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Course Title:      

Head of Department: Dr. Ibrahim Ghannam  

Teacher(s) + e-mail: Rawan Shukri -            rawan.s@greenwood.sch.ae 

Cycle/Division:  

Grade Level: 1 

Credit Unit: 250 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.

GENERAL COURSE LEARNING OBJECTIVES: 

  يعرف المتعلّم أسماء الحروف وترتيبها وأشكالها في مواقعها المختلفة من الكلمةو  الحروف جميعهاينطق المتعلّم أصوات. 
 )يتعّرف المتعلّم الفرق بين الكلمة، والجملة، والفقرة، وعالمات الترقيم، ويتتبع اتجاهها الصحيح )من اليمين إلى اليسار. 
  وينطقها نطقًا صحيًحا.(األلف، الواو، الياء) -المدود-، والطويلة (تحةالضّمة،الكسرة، الف)يعرف المتعلّم الحركات القصيرة ، 
 يعرف المتعلّم )السكون، الّشّدة، التّنوين(، وينطق الكلمات المسّكنة والمشّددة والمنّونة نطقًا صحيًحا 
 .يُحلّل المتعلّم الجملة أو النص إلى كلمات ويتتبعها 
  مقطعين أو ثالثةيُرّكب المتعلّم كلمات مكّونة من. 
  ( كلمة في الدقيقة الواحدة على أن تكون الكلمات 20يقرأ المتعلّم قراءة صحيحة في حدود ). 

  يقرأ المتعلّم الكلمات المألوفة والمتكررة قراءة سريعة وصحيحة وبمساعدة من المعلم عند اللزوم على أن تكون الكلمات
ا.  مشكولة شكالً تامًّ
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 أيه فيها.رة لنصوص )  شعرية ونثرية ( قرئت له، ويطرح أسئلة مظهًرا فهمه لها، مبديًا يُجيب المتعلّم عن أسئل 

 ستعينًا بالصور.ميعيد سرد قصة مظهًرا فهمه لموضوع النص ورسالته العامة و  يتتبع المتعلّم تسلسل األحداث في قصة ما 

 وفة في النص الذي يُقرأ له.يُجيب المتعلّم عن األسئلة، ويطرح أسئلة أخرى عن الكلمات غير المأل 

 .يُحّدد المتعلّم العناصر الفنية األساسية في القصة: الشخصيات، الزمان، المكان 

 .يذكر المتعلّم الكلمات التي تعبر عن المشاعر واألحاسيس في قصة أو أنشودة قرئت له 

 اتها.يبين المتعلّم دور الرسومات التوضيحية في توضيح الفكرة، وعواطف الشخصيات، وصف 

 .يستجيب المتعلّم لإليقاعات من خالل القافية والنغمات المنتظمة، وتكرار األصوات والكلمات والعبارات 

 .يربط المتعلّم بين الصور التي يشاهدها واألحداث المناسبة لها، مف اِّّرًس العالقات  ينها، والسمات األساسية للشخصيات 

 ( أناشيد قصيرة تتألف من6يحفظ المتعلّم )(أبيات موضوعاتها تناسب المرحلة العمرية، مثل: الطفولة، واأللعاب، 7- 5 )

 .. والحيوانات، والطبيعة، والقيم اإلنسانية

  ويصف العالقة بينها. يذكر المتعلّم الفكرة المحورية والتفاصيل 

 يتعّرف المتعلّم معاني الكلمات والمصطلحات 

  :السياق، والكلمات المكتوبة على لوحات الصف الجدارية، والمعاجم والعبارات الواردة في نص معلوماتي من خالل(

 البسيطة(.

  يذكر المتعلّم سببًا ونتيجةً لفكرة أو حدث في نص معلوماتي سمعه أو شاهده، معطيًا رأيه في الصور والمشاهد، وفكرة

 النص.

  والقصص.يبحث المتعلّم عن معلومات أو صور من مصادر متنوعة مناسبة كالكتب المدرسية 

 .يكتب المتعلّم جميع حروف الهجاء مرتبة وغيبًا كتابة صحيحة مع حركاتها الطويلة والقصيرة 

 .يكتب المتعلّم كلمات وجمالً بخط النسخ من اليمين إلى اليسار مراعيا حجم الحرف والسطر والمسافة المناسبة بينها 

 .يُنشئ المتعلّم قصة من خالل ترتيب اللوحات المصورة 

 متعلّم األشخاص واألماكن واألشياء مستخدًما اللغة العربية، ومراعيًا آداب المحادثة. )االستئذان للتحدث(يصف ال. 

 .يربط المتعلّم ما سمعه بمعارفه وخبراته السابقة مميًزا الفكر الواردة في المادة المسموعة من التي لم ترد فيها 

  عن المشاعر أو الفكر التي يتم تقديمها شفويًّا.يستخدم المتعلّم اإليماءات ولغة الجسد في التعبير 

 .يتواصل المتعلّم مع اآلخرين في حوار مستمر بالتناوب )مستمعًا ومتحّدثًا( مستفسًرا عن المعلومات 

  يسرد المتعلّم قصة، أو يربط بين حكاية أو خبرة شخصيّة باستخدام ألعابه وأغراضه الشخصيّة والمواد المتوافرة في الغرفة

 ية لتعزيز العرض التقديمي.الصف

 يُسّمي المتعلّم َحيَّه وما فيه من مرافق وشوارع.و  يستخدم المتعلّم األفعال المعبرة عن مضمون صور من حياته اليومية. 

 .وبيئته التي يعيش فيها. يُفّسر المتعلّم الكلمات مستعينًا بسياقها، ومرادفاتها وأضدادها، ومحيطها اللغوي 

 شفويًّا(جملة اسمية بسيطة تبدأ ب: اسم، اسم إشارة هذا، هذه  ضمير منفصل )أنا، نحن( يُحاكي المتعلّم(. 

  في جملة بسيطة: بعض حروف الجر )في، من، إلى، عن، على( -شفويًّا  -يُوّظف المتعلّم. 

  جملة فعلية بسيطة -شفويًّا  -يُحاكي المتعلّم 

 (مستخدًما الفعل الماضي ُمسنًَدا إلى الضمائر: )أن  ا، أنَت، أنتِّ

 .يتعّرف المتعلّم أنواع الكلمة: االسم، الفعل، الحرف 

  ،يُحاكي المتعلّم جملة فعلية بسيطة تتضمن ظرف الزمان )ليالً، نهاًرا، صباًحا، مساًء، ُظهًرا( وظرف المكان )فوق، تحت

 أمام، وراء، خلف(.

 محاكيًا نمًطا في جملة النَّهي. يُطابق المتعلّم في الجنس والعدد في حالة اإلفراد مطابقة صحيحة 

 .يرسم المتعلّم كلمات مألوفة تتدرج من حرفين إلى ستة أحرف بمجموع مئة كلمة مستخدمة في محيطه اللغوي 

 .يكتب المتعلّم )إمالء منظور( جمالً من كلمتين إلى ثالث كلمات 

 .يكتب المتعلّم )إمالء منقول( جمالً قصيرة من كلمتين إلى أربع كلمات 
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I.  

STANDARDS/BENCHMARKS: 
 

 

 التنظيمية للنصوص القرائية أن يُظهر المتعلّم فهما لمفهوم المادة المطبوعة ومكوناتها والغرض منها، و يُميّز البنية 

 .أن يُظهر المتعلّم فهما باألصوات والمقاطع الصوتية، والرموز المطبوعة والكلمات التي تمثلها 

  القراءة الصحيحة لقراءة الكلمات والنصوص بدقة وطالقة مع فهم المعاني والدالالتأن يُطبّق المتعلّم إستراتيجيات 

  أن يُحّدد المتعلّم جوانب معينة في النصوص األدبية ويفهمها، ويُحلّل عناصر النص. 

  ًنثريّة مناسبة للمرحلة العمريّة ويحلّلها.أن يقرأ المتعلّم نصوًصا شعرية وأعماال 

  تصف أشياًء وأشخاًصا من محيطه، وتتحدث عن أحداث وخبرات مألوفة له، وتُظهر كتاباته   وعباراتجماًل أن يُنتج المتعلّم

 تقيده بالسالمة اللغوية.

 ها من المصادر؛ ليُنتج عمالً كتابيًّا متفاعالً مع اآلخرين.ير)اإلنترنت(، وغ أن يستخدم المتعلّم التكنولوجيا، بما فيها 

 اد مسموعةأن يُظهر المتعلّم فهًما لمو. 

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

 الوسائط.

 )،أن يكتسب المتعلّم مفردات جديدة من خالل احتكاكه بمواقف غنية ومتنوعة )اجتماعية، رياضية، علمية 

  الجديدة من خالل سياقاتها المختلفة.أن يُفسر المتعلّم المفردات 

 .ف المتعلّم المفاهيم النَّحويَّة والصرفيّة ويستخدمها استخداًما صحيًحا  أْن يتعرَّ

  بما يناسب المرحلةأن يكتب المتعلّم الكلمات والجمل مراعيًا قواعد اإلمالء. 

  ِّالمرحلةبما يناسب أن يكتب المتعلّم بخّطٍّ واضح وجميل مراعيًا قواعد الخّط. 

 

II.  

RESOURCES: 
 

 

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

 

 



4 
 

III.  

COURSE OUTLINE: 
 

Semester 1: 

Chapter’s # Chapter Lesson(s) 

   ) أوشي ) األرنب األكول 
   ) بوبي ) البومة الحكيمة 
   ) تمسوح ) يحّب التلوين 
   ) ثعلوب ) ممثّل بارع 
   نشيد المدرسة 
    جنجل يبحث عن جوهرته 
   حلزون يجد له صديقًا 
   ) خشون ) الخروف الخفّي 
   مدرسة دودي الجديدة 
   ) ذهٌب ) الذئب الفضولي 
   نشيد أنا أحّب لغتي العربية 
   ربيع والمطر الغزير 
   زينة وصديقها عزيز 
   سمسم يحّب السكر 
   شوشو والشبكة الذهبيّة 
   حين تمّر السيارات 

Semester 2: 

Chapter’s # Chapter Lesson(s) 

   فصيح وصديقه البلبل 

   ضفدوع يضيع في الضباب 

   ) طريف )الطاووس اللطيف 

   ظيفة وأخوها محظوظ 

   نشيد الصداقة 

   عنبر يطير إلى القلعة البعيدة 

   غراب لونه أبيض 

    يقهر خوفهفوفي 

   قمٌر يشعر بالملل 

   كوكو وهوهو 

   اللّقلق يبحث عن بيت جديد 

   نشيد تأّمل النجوم 

   ملكة وقرنها المكسور 

   نونة النشيطة 

   هدهد يسّجل هدفًا 
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IV.  

GRADING: 
 

 

Grading Policy/ Assessment Tools:  
 

 االختبارات الشفهيّة 
 االختبارات التحريريّة 
  الطالب داخل الفصلأعمال 
 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 ( -
 المناسبات القوميّة ( –الربط بماّدة الدراسات االجتماعية ) دراسة الشخصيات  -
 المسابقات ( –الربط مع ماّدة اللّغة اإلنكليزية من خالل ) الطابور الصباحي  -

 


