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Course Title:      

Head of Department: Dr. Ibrahim Ghannam  

Teacher(s) + e-mail: 
Khalid Ahmad -          khalid@greenwood.sch.ae 

Ghada Ramadan  -     ghada.i@greenwood.sch.ae 

Cycle/Division:  

Grade Level: 10 

Credit Unit: 200 m 

Duration:  طول العام 

Course Prerequisites:   

 

 

Department’s 

Vision: 

 مجال  زة فيتطلع قسم المواد العربية إلى أن يكون متميزا يخرج كفاءات علمية متمي

 اللغة العربية .

Department’s 

Mission: 

 ز قيمتها ا وتعزيام بهفي المحافظة على اللغة العربية لغة القرآن الكريم ، واالهتم اإلسهام

 ،آدابها وربية في نفوس أبنائها وإعداد الكفاءات الوطنية المؤهلة في مجال اللغة الع

  الذين يخدمون وطنهم ودينهم ولغتهم وأمتهم .  

 

COURSE DESCRIPTION: 
 لعربية المطّورة الذيج اللّغة ار مناهالتعليمّية،انبثق اإلطار العام لمعايي انطالقًا من رؤية دولة اإلمارات العربية المتّحدة وإستراتيجيّاتها

، ات ة المعلومت تقنيّ تّم إعداده وفق معايير عالميّة ترّكز بطريقة تراكميّة واعيّة على مهارات القرن الحادي والعشرين ، ومهارا

 االبتكار.ودير العمل اء وتقوالمهارات الحياتيّة ، ومفاهيم التنمية المستديمة واكتساب اتجاهات وقيم تتعلّق بمجاالت المواطنة واالنتم

وّي فاعل اللّغقف للتوالمنهج المطّور يعتبر محور التعلّم اللّغوّي ، ومصدًرا لزيادة خبرات الطالب وتعميقها بما في ذلك من موا

 تلبّي احتياجاته وميوله. ومواضيع

ة واألخالقيّة، يم الدينيّ يم القكما حرص على تنمية القدرات التحليليّة والنقديّة والتقييميّة واإلبداعيّة لدى الطالب، ولم يغفل جانب تدع

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

 سياق من خالل ال فرداتهيبين المتعلّم المعنى اإلجمالي للنص الشعري، موضًحا الفكرة الرئيسة والفكر الجزئية فيه، مفسًرا م

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

 الفنية لها." االجتماعي والسياسي، مستخلًصا السماتو "يُحلّل المتعلّم النصوص في سياقها التاريخي 

 ال ، ودور الخيبيانيةيُحلّل المتعلّم النص الشعري تحليالً فكريًّا ونقديًّا، موضًحا فكره الرئيسة والفرعية، والصور ال

 والمحسنات اللفظية، وعناصره الموسيقية في إيجاد التأثير.

 كرة القصة القصيرة وتأثيرهما في تطوير الحبكة فيها.يُحلّل المتعلّم عالقة الزمان والمكان بف 

 ل علمين من دوًكا متيُحلّل المتعلّم النص األدبي موظفًا التفكير الناقد؛ ليبين مدى تمكن المؤلف من تحقيق غايته، مشار

 وثقافات أخرى في إبداء الرأي من خالل مواقع التواصل االجتماعي.

 ثل: ) إجراء ى المعنى، ممات علوالداللية واإلشارات الضمنية، مبينًا كيفية تأثير اختيار الكل "يُحّدد المتعلّم المعاني المجازية

 مقارنات محددة، وصراعات محتملة، أو توضيح المشاعر أو وجهات النظر.("

 التالعب في و وازية،يُحلّل المتعلّم الرواية إلى عناصرها، مبينًا كيف رتب المؤلف أحداثها مثل:) استخدام الحبكات المت

ي فالزمن، وزيادة سرعة سير األحداث، والذكريات التي يفكر فيها شخوص النص، وإشارات لما يمكن أن يحدث 

 المستقبل(، مقي تأثير هذه الخيارات في إحداث التوتر والمفاجأة.

 لرقمية.العرض سائط ايقارن المتعلّم بين اللغة واألسلوب والفكر في قصائد عدة، عارًضا الفكر التي تقدمها موظفًا و 

 األدبي مع  العمل يذكر المتعلّم أوجه التشابه واالختالف في عرض الموضوع والفكرة الرئيسة والحدث الرئيس مثل: مقارنة

 المسرحية المؤداة أو العمل الفني المرسوم أو المشكل.

 ( 4يحفظ)  من الشعر  ( بيتًا أو سطًرا12 -10من )نصوص من عيون الشعر في عصور مختلفة ) من بينها العصر الجاهلي( تتألف

 لمرحلة.سبين لين مناالعمودي وشعر التفعيلة، تدور موضوعاتها عن ما يناسب المرحلة في المجاالت المختلفة، ويحفظ نصين نثريّ 

  تي ألدلة الن امتعددة ميُحّدد المتعلّم الفكر الرئيسة للنص من خالل تحليل المعلومات الصريحة والضمنية، مستشهًدا بمصادر

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

 .ًدا كيف تفاعلت وبنيت على بعضها بعًضا  يُحلّل المتعلّم فكر النص، محّدِّ

 ،ا جديًدا، مب "يقرأ المتعلّم عن موضوع ما من مصادر مختلفة  ه."يه في مصادرديًا رأثم يعيد كتابة الفكر العامة بلغته، منشئًا نصًّ

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

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

 (.حالوصف، الشر ألحداث،قيّم مدى كفاية األساليب ودقتها ومناسبة استخدام الكاتب لها لتقديم وجهة نظره، مثل: )اإلقناع، التأريخ لي. 

 قاطع نية، ميدمج المتعلّم المعلومات المقدمة في موضوع محدد باستخدام وسائل مختلفة مثل: ) نص مطبوع، رسوم بيا

 فهم متسق وكامل للموضوع.فيديو، الوسائط المتعددة..( ل

  ِّبيانات ًدا اليقيّم المتعلّم األدلة واالدعاءات المقدمة في النص من حيث صلتها بالموضوع وصحتها وكفايتها، محّد

 واالستنتاجات غير الدقيقة، واألدلة الوهمية.

 زمالئه. أمام وات التنفيذيعرض المتعلّم تجارب عملية شارك في تنفيذها بعد قراءته معلومات متنوعة عنها، موضًحا خط 

  ،التجارب  ات الثابتة،لمعتقدايُوّظف األدلة الداعمة توظيفًا جيًدا في دعم ما يقوله ) التعريفات العلمية، الفرضيات والنظريات

 والخبرات، أقوال ذوي االختصاص(.

 نظر.جهات البين المعلومات من مصادر مختلفة تأليفًا يدل على التعمق في القراءة والقدرة على مالحظة االختالف في و يؤلف 

 .يدمج االقتباسات في نصه محافًظا في الوقت نفسه على تدفق األفكار وسالسة اللغة 

 للغوية اسالمة اول والطرح، مراعيًا اليُظهر قدرة واضحة في السيطرة على الموضوع، معبًرا عن أسلوبه الخاص في التن 

 حدث.يستخدم لغة دقيقة: أفعال معبرة عن الحدث أو الموضوع، تفاصيل حسيّة موحية، ومقيدات منتقاة لوصف ال 

 ت داث والحركاد واألحيكتب المتعلّم سيًرا غيرية أو ذاتية أو قصًصا قصيرة أو نصوًصا سردية أخرى، مترابطة األحداث واصفًا المشاه

 وتعبير الوجوه والمشاعر باستخدام تفاصيل حسيّة دقيقة: )مرئيّة وسمعّية( موظفًا الحوار والوصف والسرد.

  يكتب استجابات شخصيّة للنصوص األدبية تعكس فهمه للمعنى رابطا استجابته للنص وما فيه من تقنيات وأفكار باستنتاجات وأحكام
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 تب نفسه، أو من نصوص أخرى لكتّاب آخرين عن أثر العمل األدبي في المتلقي.مدعومة بأدلة من النص، أو من نصوص أخرى للكا

 لموضوع من صلة بايكتب مقاالً تحليليًا عن فكرة أو قضية مهمة، مسجالً األفكار المهمة، واالقتباسات والمعلومات المت

 وع.أو توقع عن الموضمصادر مختلفة منّوعة ( أساسية وثانوية ) مستبقًا ما قد يقع فيه القارئ من تحيّز 

 لقي ووظيفتهلة المتيكتب المتعلّم رسائل ووثائق رسمية متقيًدا ببنيتها وشروط تنظيمها تتضمن معلومات واضحة وموجزة مراعيًا منز. 

 يم، منوًعا المفاهيكتب المتعلّم ورقة بحثية عن فكرة أو قضية مهمة، يصوغ فرضية عن الموضوع مسجالً األفكار المهمة، و

 .يصدر نشرات صغيرة في موضوعات منتقاة، مع مراعاة التنظيم الجاذب واإلخراج و  مصادر والمراجعفي ال

  ربة والنشعلى الكتا مساعدةيتعّرف المواقع الو يستخدم القواميس والموسوعات، وغيرها من المصادر والمواقع اإللكترونية. 

  ية.وغير الرقم الرقمية اآلخرين من خالل البريد اإللكتروني ووسائل التواصليُشارك المتعّلم بكتاباته وبنتاجات عدد من المؤلفين مع 

 ًدا الفكر والنقاط الرئيسة وطبيعة الحجج المقدم  ة فيه.يُحلّل المتعلّم المادة المسموعة ) نص أدبي( محّدِّ

 جابة عن لمطروق باإلضوع اة في المويُقّدم المتعلّم عرًضا تقديميًّا معلوماتيًّا عن شخصيّة أدبية أو علمية مظهًرا إحاطة تام

 أسئلة المستمعين مستخدًما اللغة العربية الفصيحة ولغة الجسد المناسبة.

 يجيات األخرى، ، واإلستراتلنتيجةيُقّدم المتعلّم عرًضا تقديميًّا إقناعيًّا، مؤكًدا على رأيه، وداع له باألدلة، وعالقات السبب وا

 ه بترابط منطقي وباحترام، مستخدًما اللغة العربية الفصيحة.ويرد على األسئلة الناتجة عن عرض

  ويُحّددبدقة الملحوظات واالدعاءات التي ع عنها المشاركون في النقاش -متعاونًا مع مجموعته  -يلخص الطالب، 

 داف.هق األالمعلومات واألبحاث والمهام اإلضافية المطلوبة إلنجاز المهمة الموكلة إلى فريقه، مقيًّما مدى تحق

 ائل اإلعالميات وسيجري المتعلّم مقابلة مع مسؤول عن قضية تتصل بالشأن العام وفق إستراتيجية محددة مستفيًدا من محتو 

 الرقمي والرسومات المرئية للبيانات المتزايدة في التعقيد لتقوية العرض التقديمي الشفوي.

 ة ائط المتعددم الوسية في الناشئة خاصة والمجتمع عامة باستخدايُقّدم ورقة بحثية يناقش فيها تأثير التكنولوجيات الحال. 

 ا السياق."اني، مستخدمً المع ددة"يُحّدد المتعلّم المعنى المناسب للكلمات متعو المتعلّم الكلمات مستخدًما المعجم الورقيَّ والرقمي ّسريُف 

 بة لصناعات حديثة  في سياقات جديدة. هايستخدمو  يتعّرف المتعلّم كلمات ُمعَرَّ

 ّسرهايصنّف المتعلّم المصطلحات العلمية في العلوم التطبيقيّة وفق مجاالتها، ويُف. 

 .يتعّرف المتعلّم مصطلحات علمية في مجال العلوم اإلنسانية ويستخدمها 

 .يتعّرف المتعلّم صيغ مبالغة اسم الفاعل، ويُوّظفها في مواقف حياتية 

 واقف حياتيةها في مهة، ويشتقها، ويعربها في نصوص منتبًها إلى وظائفها النحوية المختلفة، ويُوّظفيتعّرف المتعلّم الصفة المشب. 

 ،ويثنيهما ويجمعهما، منشئًا جمالً تتضمنهما." "يتعّرف المتعلّم المنقوص والمقصور والممدود 

 .يتعّرف المتعلّم أسلوب االستثناء، ويعربه، ويُوّظفه في مواقف حياتية 

 .يتعّرف المتعلّم أسلوب االختصاص، ويعربه، ويُوّظفه في مواقف حياتية 

 .يتعّرف المتعلّم أسلوب اإلغراء والتحذير، ويعربه، ويُوّظفه في مواقف حياتية 

 يًمااًما سليتعّرف ضمائر الرفع والنصب والجر المتصلة والمنفصلة، ويعربها، ويستخدمها في تواصله الشفوي والكتابي استخد 

 مائر الّساكنة والمتحركة إسناًدا صحيًحا.يسن  د المتعلّم األفعال إلى الضَّ

 ضمنهما، الً تتالمحذوف )مكنية، تصريحية(، ويُحلّلهما، ويُنتج جم "يتعّرف المتعلّم نوعي االستعارة باعتبار الطرف

 ويُوّظفهما في أسلوبه الشفوي والكتابي."

 أخير )تعزيز(يُحّدد المتعلّم الغرض البالغي للتقديم والت 

 .يتعّرف المتعلّم مفهوم الطباق والمقابلة، ويُنتج جمالً تتضمنهما، مميًزا بينهما 

  عروض، لشعري:)الايُحّدد أجزاء البيت و  التفعيالت( -العجز  -يتعّرف المتعلّم المفاهيم العروضية األساسية:) الصدر

 الحشو، القافية(." الضرب،

 ويقطعه، ويتعّرف تفعيالته الرئيسة: السليمة وغير السليمة. يكتب البيت الشعري كتابة عروضيّة 

 هماالسليمة وغير السليمة، ويزن أبياتًا من وبحر الرجز يتعّرف المتعلّم تفعيالت البحر المتقارب. 

I.  



4 
 

STANDARDS/BENCHMARKS: 
 

 مة في لدروس المقدامة، أو يُحّدد المتعلّم الفكر الرئيسة والتفاصيل المساندة التي تسهم في توضيح الفكرة الرئيسة، أو الرسالة العا أن

 النصوص األدبية.

 ب ساليات واألر الكلمأن يُحّدد المتعلّم جوانب معينة في النصوص األدبية ويفهمها، ويُحلّل عناصر النص وخيارات المؤلفين في اختيا

 األدبية المناسبة لنصوصهم.

 ن عن الفكرة وفهم جديدي ء معرفةأن يقرأ المتعلّم نصوًصا شعرية وأعماالً نثرية متنوعة ويُحلّلها ويقيّمها، ويدمج الفكر المقدمة فيها؛ لبنا

 المحورية، والرسائل المتضمنة في األعمال األدبية.

 بين ولنص الواحد ت ضمن اية، ويُحّدد الفكرة المركزية والفكر الرئيسة، ويستنتج العالقاأن يقرأ المتعلّم النص المعلوماتي بعمق وشمول

 النصوص المختلفة.

 رض عص، وأساليب ناء النيُحلّل المتعلّم عناصر النص واختيار الكاتب للكلمات، ويقيّم الطرائق التي تساهم فيها تراكيب الجمل في ب أن

 وجهة النظر، أو طريقة كتابة النص وطباعته.

 تنوعة.تاجات منديدة ليُوّظفها في ن يتبيّن وظيفة النص من خالل الوسائط المختلفة، وينقد ما جاء فيه من معارف وآراء، ويبني خبرات جأ 

 نها وتتناسبعي يبحث أن يبحث المتعلّم عن المعلومات، ويُطبّقها في موضوعات كتابية تستند إلى أغراض محددة تظهر فهمه بالمادة الت 

 مع غرض الكتابة وطبيعتها.

  ته بغرض في عالق وتدل على وعي كامل بالمتلقيأن يكتب المتعلّم نصوًصا تعبر عن فكرة مركزية تظهر مقدرة على التركيز والتنظيم

 لنص.تحرير اوبموضوع الكتابة، مطوًرا مهاراته الكتابية من خالل مراحل الكتابة ) ما قبل الكتابة، المسودة، المراجعة(، ل

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

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

 ين." مع اآلخرمتفاعالً  ) اإلنترنت ( ، وغيرها من المصادر؛ ليُنتج وينشر عمالً كتابيًّا"أن يستخدم المتعلّم التكنولوجيا، بما فيها 

 ستمالتهم لمستمعين واقناع اوالنتائج المدعومة باألدلة إل عة، ويتواصل مع اآلخرين مقدًما المعلومات"أن يُظهر المتعلّم فهًما لمواد مسمو

 نحو الموضوع مستخدًما اللغة العربية الفصيحة."

 ا إجادته ظهرً اصلية، مام التوأن يُشارك المتعلّم في النقاشات مع معلميه وزمالئه، مكيّفًا كالمه وفقًا لمجموعة متنوعة من السياقات والمه

 للّغة العربية الفصيحة.

 لوسائط.ال هذه أن يستخدم المتعلّم الوسائل الرقمية في العروض البصرية للتعبير عن المعلومات، ويفهم المادة المعروضة من خال 

 المتعلّم المفردات الجديدة من خالل سياقاتها المختلفة. ّسرأن يُف 

 ي المتعلّم معجمه اللُّغوي بالمص  طلحات في مجاالتها العلمية والحياتيّة.أن ينّمِّ

 .ف المتعلّم المفاهيم النَّحويَّة والصرفيّة ويستخدمها استخداًما صحيًحا  أْن يتعرَّ

 .ِّقها، ويُوّظفها في إنتاجه اللغوّي  أن يتعّرف المتعلّم المفاهيم البالغية، ويتذوَّ

  ًا وتفعيالت.أن يتعّرف موسيقا بحور الشعر العربي، ويُحلّلها كتابةً ورمز 

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   ) حسن الخلق ) حديث شريف 

2   ) إذا المرء لم يدنس ) شعر 

3    ّقصيرة (ام ) قّصة مصباح الحم 

4   ) العتاب صابون القلوب ) مقال 

5   ) سّت صفات ) استماع 

6   ) عشر خطوات ) استماع 

7   ) قّصة مثل ) محادثة 

8   ) كتابة ) سيرة أدبية 

9    صيغ المبالغة 

10   الصفّة المشبّهة 

11   االستعارة 

Semester 2: 

Chapter’s # Chapter Lesson(s) 

1   سورة القلم 

2   ) حلل الربيع ) شعر 

3   ) أنا من بّدل بالصحب الكتابا ) شعر 

4   ) األيّام ) سيرة ذاتيّة 

5   ) الفيس بوك ) عمود صحفي 

6   ) اعترافات في عام القراءة ) عمود صحفي 

7   ) ال تنتمي إال لنفسك ) استماع 

8   ) مناظرة حول وسائل التواصل االجتماعي ) محادثة 

9    اعترافات حول القراءة والكتابة 

10   االستثناء 

11   أسلوب االختصاص 
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12   الطباق والمقابلة 

13   ) شيخ العرب ) شعر 

14   مدرسة قائمة ) مقال ( الطبيعة 

15    ّضمائر الرفع والنصب والجر 

16   التقديم والتأخير 

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): 
 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  -

 


