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Course Title:      

Head of Department: Dr. Ibrahim Ghannam  

Teacher(s) + e-mail: 
 hanan.j@@greenwood.sch.ae    -حنان الجيتاوي 

 shadi.i@greenwood.sch.ae     -   شادي إبراهيم 

Cycle/Division:  

Grade Level: 7 

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  انطالقًا من رؤية دولة اإلمارات العربية المتّحدة وإستراتيجيّاتها

، تّم إعداده وفق معايير عالميّة ترّكز 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

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

 تلبّي احتياجاته وميوله. ومواضيع

قيّة، كما حرص على تنمية القدرات التحليليّة والنقديّة والتقييميّة واإلبداعيّة لدى الطالب، ولم يغفل جانب تدعيم القيم الدينيّة واألخال

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

 .يبين المتعلّم المعنى اإلجمالي للنص الشعري، موضًحا الفكر الرئيسة والجزئية والتفاصيل 

 يُحلّل في سياقه التاريخي و يُفسر المتعلّم كلمات النص الشعري، مستنتًجا  الدالالت التعبيرية )اإليحائية والمجازية( فيه

 مستنتًجا السمات الفنية له.

  تقنيات السرد والوصف والحوار في الكتابة القصصية، مميًزا بينها.يتعّرف المتعلّم 

 .يُحّدد المتعلّم كيفية ارتباط فكرتين رئيستين أو أكثر في نص أدبي واحد، مستدالً بالتفاصيل النصية 

  ،واصفًا كيف تؤثر يعلل المتعلّم استخدام اللغة المجازية والمعاني الداللية للكلمات والعبارات المستخدمة في النص األدبي

 هذه اللغة على النص.

 .يقارن المتعلّم بين نصين أدبيين )قديم وحديث( يشتركان في موضوع واحد من حيث اللغة واألسلوب 

 .يُحّدد المتعلّم الخصائص الفنية التي تميز الرواية من القصة القصيرة والمسرحية وفن السيرة، موضًحا ما يتميز به كل نوع 

  ا نثريًّا) رواية، قصة قصيرة، مسرحية ) إلى عناصره الفنية، موضًحا فكرته، كاتبًا تلخيًصا عنه، مستخدًما يُحلّل المتعلّم نصًّ

 التقانة في نشر ما كتبه عبر مواقع التواصل االجتماعي على الشبكة المعلوماتية.

  النص، وكيف يُميّز المؤلف وجهة يُحلّل المتعلّم النص لتحديد وجهة نظر المؤلف، ووجهات نظر الشخصيات المختلفة في

 نظره من وجهة نظر الشخصيات من خالل ردود فعلها على الحدث نفسه.

 في القصائد الشعرية." "يُميّز المتعلّم المعاني الضمنية والمعاني الصريحة 

 .يُوّضح المتعلّم دور الخيال والمحسنات اللفظية في خلق التأثير في الشعر 

  شعرية تنتمي إلى عصر أدبي واحد من حيث األلفاظ واألسلوب.يقارن المتعلّم بين نصوص 

  ،)يذكر المتعلّم أوجه التشابه واالختالف بين النصوص األدبية المكتوبة وبين نسخها المسموعة والمصورة )سينمائيًّا"

والصوت،  إلضاءة،والمقدمة على المسرح، أو نسخ الوسائط المتعددة، وتحليل تأثيرات التقنيات لكل وسيلة عرض، مثل: )ا

 وتركيز الكاميرا، والديكور... إلخ(."

  ينقد المتعلّم العمل األدبي من خالل: تحليل العاطفة، والنبرة، والتجسيد، والرمزية... إلخ، مستخدًما التقنيات السمعية

 والبصرية في عرض إنجازه مراعيًا مهارة التحدث باللغة العربية الفصيحة.

  ( نصوص6يحفظ المتعلّم )  (  ( 10 -8من أدب عصر صدر  اإلسالم، والعصر األموي والعباسي، والحديث ) تتألف من

أبيات أو سطور من الشعر العمودي وشعر التفعيلة، والموشحات األندلسية، تدور موضوعاتها عن ما يناسب المرحلة في 

 المجاالت المختلفة.

 ات الصريحة والضمنية، مستشهًدا بمصادر متعددة من األدلة التي تدعم يُحّدد المتعلّم الفكر الرئيسة للنص بعد تحليله المعلوم

 تحليله، مثل: )إحصاءات وأرقام،......ومواقف(.

 .يستدل المتعلّم على ارتباط فكرتين رئيستين أو أكثر في النص مع بعضها 

 وصفه. يصف المتعلّم كيفية ربط المؤلف الفكر بالتفاصيل، مستدالً باألمثلة حسب الحاجة لتوضيح 

 .يُفسر المتعلّم الكلمات والمصطلحات والعبارات في نصوص معلوماتية بما في ذلك المعاني الداللية والمجازية 

 .يُحّدد المتعلّم دور اختيار الكاتب لكلماٍت محددةٍ في فهم الفكر 

 لعام للنص، ومساهمة ذلك في يصف المتعلّم مدى انسجام الجمل والفقرات والرسوم البيانية... في نص معلوماتي مع البناء ا

 تطوير الفكر والمفاهيم.

  يُحلّل المتعلّم أسلوب المؤلف في عرض وجهة نظره أو غايته مثل: )اإلقناع، التأريخ لألحداث، الوصف، الشرح ( في نص

 معلوماتي واحد.

 المتعلّم بين نص مطبوع وبين آخر رقمي مرئي أو مسموع عن الموضوع نفسه من حيث االختالف في االنطباع والنبرة. يقارن 

  يُميّز المتعلّم بين الحقائق التي تعتمد الحجج والبراهين وبين اآلراء التي قد تبدو ذاتية في النص، مقي مدى دقتها، مقترًحا

 بدائل آلراء لم تعجبه في النص.

  ّغ المتعلّم ما قرأه من معلومات متشعبة في خريطة مفاهيمية صممها، مضيفًا إليها معلومات قرأها في الشبكة المعلوماتية.يفر 
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 مطبوعة ورقمية متعددة. يبحث المتعلّم بفاعلية عن المعلومات المتصلة بموضوع بحثه من مصادر 

 المالئمة؛ ليدمجها في أعماله الكتابية ويوثق المعلومات والمراجع توثيقا صحيًحا. يُحّدد االقتباسات والبيانات 

  يخطط المتعلّم مستقالً أو بالتعاون مع اآلخرين إلجراء مشروعات بحثية مركًزا على أجوبة عن األسئلة وعلى اإلشكاليات

 التي تقع ضمن اهتماماته.

 عة أو الوسائط المتعددة.يعرض المتعلّم النتائج من خالل الوسائل المطبو 

  يختار المتعلّم بنية منهجية تنظيمية متوازنة لعرض أفكاره مستخدًما عبارات، وجمالً انتقالية مؤثرة للربط بينها منوًعا في

 األساليب اإلنشائية.

 .يدعم وجهة نظره وأفكاره باالفتراضات والحكايات والنوادر، والحقائق واإلحصائيات واألمثلة 

 راتيجية تسجيل الملحوظات والتلخيص ليُنّظم مسوداته قبيل تبييضها مطبقًا آليات المراجعة والتقويم على ما يستخدم إست

 يُنتجه من نصوص مستخدًما مقياًسا للكتابة.

  ،يكتب المتعلّم سيرة ذاتية أو نصوًصا سردية تشتمل على الشخصيات الرئيسة والثانوية والحبكة والصراع، والذروة

 مانّي والمكانيًّ محددأ وجهة نظر مناسبة للقصة، مستخدًما تقنيات )الحوار، السرد، الوصف(.واإلطار الز

  يكتب المتعلّم نصوًصا تفسيرية )إيضاحية( وصف، شرح، مقارنة ومقابلة، مشكلة وحل؛ ليعرض وجهة نظره في القضية

 التي تناولها مقدًما أدلة مقنعة.

 يّة مع النصوص األدبية التي يقرؤها، مظهرا في قراءته تفسيرا وتأمالً في أبعاد يكتب المتعلّم استجابات، وتفاعالت شخص

 النص، منظما تفسيره عن أفكار محددة، أو شخصيّة، أو سؤال أو إشكالية.

  يكتب المتعلّم ورقة بحثيّة عن فكرة أو قضية مهمة، ويطرح سؤاالً مركزيًّا واحداً مؤّسًسا لفكرة أساسية مركزية مطوًرا

 كرة بالحقائق واألمثلة مضمنا بحثه قائمة المصادر والمراجع.الف

  يكتب المتعلّم نصوًصا إقناعية، مدعًما وجهة نظره في قضية أو موضوع ما بأدلة داعمة من مصادر مختلفة مخاطبا

 اهتمامات القارئ.

 .يكتب ملخصات عن المواد التي يقرؤها )قراءة ذاتية( وفق معايير التلخيص الجيد 

 القواميس وموسوعات المفردات، وغيرها من المصادر والمواقع اإللكترونية المناسبة. يستخدم 

 .يُشارك بكتاباته مع اآلخرين من خالل البريد اإللكتروني ووسائل رقمية أخرى 

 ًدا اإليماءات واإلشارات وتعبيرات الوجه التي وظفها  يخّمن المتعلّم معاني الكلمات غير المعروفة في النص المسموع محّدِّ

 المتحدث لتلبية المعاني واألحاسيس.

  :يُقّدم المتعلّم عرًضا تقديميًّا إقناعيًّا عن وجهة نظر شخصيّة بطرائق واضحة ويُوّظف اختيار الكلمات المتنوعة وتشمل"

لمؤيدة بالجمل )لغة الحجة واإلقناع والبرهان، واللغة المجازية(، مظهًرا فهمه  للموضوع مستخدًما اللغة العربية الفصيحة ا

 "التي تناسب الموقف الخاص الذي يحتويه العرض.

  ،يُقّدم المتعلّم متعاونًا مع زميل له عرًضا تقديميًّا عن تتطور األحداث في قصة مقررة مبديًا رأيه فيها، وداعما له باألدلة

والنقاش بشكل  يلعرض التقديمألسئلة الناتجة عن اوعالقات السبب والنتيجة، واإلستراتيجيات األخرى، كما يرد على ا

 مترابط منطقيًّا وباحترام، مستخدًما اللغة العربية الفصيحة.

  يستخدم المتعلّم )مستقالً( محتويات وسائل اإلعالم الرقمي والرسومات المرئية للبيانات لمناقشة حادثة تاريخية )معركة

 تاريخية، موقف تاريخي أو اجتماعي أو وطني... (.

 تقريًرا معلوماتيًّا يحتوي معلومات تقديمية وختامية واضحة، ومعلومات حقيقية موثقة بالرسومات البيانية ذات  "يقيم المتعلّم

 الصلة )شفوية ومرئية( أو باستخدام الوسائط المتعددة / الوسائل الرقمية مقيماً إن كانت المعلومات
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 وحضاري هادف." تحتوي على حوافز اجتماعية وتجارية أو حوافز أخرى ذات بعد تربوي 

 .يُحّدد المتعلّم عالقات التضاد والترادف بين الكلمات 

 .يستبدل المتعلّم بالكلمات الجديدة في نص قديم كلما  مألوفة فصيحة ميسرة 

  .يفسر المتعلم أسماًء وأفعاالً بمرادفاتها وأضدادها 

  ها وإيقاعها  الصَّوتّي، ويُوّظفها في سياقات تفسر معناها.يُفسر المتعلّم الكلمات مستعيًنا بمرادفاتها وأضدادِّ

 .يُفسر المتعلّم الكلمات مستخدًما المعجم الورقي واآللي 

  سفير، وزير..( )المعجمية واالصطالحية لكلمات سياسية يالمتعلّم المعانيُحّدد 

 .يُحّدد المتعلّم المعنى المناسب للكلمات متعددة المعاني مستخدًما السياق 

  المتعلّم معاني الكلمات المشتقة مستعينًا بجذرها.يُحّدد 

 )...يُفسر المتعلّم المصطلحات العلمية في سياقات النصوص المعلوماتيّة: )غاز الكربون، األوزون 

 .يُفسر المتعلّم مصطلحات علمية تتداخل أحيانًا مع مجاالت العلوم اإلنسانية 

  للمجهول، ونائب الفاعل، ويعربهما، ويُوّظفهما توظيفًا صحيًحا.يتعّرف المتعلّم الفعل المبني للمعلوم، والمبني 

 ( مراعيًا أحوالهما في التوظيف.10-1يتعّرف المتعلّم أحوال العدد مع المعدود من ) 

 .يتعّرف المتعلّم النَّعت والمنعوت، ويُعربهما، ويُوّظفهما في جمل من إنشائه 

  ،وأنواعهما.يُميّز المتعلّم األفعال الصحيحة من المعتلة 

 .يتعّرف ويُعرب المتعلّم الفعل المضارع رفعًا ونصبًا وجزًما 

 .يتعّرف المتعلّم المفعول المطلق، ويعربه إعرابًا صحيًحا، ويُوّظفه في مواقف حياتية 

 .يتعّرف المتعلّم المفعول فيه، ويُعربه إعرابًا صحيًحا، ويُوّظفه في مواقف حياتية 

  في نهاية األسماء الثالثية كتابة صحيحة.يكتب المتعلّم األلف اللينة 

 .يكتب المتعلّم األلف اللينة في نهاية األفعال الثالثية كتابة صحيحة 

 .يكتب المتعلّم ألف االثنين في األفعال المنتهية بهمزة متطرفة كتابة صحيحة 

 .يكتب المتعلّم الكلمات التي تتضمن همزة مد كتابة صحيحة 

 ترقيم )عالمة االستفهام، النقطة، عالمة التعجب، النقطتان الرأسيتان، الفاصلة، القوسان، عالمتا يستخدم المتعلّم عالمات ال

 التنصيص الفاصلة المنقوطة، عالمة االعتراض استخداًما صحيًحا.

 .يتعّرف المتعلّم موقع القافية في البيت، ويُسّميها في قصائد متنوعة القافية 

 ة لألسلوب الخبري."يتعّرف المتعلّم األغراض البالغي" 

 )يتعّرف المتعلّم األغراض البالغية لألسلوب اإلنشائي )األمر، النهي، االستفهام 

 .يُنتج جمالً تتضمن أغراًضا بالغية متنوعة لألسلوب الخبري واإلنشائي 

 .يتعّرف المتعلّم التشبيه التام، ويُنتجه في جمل من إنشائه 
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I.  

STANDARDS/BENCHMARKS: 
 

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

 .النصوص األدبية

 يحدد المتعلّم جوانب معينة في النصوص األدبية ويفهمها، ويُحلّل عناصر النص وخيارات المؤلفين في اختيار الكلمات واألساليب  أن

 .األدبية المناسبة لنصوصهم

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

 .المحورية، والرسائل المتضمنة في األعمال األدبية

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

 ".النصوص المختلفة

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

 ".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  ليُوّظفها في نتاجات متنوعة 

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

 .مع غرض الكتابة وطبيعتها

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

 .وبموضوع الكتابة، مطوًرا 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. 

 "رنت، وغيرها من المصادر لينتج ونشر عمالً كتابياً متفاعالً مع اآلخريناإلنت أن يستخدم المتعلم التكنولوجيا بما فيها." 

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

 ".الموضوع مستخدًما اللغة العربية الفصيحة

 "إجادته  من السياقات والمهام التواصلية مظهراً  لم في النقاشات مع معلميه وزمالئه، مكيفا كالمه وفقا لمجموعة معينةأن يشارك المتع

 ".اللغة العربية الفصحى

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

 "تسب المتعلّم مفردات من خالل احتكاكه بمواقف غنيٍَّة لغويًّاأن يك." 

 "سياقاتها المختلفة أن يُفسر المتعلّم المفردات الجديدة من خالل." 

 "ي المتعلّم معجمه اللُّغوي بالمصطلحات  ".في مجاالتها العلمية والحياتيّة أن ينّمِّ

 "ف المتعلّم المفاهيم النَّحويَّة والصرفيّة ويستخدمها اسخداًما صحيًحا  ".أْن يتعرَّ

 أن يكتب المتعلّم الكلمات والجمل مراعيًا قواعد اإلمالء والترقيم. 

 "أن يتعرف المتعلم المفاهيم البالغية ويتذوقها ويوظفها في إنتاجه اللغوي" 

II.  

RESOURCES: 
 

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

COURSE OUTLINE: 
 

Semester 1: 

Chapter’s # Chapter Lesson(s) 

 انتماء وعطاء 1

  القرآن الكريم : البلد األمين 

 قّصة حّسون الحّواي 

 ) إشراقة وطن ) شعر 

 .المبني للمجهول 

 خليفة ) نص معلومتي ( برج 

 كتابة نص سردي 

 

 

 الترابط األسريّ  2

 ) رسالة إلى أّمي ) شعر 

  المفعول له 

 ) قلب أّمي ) قّصة 

 ) العطف على األبناء ) نص معلومتي 

  كتابة تقرير بحثي 

 التنمية المستدامة 3

 ) أغراض االستفهام ) بالغة 

  (الراعي األمين ) مسرحيّة 

 النعت والمنعوت 

 .األلف اللّينة في األفعال الثالثيّة 

 تلّوث البيئة ) استماع ومحادثة 

Semester 2: 

Chapter’s # Chapter Lesson(s) 

 قيم إنسانيّة 4

 ) من مكارم األخالق ) شعر 

 ) األغراض البالغيّة ألسلوب األمر ) بالغة 

 ) السّد العظيم ) قّصة 

  الفعل المضارعنصب 

 ) سقيا اإلمارات ) نّص معلوماتّي 

 ألف االثنين في الهمزة المتطّرفة 

 قيم إنسانيّة 5

 ) بركة المتوّكل ) شعر 

 ) القافية ) بالغة 

 جزم الفعل المضارع 

 ) شهداؤنا في موكب المجد ) استماع ومحادثة 
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  ّهمزة المد 

 الصّحة والحياة 6

  بالغة ()  –النهي  –األسلوب اإلنشائي 

 الورقة األخيرة 

 المفعول المطلق 

 كتابة نّص تفسيري 

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

 


