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Course Title:      

Head of Department: Dr. Ibrahim Ghannam  

Teacher(s) + e-mail: 
Asmaa Mohamed alakurdi   -   asmaa@greenwood.sch.ae 

Mouna Saber   - mona.j@greenwood.sch.ae 

Cycle/Division:  

Grade Level: 3 

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  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 

 ع تلبّي احتياجاته وميوله.ومواضي

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: 

 ات، الفهرس، يُوّضح المتعلّم األنماط التنظيمية للمطبوعات، مثال: صفحة، جدول المحتويات، الفصول، مسرد المصطلح

 إلخ، متمكنًا من استخدامها بطريقة صحيحة.

  البيانية )مثال: يُوّظف المتعلّم معرفته بالمطبوعات لدى  قيامه بالبحث عن معلومات بوسائل رقمية أو من خالل الرسوم

 خرائط بسيطة أو جداول(.

  الرمز وعالقته بعدة أنماط صوتية مختلفة ) واو الجماعة، الالم الشمسية، الالم  -يُظهر المتعلّم فهًما  بتوافق الصوت

 القمرية، التنوين(.

 فة ومتعددة المقاطع.يُطبّق المتعلّم معرفته بقواعد الصوتيات ليقرأ الكلمات المألوفة ويُهجئ الكلمات غير المألو 

  تستدلون(." -"يحذف المتعلّم صوتًا في كلمة متعددة المقاطع ليكون كلمة جديدة، مثال:) تستبدلون 

  ،يُوّظف المتعلّم العالقات بين بعض المفردات الشائعة في االستخدام، موظفًا السياق لفهم معاني المفردات، مثل: بذور

 زراعة، تربة، جذور، شمس.

  ّ( كلمة في الدقيقة الواحدة. 45م قراءة جهرية سليمة مراعيًا التنغيم والضبط السليم في حدود ) يقرأ المتعل 

 .يقرأ المتعلّم قراءة سليمة نصوًصا تخلو بعض كلماتها البسيطة من الضبط معتمًدا على السياق 

 .يُجيب المتعلّم عن أسئلة تظهر فهمه للفكر الرئيسة والفكر الفرعية مستعينًا بالنص 

 يطرح المتعلّم أسئلة عن الفكرة الرئيسة والفكر الفرعية في نصوص شعرية، مبديًا رأيه في المضمون 

 .يُحّدد المتعلّم تطور األحداث، موضًحا الصراع بأنواعه، والبداية والوسط والنهاية والمغزى 

 ة.يصف المتعلّم الشخصيات الرئيسة في القصة، أوالحكاية الرمزية، أو الحكاية الخرافي 

  ،يُحّدد المتعلّم الحوار في النص األدبي )قصة/ مسرحية( ودوره في الكشف عن طبيعة الشخصيات )طيب، شرير، شجاع

 أناني( من خالل أقوالها وأفعالها وأشكالها المرسومة.

 ازية.يُفسر المتعلّم الكلمات والعبارات المستخدمة في النصوص األدبية، مميًزا بين االستخدامات الحقيقية والمج 

  يحّدد المتعلّم أدوات الربط المتعلقة بالزمن وتسلسل األحداث، والسبب والنتيجة لوصف العالقة بين األحداث في النصوص

 األدبية، مثل:)كيف َعّجَل الحدث األول في وقوع األحداث الالحقة(.

 ")....يُميّز المتعلّم األشكال العامة للنصوص األدبية)قصيدة، قصة، مسرحية" 

 لمتعلّم األنماط التركيبية ألنواع مختلفة من األشكال العامة للنصوص، مستخدًما المصطلحات الصحيحة للرجوع يصف ا

 إليها )مثل: المقدمة، والخاتمة، والمقطع الشعري، والفصل من المسرحية(.

 طفة، والتأكيد على يُفسر المتعلّم كيف تساعد الرسوم التوضيحية وعناصر أخرى مرئية في النص على نقل المعنى )العا

 جوانب الشخصيّة، وتوضيح المكان والزمان...(.

 لمستخلصة، والمكان ا لكاتب نفسه من حيث: الفكر الرئيسة، والدروس "يذكر المتعلّم أوجه التشابه واالختالف بين نصين

 والزمان، وسير األحداث."

 مظهًرا الشخصيات، والمكان، وتسلسل األحداث." "يكتب المتعلّم استجابة على ضوء نص درسه 

  ًاقتراحاته." "يقترح المتعلّم نهايات بديلة لقصة قرأها، معلاّل 

  ( أبيات تدور موضوعاتها عن ما يناسب المرحلة من مثل: الذات،  10 -5( أناشيد قصيرة تتألف من ) 6يحفظ المتعلّم  )

 ق، والقيم.. وغيرها.والوطن،  الصحة، والعالقات اإلنسانية، واألخال

  يطرح المتعلّم أسئلةً عن نص معلوماتي، مستعينًا بالرسومات التوضيحية والمخططات والشروحات في اإلجابة عن أسئلة

 أخرى.

  يُحّدد المتعلّم الفكرة المحورية للنص والتفاصيل الرئيسة، شارًحا كيف تدعم التفاصيل الرئيسة الفكرة المحورية باستخدام

 التوضيحية والمخططات والخرائط.الرسومات 

 .يستنتج المتعلّم العالقة الزمنية، وعالقة السبب والنتيجة بين مجموعة من األحداث 
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 لكلمات المكتوبة يتعّرف المتعلّم معاني الكلمات والمصطلحات والعبارات الواردة في نص معلوماتي من خالل:)السياق، وا

 والمسارد(. طة، والرموز الموجودة في الرسومات، والملحوظات الهامشية،على لوحات الصف الجدارية، والمعاجم البسي

  يستخدم المتعلّم السمات النصية في النصوص المطبوعة أو الرقمية لتحديد المعلومات بسرعة وفاعلية مثل: )النصوص

 .المطبوعة بخط مميز، الكلمات الرئيسة، والجمل الرئيسة، االرتباطات التشعبية، الجداول، ...(

 .ًدا كيف غيرت فهمه األمور الجديدة  يقارن المتعلّم بين المعلومات المقدمة في النص وخبراته السابقة، محّدِّ

 .يُوّظف المتعلّم المعلومات المستخلصة من الرسومات التوضيحية ، والخرائط ، والمخططات، لفهم تفاصيل النص 

  مثل: ) ذكر أوجه التشابه واالختالف، تسلسل األحداث، ...(.يصف المتعلّم العالقات المنطقية بين جمل محددة في النص 

 .يمأل المتعلّم جدوالً أو مخطًطا أو خريطة مفّرغة وفق معلومات قرأها في نص تاريخي أو جغرافي 

  يحصل المتعلّم على معلومات من عدة مصادر )الموسوعات، القصص، أشرطة الفيديو، الشبكة المعلوماتية، األقراص

 المضغوطة(.

 .ينفذ المتعلّم مستقالً أو ضمن مجموعات صغيرة مشروعات بحثية قصيرة مركزة تبني معرفته عن موضوع معين 

 .)يلخص المتعلّم أحد النصوص اللغوية، ويعرض النتائج أمام زمالئه مستخدًما الوسائل المالئمة )الصور، الترسيمات 

 .يوثق المتعلّم مصادر المعلومات بشكل صحيح 

  ّم فقرة واحدة، ويُطّور فكرة رئيسة، ويُضّمنها حقائق وتفاصيل داعمة.يُنشئ المتعل 

 .يُنشئ نصوًصا مقروءة بخط واضح مرتب تبرز اعتناءه بما يكتب تارًكا هوامش عن يمين الصفحة ويسارها 

 ،وإضافة تفاصيل  يراجع المتعلّم ما يكتبه )المسّودة( لتحسين مستوى الكتابة، وتحقيق التماسك والتتابع المنطقي لألفكار

 وصفية على نصه مستخدًما عالمات الترقيم.

 .يكتب المتعلّم نصوًصا سردية مقدًما سياقًا واضًحا لألحداث تتضمن بعض التفاصيل المختارة بعناية لتطوير الحبكة 

 ء.يكتب المتعلّم نصوًصا وصفية تتضمن تفاصيل حسيّة مادية؛ مدعومة بانطباعاته عن الناس واألماكن واألشيا 

  يكتب المتعلّم رسائل شخصيّة، ودعوات، ورسائل شكر تظهر وعيًا واهتماًما بالمتلقي مضمنًا رسالته )التاريخ، المرسل"

 إليه، التحية، ونص الرسالة، والختام، المرسل، التوقيع(."

  إلنتاج مشاركاته الكتابية يستخدم المتعلّم الرسومات التوضيحية والتخطيطية الرقمية واألشكال البيانية للتخطيط للكتابة؛

 ونشرها عبر الوسائل المناسبة.

 .يّوثق المتعلّم المعلومات المستمّدة من المعاجم الرقمية أو الورقية المبسطة، وغيرها من المصادر أثناء قيامه بالكتابة 

 ".يستخدم برمجية معالجة الكلمات المناسبة؛ إلنتاج مشاركاته الكتابية ونشرها" 

 إلى نص سردي ويختار عنوانًا له مقترًحا خواتيَم بديلة. يستمع المتعلّم 

  يستمع المتعلّم إلى نص يتضمن آراء متعددة )حوار.. حديث إذاعي بسيط( عن موضوع يتصل بقضية اجتماعية / إنسانية

 مساعدة اآلخرين(، ويوازن بين أراء المتحدثين مبديًا رأيه. -من مثل: )النظافة 

  أقوال ومواقف شخصيتين في قصة واقعية مع ذكر التفاصيل الكافية، ويُجيب عن األسئلة للتوضيح يوازن المتعلّم بين

 مستخدًما اللغة العربية الفصيحة.
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 حة منّوًعا أساليبه لجذب يُقّدم عرًضا تقديميًّا شفويًّا عن خبرات شخصيّة محدًدا فيه الزمان والمكان باستخدام اللغة الفصي

 فاعالً معهم من خالل إجابته عن أسئلتهم.المستمعين وتشويقهم مت

  يطرح المتعلّم األسئلة المتعلقة بسياق أو بمهمة محددة، رابًطا إضافاته بالتعليقات السابقة لباقي المشاركين عن السياق أو

 المهمة المحددة.

 ًرا فهمه للموضوع بما في ذلك: يعّد المتعلّم عرًضا تقديميًّا معلوماتيًّا لموضوع درسه مقدًما الفكر في تسلسل منطقي مظه

 الحقائق ذات الصلة، مجيبًا عن أسئلة المشاهدين إجابات مقنعة.

 .يعرض المتعلّم موضوًعا موّظفًا أدلة إلقناع المستمعين ويناقشها معهم 

  الشخصيات يُقّدم عرًضا تقديميًّا شفويًّا لقصة درسها واضعًا لها مقدمة ووسًطا ونهاية، مضمنًا عرضه تفصيالت لتطوير

 والمكان.

  يُحّدد المتعلّم الفكر الرئيسة، والتفاصيل المساندة، والغاية من العروض التقديمية الشفوية المناسبة مميًزا الحقائق من اآلراء

 فيما سمعه واضعًا استنتاجات، أو ملخًصا بناء على تقرير شفوي.

 حية أو قصيدة درسها بلغة عربية فصيحة.يُنشئ المتعلّم التسجيالت الصوتية أو تسجيالت )الفيديو( لمسر 

 .يجمع المتعلّم كلمات من محيط لغوي واحد، موضًحا الفرق في دالالتها 

 .يولد المتعلّم كلمات جديدة من جذر لغوي واحد 

 الكلمات." "يُحّدد المتعلّم عالقات التضاد والترادف بين 

  فصيحة شفويًا.يستبدل المتعلّم باألسماء والصفات واألفعال العامية كلمات 

 .)..يرتِّّب المتعلّم عالقات التَّدرج بين مفردات ذات داللة متقاربة ) بارد، حار، ساخن 

 .يوظف المتعلّم كلمات في جمل مفيدة، ويُفسر الكلمات مستعينًا بسياقها، ومرادفاتها وأضدادها 

 .يُفسر المتعلّم الكلمات مستخدًما المعجم المبسط المصور 

 ياق.يُحّدد المتعلّم ا  لمعنى المناسب للكلمات متعددة المعاني مستخدًما الّسِّ

  يُنشئ المتعلّم جملة اسمية بسيطة )المبتدأ + الخبر المفرد(، وممتدة )المبتدأ + الصفة + الخبر المفرد( )المبتدأ + مضاف

 إليه + الخبر المفرد( ) المبتدأ + شبه جملة + الخبر المفرد( محاكيًا نمًطا.

  ّم جملة فعلية بسيطة )الفعل + الفاعل + المفعول به(، وجملة فعلية ممتدة )الفعل+ الفاعل+ شبه جملة + صفة + يُنشئ المتعل

 المفعول به( محاكيًا نمًطا.

 .يُكّون المتعلّم جمل نداء ب )يا( محاكيًا نمًطا 

 كان( وجملة )إّن( محاكيًا نمًطا. يُحّول المتعلّم جمالً اسمية إلى جملة( 

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

 .)يستخدم المتعلّم أسلوب اإلستفهام )هل، متى، لماذا، ماذا 

 .يوظف المتعلّم االسم الموصول )المفرد، المثنى،الجمع( في جمل من إنشائه محاكيًا نمًطا 

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

 .يكتب المتعلّم الكلمات المبدوءة بهمزة وصل أو قطع كتابة صحيحة 

 .يكتب المتعلّم الكلمات بعد وصل بدايتها بالحروف )الباء، الكاف، االلم، الفاء( كتابة صحيحة 

 جب، النقطتان الرأسيتان، الفاصلة(.يستخدم المتعلّم عالمات الترقيم )عالمة االستفهام، النقطة، عالمة التع 

  ( سطور بخط النسخ محاكيًا نمطً 4 -3يكتب المتعلّم فقرة مؤلفة من )ا. 

I.  
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STANDARDS/BENCHMARKS: 
 

 

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

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

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

 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 المتعلم النص المعلوماتي بعمق وشمولية، ويحدّ  ن يقرأأ

 الواحد وبين النصوص المختلفة.

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

 وطبيعتها. غرض الكتابةعنها وتتناسب مع 

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

 بالسالمة اللغوية.

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

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

 واستمالتهم نحو الموضوع مستخدًما اللغة العربية الفصيحة.

 تعلّم في النقاشات مع معلميه وزمالئه، مكيّفًا كالمه وفقًا لمجموعة متنوعة من السياقات والمهام التواصلية، أن يُشارك الم

 العربية الفصيحة. مظهًرا إجادته للّغة

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

 دات الجديدة من خالل سياقاتها المختلفة.أن يُفسر المتعلّم المفر 

 .أن يتعرف المتعلم المفاهيم النَّحويَّة والصرفيّة ويستخدمها استخداًما صحيًحا 

 .أن يكتب المتعلّم الكلمات والجمل مراعيًا قواعد اإلمالء والترقيم 

 .ِّ  أن يكتب المتعلّم بخّطٍّ واضح وجميل مراعيًا قواعد الخّطِّ العربّي

 

II.  

RESOURCES: 
 

 

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

 

III.  
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COURSE OUTLINE: 
 

Semester 1: 

Chapter’s # Chapter Lesson(s) 

 عالم األحالم 1

 ) قّصة ) عندما فقد الملك أحالمه 

 ) نّص معلوماتي ) هل تحلم الحيوانات ؟ 

  و والجملة الفعليّة ة االسميّ الجملة 

 ) نشيد ) زقزق العصفور 

 أثق بنفسي 2

 ) قّصة ) األقدام الطائرة 

 ) نّص معلوماتّي  ) كرة القدم 

 أسلوب النداء 

 ) نشيد ) أحّب الرياضة 

 القلب الكبير 3
 ) قصة ) الوحش ذو األقدام الكبيرة 

  أسلوب التعّجب 

  جاري (نشيد ) صباح الخير يا 
Semester 2: 

Chapter’s # Chapter Lesson(s) 

 وجدت طريقي 4

  ) قّصة ) حال تجعل حياتها أحلى 

 ) نّص معلوماتي ) فّكر في حياتك 

 أسلوب العطف 

 ) نشيد ) هيّا نعمل 

 سّر السعادة 5

 ) قّصة ) مصباح وبندق وتّل الدببة األخضر السعيد 

  ) نّص معلوماتّي ) هيّا إلى السرك 

 أسلوب االستفهام 

 ) نشيد ) زمن الطفولة 

IV.  

GRADING: 
 

 

Grading Policy/ Assessment Tools: 
 االختبارات الشفهيّة 
 االختبارات التحريريّة 
 أعمال الطالب داخل الفصل 
 أنشطة الطالب الالصفيّة 

 

 

Grade Distribution:  
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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

قصيراختبار   20 اختبار قصير 20 

 

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  -

 


