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Course Title:      

Head of Department: Dr. Ibrahim Ghannam  

Teacher(s) + e-mail: Sanaa Naser     -  Sanaa.s@greenwood.sch.ae 

Cycle/Division:  

Grade Level: 2 

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.
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GENERAL COURSE LEARNING OBJECTIVES: 

  لفصول، النصوص األنماط التنظيمية للكتب بمساريها المطبوع واإللكتروني، مثال: جدول المحتويات، ايتعّرف المتعلّم

 المتنوعة.

  يُحّدد المتعلّم العنوان واسم المؤلف وفهرس المحتويات وعناوين الفصول في مواد مطبوعة يقرؤها، ليعين المعلومات

 المطلوبة.

 صحف والمجالت والالفتات قراءة صحيحةقرأ المتعلّم عناوين واضحة في الكتب والي. 

 .يُنشئ المتعلّم كلمات جديدة ذات معنى بإضافة أو حذف أو تغيير األصوات في الكلمات 

 .يُطبّق المتعلّم معرفته بقواعد الصوتيات في التحليل والتركيب صوتيًّا 

 عن(. -درج،عين  -ج يُنشئ المتعلّم كلمات جديدة باستبدال صوت في وسط الكلمة أو حذفه، مثال: )دحر 

  يبس(. -صامتين، مثل: )ورد  أوريم(،  -يميّز المتعلّم بين حرفي )الواو، الياء( عندما يكونان صائتين، مثل: )نور 

 .)يعرف المتعلّم التّاء المفتوحة والتّاء المربوطة،و يُميّز في النطق بينهما في آخر الكلمات )عندالوقف 

 ( كلمة في الدقيقة الواحدة على أن تكون  30مراعيًا التنغيم والضبط السليم في حدود)  يقرأ المتعلّم قراءة جهرية سليمة

ا.  الكلمات مشكولة شكالً تامًّ

  أنواع التنوين  -التاء المربوطة  -الالم الشمسية الهمزة  -يقرأ المتعلّم بطالقة وبنطٍق سليٍم مستثمًرا معرفتة بالالم القمرية

ا.الثالثة، على أن تكون الكل  مات مشكولة شكالً تامًّ

 .ا  يقرأ المتعلّم بطالقة مستثمًرا فهمه للنص من خالل السياق والصور على أن تكون الكلمات مشكولة شكالً تامًّ

  كيَف)مظهًرا فهمه للنص، مبديًا  -لماذا  -أْيَن  -متى  -ماذا  -يُجيب المتعلّم عن أسئلة لنص شعري، ويطرح أسئلة: (َمْن

 (رأيه فيه

 ع المتعلّم تسلسل الفكر في نصوص نثرية وشعرية رابًطا بين كل فكرة وأخرى.يتتب 

 يُحّدد العناصر الفنية: (الشخصيات، والمكان والزمان، واألحداث الرئيسة) مستخلًصا مغزاها، معبًرا عن رأيه فيها 

 يقارن المتعلّم بين الشخصيات والزمان والمكان في قصص قرأها 

 والعبارات. ات من خالل القافية والنغمات المنتظمة، وتكرار األصوات والكلماتيستجيب المتعلّم لإليقاع 

  :يتعّرف المتعلّم األنماط التركيبية ألنواع مختلفة من النصوص األدبية، مستخدًما المصطلحات الصحيحة للرجوع إليها، مثل

 )المقدمة،والخاتمة، والمقطع الشعري(.

 ها واألحداث المناسبة لها، مف اِّّرًس العالقات بينها تفسيًرا منطقيًّا.يربط المتعلّم بين الصور التي يشاهد 

 .يتفاعل المتعلّم مع النصوص المقروءة بوسائل مختلفة: الرسم، الكتابة، الحاسوب، الجهازاللوحي، مستنتًجا القيم الواردة فيها 

 .يقترح المتعلّم نهايات بديلة لقصة قرأها 

  أبيات، تدور موضوعاتها تناسب المرحلة، مثل:الطفولة، واألسرة،  (8- 5)ة تتألف من أناشيد قصير (6)يحفظ المتعلّم

 والبيت، والوطن، والحيوانات،والطبيعة، والبيئة، والقيم اإلنسانية، وغيرها.

 يطرح المتعلّم أسئلة مثل: )من، ماذا، متى، أين، لماذا، كيف( عن المعلومات والرسومات التوضيحية واألحداث، ويُجيب 

 عن أسئلة أخرى.

  يتعّرف المتعلّم معاني الكلمات والمصطلحات والعبارات الواردة في نص معلوماتي من خالل: )السياق، والكلمات المكتوبة

 على لوحات الصف الجدارية، والمعاجم البسيطة، والرموز الموجودة في الرسومات، والملحوظات الهامشية(.

 لوماتي أو من المعلومات التي يريد المؤلف شرحها أو وصفها.يُحّدد المتعلّم الغاية من النص المع 

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

 مبينًا السبب،مثال: )أعجبني... ألنه...، أو لم يعجبني...ألنه...(.

 تنوعة مالئمة؛ ليُجيب عن أسئلة محددة في موضوع ما.يبحث المتعلّم في مصادر م 

 .يتشارك المتعلّم مع زمالئه في إعداد مشروعات بحثية كتابية مناسبة 

 .يجمع المتعلّم الفكر ذات العالقة بفكرة محددة، ويُظهر تركيًزا واضًحا ومتماسًكا 
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  خدًما عالمات الترقيم.التماسك والتتابع المنطقي، مستيراجع المتعلّم ما يكتبه )المسّودة( لتحسين مستوى الكتابة، وتحقيق 

 .يكتب المتعلّم قصة من خالل ترتيب الجمل البسيطة واللوحات المصورة 

 .يكتب المتعلّم بطاقة تهنئة ودعوة وجمالً إرشادية مفيدة 

 رسل.يكتب المتعلّم رسالة إلى صديق متضمنة بعض العناصر: التاريخ، المرسل إليه، التحية، النص،الم 

  ا سرديًّا بسيطا موجًزا في مسارمنطقي متتبعا األحداث واصفًا المكان والزمان والشخصيات بتفاصيل يكتب المتعلّم نصًّ

 حسيّة معتمًدا على خبرته الشخصيّة.

 .يستخدم المتعلّم المعاجم الرقمية أو الورقية المبسطة، وغيرها من المواد المرجعية؛ لتساعده على الكتابة 

 لمتعلّم مستقالً أو ضمن مجموعات الرسومات التوضيحية والتخطيطية الرقمية والشبكات للتخطيط للكتابة وإلنتاج يستخدم ا

 الكتابة ونشرها.

 .يصف المتعلّم األشخاص واألماكن واألشياء مع تفاصيل إضافية مستخدًما اللغة العربية الفصيحة مراعيًّا آداب المحادثة 

 موعة )نص معلوماتي( ويختار عنوانًا لها.يستوعب المتعلّم المادة المس 

 )ويعيد ذكر المحتوى بدقة وترتيب مميًزا الفكرالواردة فيها من التي لم ترد. يستوعب المتعلّم المادة المسموعة )نص سردي 

 .يستوعب المتعلّم النص المسموع، ويتبع توجيهات مكونة من خطوات متعددة 

 ة سمعها أو قرأها ذاكًرا بعض التفاصيل مثل )المكان. الشخصيات(.يعيد المتعلّم سرد قصة حقيقية أو خيالي 

  يناقش المتعلّم زمالءه في قضية أو ظاهرة من محيطه مظهًرا القدرة على تنظيم أفكاره موظفًا اإليماءات ولغة الجسد في

 التعبير عن مشاعره أوأفكاره باستخدام اللغة العربية.

 ألعابه...( ، ويعلق عليه بحقائق  -ستخدام الوسائط الرقمية عن موضوع مألوف )بيئته يُقّدم المتعلّم عرًضا تقديميًّا با

 وتفصيالت متقبالً آراء اآلخرين.

 .يجمع المتعلّم كلمات من محيط لغوي واحد 

 يُحّدد المتعلّم عالقات التضاد والترادف بين الكلمات. 

 ويًّا.يستبدل المتعلّم باألسماء واألفعال العامية كلمات فصيحة شف 

 مستعينًا بمرادفاتها وأضدادها وسياقها.و  يُفسر المتعلّم الكلمات الجديدة مستخدًما المعجم الُمبسَّط المصور 

 .يُحاكي المتعلّم شفويًّا جملة فعلية بسيطة مستخدًما الفعل الماضي والمضارع للمذكر والمؤنث 

 .يُميّز المتعلّم األسماء واألفعال والحروف 

 شفويًّا أسلوب اإلثبات والنفي في اإلجابة عن سؤال: )لم، لن، ال، ليس(. يُوّظف المتعلّم 

  ،يُحاكي المتعلّم جملة فعلية بسيطة تتضمن ظرف الزمان )صباًحا، عصًرا، مساًء..( وظرف المكان )خلف، أمام، فوق

 تحت، أعلى، أسفل(.

 فرد والمثنى، والجمع(.يُحاكي المتعلّم جملة اسمية بسيطة يتطابق فيها االسم مع موصوفه )للم 

 .يُطابق المتعلّم في الجنس والعدد مطابقة صحيحة محاكيًا نمًطا في جملة النهي 

  التي( في جمل من إنشائه محاكيًا نمًطا. -يستخدم المتعلّم االسم الموصول المفرد المذكر والمؤنث )الذي 

 .يُحاكي المتعلّم جمالً فعلية واسمية مسندة إلى المثنى والجمع 

 .يُوّظف المتعلّم حرفا العطف )و، أو( في جمل من إنشائه محاكيًا نمًطا 

 .يُحّول المتعلّم الجملة المثبتة إلى منفية والعكس محاكيًا نمًطا 

 .يكتب المتعلّم الحروف مع الحركات القصيرة والحركات الطويلة )المدود الثالثة(، والحروف الُمضعَّفة كتابة صحيحة 

 قًا بين النون والتنوينيكتب المتعلّم الكلم ّ الكلمات المنتهية بالتاء المفتوحة والتاء و  ات المنتهية بالتنوين كتابة صحيحةً، ُمفرِّ

 .المربوطة والهاء كتابة صحيحة.

  ( 6 -3يكتب المتعلّم كلمات تتكون من.)( حروف، مكتسبة من محيطه اللغوي )إمالء منقول 

  االستفهام ، النقطة، عالمة التعجب(.يستخدم المتعلّم عالمات الترقيم )عالمة 

 .يكتب المتعلّم كلمات وجمالً )من كلمتين إلى ست كلمات( بخط النَّسخ محاكيًا نمًطا 
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I.  

STANDARDS/BENCHMARKS: 
 

 

 والغرض منها، و يُميّز البنية التنظيمية للنصوص القرائية. لمفهوم المادة المطبوعة ومكوناتها ًماأن يُظهر المتعلّم فه 
 يُظهر المتعلّم فهما باألصوات والمقاطع الصوتية،والرموز المطبوعة والكلمات التي تمثلها. أن 

 .أن يُطبّق المتعلّم إستراتيجيات القراءة الصحيحة لقراءة الكلمات والنصوص بدقة وطالقة مع فهم المعاني والدالالت 

  توضيح الفكرة الرئيسة، أو الرسالة العامة، أوالدروس أن يحدد المتعلّم الفكرالرئيسة والتفاصيل المساندة التي تسهم في

 المقدمة في النصوص األدبية.

  أن يقرأ المتعلّم نصوًصا شعرية وأعماالً نثرية متنوعة ويُحلّلها ويقيّمها، ويدمج الفكرالمقدمة فيها؛ لبناء معرفة وفهم جديدين

 عن الفكرة المحورية، والرسائل المتضمنة في األعمال األدبية.

 د الفكرة المركزية والفكر الرئيسة، ويستنتج العالقات ضمن النص ن يقرأ المتعلم النص المعلوماتي بعمق وشمولية، ويحدّ أ

 الواحد وبين النصوص المختلفة.

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

 وطبيعتها. اسب مع غرض الكتابةعنها وتتن

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

 بالسالمة اللغوية.

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

  أن يُظهر المتعلّم فهًما لمواد مسموعة، ويتوصل مع اآلخرين مقدًما المعلومات والنتائج المدعومة باألدلة إلقناع المستمعين

 واستمالتهم نحو الموضوع مستخدًما اللغة العربية الفصيحة.

 عة متنوعة من السياقات والمهام التواصلية، أن يُشارك المتعلّم في النقاشات مع معلميه وزمالئه، مكيّفًا كالمه وفقًا لمجمو

 العربية الفصيحة. مظهًرا إجادته للّغة

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

 .أن يُفسر المتعلّم المفردات الجديدة من خالل سياقاتها المختلفة 

  المفاهيم النَّحويَّة والصرفيّة ويستخدمها استخداًما صحيًحا.أن يتعرف المتعلم 

 .أن يكتب المتعلّم الكلمات والجمل مراعيًا قواعد اإلمالء والترقيم 

 .ِّ  أن يكتب المتعلّم بخّطٍ واضح وجميل مراعيًا قواعد الخّطِّ العربّي

 

II.  

RESOURCES: 
 

 

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

 



5 
 

III.  

COURSE OUTLINE: 
 

Semester 1: 

Chapter’s # Chapter Lesson(s) 

 صّحتك بين يديك 1

 مسعودة السلحفاة 

 ) السلحفاة ) معلوماتي 

  االسم 

 كتابة فقرة 

 ) ما أطيب التفاح ) نشيد 

 ابتسم 2

 ) قّصة ) تكشيرة 

 ( اضحك تضحك الدنيا معك ) معلوماتي 

  الفعل الماضي والمضارع 

 كتابة فقرة 

 هّمة وعمل 3

 خويلد والبطاطا 

 ) هل تعرفني ) معلوماتي 

 حروف العطف 

 كتابة فقرة 

 ) نشيد ) اسأل  ... اسأل 

Semester 2: 

Chapter’s # Chapter Lesson(s) 

 أفكارك تغيّر العالم 4

 ) بال قبّعة ) قّصة 

  للتفكير خارج الصندوق ) معلوماتي (دعوة 

  ظرف المكان وظرف الزمان 

 كتابة قّصة 

 ) أنا أبتكر ) نشيد 

 خبرات صغيرة دروس كبيرة 5

 قّصة ) خالد والعصفور (

 ) عالم الطيران ) معلوماتي 

 أدوات االستفهام 

 كتابة بطاقة تهنئة 

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

 


