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  التمهيد

 

 وهي لغة التواصل بين ملايين العرب ،متع اللغة العربية بمكانة سامية مقارنة بكل اللغات تت

 نهضت بالأمم المعاصرة حيث مثلت همزة وصل على مر العصور التيكما أنها أحد العوامل 

  .الفكر والعلم والمعرفة وأثرت على تراث الإنسانية وثقافتهابنقلها 

   دولة ولعوامل الجذب التي تتميز بها  نظرا للمكانة التي يتمتع بها العالم العربي عالميا

والتي شجعت الحوار الحضاري بين الجنسيات المختلفة فقد حرص  الإمارات العربية المتحدة 

 .لغة الدولة الرسميةتعلم  من خلالالثقافة العربية  فيماج أبناء الجاليات المقيمة على الاند

 المراحل في الطلاب غير الناطقين بها وأساسية على  لزاميةوتعد اللغة العربية مادة إ

فيها بتحقيق الحد  لنجاحولابد من ا (الصف السادس حتي الصف التاسع من )ية التعليم

 للنجاح كشرط للانتقال للصفوف التالية الأدنى

 وبخاصة في المدارس  غير العرب ويعد إتقان اللغة العربية تحديا كبيرا لكثير من الطلاب

 .الدولية

 

  التنفيذ

 
 : اللغة العربية لغير الناطقين بها

 

  يتم التركيز  أسبوعيا،يتم تدريس اللغة العربية ثلاث حصص  الوزاري،وفقا للخطة والمنهاج

وتنمية المهارات  القرائيةفيها على شرح وتبسيط قواعد اللغة العربية وتذوق النصوص 

 .اللغوية الأربعة الاستماع والتحدث والقراءة والكتابة

 المعلمون في تقديم وشرح دروسهم على عدد كبير ومتنوع من الوسائل التعليمية  عتمدي

لميا بالإضافة إلى عدد كبير ومتنوع من التطبيقات وطرائق التعليم المبتكرة والمعتمدة عا

 .التعليمية المشوقة والمحفزة والتنافسية بين الطلاب

  يخطط المعلمون لدروسهم استنادا إلى معايير الفروق الفردية بين الطلاب والتي يتم

اكتشافها وفق الدراسات الدقيقة لقدرات الطلاب المبنية على اختبارات وقواعد تشخيصية 

، وعليه يتم تعديل وتطوير المنهج الوزاري بما يتناسب مع الطلابتمدة وقياسية لجميع مع

 .قدرات الطلاب

  يتم ربط المادة بالحياة الواقعية التي يعيشها الطلاب وتلامس واقع حياتهم من خلال

الفيديوهات المصورة والوسائل التعليمية وطرائق التدريس المتنوعة بما يبتعد بالمادة عن 

 .الكلاسيكية القديمة قالطر

  كما يتم الربط دائما بين المهارات اللغوية التي يتعلمها الطلاب وبين المهارات السابقة بما

 .يحقق التوازن والترابط بين مهارات وقواعد اللغة

  يتم تصميم الواجبات المنزلية بطريقة تمكن الطالب من تثبيت فهم مهارات الدرس وتطبيق

 .لمها خلال الأسبوعالمهارات التي تع

  يحقق التوازن والانسجام بين  المواد بمابباقي  –قدر المستطاع -كما يتم ربط دروس المادة

 .التي يتعلمها الطالب المواد المختلفة

  يتم تقسيم تدريس اللغة العربية لغير الناطقين بها إلى مستويين أساسين في كل مرحلة

ذوي القدرة العالية في مادة اللغة العربية والمستوى ب للطلاب دراسية إلى مستوى أ 

 الفروق الفردية للطلاب الضعاف في تحصيل المادة وذلك مراعاة لمبدأ 
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  طلاب لم يسبق لهم تعلم يمكن تدريس أكثر من مستوى في الصف الواحد في حالة وجود

 .اللغة العربية من قبل

 كل وحدة من وحدات المنهج المقرر على المستوى الأول على العديد من النصوص  تحتوي

 .جديدةالتي تعالج مفردات ومهارات نحوية 

 

  نواتج التعلم

 كنتيجة لدراسة مادة اللغة العربية سيصبح الطالب قادرا على

 التفاعل والمنافسة والتحدي 

  أنشطته  العربية فيمستخدما اللغة  والتواصل،بث الثقة في نفوس الطلاب للتحدث

 .زملائه العرب في المدرسة وخارجهاوتفاعلاته وتواصله مع 

 توظيف واستخدام المفاهيم اللغوية المختلفة بطريفة فعالة. 

 متابعة ومراقبة تقدم الطلاب من خلال وسائل التقييم والمتابعة المختلفة. 

  وتحدث وفهم اللغة العربية قراءة 
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Grade 6 

Lessons per Week 

    يتم تدريس مادة اللغة العربية ثلاث حصص أسبوعيا

 

Topics Covered in Term 1 

  المستوى الثاني: 

 :الوحدة الأولى 

 :الحروف الأبجدية  

 ( و / ز / ر/ ذ/ د / أ) 

 (ث /ت / ب       )-         (خ /ح /ج) 

  (ش /س          )-           (ض/ص) 

 ( ظ / ط          )-          ( غ / ع) 

 ( ق/ ف          )-          ( ل / ك) 

 ( ن / م          )-            (  ي/  هـ) 

 :الوحدة الثانية 

  التحيات 

 :الوحدة الثالثة 

   التعارف 

 الضمائر 

  المستوى الأول    : 

  مراجعة الحروف الأبجدية 

  الوحدة الأولى

  الألوان 

 الأرقام 

  سرتيأ 

   المتكلم والمخاطب والغائب )الضمائر

 (المفرد

 تصريف الفعل المضارع مع الضمائر 

  الوحدة الثانية

  جسمي 

  حواسي الخمسة 

  هذا وهذه :أسماء الإشارة 

 

  الوحدة الثالثة

  بيتي 

  حروف الجر 

 

Topics Covered in Term 2 

  سيتم وضع دروس الفصل الدراسي الثاني فور البدء في تجهيز المادة العلمية بما يتناسب مع

 احتياجات الطلاب واستلام كتب الفصل الدراسي الثاني 

 

Topics Covered in Term 3 

  سيتم وضع دروس الفصل الدراسي الثالث فور البدء تجهيز المادة العلمية بما يتناسب مع احتياجات

 واستلام كتب الفصل الثالث من الوزارة الطلاب

 

Skills Developed 

  تأخذ دروس اللغة العربية منهجا  شاملا  في التعليم والتعلم يركز على تجهيز الطلاب بالمهارات

الأساسية التي تساعدهم في المشاركة الفعالة في المجتمع الإماراتي أو أي مجتمع عربي أو 

 .إسلامي

 والعمل على فهم أهمية اللغة العربية . إنشاء روابط بين الموضوعات: تشمل هذه المهارات أيض ا

 احترام الحساسية والتنوع الثقافي . لأنها لغة القرآن الكريم، ونتيجة لذلك

  على سبيل المثال_ولتطوير هذه المهارات قمنا بعمل التالي_: 

 .العربية تتناسب مع الطلاب الأجانبصف المكتبة وتنزيل كتب صوتية باللغة _

 مسابقة القصة القصيرة_

 

Literacy and Numeracy 

 الارتقاء بالمهارات القرائية والكتابية 

 دعم الطلاب الضعاف 
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Assessment 

 اختبار المسح التشخيصي الأسبوع الثالث من الفصل الدراسي الأول 

  اختبار منتصف الفصل الدراسي الأول 

  نهاية الفصل الدراسي الأولاختبار 

 اختبار نهاية الفصل الدراسي الثاني 

 اختبار منتصف الفصل الثالث 

 اختبار نهاية العام 

 

Cross Curricular Links 

  يتم ربط دروس اللغة العربية بكثير من المواد منها: 

 الاجتماعيات 

  التربية الأخلاقية 

  العلوم 

 الرياضيات 

 اللغة الإنجليزية 

  والموسيقىالفنون 

 

Special Requirements/Equipment 

 . لوحة مفاتيح باللغة العربية*

 

Home Learning 

  يؤدي فريق اللغة العربية أداء  متميزا وفعالا في التعلم عن بعد من خلالGoogle Classroom 

 .وكافة الوسائط التعليمية الأخرى

 كثير من الأنشطة الفعالة مع الطلاب أون لاين 

 

Reading List and E-books 

  تقوم المكتبة العربية بدور كبير في الارتقاء بفكر الطلاب وصقل مهاراتهم القرائية 

 المشاركة في الفعاليات القرائية التي تطلقها الدولة كمهرجات تحدي القراءة العربي. 

  المشاركات في المسابقات الابتكارية والإبداعية التي تطلقها وزارة التربية 

 

Useful Websites 

 https://quizizz.com/admin 

 https://kahoot.com/schools-u/ 

 https://wordwall.net/en-us/community/games 

 https://madrasa.org/registration 

 https://www.liveworksheets.com/ 

 https://nearpod.com/ 

 https://www.pinkcatgames.com/ 

 

Setting 

 يتم تقسيم الطلاب إلى مستويات وفقا  لدرجة إجادتهم للغة العربية

 

https://quizizz.com/admin
https://kahoot.com/schools-u/
https://wordwall.net/en-us/community/games
https://madrasa.org/registration
https://www.liveworksheets.com/
https://nearpod.com/
https://www.pinkcatgames.com/
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Staff 

  (منسقة قسم اللغة العربية)هايدي خميس 

 هدى دراز 
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Grade 7 

  

Lessons per Week 

اللغة العربية ثلاث حصص أسبوعيايتم تدريس   

    

Topics Covered in Term 1 

  المستوى الثاني: 

 :الوحدة الأولى 

 :الحروف الأبجدية  

 ( و / ز / ر/ ذ/ د / أ) 

 (ث /ت / ب       )-         (خ /ح /ج) 

  (ش /س          )-           (ض/ص) 

 ( ظ / ط          )-          ( غ / ع) 

 ( ق/ ف    )      -          ( ل / ك) 

 ( ن / م          )-            (  ي/  هـ) 

 :الوحدة الثانية 

  التحيات 

 :الوحدة الثالثة 

   التعارف 

  الضمائر 

  المستوى الأول: 

 :.الوحدة الأولى 

  أول يوم في المدرسة 

 :الوحدة الثانية

  صباح كل يوم 

 :الوحدة الثالثة 

  النشاط المدرسي 

  تصريف الفعل المضارع مع الضمائر 

 تصريف الفعل الماضي مع الضمائر 

Topics Covered in the Term 2 

 سيتم وضع دروس الفصل الدراسي الثاني فور تسلم كتب الفصل الثاني من الوزارة 

 

Topics Covered in Term 3 

 الوزارة سيتم وضع دروس الفصل الدراسي الثالث فور تسلم كتب الفصل الثالث من 

 

Skills Developed 

 صف المكتبة وتنزيل كتب صوتية باللغة العربية تتناسب مع الطلاب الأجانب. 

 مسابقة القصة القصيرة 

 

Literacy and Numeracy 

  الارتقاء المهارات القرائية 

 دعم الطلاب الضعاف 

 

Assessment 

  الدراسي الأولاختبار المسح التشخيصي الأسبوع الثالث من الفصل 

  اختبار منتصف الفصل الدراسي الأول 

 اختبار نهاية الفصل الدراسي الأول 

 اختبار منتصف الفصل الدراسي الثاني 

 اختبار منتصف الفصل الثالث 

 اختبار نهاية العام 
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Cross Curricular Links 

  يتم ربط دروس اللغة العربية بكثير من المواد منها: 

 الاجتماعيات 

  التربية الأخلاقية 

  العلوم 

 الرياضيات 

 اللغة الإنجليزية 

 الفنون والموسيقى 

 

Special Requirements/Equipment 

 .لوحة مفاتيح باللغة العربية*

 

 

Home Learning 

  يؤدي فريق اللغة العربية أداء  متميزا وفعالا في التعلم عن بعد من خلالGoogle Classroom 

 .وكافة الوسائط التعليمة الأخرى

 كثير من الأنشطة الفعالة مع الطلاب أون لاين 

 

Reading List & E-books 

  تقوم المكتبة العربية بدور كبير في الارتقاء بفكر الطلاب وصقل مهاراتهم القرائية والإبداعية 

  المشاركة في الفعاليات القرائية التي تطلقها الدولة كمهرجات تحدي القراءة العربي وتحقيق مراكز

 متقدمة على مستوى الدولة 

  المشاركات في المسابقات الابتكارية والإبداعية التي تطلقها وزارة التربية 

 

Useful Websites 

 https://quizizz.com/admin 

 https://kahoot.com/schools-u/ 

 https://wordwall.net/en-us/community/games 

 https://madrasa.org/registration 

 https://www.liveworksheets.com/ 

 https://nearpod.com/ 

 https://www.pinkcatgames.com/ 

 

Setting 

الطلاب إلى مستويات وفقا  لدرجة إجادتهم للغة العربيةيتم تقسيم   

 

Staff 

 (منسقة قسم اللغة العربية لغير الناطقين بها) هايدي خميس 

 هدى دراز 

 

https://quizizz.com/admin
https://kahoot.com/schools-u/
https://wordwall.net/en-us/community/games
https://madrasa.org/registration
https://www.liveworksheets.com/
https://nearpod.com/
https://www.pinkcatgames.com/
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Grade 8 

  

Lessons per Week 

 يتم تدريس اللغة العربية ثلاث حصص أسبوعيا

 

Topics Covered in Term 1 

  المستوى الثاني: 

 :الأولى الوحدة 

 :الحروف الأبجدية  

 ( و / ز / ر/ ذ/ د / أ) 

 (ث /ت / ب       )-         (خ /ح /ج) 

  (ش /س          )-           (ض/ص) 

 ( ظ / ط          )-          ( غ / ع) 

 ( ق/ ف          )-          ( ل / ك) 

 ( ن / م          )-            (  ي/  هـ) 

 :الوحدة الثانية 

  التحيات 

 :الوحدة الثالثة 

   التعارف 

  الضمائر 

  المستوى الأول: 

 :.الوحدة الأولى 

 زيارة إلى مدينة الجمال 

   تصريف الفعل المضارع مع

 الضمائر 

 :الوحدة الثانية

  جولة في مدرستي 

 الصفة 

 :الوحدة الثالثة 

 حول الإمارات 

  تصريف الفعل الماضي مع

 الضمائر

 المضاف إليه 

 

Topics Covered in Term 2 

 سيتم وضع دروس الفصل الدراسي الثاني فور تسلم كتب الفصل الثاني من الوزارة 

 

Topics Covered in Term 3 

 سيتم وضع دروس الفصل الدراسي الثالث فور تسلم كتب الفصل الثالث من الوزارة 

 

Skills Developed 

  تتناسب مع الطلاب الأجانبصف المكتبة وتنزيل كتب صوتية باللغة العربية. 

 مسابقة القصة القصيرة 

 

Literacy and Numeracy 

  الارتقاء المهارات القرائية 

 دعم الطلاب الضعاف 

 

Assessment 

 اختبار المسح التشخيصي الأسبوع الثالث من الفصل الدراسي الأول 

  اختبار منتصف الفصل الدراسي الأول 

  الأولاختبار نهاية الفصل الدراسي 

 اختبار منتصف الفصل الدراسي الثاني 

 اختبار منتصف الفصل الثالث 

 اختبار نهاية العام 

 



10 
 

 

 

 

 

 

 

Cross Curricular Links 

  يتم ربط دروس اللغة العربية بكثير من المواد منها: 

 الاجتماعيات 

  التربية الأخلاقية 

  العلوم 

 الرياضيات 

 اللغة الإنجليزية 

 الفنون والموسيقى 

 

Special Requirements/Equipment 

 .لوحة مفاتيح باللغة العربية*

 

Home Learning 

  يؤدي فريق اللغة العربية أداء  متميزا وفعالا في التعلم عن بعد من خلالGoogle Classroom 

 .وكافة الوسائط التعليمة الأخرى

 كثير من الأنشطة الفعالة مع الطلاب أون لاين 

 

Reading List and E-books 

  تقوم المكتبة العربية بدور كبير في الارتقاء بفكر الطلاب وصقل مهاراتهم القرائية والإبداعية 

  المشاركة في الفعاليات القرائية التي تطلقها الدولة كمهرجات تحدي القراءة العربي وتحقيق مراكز

 متقدمة على مستوى الدولة 

 عية التي تطلقها وزارة التربية المشاركات في المسابقات الابتكارية والإبدا 

 

Useful Websites 

 https://quizizz.com/admin 

 https://kahoot.com/schools-u/ 

 https://wordwall.net/en-us/community/games 

 https://madrasa.org/registration 

 https://www.liveworksheets.com/ 

 https://nearpod.com/ 

 https://www.pinkcatgames.com/ 

 

Setting 

 

 يتم تقسيم الطلاب إلى مستويات وفقا  لدرجة إجادتهم للغة العربية

 

Staff 

 (منسقة قسم اللغة العربية لغير الناطقين بها) هايدي خميس 

 هدى دراز 

 

https://quizizz.com/admin
https://kahoot.com/schools-u/
https://wordwall.net/en-us/community/games
https://madrasa.org/registration
https://www.liveworksheets.com/
https://nearpod.com/
https://www.pinkcatgames.com/

