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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: 4 

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 

 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.

mailto:asmaa@greenwood.sch.ae
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GENERAL COURSE LEARNING OBJECTIVES: 

 .يُميّز المتعلّم بين لفظ همزتي الوصل والقطع في بداية الكالم ووسطه 

 .يقرأ المتعلّم نصوًصا نثرية وشعرية بطالقة،  ويراعي عالمات الترقيم أثناء القراءة 

 .يقرأ المتعلّم الكلمات المألوفة بال تشكيل 

  على السياق )قبل: قِبَل، قُبَل، قَْبل، قبّل(يقرأ المتعلّم الكلمات المتشابهة كتابيًا بال تشكيل معتمًدا 

 .يُظهر المتعلّم الوعي بالعالقات بين المفردات ومعانيها ضمن حقول داللية مناسبة 

 ).يُميّز المتعلّم داللة الكلمات عند قراءة المواد المكتوبة من خالل : )داللة التركيب، داللة المعنى 

 ( كلمة في الدقيقة الواحدة.60غيم والضبط السليم في حدود  )يقرأ المتعلّم قراءة جهرية مراعيًا التن 

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

  ًآراءه بأدلة من النص. ايُحّدد المتعلّم الفكرة الرئيسة والمغزى للنص األدبي من خالل التفاصيل المساندة، داعم 

  ّم تسلسل أحداث القصة، ومالمح الشخصيات، والمكان والزمان، مستدالً بتفاصيل محددة داعمة، مقتبًسا من يُحّدد المتعل

 أقوال الشخصيّة وأفعالها.

 .يُحلّل المتعلّم بنية النصوص القصصية وعناصرها الفنية، مفسًرا أفعال الشخصيّة، ودوافعها،كاشفًا عن صفاتها 

  :وفقًا لخصائصها الفنية المختلفة. (رسالة .... -قصيدة  -قصة )يُميّز المتعلّم النصوص األدبية 

 .يُميّز المتعلّم خصائص النصوص الشعرية الخيالية من الواقعية 

 الحكايات، والقصائد، والمسرحيات(، مستخدًما المصطلحات  يُفسر المتعلّم االختالفات الرئيسة في أنواع النصوص األدبية(

 ث عنها.الصحيحة عند الكتابة أو التحد

 .يُميّز المتعلّم الحوار الداخلي من الحوار الخارجي في القصة 

 .يُحّدد المتعلّم صفات الشخصيّة وأفعالها في القصص الخيالية ويقابلها بصفات الشخصيّة وأفعالها في القصص الواقعية 

 زمان، عناصر الحبكة.يقارن المتعلّم بين حكايات من ثقافات مختلفة، من حيث: الفكرة، الشخصيات، المكان وال 

 .يستنتج المتعّلم عالقة الشخصيات واألحداث في نص القصة أو المسرحية بالرسوم التوضيحية الموجودة فيها أو التمثيل المرئي 

  ( أبيات موضوعاتها تناسب المرحلة، مثل: الوطن، العالقات  7-10( نصوص شعرية تتألف من ) 6يحفظ المتعلّم )

 لعلم، القيم... وغيرها.اإلنسانية، الطبيعة، ا

 .يدعم المتعلّم أفكار نص معلوماتي من خالل االستدالل بالتفاصيل واألمثلة واالستنتاجات التي توصل إليها بعد قراءة النص 

 .يلخص المتعلّم فكر وتفاصيل ما قرأ برسومات ومخططات وخرائط 

  األحداث أو المفاهيم العلمية.""يستنتج المتعلّم العالقة الزمنية، وعالقة السبب والنتيجة بين 

    يُفسر  المتعلّم معاني الكلمات والمصطلحات  والعبارات الواردة في نص معلوماتي من خالل معرفته بعالقات التضاد

 واالترادف واالشتراك اللفظي مستخدًما المعاجم والرسومات والملحوظات الهامشية والمسارد.

  النص لتقديم األحداث والفكر والمفاهيم والمعلومات.يُحّدد المتعلّم البناء المستخدم في 

  :الخرائط، المخططات، الصور، الرسوم، العناصر التفاعلية )يُفسر المتعلّم المعلومات المقدمة في النص بوسائل مختلفة مثل

 ًحا إسهام تلك الوسائط في فهم المعلومات المقدمة في النص.، موضّ (الرقمية... أو بطريقة شفوية

 المتعلّم معلومات نص معلوماتي قرأه وفق جدول صممه. يفّرغ 

 يحصل المتعلّم على معلومات من عدة مصادر  المقابالت،الشبكةالمعلوماتية، األقراص المضغوطة 

 .ينفذ المتعلّم مستقالً أو ضمن مجموعات مشروعات  بحثية قصيرة مركزة، ويعرض ما تعلمه ضمن تقرير بحثي 

  ثالث فقرات، يجعل الفقرة األولى مقدمة للنص، ويكتب فقرة داعمة تتضمن حقائق وتفاصيل،يكتب المتعلّم نصوًصا من 

 .ويختم النص بفقرة تلخص أهم النقاط المذكورة في النص

  يستخدم المتعلّم بنى واضحة ومختارة للكتابة بحسب الموضوع والغرض )الترتيب الزمني التعاقبي، السبب والنتيجة، طرح

 ه، مستخدًما أدوات الربط وعالمات الترقيم(.سؤال واإلجابة عن

 رأيه بأدلة من النص أو بخبرته  اللعمل األدبي، داعمً  مهيكتب المتعلّم استجابات شخصيّة للنصوص األدبية التي يقرؤها، مظهًرا فه. 
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 وأهم التفاصيل " "يكتب المتعلّم تلخيًصا يتضمن الفكرة األساسية 

 المتاحة كأحجام الخطوط وبرمجية )بوربوينت(."حة التكنولوجيا "يستخدم المتعلّم باستقاللية واض 

  ونشرها، ومشاركته مع اآلخرين." "يستخدم المتعلّم الحاسوب عند تحرير كتاباته 

  ا سرديًا)يستوعب المتعلّم المادة المسموعة ًدا المغزى العام. (نصًّ  محّدِ

  بصوت مناسب من حيث النبرة والسرعة بطريقة منظمة لدعم هدفه.يعرض مقدًمات وخواتيم بديلة مؤثرة لقصة سمعها متحدثًا 

 .يعيد المتعلّم صياغة المادة المسموعة شفويًّا ملخًصا المعلومات والفكر الرئيسة أو األحداث 

  ّة درسها ويقدمها مضمنًا عرضه تفصيالت عن المكان والحبكة وكيفية تطور األحداث.يُعّد المتعلّم قص 

  الحديث عن موضوع محدد يعده مع مجموعته محاوًرا زمالءه في الزمر األخرى لربط إضافاته بتعليقات المشاركينيستمر المتعّلم في 

 .يُقّدم عرًضا معلوماتيًّا يرسخ فيه فكرة رئيسة  ويصوغ أسئلة ليوجه دفة النقاش 

 ت انتباه مستمعيه لتعميق فهم الموضوع الرئيس.يُقّدم عرًضا تقديميًّا شفويًّا عن خبرات شخصّية مستخدًما الحقيقة والمجاز) بما يلف 

 .)يُظهر المتعلّم تفاعالً مع الجمهور من خالل إجابته عن أسئلتهم مستخدًما وسائل مرئية مساعدة مثل: )البوربوينت، ومقاطع الفيديو 

 مظهًرا فهمه للموضوع بما في يعّد المتعلّم عرًضا تقديميًّا معلوماتيًّا عن البيئة الصحراوية مقدًما الفكر في تسلسل منطقي ،

 ذلك الحقائق ذات الصلة، مستخدًما الوسائط الرقمية.

 يُنشئ المتعلّم التسجيالت الصوتية وتسجيالت الفيديو لقصص أو قصائد درسها 

 .يستبدل المتعلّم باألسماء واألفعال والعبارات العامية كلمات وعبارات فصيحة شفويًا 

 ال وفق محيطها اللغوي.يصنف المتعلّم األسماء واألفع 

 .).يُرتّب المتعلّم عالقات التدرج بين مفردات ذات داللة متقاربة )نعاس، غفوة، نوم 

 مستخدًما المعجم الورقيَّ والرقمي.أو يُفسر  المتعلّم الكلمات مستعينًا بمرادفاتها وأضدادها، وسياقها 

 هافي سياقات )جمل مفيدة( تفسر هايوظفو مستخدًما السياق، ومستعينًا بجذرها يُحّدد الُمتَعلُِّم المعنى المناسب للكلمات متعددة المعاني. 

 يُميز الفعل الماضي والمضارع واألمر يعين  المتعلّم أركان الجملة البسيطة االسمية والفعلية. 

 .يُنشئ المتعلّم جمالً فعلية وفق أزمان الفعل المختلفة 

  ور و الظرف بنوعيه(، ويُنشئ شبه جملة في جمل صحيحة.يتعّرف المتعلّم شبه الجملة )الجار والمجر 

  يضبط المتعلّم أركان الُجملة االسميّة والفعليّة ضبًطا صحيًحا. 

   .ف المتعلّم الفعل مع ضمائر الرفع المنفصلة تصريفًا صحيًحا  يُصّرِ

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

 يتعرف المتعلّم جمع التكسير. 

 .يستخدم المتعلّم الظُّروف الشائعة في مواقعها الّصحيحة 

 يكتب المتعلّم كلمات بصرية تحتوي على حروف تُلفظ وال تُكتب، وتُكتب وال تُلفظ 

 لف تنوين النصب كتابة صحيحة في مواضعها الصحيحة.يكتب المتعلّم أ 

 يكتب المتعلّم األلف اللّينة في نهاية األسماء كتابة صحيحة. 

 يستخدم المتعلّم عالمات الترقيم )عالمة االستفهام، النقطة، عالمة التعجب، الفاصلة، النقطتان الرأسيتان، القوسان( استخداًما صحيًحا. 

 ف العربية مراعيًا قواعد خط الرقعة.يتتبع المتعلّم رسم الحرو 

  نمًطا.""يكتب المتعلّم كلمات وجمالً بخط الرقعة محاكيًا 

  الرقعة."" يكتب المتعلّم الحروف المتجانسة شكالً بخط 

 .يالحظ المتعلّم اإليقاع اللفظي في جملة أو عدة  جمل 

 .يفاضل المتعلّم بين جملتين بناء على إيحاءات األلفاظ 

 علّم أسلوبي األمر والنّهييتعّرف المت 

 .يُدرك المتعلّم اإليقاع الصوتي )السَّجع( في الجمل 

  يستخدم المتعلّم الكلمات ذات المحيط اللَّغوي الواحد مراعيًا الفروق بين دالالتها 
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I.  

STANDARDS/BENCHMARKS: 
 

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

 ي أن يُحّدد المتعلّم الفكر الرئيسة والتفاصيل المساندة التي تسهم في توضيح الفكرة الرئيسة، أو الرسالة العامة، أو الدروس المقدمة ف

 النصوص األدبية.

 ارات المؤلفين في اختيار الكلمات واألساليب أن يُحدد المتعلّم جوانب معينة في النصوص األدبية ويفهمها، ويُحلّل عناصر النص وخي

 األدبية المناسبة لنصوصهم.

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

 المحورية، والرسائل المتضمنة في األعمال األدبية.

  المتعلم النص المعلوماتي بعمق وشمولية، ويُحدد الفكرة المركزية والفكر الرئيسة، ويستنتج العالقات ضمن النص الواحد وبين أن يقرأ

 النصوص المختلفة

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

 وجهة النظر، أو طريقة كتابة النص وطباعته.

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

 مع غرض الكتابة وطبيعتها.
 لتنظيم وتدل على وعي كامل بالمتلقي في عالقته بغرض الكتابة أن يكتب المتعلّم نصوًصا تعبرعن فكرة مركزية تظهر مقدرة على التركيز وا

 ًرا مهاراته الكتابية من خالل مراحل الكتابة ) ما قبل الكتابة، المسودة،المراجعة (، لتحرير النص.، مطوّ  هاوموضوع

 تابيًّا متفاعالً مع اآلخرين.أن يستخدم المتعلّم  التكنولوجيا،بما فيها اإلنترنت، وغيرها من المصادر؛ ليُنتج وينشر عمالً ك 

 هم أن يُظهر المتعلّم معرفه لمواد مسموعة، ويتواصل مع اآلخرين مقدًما المعلومات والنتائج المدعومة باألدلة إلقناع المستمعين واستمالت

 نحو الموضوع مستخدًما اللغة العربية الفصيحة.

  ًا كالمه وفقًا لمجموعة متنوعة من السياقات  والمهام التواصلية، مظهًرا إجادته أن يُشارك المتعلّم في النقاشات مع معلميه وزمالئه، مكيّف

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

 يُفسر المفردات الجديدة من خالل سياقاتها المختلفة.و  بمواقف غنيٍَّة لغويًّا أن يكتسب المتعلّم مفردات من خالل احتكاكه. 

 .ف المتعلّم المفاهيم النَّحويَّة والصرفيّة ويستخدمها استخداماً صحيًحا  أْن يتعرَّ

 .أن يكتب المتعلّم الكلمات والجمل مراعيًا قواعد اإلمالء والترقيم 

  مراعيًا قواعد الخّطِ العربّيِ.أن يكتب المتعلّم بخّطٍ واضح وجميل 

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

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) 

 موّدة ورحمة 1

 قّصة أّمي جديدة 

 التعامل مع كبارؤ السّن ) معلوماتي 

 التمييز بين الجملة والتركيب 

 ) نشيد ) يا أبي 

 ينابيع العطاء 2

 قّصة انسج مربّعًا 

 الجملة االسميّة 

 ) نشيد ) جوهر اإلنسان 

 بطوالت خالدة 3

 قّصة شهيد اإلمارات 

 الجملة االسميّة 

 نشيد الشهيد 

Semester 2: 

Chapter’s # Chapter Lesson(s) 

 مستقبل واعد 4

 قّصة سقف األحالم 

 مقالتي صغير 

 أقسام الفعل 

 نشيد أطفال نحن 

 أطلق العنان ألفكاري 5

  ّقّصة معطفي القرمزي 

 الجملة الفعليّة 

 النّص السردي اختيار كلمات محّددة 

 نشيد فكرة تبذر الحلم 

IV.  

GRADING: 
 

 

Grading Policy/ Assessment Tools:  
 االختبارات الشفهيّة 
 االختبارات التحريريّة 
 أعمال الطالب داخل الفصل 
 أنشطة الطالب الالصفيّة 
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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): 
 مع مادرة التربية اإلسالمية ) المشاركة في المناسبات الدينيّة عن طريق األنشطة واألبحاث (الربط  -
 المناسبات القوميّة ( –الربط بماّدة الدراسات االجتماعية ) دراسة الشخصيات  -
 المسابقات ( –الربط مع ماّدة اللّغة اإلنكليزية من خالل ) الطابور الصباحي  -

 


