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



اإلسهام في المحافظة على اللغة العربية لغة القرآن الكريم  ،واالهتمام بها وتعزيز قيمتها
في نفوس أبنائها وإعداد الكفاءات الوطنية المؤهلة في مجال اللغة العربية وآدابها ،
الذين يخدمون وطنهم ودينهم ولغتهم وأمتهم .

Department’s
Vision:
Department’s
Mission:

COURSE DESCRIPTION:
المطورة الذي
انطالقًا من رؤية دولة اإلمارات العربية المتّحدة وإستراتيجيّاتها التعليميّة،انبثق اإلطار العام لمعايير مناهج اللّغة العربية
ّ
ت ّم إعداده وفق معايير عالميّة تر ّكز بطريقة تراكميّة واعيّة على مهارات القرن الحادي والعشرين  ،ومهارات تقنيّة المعلومات ،
والمهارات الحياتيّة  ،ومفاهيم التنمية المستديمة واكتساب اتجاهات وقيم تتعلّق بمجاالت المواطنة واالنتماء وتقدير العمل واالبتكار.
ي
ي،
والمنهج
ً
ّ
ومصدرا لزيادة خبرات الطالب وتعميقها بما في ذلك من مواقف للتفاعل اللّغو ّ
المطور يعتبر محور التعلّم اللّغو ّ
ومواضيع تلبّي احتياجاته وميوله.
كما حرص على تنمية القدرات التحليليّة والنقديّة والتقييميّة واإلبداعيّة لدى الطالب ،ولم يغفل جانب تدعيم القيم الدينيّة واألخالقيّة،
والتحفيز على إنجاز نصوص شفهيّة وكتابيّة وفق المعايير اللّغويّة السليمة.
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GENERAL COURSE LEARNING OBJECTIVES:
مفسرا مفرداته من خالل السياق
يبين المتعلّم المعنى اإلجمالي للنص الشعري ،موض ًحا عالقة الفكر بعضها ببعض،
ً
والقرائن واستخدام مصادر ورقية ورقمية متعددة ،مستنت ًجا الدالالت التعبيرية.
صا السمات الفنية لها من خالل ربطها
"يُحلّل المتعلّم النصوص في سياقها التاريخي واالجتماعي والسياسي ،مستخل ً
بعصورها األدبية".
يُحلّل المتعلّم النص مح ِّ ّددًا الكيفية التي تفاعلت فيها الفكر الرئيسة المتعددة ووجهات النظر ،حال كونها متسقة مع بعضها
بعضًا أو غير متسقة.
يبين المتعلّم االختالف بين كاتبين في بناء صتيهما فنيًا ،وفي استخدام تقنيات الكتابة األدبية من سرد ووصف وحوار.
يتتبع المتعلّم األثر الذي يتركه أسلوب الكاتب واستخدامه للتقنيات البالغية (بيان ،بديع ،معاني).
يتتبع المتعلّم تقنية الوصف باستخدام الكاتب للتقنيات البالغية (بيان ،بديع ،معاني) .إلبراز ما يصفه من شخصيات ومكان.
"يُحلّل المتعلّم رواية رومانتيكية أو واقعية إلى عناصرها الفنية ،مبينًا التطور الذي طرأ على الشخصيّة أو الشخصيات
الرئيسة واألسباب الكامنة وراء ذلك ،وأثر هذا التطور في سير خط الرواية".
ذاكرا رأيه في الطريقة التي طور الكاتب من
يُحلّل المتعلّم جوانب النصوص األدبية ،مثل( :كيفية إنشاء المكان والزمان)،
ً
خاللها هذا الجانب ،مستدالً عليه بالرجوع إلى النص.
"يُحلّل المتعلّم الفكر في القصص التي يقرؤها ،راب ً
طا إياها برؤية الكاتب وتجربته الفنية".
يقارن المتعلّم بين قصتين لكاتبين متشابهي الفكر من حيث البناء الفني واللغة واألسلوب ،مشار ًكا 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
الحية ،أو الرقمية) ،موض ًحا الكيفية التي قامت كل نسخة من خاللها بترجمة النص األصلي.
يتتبع المتعلّم تاريخ األدب في العصور األدبية( :الجاهلي ،واإلسالمي ،والعباسي) ،مح ِّ ّددًا أهم أعالمه
يقارن المتعلّم بين اللغة واألسلوب والفكر في قصيدتين من الشعر العمودي وشعر التفعيلة ،راب ً
طا بينها وبين الواقع
والتجارب اإلنسانية العامة.
يعمل مع مجموعة إلخراج نشرة تتناول الرواية وتشجع القراء على قراءتها ،محتر ًما أثناء العمل الجماعي الثقافات المختلفة
"يحفظ المتعلّم ( )4نصوص من عيون الشعر في عصور مختلفة (الجاهلي،واإلسالمي والعباسي) تتألف من ()12 - 10
سطرا من الشعر العمودي ،تدور موضوعاتها عن ما يناسب المرحلة في المجاالت المختلفة ،ويحفظ نصين نثريين
بيتًا أو
ً
مناسبين للمرحلة".



يستعرض المتعلّم األدلة التي استخدمها الكاتب في النص لدعم فكرته المحورية أو دحض أفكار غيره سواء أكانت منطقية أم عاطفية.







يُحلّل المتعلّم فكر النص مح ِّ ّددًا كيف تفاعلت الفكر وبنيت على بعضها بعضًا ،أو تضاربت مع بعضها.
يقارن المتعلّم بين فقرتين في نص معلوماتي من حيث العمق في التناول ،والجمل المستخدمة في تطوير الفكر.
يُفسر المتعلّم كيفية استخدام معنى كلمة تكررت في نص معلوماتي ،مبي ًنا كيفية تطورها.
يقيّم المتعلّم بناء النص من خالل الحكم على مدى تماسك الجمل والفقرات.
يقارن المتعلّم بين أوجه التشابه واالختالف في أسلوب عرض وجهة النظر مثل( :اإلقناع ،التأريخ لألحداث ،الوصف،






الشرح ،)...في نصين مختلفين عن موضوع أو حدث واحد ،مقي مدى مناسبة األدلة ومنطقيتها.
يدمج المتعلّم المعلومات المقدمة بوسائل مختلفة مطبوعة ورقمية بغرض الوصول إلى إجابة سؤال أو تنمية المعرفة الحالية.
يقرأ المتعلّم تحقيقات صحفية عن قضية معينة مقارنًا بينها من حيث البناء العام ،والفكر المطروحة.
يعرض المتعلّم (آلة ،جهاز )....بعد قراءته معلومات متنوعة في نصوص مختلفة موض ًحا طريقة صنعها.
يكتب ورقة بحثية مطبقًا خطوات البحث العلمي(.يمكن توظيف الموضوعات المقررة في المواد األخرى لكتابة الورقة).
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ُطور المتعلّم بحثه بوضع أسئلة واضحة ودقيقة عن الموضوع مطبقًا إستراتيجيات منوعة في البحث (المقابالت،
ي ّ
التجارب ،المصادر اإللكترونية ،دراسة الحالة).



يتبع المتعلّم طريقة ثابتة في التوثيق وكتابة قائمة المصادر والمراجع باستخدام الحاسوب.



نصوص سردية أو تفسيرية أو إقناعية أو وصفية.
يُظهر فهمه لعناصر الخطاب (الغرض ،المتلقي ،الشكل) في كتابة
ً



يستخدم المتعلّم التصوير البالغي والمحسنات البديعية ،وغيرها من األدوات في كتابته.



ي ّ
ُنظم المتعلّم األفكار والحجج المعبرة عن الموضوع مدعومة باألدلة واألمثلة المقنعة ،مستخد ًما وسائل توضيحية.



ً
مركزا على منطقية العرض وأسلوبه الخاص ،ويعزز لغته
يراجع المتعلّم مسودات متعددة لما يكتب ،ويعيد تحريرها
وينوعها واض ًعا في اعتباره جمهور المتلقين والغرض.



صا سردية متنوعة ،مترابطة األحداث واصفًا المشاهد واألحداث والحركات (رسم المالمح الشخصيّة) تعبير
سيرا ذاتية أو نصو ً
يكتب ً
الوجوه والمشاعر باستخدام تفاصيل حسيّة دقيقة( :مرئيّة وسمعيّة وشميّة) موظ ًفا الحوار الداخلي والصور البالغية في الوصف.



يكتب استجابات شخصيّة للنصوص األدبية تعكس فهمه المعنى راب ً
طا استجابته للنص وما فيه من تقنيات وأفكار
باستنتاجات 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.



يكتب المتعلّم ورقة بحثية عن فكرة أو قضية مهمة ،يصوغ فرضية عن الموضوع مسجالً األفكار المهمة ،والمفاهيم،
منوعًا في المصادر والمراجع.
ّ



صا إقناعية منظ األفكار والوسائل اإلقناعية (القياس المنطقي ،العاطفة ،المعتقدات الدينية ،اإلحصائيات
يكتب المتعلّم نصو ً
والدراسات ،والخبرات الشخصيّة ،والقصص الواقعية) .مستبقًا تحيزات القراء وحججهم المضادة ،ويدحضها.



يكتب وثائق رسمية (دعوة لحضور اجتماع ،محضر اجتماع ،تقرير عن سير العمل في )..مق ّد ًما المعلومات تقدي ًما واض ًحا
ً
موجزا متقيدًا بالبنية المتعارف عليها في كتابة الدعوات ومحاضر االجتماع.



تقريرا تاريخيًّا عن بعض األحداث والوقائع المهمة مستخد ًما السرد والوصف والتفسير والمحاججة لدعم فرضيته.
يكتب
ً



يستخدم القواميس والموسوعات ،وغيرها من المصادر والمواقع اإللكترونية المناسبة.



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



يُقدّم عروضًا صوتية  -مرئية تتضمن معلومات من مصادر مختلفة (التلفاز ،الصحف ،المجالت ،األقراص المدمجة،
الشبكة المعلوماتية).جامعًا في عرضه بين النص والصوت والصورة واضعًا في االعتبار المتلقي .



ً
مرتكزا إلى نبرة كلماته وأساليبه التي يقدمها لتحقيق مراده ،مقو ًما
يُحلّل المتعلّم اإلشارات الضمنية التي يقدمها المتحدث
بدقة وطالقة حججه متقبالً آراء اآلخرين.



يُقدّم عرضًا شفويًّا سرديًا يصف فيه شخصيّة أسطورية  ،ويُحلّل موقفًا لها مستخد ًما تقنيات الحوار والسرد والتشويق
واإليماءات والرسائل الضمنية متقبالً مداخالت المتلقين.
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يُحلّل اإلستراتيجيات المستخدمة في تقديم مادة علمية مرئية (وسيلة إعالمية) لغرض توضيح المعلومات الوادرة فيها أو
االقناع أو التثقيف.
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"يطرح قضية تربوية يناقش (مظاهرها وأسبابها ونتائحها) ناسبًا الفكر واآلراء إلى أصحابها مبديًا رأيه فيها".
يلخص الطالب بدقة الملحوظات واالدعاءات التي عبر عنها المشاركون في النقاش ،ويُحدّد المعلومات واألبحاث والمهام
اإلضافية المطلوبة إلنجاز المهمة الموكلة إلى فريقه ،ويقيّم ما إذا كان فريقه قد حقق األهداف المنشودة.



يُقدّم عرضًا شفويًّا معلوماتيًّا بغرض اإلقناع يضمنه أدلة منطقية محاوالً إشراك المستمعين أو المتابعين فيما يقدمه ،موظفًا
التقانة للتشويق ،مثل( :الشرائح الرئيسية ،االنتقال بين الشرائح  -السرد  -التوقيت).



يُقدّم عرضًا تأمليًّا لحدث أو موقف شخصي مستخد ًما إستراتيجيات الوصف والموازنة راب ً
طا خبراته الخاصة بالخبرات
العامة؛ ليصل إلى معلومات أخرى موظفًا التقانة.



ّ
المتعلم الكلمات مستخد ًما المعجم الورقي والرقمي .,يُحدّد المتعلّم المعنى المناسب للكلمات متعددة المعاني مستخد ًما السياق.
"يُفسر



يستخدم المتعلّم الكلمات المعربة في سياقات جديدة.



يصنّف المتعلّم مصطلحات العلوم التطبيقية وفق فروع مجاالتها في النصوص المعلوماتيّة.



يستخدم المتعلّم مصطلحات العلوم اإلنسانية في المجاالت المختلفة( :إعالم ،اقتصاد ،اجتماع ،األسرة ،كادر ،بنية تحتية،
تربية ،)..ويصنفها وفق فروع كل مجال.



يتعرف المتعلّم البدل ،ويعربه ،وي ّ
ُوظفه في سياقات مختلفة.
ّ



يتعرف المتعلّم اسم اآللة ،ويصوغه،ويستخدمه في أسلوبه الشفوي والكتابي.
ّ



يتعرف المتعلّم اسم التفضيل ،ويصوغه ،وي ّ
ُوظفه في مواقف حياتية.
ّ



الزمان والمكان ،ويصوغهما ،ويُ ّ
يتعرف المتعلّم اسمي َّ
وظفهما في مواقف حياتية.
ّ



يتعرف المتعلّم أفعال المقاربة والرجاء والشروع ،ويعربها ،وي ّ
ُوظفها في مواقف حياتية.
ّ



يتعرف المتعلّم معاني أسماء األفعال ،ويصنفها ،ويعربها ،وي ّ
ُوظفها في مواقف حياتية متنوعة
ّ



يتعرف المتعلّم جملة النداء وأدواتها ،ويعربها ،وي ّ
ُوظفها في مواقف حياتية.
ّ



يتعرف المتعلّم داللة كم االستفهامية والخبرية ،وتمييزهما ،وي ّ
ُوظفهما في مواقف حياتية.
ّ



يتعرف المتعلّم أنواع الجناس ،ويُنتج جمالً تتضمنها.
ّ



يتعرف المتعلّم التشبيه التمثيلي ،ويُحلّله ،موض ًحا موطن الجمال ،ويُنتج جمالً تتضمنه.
ّ



يتعرف المتعلّم التشبيه الضمني ،ويُحلّله ،موض ًحا موطن الجمال ،ويُنتج جمالً تتضمنه.
ّ



يتعرف المتعلّم حسن التقسيم ،ويُنتج جمالً تتضمنه.
ّ



يتعرف المتعلّم الكناية ،ويُحلّلها ،ويُنتج جمالً تتضمنها.
ّ



يتعرف المتعلّم تفعيالت البحر الرمل السليمة وغير السليمة ،ويزن أبياتًا من بحر الرمل.
ّ



يتعرف المتعلّم تفعيالت البحر الوافر السليمة وغير السليمة ،ويزن أبياتًا من البحر الوافر.
ّ



يتعرف المتعلّم تفعيالت البحر الخفيف السليمة وغير السليمة ،ويزن أبياتًا من البحر الخفيف.
ّ
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I.
STANDARDS/BENCHMARKS:
 أن يُحدّد المتعلّم الفكر الرئيسة والتفاصيل المساندة التي تسهم في توضيح الفكرة الرئيسة ،أو الرسالة العامة ،أو الدروس المقدمة في
النصوص األدبية.
 أن يُحدّد المتعلّم جوانب معينة في النصوص األدبية ويفهمها ،ويُحلّل عناصر النص وخيارات المؤلفين في اختيا الكلمات األساليب األدبية
المناسبة لنصوصهم.
صا شعرية وأعماالً نثرية متنوعة ويُحلّلها ويقيّمها ،ويدمج الفكر المقدمة فيها؛ لبناء معرفة وفهم جديدين عن الفكرة
 أن يقرأ المتعلّم نصو ً
المحورية ،والرسائل المتضمنة في األعمال األدبية.
 أن يقرأ المتعلّم النص المعلوماتي بعمق وشمولية ،ويُحدّد الفكرة المركزية والفكر الرئيسة ،ويستنتج العالقات ضمن النص الواحد وبين
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.
 أن يتبين وظيفة النص من خالل الوسائط المختلفة ،وينقد ما جاء فيه من معارف وآراء ،ويبني خبرات جديدة لي ّ
ُوظفها في نتاجات متنوعة.

 أن يبحث المتعلّم عن المعلومات ،ويُطبّقها في موضوعات كتابية تستند إلى أغراض محددة تظهر فهمه بالمادة التي يبحث عنها وتتناسب
مع غرض الكتابة وطبيعتها.
صا تعبر عن فكرة مركزية تظهر مقدرة على التركيز والتنظيم وتدل على وعي كامل بالمتلقي في عالقته بغرض
 أن يكتب المتعلّم نصو ً
مطورا مهاراته الكتابية من خالل مراحل الكتابة (ما قبل الكتابة ،المسودة ،المراجعة) ،لتحرير النص.
وبموضوع الكتابة،
ً
صا سردية ومعلوماتية وإقناعية ووصفية وتُظهر كتاباته تقيده بالسالمة اللغوية.
 أن يُنتج المتعلّم نصو ً
 أن يستخدم المتعلم التكنولوجيا ،بما فيها (اإلنترنت) ،وغيرها من المصادر؛ ليُنتج وينشر عمالً كتابيًّا متفاعالً مع اآلخرين.
 أن يُظهر المتعلّم فهمها لمواد مسموعة ،ويتواصل مع اآلخرين مقد ًما المعلومات والنتائج المدعومة باألدلة إلقناع المستمعين واستمالتهم
نحو الموضوع مستخد ًما اللغة العربية الفصيحة.
 أن يُشارك المتعلّم في النقاشات مع معلميه وزمالئه ،مكيّفًا كالمه وفقًا مجموعة متنوعة من السياقات والمهام التواصلية ،مظه ًرا إجادته
للّغة العربية الفصيحة.
 أن يستخدم المتعلّم الوسائل الرقمية في العروض البصرية للتعبير عن المعلومات ،ويفهم المادة المعروضة من خالل هذه الوسائط.
 أن يُفسر المتعلّم المفردات الجديدة من خالل سياقاتها المختلفة.
 أن ين ِّ ّمي المتعلّم معجمه اللُّغوي بالمصطلحات في مجاالتها العلمية والحياتيّة.
 أن يتعرف المتعلم المفاهيم النحوية والصرفية ويستخدمها استخداما ً صحيحا ً
ويتذوقها ،وي ّ
ي ِّ.
يتعرف المتعلّم المفاهيم البالغية،
 أن ّ
َّ
ُوظفها في إنتاجه اللغو ّ
 أن يتعرف موسيقا بحور الشعر العربي ،ويحللها كتابةً ورمزا ً وتفعيالً.
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II.
RESOURCES:






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

III.
COURSE OUTLINE:
Semester 1:
)Lesson(s















آيات من سورة النور
المثقّب العبدي ( شعر )
صة قصيرة )
حادثة ( ق ّ
نريدها عادة ال صرعة ( مقال )
االستهتار برهان السأم ( مقال )
صديقي الهاتف ( عمود صحفي )
اسما الزمان والمكان
اسم التفضيل
اسم اآللة
النسب
التشبيه التمثيلي
الكناية
هدفي في الحياة ( كتابة )
كتابة ذكرى من أيّام الطفولة

)Lesson(s
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Chapter

مثل هذه األ ّمة ( حديث شريف )
ي الدمع ( شعر )
أراك عص ّ
صة )
غطاء الفراش ( ق ّ
يوجعني نصف اإلنسان
إلى أ ّمتي ( شعر )
صة )
صور خارج اإلطار ( ق ّ

Chapter’s #
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Semester 2:

Chapter

Chapter’s #
1
2
3
4
5
6
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المسؤوليّة المجتمعيّة ( عمود صحفي )
المشي  ..آثار إيجابيّة على الحالة الصحيّة ( معلوماتي )
أفعال المقاربة والرجاء والشروع
النداء
البدل
التشبيه الضمني
الجناس
صة من وجهة نظر آخر
كتابة ق ّ
منزلنا القديم
ّ
كيف تكون شابًّا ناج ًحا وتحقق أحالمك ؟

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

IV.
GRADING:

Grading Policy/ Assessment Tools:





االختبارات الشفهيّة
االختبارات التحريريّة
أعمال الطالب داخل الفصل
أنشطة الطالب الالصفيّة

Grade Distribution:
Final Exam

30

Semester -1-

Semester -2Points/Weight

Assessment

Points/Weight

Assessment

4
4
3
6
6
10
6
6
25

قراءة
تحدّث
استماع
واجب
محفوظات
تعبير
مشاركة
أنشطة
اختبار قصير

4
4
3
6
6
10
6
6
25

قراءة
تحدّث
استماع
واجب
محفوظات
تعبير
مشاركة
أنشطة
اختبار قصير

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

