها في الشرح، واإلقناع، وتقديم الحجج.""يقيّم المتعلّم أسلوب الكاتب في عرض جمله 

  نظره، مثل: )اإلقناع، التأريخ لألحداث،  ومناسبة استخدام الكاتب لها؛ لتقديم وجهة األساليب ودقتها"يقيّم المتعلّم مدى كفاية
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 الوصف(."

 مطبوع، رسوم بيانية، مقاطع  محدد باستخدام وسائل مختلفة مثل: (نص "يدمج المتعلّم المعلومات المقدمة في موضوع

 المتعددة...) لفهم الموضوع." فيديو، الوسائط

 واألدلة التي تحكم النتائج." مدى منطقية الدليل، مؤيًدا تقييمه بالمسوغات المتعلّم دقة األدلة وصحتها في النص، مبينًا "يقيّم 

 ح المتعلّم في رسم بياني معلومات قرأها عن  موضوع محدد من مصادر متنوعة." "يوّضِّ

 بحثية مرّكًزا على موضوع عام يقع ضمن اهتماماته  يقوم المتعلّم مستقالً أو بالتعاون مع اآلخرين بوضع خطة لكتابة ورقة

المعرفية والثقافية العامة أوعلى موضوع خاص ذي صلة بالمقررات الدراسية، من خالل وضع أسئلة البحث التي تالئم 

 موضوع الورقة البحثية المقدمة.

 .يُطبّق المتعلّم إستراتيجيات البحث عن المادة المرجعية، معلقًا على النتائج 

  ،يبحث المتعلّم بفاعلية عن المعلومات المتصلة بموضوع بحثه من مصادرمطبوعة ورقمية متعددة، من الملحوظات

 والمقابالت ومن خبراته، ويُجيب عن أسئلة البحث مبتعًدا عن المنقوالت النصية.

 .يعرض المتعلّم النتائج طباعة وبوسائط متعددة، موثقًا المصادر والمراجع 

 م عن أسلوبه الخاص في التناول والطرح من خالل اإلحاطة بالموضوع، وتقديم افتراضات متينة متماسكة.المتعلّ  بّريُع 

  يستخدم لغة دقيقة )أفعال معبرة عن الحدث أو الموضوع، تفاصيل حسيّة موحية لوصف الحدث، ومقيدات منتقاة لوصف

 الحدث األحداث النعت، المفعول المطلق، المفعول ألجله(.

 ودات متعددة مما يكتب ويعيد تحريرها للتأكد من منطقية العرض وتماسك التنظيم، والوضوح واضعًا في اعتباره يراجع مس

 جمهور المتلقين والغرض مستخدًما مقياًسا للكتابة.

  يكتب سيًرا غيرية أو ذاتية ونصوًصا سردية أخرى مكونة من عدة أحداث واصفًا المشاهد والحركات وتعبير الوجوه

 عر بتفاصيل حسيّة دقيقة:)مرئيّة وسمعيّة وشميّة( موظفًا الحوار، واالستعارات والتشبيهات.والمشا

  ،يكتب المتعلّم استجابات شخصيّة للنصوص األدبية التي يقرؤها، موضحا استجابته للنص وما في النص من تقنيات وأفكار

 وص أخرى لكتّاب آخرين.داعما أحكامه بأدلة من النص، أو من نصوص أخرى للكاتب نفسه، أو نص

 واالقتباسات والمعلومات المتصلة  قضية مهمة، مسجالً األفكار المهمة، والمفاهيم "يكتب المتعلّم مقاالً تحليليًا عن فكرة أو

 مصادر منّوعة." بالموضوع من

 نطقي، العاطفة، المعتقدات القياس الم مستخدًما وسائل إقناعية مختلفة (االحتكام إلى "يكتب المتعلّم نصوًصا إقناعية منظمة

 والقصص الواقعية." الدينية،اإلحصائيات والدراسات، والخبرات الشخصيّة،

 وإيجاز مراعيًا منزلة المتلقي ووظيفته." "يكتب المتعلّم تقارير ورسائل رسمية بدقة 

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

 والمراجع." منوًعا في المصادر

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

 والمجالت." اآلخرين من خالل الوسائل الرقمية والصحف "يُشارك بكتاباته وبنتاجات بعض المؤلفين مع 
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 ذاتية ووجدانية عاطفية. موضًحا األساليب الخادعة أو الواهمة  -المتعلّم أن أنواع الحجج التي يقدمها المتحدث منطقية  يُحلّل

التي يمكن أن يعتمدها الكاتب والتي تؤثر في عواطف المستمعين وفي ميولهم وأفكارهم التي تخرج بهم عن الموضوع 

 السليم وعن الهدف القويم.

 ًدا األدوات البالغية، مثل التي استخدمها المتحدث مشيًرا إلى يُدرك المتعلّم ا لعالقات بين أجزاء النص المسموع محّدِّ

 تأثيراتها المتوقعة في المتلقي.

  يُحلّل االستراتيجيات المستخدمة في مادة مسموعة أو مكتوبة )وسيلة إعالمية( لغرض تقديم المعلومات أو االقناع أو التثقيف

 النات.بما في ذلك اإلع

  الً عن موضوع )ظاهرة مشكلة....( بطرائق مصممة إلقناع الجمهور، مؤكًدا رأيه وداع  -يُقّدم المتعلّم عرًضا تقديميًّا ُمَطوَّ

 له بالدليل، مثل: )عالقات السبب والنتيجة، واإلستراتيجيات األخرى(.

 اتمة لظاهرة اجتماعية باقتباسات متنوعة وأمثلة ينظم المتعلّم مادة الحديث باختيار إستراتيجيات مناسبة لعرض مقدمة وخ

 موظفًا وسائل بصرية ووسائط إلكترونية؛ ليعزز عرضه التقديمي.

 دقيقة موثقًا مصادره." ) ظاهرة أدبية ، شخصيّة أدبية...(، ويطرح أسئلة "يُقّدم المتعلّم ورقة بحثية عن موضوع أدبي 

 عجم الورقي أو الرقمي.يُفسر المتعلّم الكلمات الجديدة مستخدًما الم 

 يُفسر الكلمات ُمْستعينًا بمرادفاتها وأضدادها وإيقاعها الموسيقي.و يُفسر المتعلّم األسماء واألفعال بمرادفاتها وأضدادها 

  ّبة من الدخيلة قديًما وحديثًا )فردوس، سروال، تلفاز..(.يُميّز المتعلّم الكلمات المعر 

  المعاني ويستخدمها في سياقات تفسر معناها." للكلمات متعددة"يُحّدد المتعلّم المعنى المناسب 

 واشتقاقاتها." "يُميّز المتعلّم معاني الكلمات من خالل جذورها 

 .).....يبوب المتعلّم المصطلحات العلمية وفق فروع كل مجال، ويفسر معناها، مثل:)الطب: تشريح، عظام، عيون 

 قات النصوص المعلوماتيّة.يُفسر المتعلّم المصطلحات العلمية في سيا 

 .يتعّرف المتعلّم الميزان الصرفي، ويستخدمه في وزن الكلمات الصحيحة والمعتلة 

 .يشتق المتعلّم اسم الفاعل من الفعل الثالثي وغير الثالثي، ويعربه، ويُوّظفه في مواقف حياتية 

  ُوّظفه في مواقف حياتية.يشتق المتعلّم اسم المفعول من الفعل الثالثي وغير الثالثي، ويعربه. وي 

 .يتعّرف المتعلّم نوعي التَّوكيد، ويعربهما ويُوّظفهما في مواقف حياتية 

 .يتعّرف المتعلّم الممنوع من الصرف، ويعربه، ويُوّظفه في مواقف حياتية 

 معرفة في مواقف حياتية.يتعّرف المتعلّم أحكام مطابقة العدد للمعدود في اإلفراد والتثنية والجمع، ويعربه، ويُوّظفه نكرةً و 

 .يصوغ المتعلّم العدد على وزن فاعل مع معدوده تذكيًرا وتأنيثًا، ويُوّظفه في مواقف حياتية 

 .يتعّرف المتعلّم األفعال التي تنصب مفعولين أصلهما مبتدأ وخبر، ويعرب جملها، ويُوّظفها في مواقف حياتية 

 أصلهما مبتدأ وخبًرا، ويعرب جملها، ويُوّظفها في مواقف حياتية. يتعّرف المتعلّم األفعال التي تنصب مفعولين ليس 

 .يكتب المتعلّم الكلمات التي يجوز فيها الوصل والفصل كتابة صحيحة 

 .يكتب المتعلّم الهمزة المتوسطة الشَّاذة عن قاعدتها كتابة صحيحة 

 .يكتب المتعلّم الهمزة المتطرفة كتابة صحيحة 

 ة في األسماء واألفعال غير الثالثية كتابة صحيحة.يكتب المتعلّم األلف اللين 

 .يكتب المتعلّم التاء المربوطة والمفتوحة مع تنوين الفتح كتابة صحيحة 

 يتعّرف المتعلّم مفهوم التقديم والتأخير، وداللتهما المعنويّة 

 ينتج المتعلّم جمال تتضّمن تقديًما وتأخيًرا 

 موّضًحا موطن الجمال، وينتج جمال تتضّمن تشبيهات بليغة يتعّرف المتعلّم التشبيه البليغ،ويحلّله 

 يتعّرف المتعلّم االستعارة ، ويميّزها عن التشبيه بأنواعه،وينتج جمال تتضّمنها 

I.  
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STANDARDS/BENCHMARKS: 
 

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

 النصوص األدبية.

  أن يحّددد المتعلّم جوانب معينة في النصوص األدبية ويفهمها، ويحلّل عناصر النص  وخيارات المؤلفين في اختيار الكلمات واألساليب"

 "األدبية ملناسبة المناسبة

 ها، ويدمج لفكرالمقدمة فيها؛ لبناء معرفة وفهم جديدين عن الفكرة أن يقرأ المتعلم نصوصا شعرية وأعماالً ثرية متنوعة ويحللها ويقبم

 المحورية، والرسائل المتضمنة في األعمال األدبية

 تلفة.أن يقرأ  النص المعلوماتي بعمق وشمولية، يحدد الفكرة المركزية والفكر الرئيسة، ويستنتج العالقات ضمن النص الواحد وبين النصوص المخ 

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

 وجهة النظر، أو طريقة كتابة النص وطباعته.

 فها في نتاجات متنوعة."وآراء، ويبني خبرات جديدة ليُوظّ  "أن يتب وظيفة النص من خالل الوسائط المختلفة، وينقد ما جاء فيه من معارف 

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

 مع غرض الكتابة وطبيعتها.

 ي كامل بالمتلقي في عالقته بغرض أن يكتب المتعلّم نصوًصا تعبر عن فكرة مركزية تظهر مقدرة على التركيز والتنظيم وتدل على وع

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

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

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

 .أن يستخدم المتعلم التكنولوجيا بما فيها )االنترنت( وغيرها من المصادر؛ ليُنتج وينشر عمالً كتابيًّا متفاعالً مع اآلخرين 

  مقدًما المعلومات والنتائج المدعومة باألدلة إلقناع المستمعين واستمالتهم نحو أن يُظهر المتعلّم فه لمواد المسموعة ويتواصل مع اآلخرين

 الموضوع مستخدًما اللغة العربية الفصيحة.

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

 بية الفصيحة.للّغة العر

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

 .أن يكتسب المتعلّم مفرداتمن خالل احتكاكه بمواقف غنيٍَّة لغويًّا 

 ة.أن يُفسر المتعلّم المفردات الجديدة من خالل سياقاتها المختلف 

 .ي المتعلّم معجمه اللغوي بالمصطلحات في مجاالتها العلمية والحياتيّة  أن ينّمِّ

 .أن يتعّرف المتعلم المفاهيم النَّحويَّة والصرفيّة ويستخدمها استخداما  صحيًحا 

 .أن يكتب المتعلم الكلمات والجمل مراعيا قواعد اإلمالء والترقيم 

 وتذوقها ويوظفها في إنتاجها اللغوين يتعرف المتعلم المفاهيم البالغية أ 

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   ال تغضب ) حديث شريف 

2   ) في مكارم األخالق ) شعر 

3    األخير ) قّصة قصيرة (الدرس 

4   ) رؤية مستقبلية للقطاع السياحي ) معلوماتي 

5   ) توماس أديسون ) استماع 

6   ) عالم من علماء العرب ) محادثة 

7   ) سيرة ذاتيّة ) كتابة 

8   ) الغضب ) كتابة 

9   ) الميزان الصرفي ) نحو 

10   ) اسم الفاعل ) نحو 

11   ) اسم المفعول ) نحو 

12   ) الشبيه البليغ ) بالغة 

Semester 2: 

Chapter’s # Chapter Lesson(s) 

1   الوصيّة في القرآن الكريم 

2   ) الناس والزمان ) شعر 

3   ) لن أبكي ) شعر 

4   ) رحلة ابن بّطوطة ) أدب الرحالت 

5   ) قطار المستقبل ) معلوماتي 

6   ) كيف تخّطط لمستقبلك ) استماع 

7    الوالدين ) محادثة (بّر 

8   ) التمريض ) محادثة 

   ) الشخصيّة القياديّة الناجحة ) كتابة 

   ) السعادة ) كتابة 
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   ) األفعال التي تنصب مفعولين أصلهما مبتدأ وخبر) نحو 

   األفعال التي تنصب مفعولين ليس أصلهما مبتدأ وخبر 

    التوكيد 

    االستعارة بالغة 

   ( ذكرى جّدتي ) شعر 

   ) اترك بصمة إنجازك ) مقال 

   الممنوع من الصرف 

   ) العدد ) تذكيره وتأنيثه 

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 

 8 إمالء 8 إمالء

30 

 7 قراءة 7 قراءة

 4 تحّدث 4 تحّدث

 4 استماع 4 استماع

 5 واجب 5 واجب

 5 محفوظات 5 محفوظات

 7 تعبير 7 تعبير

 5 مشاركة 5 مشاركة

 5 أنشطة 5 أنشطة

 20 اختبار قصير 20 اختبار قصير

 

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

 


