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Course Title:      

Head of Department: Dr. Ibrahim Ghannam  

Teacher(s) + e-mail: Maan Khattab  -   maan@greenwood.sch.ae 

Cycle/Division:  

Grade Level: 5 

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  اإلمارات العربية المتّحدة وإستراتيجيّاتهاانطالقًا من رؤية دولة 

تّم إعداده وفق معايير عالميّة ترّكز بطريقة تراكميّة واعيّة على مهارات القرن الحادي والعشرين ، ومهارات تقنيّة المعلومات ، 

 ات وقيم تتعلّق بمجاالت المواطنة واالنتماء وتقدير العمل واالبتكار.والمهارات الحياتيّة ، ومفاهيم التنمية المستديمة واكتساب اتجاه

والمنهج المطّور يعتبر محور التعلّم اللّغوّي ، ومصدًرا لزيادة خبرات الطالب وتعميقها بما في ذلك من مواقف للتفاعل اللّغوّي 

 ومواضيع تلبّي احتياجاته وميوله.

النقديّة والتقييميّة واإلبداعيّة لدى الطالب، ولم يغفل جانب تدعيم القيم الدينيّة واألخالقيّة، كما حرص على تنمية القدرات التحليليّة و

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

  ات الترقيم.التعبير عن االنفعاالت والمشاعر وتوظيف عالميقرأ المتعلّم نصوًصا نثرية وشعرية بطالقة مع مراعاة 

 ازية لها.يُحّدد المتعلّم الكلمات المحورية والجديدة في النص، ويرشح معانيها، ويكتشف بعض االستخدامات المج 

 ،تكنولوجيًا  يُوّظف معرفته بالمصاحبات اللغوية الشائعة في االستعمال اللغوي قديًما وحديثًا مثل : االختناق المروري

 المعلومات،... جبال شاهقة، حفيف الشجر، صهيل الخيول...

  ( كلمة في الدقيقة الواحدة. 70يقرأ المتعلّم قراءة جهرية مراعيًا التنغيمر والضبط السليم في حدود ) 

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

  ّم الفكرة الرئيسة والتفاصيل المساندة في مجموعة قصصية مختارة يقرؤها )ورقية أو إلكترونية(، مقدًما تقريًرا يُحّدد المتعل

 عنها، مستخدًما تطبيق معالجة الكلمات ليكتب ويحرر ويطبع ويحفظ التعيينات.

 .يبين المتعلّم المعنى اإلجمالي للنص الشعري، موضًحا الفكر الرئيسة والجزئية فيه 

 ر المتعلّم أوجه التشابه واالختالف في وجهات النظر المقدمة في نصين مختلفين.""يذك 

 يُفسر المتعلّم كلمات النص الشعري، مستنتًجا دالالت المفردات. 

  يذكر المتعلّم أوجه التشابه واالختالف في جوانب النصوص األدبية، مثل: القصص، والمسرحيات، واألساطير/الحكايات

 )وصف شخصيتين أو أكثر، وصف المكان والزمان،واألحداث(.الشعبية، والشعر 

 .)يُحّدد المتعلّم أنواع اإليقاع اللفظي في النصوص )الجناس والسجع والتكرار الصوتي 

 وص.""يُحّدد المتعلّم المعاني المجازية مثل: التشبيه واألساليب اإلنشائية األخرى، شارًحا كيف تنقل تلك األدوات المعنى المراد في النص 

  يذكر المتعلّم أوجه التشابه واالختالف بين القصص من النوع األدبي نفسه، مثل: )قصص األلغاز وقصص المغامرات( من

 حيث: الفكر الرئيسة، والشخصيات، واألحداث، واللغة المستخدمة..

 ألدبي المطبوع أو الرقمي.يُحّدد المتعلّم مساهمة الصور المرئية واألصوات والحركات والكلمات في توضيح مغزى العمل ا 

  يتنبّأ المتعلّم بما يمكن أن يحدث في المستقبل فيما قرأه من القصص أوالقصائد أوالحكايات الشعبية أوالمسرحيات أواألشكال

 األدبية األخرى.

 ( أبيات موضوعاتها تناسب المرحلة مثل:الجمال، البيئة، الطبيعة،.. وغ 10-7( نصوص شعرية تتألف من )6يحفظ ).يرها 

  يُفسر المتعلّم االختالفات الرئيسة بين أنواع الفنون األدبية: القصص والحكايات والقصائد والمسرحيات، مستخدًما

 المصطلحات الصحيحة لإلشارة إلى العناصر الرئيسة لكل نوع.

  الواردة في النص.يدعم المتعلّم أفكار نص معلوماتي من خالل االستدالل بالتفاصيل واألمثلة والرسومات والمخططات 

 .يُحّدد المتعلّم الفكرة المحورية للنص والتفاصيل الرئيسة الداعمة لها، مبينًا مدى التماسك بينها 

 .يشرح المتعلّم العالقات بين األحداث أو المفاهيم أو النتائج العلمية في نصين مختلفين 

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

 والترادف واالشتراك اللفظي وجذر الكلمات مستخدًما المعاجم والرسومات والملحوظات الهامشية والمسارد.

  يُحّدد المتعلّم البناء المستخدم في النص لتقديم األحداث والفكر والمفاهيم والمعلومات، مثل: )التسلسل الزمني لألحداث

 والنتيجة، والمقارنة(... والسبب

  :وحديثة مثل:  (...جالتالكتب المطبوعة، الصحف،الم)يقارن المتعلّم بين نصوص معلوماتية في مصادر قديمة مثل

ًدا أوجه التشابه واالختالف في تقديم وجهات النظر. (مقاطع فيديو،الشبكة المعلوماتية...)  في الموضوع نفسه،محّدِّ

 للمشكالت من خالل االعتماد على المعلومات التي حصل عليها في الوسائط المختلفة مطبوعة أو رقمية. اليقترح المتعلّم ح 

 .يبحث المتعلّم عن معلومات من عدة مصادر: المقابالت، الشبكة المعلوماتية والمعاجم، والموسوعات، ويوثق المعلومات األساسية 

 وعات بحثية قصيرة مركزة في موضوعات محددة.ينفذ المتعلّم مستقالً أو ضمن مجموعات صغيرة مشر 

 .يختار المتعلّم نقطة للكتابة وبنية تنظيمية ووجهة نظر محددة معتمًدا على الغرض والمتلقي وطول النص 

  ،يكتب نصوًصا بفقرات متعددة يؤسس فيها فكرة مركزية وأفكارا مهمة، ويضعها في سياق منطقي، مستخدًما أدوات الربط

 بفقرة ختامية.ويختم النص 
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 ابلة. مستخدًما يستخدم المتعلّم بنى واضحة ومختارة للكتابة بحسب الموضوع والغرض والسبب والنتيجة والمقارنة والمق

 .) تقسيم النّص إلى فقرات ( أدوات الربط وعالمات الترقيم، ونظام التفقير

 اكن والمشاعر واألشخاص.يًّا وصراعا مناسبًا للقصة واصفًا األميكتب المتعلّم نصوًصا سردية، ويُؤّسس حبكة، وإطاًرا زمانيًّا ومكان 

  يكتب استجابات شخصيّة للنصوص األدبية التي يقرؤوها مظهرا فه للعمل األدبي مدعما رأيه بأدلة من النص أو من خبرته

 الشخصيّة متأمال أبعاد النص.

 التحية االفتتاحية، الموضوع - المرسل إليه - لةيكتب المتعلّم رسالة إلى صديقه متضمنة العناصر األساسية )البسم - 

 المرسل، التوقيع(.

  ،يكتب نصوًصا إقناعية تظهر وجهة نظره في قضية أو موضوع ما مدعومة باألدلة والشواهد من مصادر مختلفة: الكتب

 الخبرة الشخصيّة، تجارب اآلخرين.

  الصور والجداول، وبرنامج ) بوربوينت (.يستخدم باستقاللية واضحة التكنولوجيا المتاحة؛ كالبحث عن 

 .يُوّظف الحاسوب والشبكة المعلوماتية عند عند تحرير كتاباته ومراجعتها، لتجويد العمل 

  ا سرديًا  ( مؤوالً رسائل المتحدث الشفوية وغير الشفوية وفق أهدافه ووجهة نظرة. مقاالً  –يستوعب المتعلّم المادة المسموعة ) نصًّ

  ّم المادة المسموعة مستخلًصا النتائج رابًطا المعلومات الشفوية للمتحدث مثل:) اختيار الكلمات وتنغيمها( يُحلّل المتعل

 بالرسائل غير الشفوية )اإليماءات(.

 .يكتب المتعلّم أسئلة واضحة ذات صلة بالموضوع المقدم، ويطرحها لتوجيه النقاش الذي يُشارك فيه 

  تعبيري بطرائق منطقية لتقديم معلومات عن موضوع، أو فكرة ، أو موقف يُظهر يتحدث المتعلّم بصوت واضح وأسلوب

 فهمه للموضوع موظفًا ما تعلمه من أساليب ومفاهيم لغوية مختلفة.

  مشكلة بيئية( بأساليب مقنعة للجمهور، مؤكًدا رأيه باألدلة،  -يُقّدم المتعلّم عرًضا تقديميًّا عن موضوع ما )ظاهرة اجتماعية

 ت السبب والنتيجة، واإلستراتيجيات األخرى، مستخدًما اللغة العربية الفصيحة.وعالقا

  يعّد المتعلّم عرًضا تقديميًّا معلوماتيًّا عن ) البيئة البحرية (، ويقدم الفكر في تسلسل منطقي، مظهًرا فهمه للموضوع بما في

 ئية.ذلك الحقائق ذات الصلة،مستخدًما أشكاالً من الوسائط السمعية والمر

  ،يضيف المتعلّم منفرًدا أو متعاونًا مع مجموعته محتويات الوسائط المتعددة/الرقمية ) مثل الرسوم، البيانات، الصوت

 والرسومات المرئية، لتطوير فكرة رئيسة أو موضوع محدد لعرض تقديمي، ويُجيب عن أسئلة المشاهدين إجابات مقنعة.

 رئيسة في نص سردي بصورة شفوية ) مصورة أو مرئية ( باستخدام الوسائط يلخص المتعلّم بدقة المعلومات والفكر ال

 المتعددة / الوسائل الرقمية.

 يُحّدد عالقات التضاد والترادف بين الكلمات.و  يستخدم المتعلّم الكلمات ذات المحيط اللغوي الواحد مراعيا الفروق بين دالالتها 

 شفويًا. يستبدل المتعلّم بتعابير عامية تعابير فصيحة 

 .يصنف المتعلّم األسماء واألفعال وفق محيطها وجذورها اللغوية 

 ُد المعنى القريب والبعيد للمفرداتأو  يُفّسر المتعلّم الكلمات مستعينًا بمرادفاتها وأضدادها قمي.يحّدِّ  .مستخدًما المعجم الورقي والرَّ

  في سياقات تفسر معناها. هايستخدمو  السياق، ومستعينًا بجذرها اللغوييُحّدد المعنى المناسب للكلمات متعددة المعاني مستخدًما 

 .يتعّرف المتعلّم ضمائر الرفع المتصلة، ويستخدمها في جمل من إنشائه 

 ضبًطا صحيًحا. ركنيها يضبطو  يتعّرف المتعلّم جملة ) كان ( وجملة ) إّن ( بعناصرهما، ويُوّظفهما في جمل من إنشائه 

  الجملتين االسمية والفعلية البسيطتين.يُعرب المتعلّم 

 يُنشئ جمالً اسمية متضمنة أنواع الخبر.و يتعّرف المتعلّم أنواع الخبر في الجملة االسمية 

 نة همزة متوسطة منفردة أو على ) األلف، الواو، الياء( كتابة صحيحة  يكتب المتعلّم الكلمات المتضّمِّ

 ( كلمات من كل نوع. 10واقع ) يكتب كلمات بصرية تحتوي على همزة متوسطة ب 

 .) يكتب المتعلّم همزة الوصل في األسماء ) اسم، ابن، ابنة، اثنان، اثنتان، امرؤ، امرأة 

  يستخدم المتعلّم عالمات الترقيم ) عالمة االستفهام، النقطة، عالمة التعجب، الفاصلة، النقطتان الرأسيتان، القوسان، عالمتا

 ًحا.التنصيص " "( استخداًما صحي
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 حاكيًا نمًطا.ميكتب كلمات وجمالً بخط الّرقعة و يتتبع المتعلّم رسم الحروف العربيّة مراعيًا قواعد خّطِّ الّرقعة 

 يكتب سطًرا بخّطِّ النَّسخ محاكيًا نمًطا.و  يكتب المتعلّم الحروف المتجانسة شكالً بخط الّرقعة 

 .يُنتج المتعلّم جمالً تتضمن تشبيًها محاكيًا نمًطا 

  ُميّز المتعلّم الغرض البالغي ألسلوب االستفهام عن المعنى األصلي له.ي 

  ّيُنتج المتعلّم جمالً تتضمن أسلوب استفهام بالغي. 

 .يتعّرف المتعلّم مفهوم البيت الشعري 

I.  

STANDARDS/BENCHMARKS: 
 

 

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

  أن يُّحدد المتعلّم الفكر الرئيسة والتفاصيل المساندة التي تسهم في توضيح الفكرة الرئيسة، أو الرسالة العامة، أو الدروس

 .المقدمة في النصوص األدبية

  الفكر المقدمة فيها؛ لبناء معرفة وفهم األن يقرأ المتعلّم نصوًصا شعرية وأعماالً نثرية متنوعة ويُحلّلها ويقيّمها، ويدمج

 .جديدين عن الفكرة المحورية، والرسائل المتضمنة في األعمال األدبية

  أن يقرأ المتعلّم النص المعلوماتي بعمق وشمولية،ويُحّدد الفكرة المركزية والفكر الرئيسة، ويستنتج العالقات ضمن النص

 .الواحدوبين النصوص المختلفة

 علّم عناصر النص واختيار الكاتب للكلمات، ويقيّم الطرائق التي تساهم فيها تراكيب الجمل في بناء النص، أن يُحلّل المت

 .وأساليب عرض وجهة النظر، أوطريقة كتابة النص وطباعته

 في  أن يتبين وظيفة النص من خالل الوسائط المختلفة، وينقد ما جاء فيه من معارف وآراء، ويبني خبرات جديدة ليُوّظفها

 .نتاجات متنوعة

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

 .عنها وتتناسب مع غرض الكتابة وطبيعتها

 المهمة والغاية أن يُنتج المتعلّم أعماالً كتابية واضحة ومتنوعة تظهر توجًها نحو التنظيم والترتيب متالئمة مع. 

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

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

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

 .واستمالتهم نحو الموضوع مستخدًما اللغة العربية الفصيحة

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

 .مظهًرا إجادته للّغة العربية الفصيحة

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

 أن يكتسب المتعلّم مفردات من خالل احتكاكه بمواقف غنيٍَّة لغويًّا. 

  الجديدة من خالل سياقاتها المختلفةأن يُف المتعلّم المفردات. 

 ف المتعلّم المفاهيم النَّحويَّة والصرفيّة ويستخدمها استخداًما صحيًحا  .أْن يتعرَّ

 أن يكتب المتعلّم الكلمات والجمل مراعيًا قواعد اإلمالء والترقيم. 

  ِّ  .أن يكتب المتعلّم بخّطٍ واضح وجميل مراعيًا قواعد الخّطِّ العربّي

 قها، ويُوّظفها في إنتاجه اللغوّيِّ أن يتعّرف ال  .متعلّم المفاهيم البالغية، ويتذوَّ
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II.  

RESOURCES: 
 

 

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

III.  

COURSE OUTLINE: 
 

Semester 1: 

Chapter’s # Chapter Lesson(s) 

 القراءة حياة 1

 ( ورقة الحياة ) قّصة 

 ) الربط باألدب ) معلوماتي 

 أنواع الخبر في الجملة االسميّة 

 ) كتابة نّص معلوماتي ) الطاقة الشمسيّة 

 ) نشيد ) اقرأ .. اقرأ 

 وطني الجميل 2

 ) حوت على الشاطئ ) قّصة 

 ) المرتفعات الجبليّة في دولة اإلمارات  ) معلوماتي 

 ضمائر الرفع المتّصلة 

 ) كتابة نّص معلوماتي ) السياحة في اإلمارت 

 ) نشيد ) يا إمارات المحبّة 

 نكتشف الكون  3
 ) تسيل وتسيل حالوة ) قّصة 

 الجملة االسميّة والجملة الفعليّة 

Semester 2: 

Chapter’s # Chapter Lesson(s) 

 أنا حر 4

 ) أنا حر ) قصة 

  كان وأخواتها أنواع الخبر 

 نّص سرديّ  كتابة 

 ) نشيد ) وطن النجوم 

 دع الخوف وابدأ الحياة 5

 قّصة الخوف يأتي من الداخل 

 ) االنتصار على الخجل ) معلوماتي 

 خبر جملة كان وأخواتها 

 نشيد القمر 
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IV.  

GRADING: 
 

 

Grading Policy/ Assessment Tools:  
 

 االختبارات الشفهيّة 
 االختبارات التحريريّة 
 الطالب داخل الفصل أعمال 
 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  -

 


