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3 النشرة التوجيهية لمادة اللغة العربية
وفقا للخطة الدراسية للعام الدراسي 2020/2019م

ياأتي اإ�س��دار الن�س��رات التوجيهية للمواد الدرا�س��ية مع بداية كل عام درا�س��ي، بهدف مالءمة المناهج مع 

الخطة الدرا�س��ية، وتزويد المعلمين والم�سرفين بالم�س��تجدات التي قد تطراأ على المناهج الدرا�سية؛ كما 

تحتوي الن�س��رات على اإر�سادات في كيفية تنفيذ الوحدات والدرو�س والأن�سطة، وتت�سمن طرائق متعددة 

ف��ي تطبي��ق الأن�سطة التقويمي��ة في اأثناء تنفي��ذ الدرو�س اأو الوح��دات، كما ت�ستمل عل��ى مالحظات عامة 

وتف�سيلية للمنهاج.

   اآملي��ن اأن ت�سهم هذه الن�سرات التوجيهية في م�ساعدة المعلمي��ن والم�سرفين واإدارات المدار�س 

عل��ى تو�سيح مختل��ف الجوانب المتعلقة بتنفيذ الم��واد الدرا�سية و م�ستجداتها بم��ا يحقق الأهداف التي 

ي�سعى النظام التعليمي اإلى تحقيقها.

المقدمة
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أواًل: اإلرشادات العامة:

        عزيزي المعلم... عزيزتي المعلمة:

     اإن تربي��ة الأجي��ال عل��ى حب تعلم اللغة العربية، واإتقان مهاراتها من الأهداف العام��ة  لمادة اللغة العربية التي ت�سعى 

المديرية العامة لتطوير المناهج اإلى تحقيقها، والمقررات الدرا�سية تحتاج اإلى المعلم في تنفيذها وفق اأحدث الطرائق 

وال�ستراتيجي��ات، وف��ي �سوء خبرته التدري�سية الت��ي اأهلته اإلى التفاعل مع م�ستجدات التعليم؛ ل��ذا ينبغي لمعلم اللغة 

العربية عند ذلك مراعاة الآتي:

تمكين المتعلم من مهارات اللغة العربية من خالل التركيز على المهارة اللغوية المراد تحقيقها. «

اإعطاء كّل وحدة درا�سية وما يتبعها من اأن�سطة ومراجعات حقها من الح�س�س المخ�س�سة لها. «

ا وتقويمها في �سوء ما ورد في وثيقة التقويم التربوي. « اإيالء المطالعة الإثرائية باأ�سكالها المختلفة اهتماًما خا�سًّ

الط��الع على دليل المعلم ف��ي تعرف منطلقات المناه��ج و مرتكزاتها واأ�ساليبها ومحتوى الوح��دات الدرا�سية من  «

المفاهي��م والم�سطلحات والحقائق العلمية والتعميم��ات ذات العالقة بالمادة الدرا�سية من اأجل تمهير المتعلم في 

اللغة العربية.  

تفعي��ل وثيقة التقوي��م التربوي وفق ما يتطلبه تنفيذ الم��ادة الدرا�سية من اأدوات في تقييم مه��ارات اللغة العربية لدى  «

المتعلم. 

تفعيل مراكز م�سادر التعلم لتحقيق الأهداف الخا�سة للمناهج الدرا�سية. «

توظيف الو�سائل التعليمية لتنفيذ المناهج الدرا�سية. «

تنوي��ع طرائق التدري���س والأ�سالي��ب التعليمية بما ينا�س��ب المهارة الم��راد تحقيقها، والم�ستوى العم��ري والعقلي  «

والتح�سيلي للمتعلم.
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مناهج اللغة العربية لل�سفوف )4-1(:

ال�سّف الأّول »منهج جديد«: 

منهجية تاأليف كتاب »اأحب لغتي«  لل�سف الأول	•

ينطل��ق منهج )اأحب لغتي( لل�سف الأول الأ�سا�سي من وثيقة معايير مناهج اللغة العربية مما يجعل تقديمها لالأطفال   .1

في �سورة �سائقة متوافقة مع المواقف الحياتية التي تمر بالأطفال عبر حياتهم اليومية؛ لي�سبحوا قادرين على مواجهة 

الم�سكالت الحياتية، واتخاذ القرارات المنا�سبة، وممار�سة مهارات التفكير الناقد، والتي تعد التلميذ للتكيف مع 

العالم المتغير، وللمناف�سة على الم�ستوى المحلي والعالمي و�سوق العمل.

ينق�س��م كتاب اللغة العربي��ة المطور اإلى ثالث محطات تعلمي��ة كبرى؛ اأولها محور التهيئة، ث��م تليها محور تعّرف   .2

الحروف وتنمية مهارات القراءة، واآخرها محور الن�سو�س التي ي�سبح التلميذ بمقت�ساها قادًرا على قراءة ن�سو�س 

ق�سيرة، وفهم محتواها.

يمتد المحور الأول- محور التهيئة- على مدى اأ�سبوعين في بداية العام الدرا�سي، تتعّرف المعلمة خالله تالميذها،   .3

ا، وعلى اكت�ساف الف�ساء الجديد من حيث جغرافيته ومرافقه، وال�سلوك  وت�ساعدهم على التعّرف اإلى بع�سهم بع�سً

الواجب اتباعه تجاهها. كما تمثل هذه الفترة مجاًل لبع�س الأن�سطة في التمييز ال�سمعي والب�سري، واأن�سطة الوعي 

الفونيم��ي والفونولوجي، واأن�سطة مهارات ما قبل القراءة والكتابة. بالإ�ساف��ة اإلى اأن�سطة تحّدث وا�ستماع وحفظ 

لأنا�سيد ذات �سلة بمو�سوع الدر�س.

ترتيب الحروف في الكتاب الجديد المطور ت�سير على النحو الآتي: )ب- ل- م- ر- د- �س- ك- ن- ف- ت-   .4

ح- ق- ط- ز- ء- و- ج- ���س-ع – ظ – خ – ث – ذ – ���س - ه��� - غ- ���س - ي( وهو ترتيب يختلف عن 

الترتيب الموجود في كتاب »حروف لغتي«. 

المحط��ة التعلمية الثانية ت�سمل تعّرف كل الحروف، وتطوير مه��ارات القراءة والكتابة بالتدرج مع تعّرف التالميذ   .5

اأ�سكال الحروف مجردة، و�سمن كلمات وجمل ون�سو�س.

ا قرائية ق�س�سية ق�سيرة م�سحوبة باأن�سطة متنوعة. المحطة التعلمية الأخيرة هي محور يت�سمن ن�سو�سً  .6
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بنية الكتاب المطّور

1. بنية الكتاب الخارجية: 

لغتي  اأحّب  	•العنوان: 

درا�سي( ف�سل  في كل  )جزاآن  اأجزاء   4 الأجزاء:  	•عدد 

	•الموارد الم�ساعدة: دليل المعلمة في جزاأين- حقيبة و�سائل تعليمية - محتوى اإلكتروني بالتعاون مع دائرة المحتوى 

الإلكتروني.

	•عدد المحاور )8(: 6 محاور لدرا�سة الحروف، كل مجموعة حروف تقع �سمن محور واحد، بالإ�سافة اإلى التهيئة 

ا قرائية ق�س�سية تنمي الطالقة ومهارات الفهم القرائي. قبل المحور الأول، ومحوران اأخيران يت�سمنان ن�سو�سً

	•در���س المراجع��ة ف��ي مح��اور الحروف:  ياأتي في نهاية كل مح��ور، ويعمل على تاأكيد وتر�سيخ م��ا تعلمه التلميذ في 

الدرو�س ال�سابقة.

2. بنية درو�س الحروف: 

ينبني الدر�س في كتاب ال�سف الأول المطّور على خطة منهجية تقوم على المراحل الآتية:

اأ- مرحلة تعرف الحرف: ي�ساهد فيها التلميذ الحرف مجّرًدا مع �سورة دالة عليه، ويعر�س عليه الحرف مفرًغا لتلوينه، 

كم��ا تعر�س عليه كلمات تحتوي على اأ�سكال الحرف مفّرًغ��ا مدعومة ب�سور. وفي ذات ال�سفحة يقّدم له بيت من 

ن�سيد حول الحرف؛ ليردده ويحفظه.

ب- مرحل��ة التوا�س��ل ال�سفهي: تعر�س على التلميذ لوحة ذات عالقة بمو�س��وع الدر�س؛ ليتحدث حولها مع زمالئه، 

ث��ّم تقراأ المعلمة على م�سمعه الن�س ثالث مرات؛ حتى ي�ستوعب م�سامينه. والن�س ي�ستمل على الحرف المدرو�س 

باأ�سكاله المختلفة، وهو ذو �سلة بمو�سوع المحور، ويكون م�سفوًعا باأ�سئلة تقي�س فهم الم�سموع. 

ج- مرحل��ة اأن�سطة القراءة والكتابة: في ه��ذه المرحلة يميز التلميذ الحرف المدرو�س �سمعيًّ��ا وب�سريًّا بتحليل الن�س 

اإلى جمله، ثم اإلى كلماته، وتحليل الكلمة اإلى مقاطعها، واكت�ساف الحرف الم�ستهدف بالدر�س. ويتعّرف في هذه 

ا على الحرف وقراءته من خالل اأن�سطة واألعاب للتمييز ال�سمعي للحرف وقراءة المقطع. المرحلة اأي�سً
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بالإ�سافة اإلى اأن�سطة تحليل وتجريد وتركيب وكتابة تنمو مع تقّدم التلميذ في تعّرف الحروف. 

3. بنية در�س المراجعة: 

درو�س المراجعة تاأتي في نهاية كل محور، وتنبني على العنا�سر الآتية:

والطويلة. الق�سيرة  بحركاتها  مقاطع وكلمات  مجّردة و�سمن  الحروف  لأ�سوات  ترديد  	•اأن�سطة 

تركيب( تحليل-  )تجريد -  كتابية  	•اأن�سطة 

بعد در�س المراجعة تاأتي اأن�سودة ذات عالقة بمو�سوع المحور يرددها التلميذ ويحفظها.  

4. بنية درو�س الن�سو�س القرائية:

اأما في طور قراءة الن�سو�س التاأليفية في المحورين؛ ال�سابع والثامن فين�سب الهتمام على �سحذ مهارتي القراءة الجهيرة 

والقراءة ال�سامتة على النحو الآتي: 

اأ- في م�ستوى القراءة الجهيرة 

	•تمكي��ن التالمي��ذ من تدريبات مالئمة؛ لتعديل اأ�سواتهم ح�سب حاج��ة ال�سامع )اإ�سماع رفاقهم في اأمكنة مختلفة 

م��ن القاع��ة، اإمالء فقرة على رفاقه��م،...(. ويتولى الم�ستمعون اإب��داء مالحظاتهم في تلك الق��راءات اأو اإعادة ما 

ا�ستمعوا اإليه(. 

	•تدريبه��م عل��ى التحك��م ف��ي �سرعة القراءة: من خالل دعوته��م اإلى تغيير ال�سرعة من جملة اإل��ى اأخرى، اأو عند 

الإ�سارة، مع النتباه اإلى �سالمة القراءة و�سحتها والمحافظة على �سالمة مخارج الحروف والإ�سماع والإفهام.

	•تدريبهم على التحكم في النف�س: وذلك من خالل قراءة فقرات ل تحتوي على عالمات تنقيط، ويقترح التالميذ 

تجزئتها بخطوط مائلة اإلى مقاطع ح�سب ما ت�سمح به وحدة المعنى وقدرتهم على التنف�س. 

	•تدريبه��م عل��ى احترام عالمات التنقيط: من خالل تعرف عالم��ات التنقيط ودورها، مقدار ال�سكتة المتوافقة مع 

كل منها، مع تنغيم القراءة ح�سب العالمة المو�سوعة اأو و�سع العالمة ح�سب القراءة المنجزة. 

ال�سم�سية ، و«األ«  تبداأ ب »األ«  التي  الكلمات  الربط عند ت�سويت  القراءة، وعلى  	•تدريبهم على ال�ستر�سال في 

القمرية و همزة الو�سل. 
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ر�سًما.  المت�سابهة  و/اأو  نطًقا  المتقاربة  الحروف  بين  التمييز  على  	•تدريبهم 
اإجابة.  اأو  لفكرة  الموؤيدة  وال�سواهد  القرائن  قراءة  من  	•تمكينهم 

اإنجازه.  المطلوب  والإف�ساح عن  والتعليمات،  الأ�سئلة  قراءة  من  	•تمكينهم 
	•تدريبه��م عل��ى تنغيم الجمل ح�سب الأعمال القولية التي تنجز بها، وعلى الإف�ساح عما فهموه ا�ستناًدا اإلى تنغيم 

ما، ودعوتهم اإلى اقتراح التعديالت الممكنة.

	•تعويده��م ممار�س��ة األع��اب قرائية كاإجراء م�سابقات في قراءة الن�سو�س، اأو مقاط��ع منها قراءة جهرية، واإينا�سهم 
بال�ستعانة بال�سبكات لتقييم اأدائهم.

ب- في م�ستوى القراءة ال�سامتة  

اإذا كان��ت الق��راءة الجهيرة ترتبط اأ�سا�ًسا بم�ساألة ف��ك الرموز، وتركيز اآليات التهجئة وتطويره��ا؛ فاإن القراءة ال�سامتة 

ترتبط ب�سورة مبا�سرة ببناء المعنى؛ ولذا نقترح- فيما يلي- مجموعة من التو�سيات والتدريبات منها: 

	•تمكي��ن التالمي��ذ م��ن فر�سة كافية لالإف�ساح ع��ن ت�سورات وبناء فر�سيات )من ال�س��ورة الم�ساحبة للن�س اأو من 
عنوان��ه، من المدار اأو الإطار العام للوح��دة التعليمية التي اأدرج �سمنها، من التاريخ اأو ا�سم ورد في الن�س، انطالًقا من 

حادثة اأو من حوار حول مو�سوع قريب من الن�س دار بين الأنداد،...( 

المعنى. بناء  اأجل  من  وتن�سيطها  بالمو�سوع،  لها عالقة  التي  القبلية  المعارف  ا�ستدعاء  على  	•م�ساعدتهم 
المعلمة.  اأ�سئلة  الإجابة عن  على  ق�سر دورهم  الأ�سئلة، وعدم  فر�س طرح  من  	•تمكينهم 

القراءة. من  الهدف  وتحقيق  للن�س،  فهمهم  مراقبة  على  	•تدريبهم 
مراحل تدري�س الق�سة الت�ساركية:

تقديم الق�سة  

1- الوقوف عند �سفحة الغالف الأولى :

اأ - ال�سورة :مالمح بع�س ال�سخ�سيات والمكان والزمان والأحداث المتوقعة.

ب - العنوان: اإيحاءاته.

ت - الموؤلف: �سهرته - اإنتاجه الق�س�سي اأو غيره
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ث - عنا�سر اأخرى كال�سل�سلة: ماألوفة - جديدة، اإيحاءاتها خ�سائ�سها .

ج - دار الن�سر: �سهرتها وجمهورها. 

2- الوق��وف عن��د �سفحة الغ��الف: التعريف بال�سل�سل��ة- عناوين الق�س���س المدرجة �سمنها- ثم��ن الن�سخة- بع�س 

العنا�سر الم�سورة .

3- تقديم عنا�سر منتقاة من الق�سة :فقرة مكتوبة- مقتطف �سمعي- م�سهد تمثيلي-مقطع فيديو )اإن وجد(.

4- التفاعل مع العن�سر المقدم:

الفهم.  	•التعبير عن 

	•الت�ساوؤل. 

	•التوقع.

5- التعلم الذاتي:

تقترح المعلمة على التالميذ ا�ستراتيجية معينة تراعي كفاياتهم القرائية :    

العائلة. اأفراد  اأحد  قراءة  اإلى  	•الإن�سات 

القراءة. في  العائلة   اأفراد  اأحد  	•م�ساركة 

مدة محددة.  في  ال�سفحات  من  	•قراءة عدد 

اأخرى.  فقرات  قراءة  اإلى  والإن�سات  الفقرات  من  	•قراءة عدد 

العك�س.  اأو  �سامتة  ثم  قراءة جهيرة  الق�سة  	•قراءة 

قراءتها. واإعادة  مراحلها  واأهم  الق�سة  مو�سوع  	•تحديد 

ا�ستثمار الق�سة: 

الق�سة.  بتقديم  	•التذكير 

والزماني.  المكاني  الإطارين  	•تحديد 

ال�سخ�سيات. 	•ذكر 

الق�سة.  اأحداث  اأهم  	•اإبراز 
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. الحوار  مواطن  	•تعيين 

الخا�س.  الراأي  	•اإبداء 

المعجمي. الر�سيد  	•ا�ستثمار 

العبرة.  عند  	•التوقف 

التو�سع :

الق�سة  اأجزاء  بع�س  	•م�سرحة 

الق�سة من  فنية  اأعمال  	•ابتكار 

نهاياتها( في  /الت�سرف  مكاني  اأو  زماني  اإطار   / �سخ�سية   / : حدث  )تغيير  الق�سة  بناء  	•اإعادة 

نف�سها.  ال�سخ�سيات  تناولت  اأخرى  ق�س�س  	•البحث عن 

لديهم(. الخطاأ  التجاهات  )تعديل  وتوجيهها  التالميذ  مبادرات  	•تثمين 

ال�سف الثاني»منهج جديد«: 

منهجية تاأليف كتاب »اأحب لغتي«  لل�سف الثاني	•

     يعتب��ر كت��اب » اأحب لغتي« لل�سف الثاني ج�سر عبور بين اأول��ى خطوات المدر�سة وال�سف الثالث الممهد لمراحل 

متقدمة في �سلم التعليم؛ لذا فمن البديهي اأن يكون م�ستماًل على �سمات المرحلة النتقالية؛ وهذا ما روعي في الكتاب 

الجدي��د، فتجد الت��وازن في توزيع المادة العلمية، والتدرج في تقديمها �سواًء م��ن حيث عدد الكلمات اأو المعالجات 

التف�سيلية للدرو�س، بالإ�سافة اإلى التنويع في طريقة العر�س.

ويتكون الكتاب من:

1- ال�ستم��اع: وه��و ن�س يتم اختياره وفق �سروط محددة؛ فمو�سوعه ين�سجم م��ع مو�سوع المحور الذي ينتمي اإليه، 

وحجمه م�ستجيب لقدرة المتعلم على ا�ستيعابه، والوقوف على محتواه من خالل ال�ستماع المحدد بعدد م�سبوط من 

المرات، ونوعه قابل للتذكر. فالن�سو�س الإن�سائية اأو ال�سعرية ل ت�سلح اأن تكون ن�سو�س ا�ستماع؛ لأن التلميذ ل يظفر 
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فيه��ا بمعلومات ت��دّرب ذاكرته وتن�سطها. ولقد عمدنا اإلى تنويع الم�ستندات ال�سمعية، من ن�سو�س اأو برامج اإذاعية اأو 

توجيهات ي�سمعها التلميذ فيحّولها اإلى اأعمال. 

2- الق��راءة: درو���س متكاملة تنطلق من ن�س قرائي ل��ه عالقة بمو�سوع المحور، ومنه تتف��رع اأن�سطة مختلفة؛ لتطوير 

مهارات القراءة والكتابة والتوا�سل ال�سفوي. 

3- الأنا�سي��د والمحفوظ��ات: ويتم اختيار الن�سو�س انطالًقا من مو�سوع المح��ور، فتكون اآيات من القراآن الكريم اأو 

مقطوع��ات من ال�سعر الموجه لالأطف��ال، ويدعى التلميذ اإلى الحفظ؛ لتقوية مخزونه اللغ��وي، واإلى الإن�ساد والترديد 

الجماعي ق�سد توطيد العالقة داخل المجموعة وتدريب الل�سان على النطق الف�سيح.

اأّم��ا بني��ة الدر�س القرائي فهي تحقق في كتاب »اأحّب لغتي« الجديد وحدة مه��ارات اللغة من ا�ستماع وتحدث وقراءة 

وكتابة، ذلك اأّن الدر�س اعتمد عنا�سر البنية الآتية: 

4- اأ�ساه��د واأتح��دث: وهذا العن�سر عبارة عن لوحة توحي بمو�س��وع الدر�س ول ت�سرح به، فهي ت�سع المو�سوع في 

اإطاره العام من المحور، تكون م�سفوعة ببع�س الأ�سئلة التي تحّفز على التحدث من ناحية، وتهيّئ ذهن التلميذ من ناحية 

اأخرى ل�ستقبال الن�س القرائي، كما اأنها تربط مو�سوع المحور بالخبرات ال�سخ�سية للمتعلم من ناحية ثالثة.

ا يرتبط بمو�سوع المحور، كما ي�ساحب الن�س القرائي ر�سومات اأو  5- الن�س القرائي: في هذه الفقرة يقراأ التلميذ ن�سًّ

�سور تقرب معانيه وت�سع التلميذ في بيئة الن�س.

6- اأتع��ّرف الن�س: وهي عب��ارة عن بطاقة يملوؤها التلميذ في �سوء نظره في هوام�س الن�س من عنوانه وال�سور المرافقة 

له وموؤلفه وم�سدره.  وهو ن�ساط ي�سهم في و�سع التلميذ �سمن الإطار العام للقراءة.

7- اأقراأ الن�ّس: ت�سمل جملة من العنا�سر تتعلق بمعالجة الن�س القرائي من مختلف جوانبه، وهذه العنا�سر هي:

- خطوت��ي الأولى: وهي مجموعة من الأن�سطة ترتبط بالقراءة الجهيرة الأولى من �ساأنها اأن تثري الزاد اللغوي للتلميذ 

ا�ستن��اًدا اإل��ى المفردات التي ت�سمنها الن�س القرائي، من خالل بحث عن مرادف اأو م�ساد، اأو اإعادة توظيف لمفردة اأو 

عب��ارة ف��ي �سياقات جديدة، اأو مح��اكاة لأ�سلوب لغوي ا�ستخدمه كاتب الن�س، وهو ما م��ن �ساأنه اأن يعّود التلميذ على 

التفاعل الإيجابي مع الن�سو�س المقروءة.
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- خطوت��ي الثانية : يدعى التلميذ اإلى الإجابة، ال�سفوي��ة اأو الكتابية، عن اأ�سئلة تتعلق بم�سمون الن�س القرائي  واأ�سلوبه 

وبنيته، وهي اأ�سئلة متدرجة من الب�ساطة اإلى التركيب، ومتوازية مع التقّدم في القراءة الجهيرة الثانية من فقرة اإلى اأخرى 

اأو من مقطع اإلى اآخر، كما اأنه يراعى فيها الفروق الفردية بين التالميذ. ولي�ست الإجابة عن الأ�سئلة غاية في حّد ذاتها، 

بل اإنها ت�سعى اإلى اإيجاد جو تعليمي يقوم على التوا�سل في ما بين التالميذ، والتدرب على مختلف المهارات من تحدث 

وا�ستماع وقراءة وكتابة.

- خطوت��ي الثالث��ة : وهي اأن�سطة ترتبط بالقراءة ال�سامتة، واإجاباتها عادة م��ا تحتاج اإلى تركيز وتاأّمل فهي غير موجودة 

على �سطح الن�ّس بل بين �سطوره.

- خطوتي الرابعة : تترك م�ساحة للتلميذ للتعبير عن راأيه حول م�سمون الن�س واأ�سلوبه، فيختار من الفقرات اأو المقاطع 

م��ا اأعجب��ه معلاًل ذل��ك الختيار، ويب��دي موقفه من �سل��وك اأو موقف عر�س له ف��ي الن�س القرائي، يقيّ��م �سخ�سية من 

�سخ�سيات الن�س ويبدي راأيه فيها، ويربط م�سمون الن�س بتجاربه ال�سخ�سية.

8- مه��ارة الكتاب��ة: وت�سمل هذه المهارة ثالث��ة عنا�سر وهي؛ النمط اللغوي، والنمط الإمالئ��ي، والخط وهي عنا�سر 

ت�سترك في تطوير مهارات الكتابة من جوانب مختلفة. 

9- النم��ط اللغ��وي: يعر�س فيه التلميذ اإل��ى اأنماط لغوية مختلفة وفق م�سفوفة تم التف��اق حولها ب�ساأن الحلقة الأولى 

م��ن التعليم الأ�سا�سي، على اأّن درا�سة النمط اللغوي تتم انطالًقا من ن�سو�س ق�سيرة؛ لكت�ساف الظاهرة والوقوف على 

عنا�سرها من دون الخو�س في القواعد النظرية المتحكمة بها، بل يتم القت�سار على ا�ستنتاج عام يحدد مالمح الظاهرة 

اللغوية ومن ثم يتم المرور اإلى توظيف الظاهرة في �سياقات لغوية مختلفة.

10- النم��ط الإمالئي: وهو كالنمط اللغوي يقت�سر فيه على الظاهرة من دون التطرق اإلى قواعدها وال�سروط المنظمة 

له��ا، عل��ى اأن يتم القت�سار على ال�ستنتاج ثم التوظيف الذي من �ساأنه اأن ي��دّرب التالميذ على الكتابة ال�سليمة للكلمة 

في حالتها المختلفة.

11- الخ��ط: يتدرب التلميذ في ال�سف الثاني على خط الن�سخ من خالل كتابة الحروف في مواقعها المختلفة منفردة 

و�سمن كلمات مختارة من الن�سو�س القرائية، ثم �سمن جمل منتقاة من الأحاديث والحكم والأمثال وال�سعر.
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12- التعبي��ر الكتابي: تمثل هذه المهارة خاتمة الدر�س ذلك اأنها تمثّل تتويًجا لمكت�سبات التلميذ في القراءة والكتابة 

وال�ستم��اع والتحّدث، فهو مدعّو اإلى توظيف تل��ك المكت�سبات في تعبيره؛ ليبرهن على تمّكنه من مفردات تعّلمه في 

الدر�س. ويرتبط التعبير بالدر�س من ثالث جهات هي:

بالمو�سوع العام للدر�س حيث يدعى التلميذ اإلى الكتابة في مو�سوع له عالقة بم�سمون الدر�س والمحور. «

بنمط الكتابة في الن�س القرائي، حيث يدعى التلميذ في الغالب اأن يحاكي الن�س القرائي في �سكل كتابته. «

بتوظيف مكت�سباته اللغوية في كتابته. «

وتت�سم��ن مهارة التعبير الكتابي ن�ساطين اأحدهما للتدريب على نمط كتابة الن�س ال�سردي، والثاني للتطبيق من    

خ��الل الكتابة في مو�سوع محدد وفق ذلك النمط. لذلك فاإّن در�س التعبير يتخذ عنوانه من النمط ال�سردي الذي يميّز 

الن�سو���س القرائية في ال�سف الثالث، فنتدرج بالتلميذ عبر عنا�سر ال�س��رد الأ�سا�سية والأ�ساليب اللغوية المرتبطة بها؛ 

مثال: المكان، الزمان، الحدث، ال�سخ�سيّة، تعاقب الأحداث...

وبالتزام��ن مع كت��اب التلميذ يوجد دلي��ل المعلم، الذي بُني على منهجي��ة جديدة، وطريقة �سهلة تق��دم كل ما تحتاج 

اإلي��ه المعلمة، حيث يتن��اول الدليل اقتراح الطرائ��ق والأ�ساليب والو�سائل المنا�سبة لكل در���س، ويم�سي مع المعلمة 

خط��وة بخطوة في كيفية تنفيذ الدرو�س ون�ساطاتها، تاركين للمعلمة المرونة في البتكار، واختيار الطريقة والأ�سلوب 

المنا�سبين لتطبيق الكتاب.

13- القراءة الحّرة: وهي عبارة عن ا�ستمارة يملوؤها التلميذ بعد قراءته كتابًا من اختياره مما هو متوفر له في البيت اأو 

مركز م�سادر التعلم اأو المكتبة ال�سفية.

ال�سف الثالث: 

يتك��ون كتاب اأح��ب لغتي لل�سف الثالث من اأربعة اأج��زاء، ي�سّم الجزء منها محوًرا واحًدا، اأّم��ا عدد الدرو�س في كل 

مح��ور فه��و ثالثة درو�س قرائية، ودر�س ا�ستم��اع، وم�ستند ب�سري، ومحفوظة اأو ن�سيد، اإ�ساف��ة اإلى در�س في القراءة 

الح��رة،  وا�ستمارة تقويم ذاتي في نهاية كل محور. وهي مح��اور تّم اختيارها في �سوء الحتياجات المعرفية والنف�سية 
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والتربوي��ة للتلمي��ذ في ه��ذه المرحلة العمري��ة؛ اإذ ينبني المحور على مو�س��وع موّحد يمثل النواة الت��ي تجتمع حولها 

الفقرات والدرو�س والأن�سطة، فمو�سوع المحور هو الذي يحدد مو�سوعات ال�ستماع والم�ستند الب�سري ون�سو�س 

القراءة...، وكل محور يقوم على العنا�سر الآتية:

1- ال�ستم��اع: وه��و ن�س يتم اختياره وفق �سروط محددة؛ فمو�سوعه ين�سجم م��ع مو�سوع المحور الذي ينتمي اإليه، 

وحجمه م�ستجيب لقدرة المتعلم على ا�ستيعابه، والوقوف على محتواه من خالل ال�ستماع المحدد بعدد م�سبوط من 

المرات، ونوعه قابل للتذكر. فالن�سو�س الإن�سائية اأو ال�سعرية ل ت�سلح اأن تكون ن�سو�س ا�ستماع لأن التلميذ ل يظفر 

فيه��ا بمعلومات ت��دّرب ذاكرته وتن�سطها. ولقد عمدنا اإلى تنويع الم�ستندات ال�سمعية، من ن�سو�س اأو برامج اإذاعية اأو 

توجيهات ي�سمعها التلميذ فيحّولها اإلى اأعمال. 

2-الم�ستن��د الب�سري: الم�ستندات الب�سرية تتقاطع مع حياة المتعلم، ولقد راأينا اأنه باإمكاننا ا�ستثمار هذه الم�ستندات؛ 

لتطوي��ر مهارات التوا�س��ل ال�سفوي منه والكتابي عند التالميذ، فاللوحات الإعالني��ة، والرموز والإ�سارات التي تزخر 

به��ا ال�سوارع، وال�سعارات، والر�سوم ال�ساخرة وبطاقات الدعوة واأغلفة الكتب، ومجالت الر�سوم وغيرها م�ستندات 

تحيط بنا، لذلك راأينا من ال�سالح اأن ندرج في كل محور م�ستنًدا ب�سريًّا له عالقة بمو�سوع المحور لدرا�سته.

3- الق��راءة: درو���س متكاملة تنطلق من ن�س قرائي ل��ه عالقة بمو�سوع المحور، ومنه تتف��رع اأن�سطة مختلفة؛ لتطوير 

مهارات القراءة والكتابة والتوا�سل ال�سفوي. 

4- الأنا�سي��د والمحفوظ��ات: ويتم اختي��ار الن�سو�س انطالًقا من مو�سوع المحور فتكون اآي��ات من القراآن الكريم اأو 

مقطوع��ات من ال�سعر الموجه لالأطف��ال، ويدعى التلميذ اإلى الحفظ؛ لتقوية مخزونه اللغ��وي، واإلى الإن�ساد والترديد 

الجماعي ق�سد توطيد العالقة داخل المجموعة وتدريب الل�سان على النطق الف�سيح.

5- اأقي��م اأدائي: وه��ي عبارة عن ا�ستمارة يقيم بوا�سطتها التلميذ اأداءه في المح��ور من حيث مدى اكت�سابه للمهارات 

الأ�سا�سي��ة كالق��راءة والكتابة والتحدث وال�ستماع، اإ�سافة اإلى تمكنه من بع�س المع��ارف، اأو ات�سافه ببع�س ال�سفات 

كالتعاون مع زمالئه.

اأّم��ا بني��ة الدر�س القرائي فهي تحقق في كتاب »اأحّب لغتي« الجديد وحدة مه��ارات اللغة من ا�ستماع وتحدث وقراءة 

وكتابة، ذلك اأّن الدر�س اعتمد عنا�سر البنية الآتية: 
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- اأ�ساه��د واأتح��دث: وهذا العن�سر عبارة عن لوح��ة توحي بمو�سوع الدر�س ول ت�سرح به، فه��ي ت�سع المو�سوع في 

اإطاره العام من المحور، تكون م�سفوعة ببع�س الأ�سئلة التي تحّفز على التحدث من ناحية، وتهيّئ ذهن التلميذ من ناحية 

اأخرى ل�ستقبال الن�س القرائي، كما اأنها تربط مو�سوع المحور بالخبرات ال�سخ�سية للمتعلم من ناحية ثالثة.

ا يرتبط بمو�سوع المحور ي�س��ار اإلى مفرداته الجديدة بلون مختلف  - الن���س القرائي: في ه��ذه الفقرة يقراأ التلميذ ن�سًّ

وت�س��رح له في الهام�س الأيمن بما يي�سر له الفه��م المتزامن مع القراءة، كما ي�ساحب الن�س القرائي ر�سومات اأو �سور 

تقرب معانيه وت�سع التلميذ في بيئة الن�س.

- الُْمْعَجُم: تظهر في الن�س الكلمات التي تحتاج اإلى �سرح، وت�سرح في الهام�س الأي�سر لل�سفحة �سرًحا مب�سًطا الهدف 

منه تي�سير فهم الن�س.

- اأتع��ّرف الن���س: وهي عبارة عن بطاقة يملوؤها التلميذ في �سوء نظره في هوام�س الن�س من عنوانه وال�سور المرافقة له 

وموؤلفه وم�سدره.  وهو ن�ساط ي�سهم في و�سع التلميذ �سمن الإطار العام للقراءة.

- اأقراأ الن�ّس: ت�سمل جملة من العنا�سر تتعلق بمعالجة الن�س القرائي من مختلف جوانبه، وهذه العنا�سر هي:

اأنّمي لغتي: وهي مجموعة من الأن�سطة ترتبط بالقراءة الجهيرة الأولى من �ساأنها اأن تثري الزاد اللغوي للتلميذ ا�ستناًدا 

اإل��ى المف��ردات التي ت�سمنها الن�س القرائي، من خالل بحث عن مرادف اأو م�س��اد، اأو اإعادة توظيف لمفردة اأو عبارة 

ف��ي �سياقات جديدة، اأو مح��اكاة لأ�سلوب لغوي ا�ستخدمه كاتب الن�س، وهو ما من �ساأنه اأن يعّود التلميذ على التفاعل 

الإيجابي مع الن�سو�س المقروءة.

- اأجي��ب: يدع��ى التلميذ اإلى الإجابة، ال�سفوية اأو الكتابية، عن اأ�سئلة تتعلق بم�سم��ون الن�س القرائي  واأ�سلوبه وبنيته، 

وهي اأ�سئلة متدرجة من الب�ساطة اإلى التركيب، ومتوازية مع التقّدم في القراءة الجهيرة الثانية من فقرة اإلى اأخرى اأو من 

مقط��ع اإل��ى اآخر، كما اأنه يراع��ى فيها الفروق الفردية بين التالميذ. ولي�ست الإجابة ع��ن الأ�سئلة غاية في حّد ذاتها، بل 

اإنه��ا ت�سعى اإلى اإيجاد جو تعليم��ي يقوم على التوا�سل في ما بين التالميذ، والتدرب على مختلف المهارات من تحدث 

وا�ستماع وقراءة وكتابة.

- اأتعّمق: وهي اأن�سطة ترتبط بالقراءة ال�سامتة، واإجاباتها عادة ما تحتاج اإلى تركيز وتاأّمل فهي غير موجودة على �سطح 

الن�ّس بل بين �سطوره.
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اأب��دي راأي��ي: تترك م�ساحة للتلميذ للتعبير ع��ن راأيه حول م�سمون الن�س واأ�سلوبه، فيختار م��ن الفقرات اأو المقاطع ما 

اأعجبه معلاًل ذلك الختيار، ويبدي موقفه من �سلوك اأو موقف عر�س له في الن�س القرائي، يقيّم �سخ�سية من �سخ�سيات 

الن�س ويبدي راأيه فيها، ويربط م�سمون الن�س بتجاربه ال�سخ�سية.. 

- مه��ارة الكتاب��ة: وت�سمل هذه المهارة ثالث��ة عنا�سر وهي؛ النمط اللغ��وي، والنمط الإمالئ��ي، والخط وهي عنا�سر 

ت�سترك في تطوير مهارات الكتابة من جوانب مختلفة. 

- النم��ط اللغوي: يعر�س فيه التلميذ اإلى اأنماط لغوية مختلفة وف��ق م�سفوفة تم التفاق حولها ب�ساأن الحلقة الأولى من 

التعلي��م الأ�سا�س��ي، على اأّن درا�س��ة النمط اللغوي تتم انطالًقا م��ن ن�سو�س ق�سيرة لكت�ساف الظاه��رة والوقوف على 

عنا�سرها من دون الخو�س في القواعد النظرية المتحكمة بها، بل يتم القت�سار على ا�ستنتاج عام يحدد مالمح الظاهرة 

اللغوية ومن ثم يتم المرور اإلى توظيف الظاهرة في �سياقات لغوية مختلفة.

النم��ط الإمالئ��ي: وهو كالنمط اللغوي يقت�سر فيه على الظاهرة من دون التط��رق اإلى قواعدها وال�سروط المنظمة لها، 

عل��ى اأن يت��م القت�سار على ال�ستنتاج ث��م التوظيف الذي من �ساأنه اأن يدّرب التالميذ عل��ى الكتابة ال�سليمة للكلمة في 

حالتها المختلفة.

- الخ��ط: يت��درب التلميذ في ال�سف الثالث على خ��ط الن�سخ من خالل كتابة الحروف ف��ي مواقعها المختلفة منفردة 

و�سمن كلمات مختارة من الن�سو�س القرائية، ثم �سمن جمل منتقاة من الأحاديث والحكم والأمثال وال�سعر.

- التعبي��ر الكتابي: تمثل ه��ذه المهارة خاتمة الدر�س ذلك اأنه��ا تمثّل تتويًجا لمكت�سبات التلميذ ف��ي القراءة والكتابة 

وال�ستم��اع والتحّدث، فهو مدعّو اإلى توظيف تل��ك المكت�سبات في تعبيره؛ ليبرهن على تمّكنه من مفردات تعّلمه في 

الدر�س. ويرتبط التعبير بالدر�س من ثالث جهات هي:

بالمو�سوع العام للدر�س، حيث يدعى التلميذ اإلى الكتابة في مو�سوع له عالقة بم�سمون الدر�س والمحور.

بنمط الكتابة في الن�س القرائي، حيث يدعى التلميذ في الغالب اأن يحاكي الن�س القرائي في �سكل كتابته.

بتوظيف مكت�سباته اللغوية في كتابته.

وتت�سم��ن مهارة التعبير الكتابي ن�ساطين اأحدهما للتدريب على نمط كتابة الن�س ال�سردي، والثاني للتطبيق من    

خ��الل الكتابة في مو�سوع محدد وفق ذلك النمط. لذلك فاإّن در�س التعبير يتخذ عنوانه من النمط ال�سردي الذي يميّز 
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الن�سو���س القرائية في ال�سف الثالث، فنتدرج بالتلميذ عبر عنا�سر ال�س��رد الأ�سا�سية والأ�ساليب اللغوية المرتبطة بها؛ 

مثال: المكان، الزمان، الحدث، ال�سخ�سيّة، تعاقب الأحداث...

وبالتزام��ن مع كتاب التلميذ يوجد دليل المعلم، ال��ذي بُني على منهجية جديدة، وطريقة �سهلة تقدم كل ما تحتاج اإليه 

المعلمة، ويت�سمن بداخله ن�سخة م�سغرة من كتاب التلميذ، حيث يتناول الدليل اقتراح الطرائق والأ�ساليب والو�سائل 

المنا�سب��ة لكل در���س، ويم�سي مع المعلمة خطوة بخطوة في كيفية تنفيذ الدرو���س ون�ساطاتها، اإ�سافة اإلى الإجابة عن 

كثير من الأ�سئلة، تاركين للمعلمة المرونة في البتكار، واختيار الطريقة والأ�سلوب المنا�سبين لتطبيق الكتاب.

- الق��راءة الح��رة: هي ف�سحة من المتعة القرائية، تتي��ح للتلميذ مجاًل وا�سًعا لإثراء معارف��ه، وتعمق لديه حب القراءة 

باعتبار هذا النمط من القراءة منهاًجا موازيًا للمنهاج الر�سمي.

ال�سف الرابع:

يتاأل��ف الكت��اب من �ستة مح��اور؛ ثالثة منها ف��ي كل ف�سل درا�سي، وقد ت��م اختيار هذه المحاور ف��ي �سوء الحاجات 

المعرفية والنف�سية والتربوية للتلميذ في هذه المرحلة العمرية، لذلك فقد بداأنا بعالم الطفل المحيط به من بيت ومدر�سة 

ومجتم��ع، ث��م جعلنا ثاني المحاور الوط��ن، فغ�سنا في تفا�سيله ال�سغي��رة بعيًدا عن المفاهيم المج��ردة للوطن التي قد 

تتج��اوز حدود وعي الطفل المتعلم، واآخر محاور الج��زء الأول من الكتاب فهو الق�س�س والعبر ذات البعد الأخالقي 

والإن�ساني المطلق وهكذا نكون قد تدرجنا بالتلميذ من المحيط القريب منه اإلى الف�ساء الأو�سع بما يتنا�سب مع وعيه. 

وق��د تفرغنا ف��ي الجزء الثاني من الكتاب اإلى بع���س الق�سايا التي تهم التلميذ . مع الحر�س عل��ى ت�سمين مفردات لها 

ت اأغلب التو�سيات على اإدراجها في المناهج المدر�سية ومنها الحقوق والواجبات  عالقة بمو�سوع الطفولة ، والتي ن�سّ

وال�سحة واللعب والترفيه. 

وللمحور مو�سوع موحد يمثل النواة التي تجتمع حولها الفقرات والدرو�س والأن�سطة، وينبني كل محور على العنا�سر 

الآتية:

ن�س ا�ستماع. «
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م�ستند ب�سري. «

ن�سو�س قرائية. «

درو�س في النمط اللغوي )النحو وال�سرف(. «

درو�س في النمط الإمالئي. «

درو�س في الخط. «

درو�س في التعبير. «

محفوظة )ن�سيد اأو اآيات قراآنية(. «

قراءة حرة. «

لق��د خ�سع تاأليف هذا الكتاب لمنهجية جديدة �سمن تجربة زاوجت بين عمل فريق التاأليف، والعتماد على التوا�سل 

ا  م��ع الحق��ل التربوي. كما اإّن المعّلمة تجد ف��ي الدليل اإجابة عن ت�ساوؤلتها، ومر�سًدا لخط��وات عملها. ويمكنها اأي�سً

ال�ستعانة بالمحتوى الإلكتروني في القر�س الممغنط المرافق.
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ثانيا: الكتب الدراسية المعتمدة وعدد الحصص االسبوعية للصفوف 4-1

 فصلا
 ةررقملا صصحلا ددع

  ةعبطلا باتكلا عون
 ماع يساسأ

 تاذ
 نيترتف

 ١١ ١٢ ١٢ لوألا

 لوألا يساردلا لصفلل )لوألا ءزجلا( يتغل بحأ

 عوجرلا
 ليلد ىلإ

 تاعبط
 بتكلا

 لوألا يساردلا لصفلل )يناثلا ءزجلا( يتغل بحأ
 يناثلا يساردلا لصفلل )ثلاثلا ءزجلا( يتغل بحأ
 يناثلا يساردلا لصفلل )عبارلا ءزجلا( يتغل بحأ
 لوألا يساردلا لصفلل )يتغل بحأ( ملعملا ليلد
 يناثلا يساردلا لصفلل )يتغل بحأ( ملعملا ليلد

 ١١ ١٢ ١٢ يناثلا
 )لوألا ءزجلا ( يتغل بحأ
 )يناثلا ءزجلا ( يتغل بحأ
 )يتغل بحأ ( ملعملا ليلد

 ٩ ١٠ ١٠ ثلاثلا

 )لوألا روحملا ( يتغل بحأ
 )يناثلا روحملا ( يتغل بحأ
 )ثلاثلا روحملا( يتغل بحأ
 )عبارلا روحملا( يتغل بحأ

 )لوألا ءزجلا( )يتغل بحأ ( ملعملا ليلد
 )يناثلا ءزجلا( )يتغل بحأ ( ملعملا ليلد

 ٧ ٧ ٧ عبارلا

 )لوألا ءزجلا ( يتغل بحأ
 )يناثلا ءزجلا ( يتغل بحأ

 )لوألا ءزجلا( )يتغل بحأ ( ملعملا ليلد
 )يناثلا ءزجلا( )يتغل بحأ ( ملعملا ليلد
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توزيع مقترح لخطة تدري�س منهج ال�سف الأول

مجموع ح�س�س الف�سل الدرا�سي الأول )241( ح�سة تقريبا، اأما الف�سل الدرا�سي الثاني فمجموعها )176( ح�سة تقريبا، اأي بواقع 

)12( ح�س��ة اأ�سبوعيا، طيلة )101( يوم��ا درا�سة فعليّة في الف�سل الدرا�سي الأول، و)74( يوما ف��ي الف�سل الدرا�سي الثاني. وعلى 

المعلمات في المدار�س ذات الفترتين مراعاة ن�ساب الح�س�س في مدار�سهم وهي )11( ح�سة فقط اأ�سبوعيا.

ثالثا: الخطة السنوية للصفوف )4-1(

 لصفلا 
 روحملا رھشلا يساردلا

 صصحلا ددع
 ىلع ةعّزوم

 رواحملا

 صصحلا ددع
 رھشلا يف يلامجإلا

 لوألا

  سطسغأ
 ١٢ ١٢ ةئیھتلا

 
 ربمتبس

  ةئیھتلا
٥٠ ١٢ 

 ٣٨ شیعأ انھ

 ربوتكأ

 شیعأ انھ :عبات
 ١٢ 

٥٥  
 ملعتأ انھ

 
٤٣ 

 ربمفون

 ملعتأ انھ :عبات
 ٧ 

٤١ 
 

 ٣٤ فیظن انأ

 
 ربمسید

 

 ١٦ فیظن انأ :عبات
٥٥ 

 ٣٩ يئاذغ اذھ

 ریانی
 

 ١٧ ةعجارم ٢٨ ١١ يئاذغ اذھ :عبات

 يناثلا

 ریاربف
 يتنیدم هذھ

 ٣٠ 
٣٦ 

 ٦ نامع ينطو اذھ

 سرام

 
 نامع ينطو اذھ:عبات

 
١٦ 
 ٥٢ 

 
 ٣٦ يتایاوھ

 لیربإ
 يتایاوھ :عبات

 
١٦ 
 ٥٢ 

 ٣٦ تایاكحو صصق

 
 ویام

 تایاكحو صصق :عبات
 ١٦ 

٣٦ 
 ٢٠ ةعجارم
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توزيع مقترح لخطة تدري�س منهج ال�سف الثاني

مجموع ح�س�س الف�سل الدرا�سي الأول )241( ح�سة تقريبا، اأما الف�سل الدرا�سي الثاني فمجموعها )176( ح�سة تقريبا، اأي بواقع 

)12( ح�س��ة اأ�سبوعيا، طيلة )101( يوم��ا درا�سة فعليّة في الف�سل الدرا�سي الأول، و)74( يوما ف��ي الف�سل الدرا�سي الثاني. وعلى 

المعلمات في المدار�س ذات الفترتين مراعاة ن�ساب الح�س�س في مدار�سهم وهي )11( ح�سة فقط اأ�سبوعيا.

 روحملا رھشلا يساردلا لصفلا
 صصحلا ددع
 ىلع ةعّزوم

 رواحملا

 صصحلا ددع
 رھشلا يف يلامجإلا

 لوألا

 ١٢  ةعجارم سطسغأ

 ٥٠  يتایح ربمتبس

 ٥٥  يتایح :عبات ربوتكأ

 ٤١  ينطو ربمفون

 
 ربمسید

 
 ٥٥  ينطو :عبات

 ریانی
 

 ١٠ ينطو :عبات
٢٨ 

 ١٨ ةعجارم

 يناثلا

 ٣٦  يتمالس ریاربف

 سرام

 
 يتمالس:عبات

 
 
 

 ٥٢ 

  يمالحأ لیربإ
 ٥٢ 

 
 ویام

 ٣٠ يمالحأ :عبات
٣٦ 

 ٦ ةعجارم
 



املديرية العامة لتطوير املناهج

النشرة التوجيهية لمادة اللغة العربية22
وفقا للخطة الدراسية للعام الدراسي 2020/2019م

توزيع مقترح لخطة تدري�س منهج ال�سف الثالث

مجموع ح�س�س الف�سل الدرا�سي الأول ) 202( ح�سة تقريبا، اأما الف�سل الدرا�سي الثاني فمجموعها )148( ح�سة تقريبا، اأي بواقع 

)10( ح�س���س اأ�سبوعي��ا، طيلة )101( يوما درا�سة فعليّة في الف�سل الدرا�سي الأول، و)74( يوما في الف�سل الدرا�سي الثاني. وعلى 

المعلمات في المدار�س ذات الفترتين مراعاة ن�ساب الح�س�س في مدار�سهم وهي )9( ح�سة فقط اأ�سبوعيا.

 لصفلا
 روحملا رھشلا يساردلا

 صصحلا ددع
 ىلع ةعّزوم

 رواحملا

 صصحلا ددع
 رھشلا يف يلامجإلا

 لوألا

 ةعجارملا سطسغأ

 
 

١٠ 

 ٤٢ يلوح نم ةایحلا ربمتبس

 ٤٦ يلوح نم ةایحلا :عبات ربوتكأ

 ٣٤ تافاشتكاو مولع ربمفون

 ٤٦ تافاشتكاو مولع ربمسید

 ٢٤ ةعجارم ریانی

 يناثلا

 ٣٠ يتئیب نم ناولأ ریاربف

 ٤٤ يتئیب نم ناولأ سرام

 ٤٤ فئاطلو فئارط لیربإ

 ویام
 ٢٥ فئاطلو فئارط

٣٠ 
 ةعجارم

 ٥ 
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توزيع مقترح لخطة تدري�س منهج ال�سف الرابع

مجم��وع ح�س�س الف�س��ل الدرا�سي الأول )141( ح�سة تقريبا، واأم��ا الف�سل الدرا�سي الثاني فمجموعه��ا )104( ح�سة تقريبا، اأي 

بواقع )7( ح�س�س اأ�سبوعيا، طيلة )101( يوما درا�سة فعليّة في الف�سل الدرا�سي الأول، و)74( يوما في الف�سل الدرا�سي الثاني. 

 لصفلا
 روحملا رھشلا يساردلا

 صصحلا ددع
 ىلع ةعّزوم

 رواحملا

 صصحلا ددع
 رھشلا يف يلامجإلا

 لوألا

 ٧  ةعجارم سطسغأ

 ٢٩  طیحملا يملاع ربمتبس

 ربوتكأ
 ١٤ طیحملا يملاع :عبات

٣٢ 
 ١٨ ينطو عوبر يف

 ٢٤  ينطو عوبر يف :عبات ربمفون

 ٣٢  ربعو صصق ربمسید

 ریانی
 ١٠ ربعو صصق :عبات

١٧ 
 ٧ ةعجارم

 يناثلا

 ٢١  تابجاوو قوقح ریاربف

 سرام
 ١٢ تابجاوو قوقح :عبات

٣١ 
 ١٩ ةیملع قافآ

 لیربإ
 ١٢ ةیملع قافآ :عبات

٣١ 
 ١٩ ھیفرتو بعل

 ویام
 

 ١٤ ھیفرتو بعل :عبات
 ةعجارم ٢١

 ٧ 
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يج��در بنا تذكي��ر المعلم/المعلمة بالتركيز على اإك�ساب الطالب/الطالبة مه��ارات اللغة من خالل تدري�س مادة الكتاب 

المدر�سي، وتوجيه الطلبة اإلى توظيف تلك المهارات في حياتهم اليومية قراءة، وكتابة، وتحدثًا، وا�ستماًعا، اإ�سافة اإلى 

الهتمام بالأن�سطة المتنوعة )�سفية ول �سفية( بهدف تنمية التعلم الذاتي. فاإن نجاعة المنهج، ونجاح العملية التعليمية 

التعلمية ل تقا�س بكمية المعلومات بقدر ما تقا�س بكيفية �سياغة المعارف وتقديم الخبرات واكت�ساب المهارات.

ينبغي لمعلم اللغة العربية لل�سفوف من )5-10( مراعاة الآتي:

الط��الع على الخطة الدرا�سية المقترحة في الأدلة الم�ساحب��ة للمقررات الدرا�سية في و�سع خطته الف�سلية وتوزيع  «

الدرو�س على مدار �سهور ال�سنة وفق نموذج �سجل التح�سير.

اإط��الع الم�سرف التربوي على الخطة الف�سلية في بداية العام الدرا�س��ي مع الو�سع في العتبار نوع المدر�سة وعدد  «

الح�س�س المحددة لمادة اللغة العربية.

مراعاة الفروق الفردية عند الطالب في تحديد عدد الح�س�س الالزمة للدرو�س المقررة. «

الت�سرف في عدد الح�س�س بما ل يخل بالمهارات المطلوب تدري�سها. «

منهجية تاأليف كتاب لغتي الجميلة لل�سف الخام�س:	•

ا�ستن��د فريق تاأليف منهاج لغتي الجميلة لل�سف الخام���س اإلى ما ورد في وثيقة معايير مناهج اللغة العربية، والدرا�سات 

التقويمية للمناه��ج القديمة، والبحوث والدرا�س��ات المختلفة، وتو�سيات الندوات والموؤتم��رات، ووثيقة المفاهيم 

العامة، ووثيقة مهارات القرن الحادي والع�سرين.

يع��د كت��اب »لغتي الجميلة مهاراتي في الق��راءة« وكتاب »لغتي الجميلة مهاراتي في الكتاب��ة« لل�سف الخام�س كتابين 

جديدين للغة العربية يحالن محل الكتاب المطبق �سابًقا، وهما كتابان يتبعان منهجية تاأليف مختلفة، وذلك كما ياأتي:

بن��ي المنه��ج وفق نظام المح��اور، والمنهج المح��وري هو المنهج ال��ذي يبني خبرات��ه التعليمية واأن�سطت��ه، ويقولب 

أواًل: إرشادات وتوجيهات خاصة بمناهج الحلقة الثانية )10-5(

الحلقة الثانية )10-5(



املديرية العامة لتطوير املناهج

25 النشرة التوجيهية لمادة اللغة العربية
وفقا للخطة الدراسية للعام الدراسي 2020/2019م

المخرج��ات التعليمية الخا�س��ة بالمادة في �سوء حاجات الط��الب وميولهم، ويراعي اهتماماته��م وخبراتهم، ويربط 

المادة العلمية النظرية والتطبيقية ببيئة الطالب ومجتمعهم.

يتاأل��ف الكت��اب من �ستة محاور؛ ثالثة منها ف��ي كل ف�سل درا�سي، وقد تم اختيار هذه المح��اور في �سوء الحتياجات 

المعرفي��ة والنف�سية والتربوية للطالب في ه��ذه المرحلة العمرية، لذلك فقد بداأ بالقيم الإن�سانية، ثم جعل ثاني المحاور 

لوطني عمان، ، واآخر محاور الجزء الأول من الكتاب لالأعمال والمهن.

وقد تفرغ الجزء الثاني من الكتاب اإلى بع�س الق�سايا التي تهم الطالب، وتت�سل بمجتمعه. فجاءت محاور الجزء الثاني 

علوم واكت�سافات، وريا�ستي و�سحتي، وق�س�س من العالم؛ لتكر�س حاجات الطالب، وتنوع في خبراتهم، وتفتح لهم 

اآفاق التعلم والطالع، من خالل محتوى �سائق، يتجاوب مع ميولهم واهتماماتهم.

بنية المحور:

للمح��ور كما اأ�سرنا مو�سوع موحد يمثل النواة التي تجتمع حولها الفق��رات والدرو�س والأن�سطة، فمو�سوع المحور 

ه��و الذي يحدد مو�سوعات ال�ستماع والتح��دث والن�سو�س القرائية وال�سعرية )مهارتي في القراءة(، ودرو�س النحو 

والإمالء والخط والتعبير )مهاراتي في الكتابة(. وينبني كل محور على المهارات الآتية:

اأول: مهاراتي في القراءة:

1- در���س ال�ستم��اع: من خالل ن�س يتم اختياره وفق �سروط محددة؛ فمو�سوع��ه ين�سجم مع مو�سوع المحور الذي 

ينتم��ي اإليه، وحجمه م�ستجيب لقدرة الطالب على ا�ستيعابه، والوقوف على محتواه من خالل ال�ستماع المحدد بعدد 

م�سبوط من المرات، ونوعه مرتبط بنمط الن�سو�س القرائية في المحور )�سرد، تف�سير، حوار، اإر�ساد...الخ( ويجب اأن 

يكون قابال للتذكر وال�ستنتاج والتحليل.

2- در���س التح��دث: ويك��ون من خالل م�ستند ب�س��ري كال�سور، والإعالن��ات، واللوحات الفني��ة، اأو اأغلفة الكتب 

والق�س���س  اأو اأي مو�س��وع محدد يثي��ر التحدث، وقد روعي ف��ي اختيار مو�سوع التحدث بحي��ث يكون على عالقة 

بالمح��ور �س��واء من حيث مو�سوعه اأو م��ن حيث نمطه. وقد بُني در���س التحدث بحيث تكون اأن�سطت��ه مثيرة لمهارة 

التحدث، قابلة للحوار والنقا�س.
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3- ث��الث درو���س قرائية نثرية: وهي درو�س تنطلق من ن�س قرائ��ي مرتبط بمو�سوع المحور وذي نمط قرائي مق�سود 

كالن�سو�س ال�سردية الق�س�سية في الأول، والن�سو�س ال�سردية الو�سفية في المحور الثاني، والن�سو�س ال�سردية الحوارية 

ف��ي المحور الثالث، والن�سو���س العلمية التف�سيرية في المح��ور الرابع، والن�سو�س الإر�سادية ف��ي المحور الخام�س، 

ويختتم الجزء الثاني بالن�سو�س الق�س�سية العالمية.

وتنبني معالجة الن�سو�س القرائية بالأن�سطة الآتية:

- اأت�سفح الن�س: عبارة عن قراءة يت�سّفح بمقت�ساها الطالب الن�س القرائي بالنظر في عنوانه وال�سور المرافقة له وطريقة 

كتابت��ه وحوا�سيه؛ وذل��ك لتوقع فكرته العامة وتعّرف هويت��ه من حيث موؤلفه وم�سدره ونوع��ه.  وهي قراءة ت�سهم في 

تع��رف الجوان��ب التوثيقية للن�سو���س والتمييز بين مختلف اأنواعه��ا )�سعر، ق�سة، م�سرحي��ة...(، ويجب اأن تنفذ قبل 

مرحلة تحليل الن�س اأو قراءته الجهيرة.

- ثروت��ي اللغوية: وهي مجموعة من الأن�سطة ترتبط بالقراءة ال�سامت��ة الأولى من �ساأنها اأن تثري الزاد اللغوي للطالب 

ا�ستناًدا اإلى المفردات والتراكيب التي ت�سمنها الن�س القرائي، من خالل بحث عن مرادف اأو م�ساد، اأو اإعادة توظيف 

لمف��ردة اأو عب��ارة في �سياقات جدي��دة، اأو محاكاة لأ�سلوب لغ��وي ا�ستخدمه كاتب الن�س، وهو ما م��ن �ساأنه اأن يعّود 

الطالب على التفاعل الإيجابي مع الن�سو�س المقروءة، وي�سهل عملية فهمه لها.

- اأناق���س واأحل��ل: وهي مجموعة من الأن�سطة ترتبط بالقراءة ال�سامتة الثانية، وتكون مركز لفهم الن�س وتحليله، ذات 

م�ستويات متدرجة من حيث م�ستويات الفهم القرائي، ومتنوعة بين اأ�سئلة مقالية ومو�سوعية، ومتدرجة ح�سب مقت�سيات 

تحلي��ل الن�س القرائي، ويك��ون بع�سها عاما لمختلف المعالج��ات كا�ستخراج الأفكار والمعلوم��ات وال�ستنتاجات، 

وبع�سه��ا خا�سا بنمط الن�س القرائي كالح��وار، والتف�سير، وال�سرد، والو�سف...الخ، وق��د روعي في و�سع الأن�سطة 

المخرجات التعليمية الخا�سة بال�سف الخام�س.

- اأتو�س��ع: وه��و ن�ساط واحد في الغالب يكون مرتبطا بالن�س ب�سكل عام، يه��دف اإلى تو�سيع فهم الطالب، وفتح اآفاق 

الطالع والبحث بما يعزز فهم للن�س المقروء.

- الن�س ال�سعري: ويتم اختياره �سمن نطاق المحور والنمط، وتت�سابه معالجته بمعالجة الن�س القرائي من حيث تق�سيمها 

اإل��ى ثالث��ة اأق�سام؛ ثروتي اللغوية، واأناق�س واأحلل، واأتو�سع، غير اأن معالجة الن�س ال�سعري تاأخذ بعًدا جديًدا في تحليل 
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الن���س من حيث اإدراج اأن�سطة تتعلق بمو�سيقى ال�سعر )القافية(، وباأجزاء البيت ال�سعري، وعاطفة ال�ساعر، والأ�ساليب 

البالغية، بطريقة تنا�سب م�ستوى طلبة ال�سف الخام�س.

- المحفوظ��ة اأو الن�سيد: ويتم اختيار الن�سو�س انطالًقا من مو�س��وع المحور فتكون اآيات من القراآن الكريم اأو حديثًا 

نبويًّ��ا اأو مقطوع��ات من ال�سعر  المغنى. وتخ�س�س المحفوظة والن�سيد للحفظ به��دف تقوية مخزون الطالب اللغوي، 

واإل��ى الإن�ساد والترديد الجماعي ق�سد توطيد العالقة داخل المجموعة، وتدريب الل�سان على النطق الف�سيح، وت�سفع 

المحفوظة والن�سيد باأن�سطة ق�سيرة ت�سمل معاني المفردات، والفهم العام.

- قراءاتي: وفيه يتو�سع الطالب في نطاق المحور الذي در�سه اأو في غيره، من حيث اإتاحة الفر�سة الموجهة له بالقراءة 

الح��رة، الت��ي ينتقيها بم�ساعدة معلم��ه، وبما ينا�سب م�ستواه العم��ري واللغوي، ويملي فيها الطال��ب ا�ستمارة القراءة 

الموجودة في الكتاب.

ثانيا: مهاراتي في الكتابة:

1- ثالث درو�س نحوية: وقد تعامل المنهج مع الدر�س النحوي على اعتبار اأنه تراكم معرفي، تنبني المفاهيم الجديدة 

عل��ى المفاهي��م التي در�سه��ا الطالب فيما �سبق، ولذلك تج��د اأن في اأعلى ال�سفحة من كتاب الطال��ب اأيقونة تذكر بما 

�سبقت درا�سته من موا�سيع ذات �سلة بالمو�سوع الجديد المدرو�س، ويت�سمن كل محور على در�سين يتناولن ظواهر 

جديدة، ودر�س ثالث تطبيق لهما، وينبني الدر�س النحو ي وفق ثالثة عناوين فرعية وهي:

2- اأق��راأ واألحظ: حيث ينطل��ق الدر�س النحو من خالل ن�س قرائي، على اعتبار اأن الظاهرة النحوية تتجلى في �سياقها 

الأ�سي��ل ف��ي الن�سو�س المختلفة، وهذا يتيح تحقيق هدفين؛ اأولهما: تر�سيخ اأن النحو لي�س علًما نظريًّا جاًفا، بل مرتبط 

بالن�س والمعنى، وثانيهما: تدري�س النحو تدري�ًسا وظيفيًّا. وت�سمل المالحظة مجموعة من الأ�سئلة التي تحلل المفردات 

النحوية المدرو�سة، وت�ستقرئ القواعد باأ�سلوب �سهل، وطريقة وظيفية تو�سل اإلى ا�ستعمال اللغة.

3- اأ�ستنتج: هذه خال�سة القراءة والمالحظة، وت�ساغ الخال�سة فيها باأ�سلوب وظيفي كذلك.

اأوظف: يتاح للطالب من خالل مجموعة من الأن�سطة توظيف المكت�سب النحوي، وتكون الأن�سطة ذات طبيعة وظيفية.

4- ث��الث درو���س اإمالئية: حيث ينبني الدر���س الإمالئي الأول بذات المنهجية التي انبن��ى عليها الدر�س النحوي مع 

اإ�ساف��ة عنوان اأكتب ما يملى عليه، وفيه يملي المعل��م على الطالب فقرة اإمالئية اختبارية تركز على المفردة الإمالئية، 
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بينما يقت�سر الدر�س الثاني على تمارين تطبيقية للمفردة الإمالئية، واإمالء اختباريًّا، ويكون الدر�س الثالث اإمالء اختباريًّا 

لجميع ما در�سه الطالب من مفردات اإمالئية.

5- در�سان في الخط العربي: يوا�سل الطالب في الف�سل الدرا�سي الأول التدرب على خط الن�سخ من خالل كتابة جمل 

اأو فق��رات منتقاة من الن�س القرائي، بينم��ا ي�سرع في الف�سل الدرا�سي الثاني التدرب على ر�سم حروف وكلمات بخط 

الرقعة، وفق م�سفوفة منهجية لتوزيع الحروف وتدرجها.

6- اأرب��ع درو���س في التعبير الكتابي: تمثل ه��ذه الفقرة خاتمة المهارات؛ ذلك اأنها تمث��ل تتويًجا لمكت�سبات الطالب 

ف��ي القراءة وفي الأنماط اللغوي��ة والإمالئية، فهو مدعّو اإلى توظيف تلك المكت�سبات في تعبيره ليبرهن على تمّكنه من 

مفردات تعلمه في الدر�س. ويرتبط التعبير بالدر�س من ثالث جهات هي:

 بالمو�سوع العام للدر�س حيث يدعى الطالب اإلى الكتابة في مو�سوع له عالقة بم�سمون الدر�س والمحور.

 بنم��ط الكتابة في الن���س القرائي، حيث يدعى الطالب في الغالب اأن يحاكي الن���س القرائي في �سكل كتابته؛ فاإذا كان 

الن�س حواريا يطلب منه التحرير في ن�س حواري ...

 بتوظيف مكت�سباته اللغوية في كتابته.

وتت�سم��ن فقرة )اأعب��ر( ن�ساطين اأحدهما للتدريب على نمط كتابة معين والثان��ي للتطبيق من خالل الكتابة في مو�سوع 

مح��دد وفق ذلك النم��ط. لذلك فاإّن در�س التعبير يتخذ عنوانه من النمط الكتابي ال��ذي يميّزه مثل؛ الو�سف، الحوار، 

�سرد اأحداث متتالية.

ويكون النتقال في تدري�س الكتابين على النحو الآتي:

يب��داأ تدري�س المحور ف��ي كتاب مهاراتي في القراءة بن���س ال�ستماع، ثم التحدث، ثم الدر���س القرائي الأول، وبعده 

ينتقل اإلى كتاب مهاراتي في الكتابة؛ لتدري�س النحو فالإمالء فالخط فالتعبير الذي يقابل الدر�س القرائي الأول، ثم يبداأ 

الدر���س القرائي الثاني في كتاب مهاراتي ف��ي القراءة، تليه ما يقابله من كتاب مهاراتي في الكتابة وهي: النحو فالإمالء 

فالخ��ط فالتعبير الثاني، ثم يبداأ الدر�س القرائي الثالث وبعده النح��و فالإمالء فالخط فالتعبير، ثم الن�س ال�سعري وبعده 

التعبير، ثم المحفوظة، ويختتم المحور بدر�س قراءاتي.
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منهجية تاأليف كتاب لغتي الجميلة لل�سف ال�ساد�س:	•

ا�ستن��د فريق تاأليف منهاج لغتي الجميلة لل�س��ف ال�ساد�س اإلى ما ورد في وثيقة معايير مناهج اللغة العربية، والدرا�سات 

التقويمية للمناه��ج القديمة، والبحوث والدرا�س��ات المختلفة، وتو�سيات الندوات والموؤتم��رات، ووثيقة المفاهيم 

العامة، ووثيقة مهارات القرن الحادي والع�سرين.

يع��د كت��اب »لغتي الجميلة مهاراتي في الق��راءة« وكتاب »لغتي الجميلة مهاراتي في الكتاب��ة« لل�سف ال�ساد�س كتابين 

جديدي��ن للغة العربية يحالن محل الكت��اب المطبق �سابًقا، وهما كتابان يتبعان ذات منهجي��ة التاأليف المتبعة في منهج 

اللغة العربية لل�سف الخام�س الذي طبق في العام الدرا�سي 2017/ 2018م، مع اإجراء تعديل كمي في منهج ال�سف 

ال�ساد�س ا�ستفادة من مالحظات الحقل التربوي.

يتاأل��ف الكت��اب من �ستة محاور؛ ثالثة منها ف��ي كل ف�سل درا�سي، وقد تم اختيار هذه المح��اور في �سوء الحتياجات 

المعرفي��ة والنف�سية والتربوية للطالب؛ اإذ يتناول الجزء الأول محاور ثالثة اأولها:الأ�سرة والمجتمع،و ثانيها: الوطن ، 

والمح��ور الثالث من الكتاب لدنيا العلوم.فيما يتناول الجزء الثاني من الكتاب ثالثة محاور مختلفة تتكامل مع محاور 

الجزء الأول، بما يلبي حاجات الطالب وميوله.

بنية المحور:

للمح��ور مو�سوع موحد يمثل النواة الت��ي تجتمع حولها الفقرات والدرو�س والأن�سط��ة، فمو�سوع المحور هو الذي 

يح��دد مو�سوعات ال�ستماع والتحدث والن�سو�س القرائي��ة وال�سعرية )مهارتي في القراءة(، ودرو�س النحو والإمالء 

والخط والتعبير )مهاراتي في الكتابة(.. وينبني كل محور على المهارات الآتية:

اأول: مهاراتي في القراءة:

- در���س ال�ستماع: من خ��الل ن�س يتم اختياره وفق �س��روط محددة؛ فمو�سوعه ين�سجم م��ع مو�سوع المحور الذي 

ينتم��ي اإليه، وحجمه م�ستجيب لقدرة الطالب على ا�ستيعابه، والوقوف على محتواه من خالل ال�ستماع المحدد بعدد 

م�سبوط من المرات، ونوعه مرتبط بنمط الن�سو�س القرائية في المحور )�سرد، تف�سير، حوار، اإر�ساد...الخ( ويجب اأن 

يكون قاباًل للتذكر وال�ستنتاج والتحليل.



املديرية العامة لتطوير املناهج

النشرة التوجيهية لمادة اللغة العربية30
وفقا للخطة الدراسية للعام الدراسي 2020/2019م

- در�س التحدث: ويكون من خالل م�ستند ب�سري كال�سور، والإعالنات، واللوحات الفنية، اأو اأغلفة الكتب والق�س�س  

اأو اأي مو�س��وع محدد يثير التح��دث، وقد روعي في اختيار مو�سوع التحدث بحيث يكون على عالقة بالمحور �سواء 

م��ن حي��ث مو�سوعه اأو من حيث نمط��ه. وقد بُني در�س التحدث بحي��ث تكون اأن�سطته مثيرة لمه��ارة التحدث، قابلة 

للحوار والنقا�س.

- ث��الث درو�س: وهي درو���س تنطلق من ن�سو�س قرائية نثرية اأو �سعرية مرتبط��ة بمو�سوع المحور وذات نمط قرائي 

مق�س��ود كال�سيرة الذاتية في المح��ور الأول، والن�سو�س الو�سفية في المحور الثان��ي، والن�سو�س العلمية في المحور 

الثالث.

وتنبني معالجة الن�سو�س بالأن�سطة الآتية:

1- اأكت�سف الن�س: وهي مجموعة اأ�سئلة يبني المتعلم من خاللها توقعاته في الن�س قبل قراءته، من خالل عنوان الن�س 

وال�سور المرافقة له وطريقة كتابته وحوا�سيه.  وهي اأ�سئلة م�ستقاة من ا�ستراتيجيات ما وراء المعرفة في تدري�س القراءة.

2- ثروتي اللغوية/ معجمي: وهي مجموعة من الأن�سطة من �ساأنها اأن تثري الزاد اللغوي للتلميذ ا�ستناًدا اإلى المفردات 

والتراكي��ب الت��ي ت�سمنها الن�س القرائي، من خالل بحث عن مرادف اأو م�س��اد، اأو اإعادة توظيف لمفردة اأو عبارة في 

�سياقات جديدة، اأو ت�سنيف الكلمات في حقولها المعجمية.

3- اأفه��م الن�س: وهي مجموعة م��ن الأن�سطة ترتبط بمهارات القراءة ال�سامتة، وتكون مركزة في فهم الن�س وتحليله، 

ذات م�ستوي��ات متدرج��ة من حي��ث م�ستوي��ات الفهم القرائ��ي، ومتنوعة بي��ن اأ�سئل��ة مقالية ومو�سوعي��ة، ومتدرجة 

ح�س��ب مقت�سيات تحليل الن���س القرائي، ويكون بع�سها عامًّا لمختلف المعالج��ات كا�ستخراج الأفكار والمعلومات 

ا بنم��ط الن�س القرائي، كال�س��رد، والو�سف...ال��خ، وقد روعي في و�س��ع الأن�سطة  وال�ستنتاج��ات، وبع�سه��ا خا�سًّ

المخرجات التعليمية الخا�سة بال�سف ال�ساد�س.

4- اأنمي لغتي: وبه مجموعة من الأن�سطة المرتبطة بتوظيف التراكيب، والأ�ساليب الواردة في الن�س القرائي.

5- اأتو�س��ع: وهو ن�ساط واحد في الغالب يكون مرتبطا بالن�س ب�سكل عام، يهدف اإلى تو�سيع فهم الطالب، وفتح اآفاق 

الطالع والبحث بما يعزز فهم الن�س المقروء.

6- لمحفوظ��ة اأو الن�سيد: ويتم اختيار الن�سو�س انطالًقا من مو�سوع المحور فتكون اآيات من القراآن الكريم اأو حديثا 
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نبويًّ��ا اأو مقطوع��ات من ال�سعر  المغنى، وتخ�س�س المحفوظة والن�سيد للحفظ به��دف تقوية مخزون الطالب اللغوي، 

واإل��ى الإن�ساد والترديد الجماعي ق�سد توطيد العالقة داخ��ل المجموعة وتدريب الل�سان على النطق الف�سيح، وت�سفع 

المحفوظة والن�سيد باأن�سطة ق�سيرة ت�سمل معاني المفردات، والفهم العام.

7- قراءات��ي: وفي��ه يتو�سع الطالب في نط��اق المحور الذي در�سه اأو ف��ي غيره، من حيث اإتاح��ة الفر�سة الموجهة له 

بالق��راءة الحرة، التي ينتقيه��ا بم�ساعدة معلمه وبما يتنا�سب وم�ستواه العمري واللغ��وي، ويملي فيها الطالب ا�ستمارة 

القراءة الموجودة في الكتاب.

8- ا�ستمارة اأقوم تعلمي: وهي ا�ستمارة تت�سمن اأن�سطة تلخ�س وتدمج اأهم ما تعلمه الطالب في المحور.

ثانيا: مهاراتي في الكتابة:

- ث��الث درو�س نحوية: وقد تعامل المنهج مع الدر�س النحوي عل��ى اعتبار اأنه تراكم معرفي، تنبني المفاهيم الجديدة 

عل��ى المفاهي��م التي در�سه��ا الطالب فيما �سبق، ولذلك تج��د اأن في اأعلى ال�سفحة من كتاب الطال��ب اأيقونة تذكر بما 

�سبقت درا�سته من موا�سيع ذات �سلة بالمو�سوع الجديد المدرو�س، ويت�سمن كل محور على در�سين يتناولن ظواهر 

جديدة، ودر�س ثالث تطبيق لهما، وينبني الدر�س النحو ي وفق ثالثة عناوين فرعية وهي:

- اأق��راأ واألح��ظ: حيث ينطلق الدر���س النحو من خالل ن�س قرائي، على اعتبار اأن الظاه��رة النحوية تتجلى في �سياقها 

الأ�سي��ل ف��ي الن�سو�س المختلفة، وهذا يتيح تحقيق هدفين؛ اأولهما :تر�سيخ اأن النحو لي�س علًما نظريًّا جافًّا، بل مرتبط 

بالن�س والمعنى، وثانيهما: تدري�س النحو تدري�ًسا وظيفيًّا. وت�سمل المالحظة مجموعة من الأ�سئلة التي تحلل المفردات 

النحوية المدرو�سة، وت�ستقرئ القواعد باأ�سلوب �سهل، وطريقة وظيفية تو�سل اإلى ا�ستعمال اللغة.

- اأ�ستنتج: هذه خال�سة القراءة والمالحظة، وت�ساغ الخال�سة فيها باأ�سلوب وظيفي كذلك.

- اأوظ��ف: يت��اح للطالب من خالل مجموعة من الأن�سط��ة توظيف المكت�سب النحوي، وتك��ون الأن�سطة ذات طبيعة 

وظيفية.

- ث��الث درو�س اإمالئية: حي��ث ينبني الدر�س الإمالئي الأول بذات المنهجية التي انبن��ى عليها الدر�س النحوي، بينما 
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يقت�س��ر الدر���س الثاني على تمارين تطبيقية للمف��ردة الإمالئية، ويكون الدر�س الثالث اإم��الء اختباريًّا لجميع ما در�سه 

الطالب من مفردات اإمالئية.

- در�س��ان في الخط العربي: ي�ستكمل الطالب في الف�سل الدرا�سي الأول كتابة الحروف بخط الرقعة مفردات و�سمن 

كلمات وجمل.

- ث��الث درو���س في التعبير الكتابي: تمثل هذه الفقرة خاتمة المهارات، ذلك اأنها تمثل تتويًجا لمكت�سبات الطالب في 

الق��راءة وف��ي الأنماط اللغوية والإمالئية، فه��و مدعّو اإلى توظيف تلك المكت�سبات في تعبي��ره؛ ليبرهن على تمّكنه من 

مفردات تعلمه في الدر�س. ويرتبط التعبير بالدر�س من ثالث جهات هي:

 بالمو�سوع العام للدر�س؛ حيث يدعى الطالب اإلى الكتابة في مو�سوع له عالقة بم�سمون الدر�س والمحور. «

 بنمط الكتابة في الن�س القرائي؛ حيث يدعى الطالب في الغالب اأن يحاكي الن�س القرائي في �سكل كتابته؛ فاإذا كان  «

الن�س حواريًّا يطلب منه التحرير في ن�س حواري.

 بتوظيف مكت�سباته اللغوية في كتابته. «

وتت�سم��ن فق��رة )اأعبر( ن�ساطين؛ اأولهما: تمهي��د للمهارة الم�ستهدفة، والثاني: للتطبيق م��ن خالل الكتابة في مو�سوع 

مح��دد وف��ق نمط معين. لذلك فاإّن در�س التعبير يتخذ عنوانه من النمط الكتابي الذي يميّزه مثل؛ و�سف رحلة، و�سف 

م�ساعر...اإلخ.

ويكون النتقال في تدري�س الكتابين على النحو الآتي:

        يب��داأ تدري���س المحور في كتاب مهاراتي في القراءة بن�س ال�ستماع ثم التحدث ثم الدر�س الأول وبعده ينتقل اإلى 

كت��اب مهارات��ي في الكتابة لتدري�س النحو فالإمالء فالخط فالتعبير الذي يقابل الدر�س الأول، ثم يبداأ الدر�س الثاني في 

كت��اب مهارات��ي في القراءة، تليه م��ا يقابله من كتاب مهارتي في الكتابة وهي النحو فالإم��الء فالخط فالتعبير الثاني، ثم 

يب��داأ الدر�س الثالث وبع��ده النحو فالإمالء فالخط فالتعبير، ثم المحفوظة اأو الن�سي��د، ويختم المحور بدر�س قراءاتي، 

وا�ستمارة اأقوم تعلمي.
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الح�س�س الالزمة لتنفيذ كل مهارة:

 تاظحالم عوضوملا /ةراھملا م

 ةدحاو ةصح سرد لكل عامتسالا  .١

 ناتصح سرد لكل ثدحتلا  .٢

 صصح ثالث سرد لكل ةیئارقلا صوصنلا  .٣

 ةدحاو ةصح سرد لكل تاظوفحملاو دیشانألا  .٤

 ةصح تاقیبطتلاو ناتصح يرظنلا سردلل وحنلا  .٥
 ةدحاو

 ةدحاو ةصح سرد لكل ءالمإلا  .٦

 ةدحاو ةصح سرد لكل طخلا  .٧

 ناتصح سرد لكل يباتكلا ریبعتلا  .٨

 ناتصح سرد لكل ةرحلا ةءارقلا  .٩
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ثانيًا: الكتب الدراسية المعتمدة وعدد الحصص االسبوعية للصفوف )10-5(

 فصلا

 ةررقملا صصحلا ددع

 ةعبطلا باتكلا عون
 ماع يساسا

 تاذ

 نیترتف

 ٦ ٧ ٧ سماخلا

 )لوألا ءزجلا ( ةءارقلا يف يتاراھم ةلیمجلا يتغل

 عوجرلا

 لیلد ىلإ

 تاعبط

 بتكلا

 )يناثلا ءزجلا ( ةءارقلا يف يتاراھم ةلیمجلا يتغل

 )لوألا ءزجلا ( ةباتكلا يف يتاراھم ةلیمجلا يتغل

 )يناثلا ءزجلا ( ةباتكلا يف يتاراھم ةلیمجلا يتغل

 لوألا ءزجلا )ةلیمجلا يتغل( ملعملا لیلد

 يناثلا ءزجلا )ةلیمجلا يتغل( ملعملا لیلد

 ٦ ٧ ٧ سداسلا

 )لوألا ءزجلا ( ةءارقلا يف يتاراھم ةلیمجلا يتغل

 )يناثلا ءزجلا ( ةءارقلا يف يتاراھم ةلیمجلا يتغل

 )لوألا ءزجلا ( ةباتكلا يف يتاراھم ةلیمجلا يتغل

 )يناثلا ءزجلا ( ةباتكلا يف يتاراھم ةلیمجلا يتغل

 لوألا ءزجلا )ةلیمجلا يتغل( ملعملا لیلد

 يناثلا ءزجلا )ةلیمجلا يتغل( ملعملا لیلد

 ٦ ٧ ٧ عباسلا

 )لوألا ءزجلا ( ةلیمجلا يتغل

 )يناثلا ءزجلا ( ةلیمجلا يتغل

 )ةلیمجلا يتغل( ملعملا لیلد

 يبرعلا طخلا ةسارك

 ٦ ٧ ٧ نماثلا

 )لوألا ءزجلا( ةلیمجلا يتغل

 )يناثلا ءزجلا( ةلیمجلا يتغل

 )ةلیمجلا يتغل( ملعملا لیلد

 ٦ ٧ ٧ عساتلا

 )لوألا ءزجلا( ةلیمجلا يتغل

 )يناثلا ءزجلا( ةلیمجلا يتغل

 )ةلیمجلا يتغل( ملعملا لیلد

 ٦ ٦ ٧ رشاعلا
 )لوألا ءزجلا ( ةلیمجلا يتغل

 )يناثلا ءزجلا( ةلیمجلا يتغل
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ثالثًا: الخطة السنوية للصفوف )10-5(

توزيع مقترح لخطة تدري�س منهج ال�سف الخام�س

مجم��وع ح�س�س الف�سل الدرا�سي الأول )120( ح�سة تقريبا، اأم��ا الف�سل الدرا�سي الثاني فمجموعها )94( ح�سة تقريبا، اأي بواقع 

)7( ح�س���س اأ�سبوعي��ا، طيلة )86( يوم��ا درا�سة فعليّة في الف�سل الدرا�س��ي الأول، و)67( يوما في الف�س��ل الدرا�سي الثاني. وعلى 

المعلمين في المدار�س ذات الفترتين مراعاة ن�ساب الح�س�س في مدار�سهم وهي)6( ح�س�س فقط اأ�سبوعيا.

 ددع

 صصحلا
 يساردلا لصفلا رھشلا ةدحولا

 سطسغأ ةعجارم ٧

 لوألا

 

٢٩ 
 ةیناسنإلا يمیق

 

 ربمتبس

 ربوتكأ نامع ينطو -ةیناسنإلا يمیق :عبات ٣٢

٢٤ 
 نھمو لامعأ -نامع ينطو

 
 ربمفون

 ربمسید ةعجارم - نھمو لامعأ ٢٨

 ریاربف تافاشتكاو مولع ٢١

 يناثلا

٣١ 
 يتضایر ،تافاشتكاو مولع :عبات

 يتحصو
 سرام

٣١ 
 نم صصق ،يتحصو يتضایر :عبات

 ملاعلا
 لیربإ

 ویام ملاعلا نم صصق :عبات ١١

 



املديرية العامة لتطوير املناهج

النشرة التوجيهية لمادة اللغة العربية36
وفقا للخطة الدراسية للعام الدراسي 2020/2019م

توزيع مقترح لخطة تدري�س منهج ال�سف ال�ساد�س

مجم��وع ح�س�س الف�سل الدرا�سي الأول )120( ح�سة تقريبا، اأم��ا الف�سل الدرا�سي الثاني فمجموعها )94( ح�سة تقريبا، اأي بواقع 

)7( ح�س���س اأ�سبوعي��ا، طيلة )86( يوم��ا درا�سة فعليّة في الف�سل الدرا�س��ي الأول، و)67( يوما في الف�س��ل الدرا�سي الثاني. وعلى 

المعلمين في المدار�س ذات الفترتين مراعاة ن�ساب الح�س�س في مدار�سهم وهي)6( ح�س�س فقط اأ�سبوعيا.

صصحلا ددع ةدحولا  رھشلا   
 لصفلا

يساردلا  

ةعجارم ٧ سطسغأ   

لوألا  

عمتجملاو ةرسألا :لوألا روحملا ٢٩  

 

ربمتبس  

 

٢٣  
 روحملاو ،لوألا روحملا عبات

نطولا :يناثلا  
ربوتكأ  

مولعلا ایند :ثلاثلا روحملا ٢٤ ربمفون   

مولعلا ایند :ثلاثلا روحملا عبات ٢٨ ربمسید   

عبارلا روحملا ٢١ ریاربف   

يناثلا  
٣١ 

،عبارلا روحملا :عبات  

سماخلا روحملاو  
سرام  

٣١ 
،سماخلا روحملا :عبات  

سداسلا روحملاو  
لیربإ  

١١ سداسلا روحملا :عبات  ویام   
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توزيع مقترح لخطة تدري�س منهج ال�سف ال�سابع

مجم��وع ح�س�س الف�سل الدرا�سي الأول )120( ح�سة تقريبا، اأم��ا الف�سل الدرا�سي الثاني فمجموعها )94( ح�سة تقريبا، اأي بواقع 

)7( ح�س���س اأ�سبوعي��ا، طيلة )86( يوم��ا درا�سة فعليّة في الف�سل الدرا�س��ي الأول، و)67( يوما في الف�س��ل الدرا�سي الثاني. وعلى 

المعلمين في المدار�س ذات الفترتين مراعاة ن�ساب الح�س�س في مدار�سهم وهي)6( ح�س�س فقط اأ�سبوعيا.

 يساردلا لصفلا رھشلا ةدحولا صصحلا ددع

 سطسغأ ةعجارم ٧

 لوألا

 ةیناثلا - ىلوألا ٢٩
 

 ربمتبس

٣٢ 
 -ةعبارلا - ةثلاثلا

 ةسماخلا
 ربوتكأ

 ربمفون  -ةعباسلا-ةسداسلا- ةسماخلا عبات ٢٤

٢٨ 
 - ةعساتلا– ةنماثلا -ةعباسلا :عبات

 ةعجارم
 ربمسید

 ریاربف ةیناثلا– ىلوألا ٢١

 يناثلا
 سرام ةسماخلا-ةعبارلا-ةثلاثلا ٣١

 لیربإ ةعباسلا- ةسداسلا -ةسماخلا:عبات ٣١

 ویام ةعساتلا-ةنماثلا ١١
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توزيع مقترح لخطة تدري�س منهج ال�سف الثامن

مجم��وع ح�س�س الف�سل الدرا�سي الأول )120( ح�سة تقريبا، اأم��ا الف�سل الدرا�سي الثاني فمجموعها )94( ح�سة تقريبا، اأي بواقع 

)7( ح�س���س اأ�سبوعي��ا، طيلة )86( يوم��ا درا�سة فعليّة في الف�سل الدرا�س��ي الأول، و)67( يوما في الف�س��ل الدرا�سي الثاني. وعلى 

المعلمين في المدار�س ذات الفترتين مراعاة ن�ساب الح�س�س في مدار�سهم وهي)6( ح�س�س فقط اأ�سبوعيا.

 يساردلا لصفلا رھشلا ةدحولا صصحلا ددع

 سطسغأ ةعجارم ٧

 لوألا

 ةثلاثلا-ةیناثلا -ىلوألا ٢٩
 

 ربمتبس

 ربوتكأ ةسماخلا-ةعبارلا-ةثلاثلا:عبات ٣٢

 ربمفون ةنماثلا-ةعباسلا-ةسداسلا ٢٤

 ربمسید ةرشاعلا-ةعساتلا- ةنماثلا:عبات ٢٨

 ریاربف ةیناثلا– ىلوألا ٢١

 يناثلا
 سرام ةسماخلا-ةعبارلا-ةثلاثلا ٣١

 لیربإ ةنماثلا-ةعباسلا-ةسداسلا ٣١

 ویام ةرشاعلا-ةعساتلا ١١
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توزيع مقترح لخطة تدري�س منهج ال�سف التا�سع

مجم��وع ح�س�س الف�سل الدرا�سي الأول )120( ح�سة تقريبا، اأم��ا الف�سل الدرا�سي الثاني فمجموعها )94( ح�سة تقريبا، اأي بواقع 

)7( ح�س���س اأ�سبوعي��ا، طيلة )86( يوم��ا درا�سة فعليّة في الف�سل الدرا�س��ي الأول، و)67( يوما في الف�س��ل الدرا�سي الثاني. وعلى 

المعلمين في المدار�س ذات الفترتين مراعاة ن�ساب الح�س�س في مدار�سهم وهي)6( ح�س�س فقط اأ�سبوعيا.

 يساردلا لصفلا رھشلا ةدحولا صصحلا ددع

 سطسغأ ةعجارم ٧

 لوألا

 ربمتبس ةیناثلا -ىلوألا ٢٩

 ربوتكأ ةعبارلا-ةثلاثلا ٣٢

 ربمفون ةسداسلا -ةسماخلا ٢٤              

 ربمسید ةنماثلا-ةعباسلا ٢٨

 ریاربف ةیناثلا– ىلوألا ٢١

 يناثلا
 سرام ةسماخلا-ةعبارلا-ةثلاثلا ٣١

 لیربإ ةعباسلا -ةسداسلا- ةسماخلا عبات ٣١

 ویام ةنماثلا - ةعباسلا عبات ١١
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توزيع مقترح لخطة تدري�س منهج ال�سف العا�سر

مجموع ح�س���س الف�سل الدرا�سي الأول )120( ح�س��ة تقريبا، اأما الف�سل الدرا�سي الثاني فمجموعها )94( ح�سة تقريبا، اأي بواقع 

)7( ح�س���س اأ�س��بوعيا، طيلة )86( يوما درا�س��ة فعليّة في الف�سل الدرا�س��ي الأول، و)67( يوما في الف�س��ل الدرا�سي الثاني. وعلى 

المعلمين في المدار�س ذات الفترتين مراعاة ن�ساب الح�س�س في مدار�سهم وهي)6( ح�س�س فقط اأ�سبوعيا.

 رھشلا ةدحولا صصحلا ددع
 لصفلا

 يساردلا

 سطسغأ ةعجارم ٧

 لوألا

 )ةیناثلا -ىلوألا( تادحولا: لوألا روحملا ٢٩
 

 ربمتبس

٣٢ 
 )ةثلاثلا( ةدحولا :لوألا روحملا عبات

 )ةیناثلاو ىلوألا( ناتدحولا : يناثلا روحملا
 ربوتكأ

٢٤ 
-)ةثلاثلا ةدحولا - ةیناثلا ةدحولا عبات( :يناثلا روحملا

 ىلوألا ةدحولا: ثلاثلا روحملا
 ربمفون

 ربمسید )ةثلاثلا- ةیناثلا - ىلوألا ةدحولا:عبات(: ثلاثلا روحملا ٢٨

 ریاربف )ةیناثلاو ىلوألا( تادحولا: لوألا روحملا ٢١

 يناثلا

٣١ 
 روحملا-ةثلاثلا و ةیناثلا:عبات: لوألا روحملا عبات

 )ىلوألا( ةدحولا :يناثلا
 سرام

٣١ 
 - ةثلاثلا ةدحولا -ةیناثلا ةدحولا : يناثلا روحملا

 )ىلوألا( ةدحولا : ثلاثلا روحملا
 لیربإ

 ویام ةثلاثلا ةدحولاو ةیناثلا ةدحولا : ثلاثلا روحملا ١١
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اإر�سادات وتوجيهات خا�سة بمناهج ال�سفين )11 – 12(:

اأ. ال�سف الحادي ع�سر:

• توجيهات تنفيذ منهاج ال�سف الحادي ع�سر:	

الط��الع على الخطة الدرا�سي��ة المقترحة في الأدلة الم�ساحب��ة للمقررات الدرا�سية في و�س��ع الخطة الف�سلية  «

وتوزيع الدرو�س على مدار �سهور ال�سنة وفق نموذج �سجل التح�سير.

اإط��الع المعل��م الأول، والم�سرف التربوي على الخطة الف�سلية في بداية الع��ام الدرا�سي مع الو�سع في العتبار  «

نوع المدر�سة وعدد الح�س�س المحددة لمادة اللغة العربية.

مراعاة الفروق الفردية عند الطالب في تحديد عدد الح�س�س الالزمة للدرو�س المقررة. «

الت�سرف في عدد الح�س�س بما ل يخل بالمهارات المطلوب تدري�سها. «

تعام��ل المراجعة في العرو�س مدخاًل ل��ه ودر�ساً تمهيدياً لعلم العرو�س وتخ�س�س لذلك ح�ستان متتاليتان؛ لينتبه  «

الطالب اإلى اأهم مبادئ هذا العلم، وللمعلم اأن يثري هذا المدخل النظري بما يتوافر لديه من مراجع.

التميي��ز بين علمي ال�سرف والنحو في درو�س كتاب »المفيد« لتداخلها. فاإذا كان الدر�س عن �سيغ ا�سم الفاعل  «

اأو �سيغ المبالغة اأو �سيغ ا�سم المفعول ....يو�سح للطالب اأننا في باب ال�سرف، اأما اإذا تعلق الدر�س بعمل هذه 

ال�سيغ فاإننا في باب النحو.

توجيه الطالب نحو قراءة الن�سو�س الإثرائية الم�ساحبة للن�سو�س الأدبية لفهم الظاهرة الأدبية مو�سوع المحور. «

أواًل: إرشادات وتوجيهات خاصة بمناهج الصفين )12-11(

مرحلة ما بعد الأ�سا�سي )12-11(
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النشرة التوجيهية لمادة اللغة العربية42
وفقا للخطة الدراسية للعام الدراسي 2020/2019م

ال�سف الثاني ع�سر:

• توجيهات تنفيذ منهاج ال�سف الثاني ع�سر:	

الط��الع على الخطة الدرا�سية المقترحة في الأدلة الم�ساحبة للمقررات الدرا�سية في و�سع الخطة الف�سلية وتوزيع  «

الدرو�س على مدار �سهور ال�سنة وفق نموذج �سجل التح�سير .

اإط��الع المعلم الأول، والم�سرف التربوي على الخطة الف�سلية ف��ي بداية العام الدرا�سي مع الو�سع في العتبار نوع  «

المدر�سة وعدد الح�س�س المحددة لمادة اللغة العربية.

مراعاة الفروق الفردية عند الطالب في تحديد عدد الح�س�س الالزمة للدرو�س المقررة. «

تحليل الن�سو�س الأدبية وربطها بالمحاور التي تنتمي اإليها. «

الت�سرف في عدد الح�س�س بما ل يخل بالمهارات المطلوب تدري�سها. «

تعوي��د الطالب في هذه المرحل��ة من حياتهم الدرا�سية على اأ�سكال الكتابة والمحاورة من خالل تفعيل ح�سة التعبير  «

واإيالئها الأهمية التي ت�ستحق، واعتماد النقا�س والحوار الهادف في ح�س�س المطالعة.

توجيه الطالب نحو قراءة الن�سو�س الإثرائية الم�ساحبة للن�سو�س الأدبية لفهم الظاهرة الأدبية مو�سوع المحور. «
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ثانيًا: الكتب الدراسية المعتمدة وعدد الحصص االسبوعية للصفوف )12-11(

 فصلا
 ةررقملا صصحلا ددع

 تاذ ماع يساسأ ةعبطلا باتكلا عون
 نیترتف

 يداحلا
 ٥  ٦ رشع

 )لوألا ءزجلا( سنؤملا

 ىلإ عوجرلا
 تاعبط لیلد

 بتكلا

 )يناثلا ءزجلا( سنؤملا

 دیفملا

 سنؤملا(ملعملا لیلد
 )دیفملاو

 يناثلا
 ٥  ٦ رشع

 )لوألا ءزجلا( سنؤملا
 )يناثلا ءزجلا( سنؤملا

 دیفملا
 سنؤملا(ملعملا لیلد

 )دیفملاو
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توزيع مقترح لخطة تدري�س منهج ال�سف الحادي ع�سر

ثالثًا: الخطة السنوية للصفين )12-11(

 
 16 ةحفصلا

 صصحلا ددع )*(ةدحولا رھشلا  لصفلا

فلا
 لوألا يساردلا لص

 ٦ )ضورع /ةغالب /فرصو وحن( ةعجارم سطسغأ
 

 

 ربمتبس

  . يلھاجلا رعشلا صئاصخ  :بدأ
 . دبعلا نب ةفرط ةقلعم نم : صوصن ٢٥

 . برعلا دنع يبدألا دقنلا تایادب  :دقن  

 . نامع يف میلعتلا ةضھن  :ةعلاطم

 . لعافلا مسا   :فرص

  . ةغلابملا غیص  :فرص

 ھناكرأ و ھیبشتلا :ةغالب

 . ریبعتلا ةیجھنم  :ریبعت

 . طیطختلا ىلع بیردت  :ریبعت

  .  ينآرقلا رثنلا صئاصخ  :بدأ - ربوتكأ
 
 
 
 

٢٨ 

  ) ١٨ -١ ( فسوی ةروس نم :صوصن  -

 . ءارعشلا لوحف تاقبط :دقن  -
 .  مالسإلا يف رخآلا عم راوحلا :ةعلاطملا  -

  . لعافلا مسا لمع :وحن  -

 .  لوعفملا مسا  :فرص -

 . لوعفملا مسا لمع :وحن  -

 . ھیبشتلا ماسقأ  :ةغالب -

 يلیثمتلا ھیبشتلا  :ةغالب  -

 . ةمدقملا  -

 . رھوجلا   -       

 . يرضحلا لزغلا  -         
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 17 ةحفصلا

 
 
 
 
 

 ربمفون

  . بلق ای كتمدع -
 
 
 
 

٢٠ 

 .  ةبیتق نبا : ءارعشلا و رعشلا -

 . ةرصاعم ةیمالسإ ةفاقث لجأ نم -

  . ةھبشملا ةفصلا -

 . ةھبشملا ةفصلا لمع -

 . ينمضلا ھیبشتلا -

 . بولقملا ھیبشتلا -

 . لیوطلا رحب -

 . ةمتاخلا -

  .  يفصولا يدرسلا عوضوملا :ریبعت - ربمسید
 

 . ةردانلا و ةیلثملا ةیاكحلا يف يعامتجالا دقنلا :بدأ - ٢٨

 عفقملا نبا : دوسألا و  بارغلا لثم :صوصن -

 . ظحاجلا : ةرصبلا يضاق :صوصن -

 . لایجألا نیب :ةعلاطم -

 يبدألا لیلحتلا ىلع بیردت :دقن -

 .  لیضفتلا مسا :فرص -
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 18 ةحفصلا

 . لیضفتلا مسا لمع :وحن -

 . زاجملا و ةقیقحلا :ةغالب -

 . طیسبلا رحب :ضورع

 . راوحلا :ریبعت -

 . يلیلحتلا عوضوملا -

 . ةماع ةعجارم  -
 

فلا
                                                                                                                                                                                                                                            يناثلا يساردلا لص

 

 
 ریاربف

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  . ءایحإلا  ةسردم :بدأ -
 
 
 

١٨ 
 
 
 
 

 
 

 . يقوش دمحأ : ةیسلدنأ :صوصن -

 .  يفصرملل " ةیبدألا ةلیسولا " :دقن -

 .  ينزاملا و داقعلل"  ناویدلا  "

 . الامج رثكأ ةایحلا لعجی حماستلا :ةعلاطم -

 . ةیربخلا و ةیماھفتسالا ) مك ( :وحن -

 ریسكتلا عمج :فرص -

 ةراعتسالا :ةغالب -

 . ةینكملا و ةیحیرصتلا ةراعتسالا :ةغالب -

 . شاقنلا و لیلحتلا :ریبعت -
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 19 ةحفصلا

 
 سرام

  "  ناویدلا  " ةسردم :بدأ -
 
 
 

٢٦ 
 

  نوھی تامملا يف سیفن لك :صوصن -

 . رصاعملا يبرعلا رعشلا يف دیدجتلا تاكرح :دقن -

 . نامدإلا:ةعلاطم -

 بارعإلا نم لحم اھل يتلا لمجلا -

 بارعإلا نم لحم اھل سیل يتلا لمجلا -

 .  ةیلیثمتلا ةراعتسالا :ةغالب -

 . براقتملا رحب :ضورع -

 .) مایألا ( يلیلحت ریبعت :ریبعت -

 . ةنھربلا :ریبعت -

 . يرجھملا بدألا صئاصخ :بدأ -

 . يضام وبأ ایلیإ: ءاسملا :صوصن -

  ناربج لیلخ ناربج : ةحومطلا ةجسفنبلا :صوصن -

 . ةضماغلا ةماستبالا :ةعلاطم -

 . ثارتلا و ةیرصعلا نیب رحلا رعشلا ةبرجت :دقن -

  . ينطولا ررحتلا میق دیجمت :بدأ - لیربإ
 
 
 
 

  ةایحلا ءادن:صوصن -

  ىفنملا نم ةلاسر :صوصن -
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مجم��وع ح�س�س الف�سل الدرا�سي الأول )107( ح�سة تقريبا، اأم��ا الف�سل الدرا�سي الثاني فمجموعها )81( ح�سة تقريبا، اأي بواقع 

)6( ح�س���س اأ�سبوعي��ا، طيلة )86( يوم��ا درا�سة فعليّة في الف�سل الدرا�س��ي الأول، و)67( يوما في الف�س��ل الدرا�سي الثاني. وعلى 

المعلمين في المدار�س ذات الفترتين مراعاة ن�ساب الح�س�س في مدار�سهم وهي )5( ح�س�س فقط اأ�سبوعيا. 

 
 20 ةحفصلا

 
 يناثلا يساردلا لصفلا امأ ،ابیرقت ةصح )١٠٧( لوألا يساردلا لصفلا صصح عومجم •

 ّةیلعف ةسارد اموی )٨٦( ةلیط ،ایعوبسأ صصح )٦( عقاوب يأ ،ابیرقت ةصح )٨١( اھعومجمف
 سرادملا يف نیملعملا ىلعو .يناثلا يساردلا لصفلا يف اموی )٦٧(و ،لوألا يساردلا لصفلا يف
  .ایعوبسأ طقف صصح )٥( يھو مھسرادم يف صصحلا باصن ةاعارم نیترتفلا تاذ

 

  . ةیمنتلا و ةئیبلا :ةعلاطم -
٢٦ 

 . رعشلا  يف ضومغلا ةرھاظ :دقن -

 . ةیماعلاو ىحصفلا :دقن -

 ناكملاو نامزلا امسا :فرص -

 ةلآلا مسا :فرص -

 . لسرملا زاجملا تاقالع :ةغالب -

 . يأرلا ءادبإ و لیلحتلا :ریبعت -

 . ریرقتلا ةباتك :ریبعت -

  يبدألا لیلحتلا ىلع بیردت :دقن - ویام
 

 ةعجارم :فرصو وحن - ١١

 . ةیانكلا :ةغالب -

 . لماكلا رحب :ضورع -

 . ةیمسرلا ةلاسرلا :ریبعت -

  ةعجارم -
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 21 ةحفصلا

 رشع يناثلا فصلا

 لصفلا

 يساردلا
 صصحلا ددع )*(سردلا/ةدحولا رھشلا

 لوألا

 ٦ .ةماع ةعجارم - سطسغأ

 

 ربمتبس

 .يبنتملا بیطلا وبأ  :بدأ -
 ىمسی نأ لج يغتبأ ام :صوصن -
 عمتجملا و ةأرملا :ةعلاطم -
 ریبعتلا ةیجھنم :ریبعت -
 .يلیلحت ریبعت :ریبعت -
 بجعتلا بولسأ :وحن -
 فرحب دیزملا :فرص -

 يناعملا ملع :ةغالب -

 ةیئارثإ ةعلاطم -

٢٥ 

 ربوتكأ

 . يسلدنألا بدألا يف :بدأ -
 اقاشع نحن انیقب و متولس :صوصن -
 ةیدرسلا لاكشألا روطت :بدأ -
 ةیضیرقلا ةماقملا :صوصن -
 ةعجارم -
 ةیئارثإ ةعلاطم -
 ةیراحصلا ةماقملا :صوصن -
 عمتجملا و لیعامسإ :ةعلاطم -

 ھیلإ دنسملاو دنسملا :ةغالب -

٢٨ 

 ربمفون

 
 ریذحتلا و ءارغإلا :وحن -
 )١( صیخلتلا :ریبعت -
 )٢( صیخلتلا :ریبعت -
 نیفرحب دیزملا :فرص -
 ریخأتلا و میدقتلا :ةغالب -
 .  ةیمالسإلا ةیبرعلا ةفاقثلا يف لقعلا :بدأ -
 . رطاف ةروس نم :صوصن -
 ةعجارم -
 ةیئارثإ ةعلاطم -
 . نیقیلا و كشلا :صوصن -
 لبقتسملا ةعانص :ةعلاطم -

٢٠ 

توزيع مقترح لخطة تدري�س منهج ال�سف الثاني ع�سر
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 22 ةحفصلا

 ربمسید

 رفاولا رحب :ضورع -
  يبرعلا رعشلا يف دھزلا :بدأ -
 مذلا و حدملا :وحن -
 ةیدیلقتلا نامع ىقیسوم :ةعلاطم -
 ءاقلإلا نف :ریبعت -
 يفحصلا قیقحتلا :ریبعت -
 فرحأ ةثالثب دیزملا :فرص -
 ءاشنإلاو ربخلا :ةغالب -
 عماطملا رورغ يف :صوصن -
 ةیئارثإ ةعلاطم -
 ءاثر و ناطوألا ىلإ نینحلا رعش :بدأ -

 نادلبلا
  ناوریقلا بارخ :صوصن -

 ةرقف لیلحت :ریبعت -
 ھضارغأو ھعاونأ ربخلا :ةغالب -

 لمرلا رحب :ضورع -

 

٢٨ 

 

 

 يناثلا

 ریاربف

 ةیبرعلا ةدیصقلا لاكشأ روطت :بدأ -
 ةعجارم -
 رطملا ةدوشنأ :صوصن -
 حرطم ىلإ بح ةدیصق :صوصن -
 زجرلا رحب :ضورع -
 يھنلاو رمألا :ةغالب -
 يحرسملا بدألا :بدأ -
 بوعشلا راوح :ةعلاطم -

 ءانثتسالا بولسأ :وحن -

١٨ 

 سرام

 فھكلا يف انثبل مك :صوصن -
 ةعجارم -
 ةیئارثإ ةعلاطم -
 ةیتاذل ةریسلا :بدأ -
 ةلوفطلا دھع :صوصن -
 ينامع رماغم :صوصن -
 يراضحلا لصاوتلا ةرجش :ةعلاطم -
 ةصق ةباتك :ریبعت -
 لالدتسالا :ریبعت -
 ماھفتسالا بولسأ :وحن -
 ماھفتسالا :ةغالب -
 ءادنلا بولسأ :وحن -

 لادبإلا :فرص -

 

٢٦ 
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 23 ةحفصلا

 لیربإ

 جزھلا :ضورع -
 ةعجارم -
 ةیئارثإ ةعلاطم -
 . ةیدرسلا لاكشألا روطت :بدأ -
 دیدجلا مویلا :صوصن -
  رقفلا نمز :صوصن -
 غارفلا تقوو بابشلا :ةعلاطم -
 ةیضق لوح راوحلا :ریبعت -
 ةنھربلا :ریبعت -
 طرشلا بولسأ :وحن -
 ءادنلا :ةغالب -
 قیبطت -
 لالعإلا :فرص -

 اھتالكشمو ةیبدألا ةمجرتلا راوح :بدأ -

 

 

 

 

٢٦ 

 ویام

 بدألا و امنیسلا :ةعلاطم -

 مسقلا بولسأ :وحن -

 ةیبرعلا ءارحصلا :صوصن -

 ماغدإلا :فرص -

 ؟ اثحب بتكت فیك :ریبعت -

 يفحصلا راوحلا :ریبعت -

 ةماع  ةعجارم -

 ةیئارثإ ةعلاطم -

١١ 

 
 يناثلا يساردلا لصفلا امأ ،ابیرقت ةصح )١٠٧( لوألا يساردلا لصفلا صصح عومجم •

 ّةیلعف ةسارد اموی )٨٦( ةلیط ،ایعوبسأ صصح )٦( عقاوب يأ ،ابیرقت ةصح )٨١( اھعومجمف
 سرادملا يف نیملعملا ىلعو .يناثلا يساردلا لصفلا يف اموی )٦٧(و ،لوألا يساردلا لصفلا يف
  .ایعوبسأ طقف صصح )٥( يھو مھسرادم يف صصحلا باصن ةاعارم نیترتفلا تاذ

 )١(مقر قحلم
 

 

 

 

مجموع ح�س���س الف�سل الدرا�سي الأول )107( ح�سة تقريبا، اأما الف�س��ل الدرا�سي الثاني فمجموعها )81( ح�سة تقريبا، 

اأي بواقع )6( ح�س�س اأ�سبوعيا، طيلة )86( يوما درا�سة فعليّة في الف�سل الدرا�سي الأول، و)67( يوما في الف�سل الدرا�سي 

الثاني. وعلى المعلمين في المدار�س ذات الفترتين مراعاة ن�ساب الح�س�س في مدار�سهم وهي )5( ح�س�س فقط اأ�سبوعيا. 
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ملحق رقم)1(

القراءة الحرة في مناهج الحلقة الأولى:

اأول: مفهوم )القراءة الحرة( في اللغة العربية: 

يمك��ن تعري��ف )القراءة الحرة( باأنها القراءة الموازية للكتب المقررة وهي �س��كل مقنن من اأ�س��كال القراءة حيث يتم 

توجيه التلميذ اإلى اختيار كتاب يتنا�س��ب مع ميوله واحتياجاته، وم�س��تواه العمري والعقلي ويكون هذا الختيار تحت 

اإ�سراف المعلم وذات عالقة باأهداف المنهاج الر�سمي. 

ثاني��اً: يح��دد المعلم  الأهداف الإجرائية الخا�س��ة بالقراءة الحرة وي�س��تقيها م��ن الأهداف  العامة ف��ي مراحل التعليم 

المختلفة في �سوء حاجات الطلبة وم�ستوياتهم التح�سيلية، وهي:

تحقيق الأهداف العامة التي ت�سعى مناهج اللغة العربية المقررة اإليها.	•

التدريب على مهارات القراءة المختلفة واأنواعها: الت�سفحية  والجهيرة وال�سامتة.	•

التدريب على مهارات الكتابة المقررة في الكتب الدرا�سية.	•

التدريب على مهارات التعبير ال�سفوي والكتابي المقررة في الكتب الدرا�سية.	•

تنمية القدرة القرائية وما تنطوي عليه من قدرات عقلية مختلفة مثل: التذكر، والتخيل، والتفكير، والتحليل، والنقد، 	•

وال�ستنتاج، والقدرة على حل الم�سكالت، والإبداع ال�سخ�سي.

تنمية حب القراءة والطالع  واإ�ساعة المتعة القرائية.	•

تنمية الرغبة في البحث الم�ستمر عن المعرفة وم�سادرها المتعددة.	•

تحقيق ال�ستقالل القرائي المتدرج.	•

تحقيق الذات والتقدير الجتماعي لها وتهذيب النف�س بالأخالق الفا�سلة.	•

التوعية بق�سايا المجتمع بما يتنا�سب مع المرحلة العمرية والنف�سية.	•

الك�سف عن المواهب في مجالت الأدب المختلفة.	•
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الو�سائل التعليمية:

كتب القراءة الحرة، وعناوينها متعددة .	•

الأن�سطة التي �سينفذها التالميذ.	•

�سفحات »بين رفوف مكتبتي« الواردة في كتاب ال�سفين الثالث والرابع مثال.	•

ثالثاً:خطوات تدري�س القراءة الحرة:

مهدي بذكر اأهمية القراءة.	•

 عرفي التالميذ ب�سل�سلة الكتب والق�س�س المتوافرة في المدر�سة.	•

حددي مع التالميذ اأهداف القراءة الحرة، و اأدوار كّل من التالميذ والمعلمة .	•

عرفي التالميذ باأ�ساليب التقويم المتبعة وكيفية تعبئة ال�ستمارة المعتمدة في المطالعة الإثرائية )القراءة الحرة(.	•

اتركي مجال الختيار مفتوًحا للتالميذ في انتقاء  الكتب /الق�س�س.	•

حددي الزمن المخ�س�س للقراءة والموعد النهائي ل�ستكمال متطلبات ح�سة القراءة الحرة.	•

ل ت�ستعجلي التالميذ في قراءة الكتاب/الق�سة.	•

اطلب��ي اإل��ى التالميذ تعبئة البيانات المطلوبة ع��ن الق�سة/الكتب المقروءة الواردة في بن��د »بين رفوف مكتبتي« في 	•

كتاب ال�سفين الثالث والرابع مثال على ذلك.

وجهي  اأ�سئلة عابرة للتالميذ ب�سكل فردي في اأثناء متابعتك لهم وهم يقروؤون في ال�سف، كاأن ت�ساألهم:	•

- ما عنوان ق�ستك؟

- من كاتب الق�سة؟

- ما ا�سم دار الن�سر؟

- ما ال�سخ�سية المميزة في الق�سة التي اأعجبتك؟

- هل اأنت م�ستمتع بقراءة الق�سة؟ ولماذا؟

- ما الحدث البارز في الق�سة؟
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- هل ت�ستطيع توقع نهاية الق�سة؟

نف��ذي مع التالمي��ذ اأن�سطة اإبداعية بعد اإنهاء قراءة الق�سة/الكتاب وفًقا لنمط الق��راءة الذي اتبعتيه )القراءة الفردية، 	•

القراءة الثنائية، القراءة الجماعية(، والكتاب المدر�سي ت�سمن مجموعة من هذه الأن�سطة.

قيمي قراءة التالميذ من خالل ا�ستمارة تقويم المطالعة الإثرائية )القراءة الحرة(. تجتهد المعلمة في ت�سميمها.	•

ملحق رقم)3(

�سرح طريقة الو�سول اإلى المحتوى الإلكتروني لأحب لغتي لل�سف الرابع

http://ict.moe.gov.om :اأول: انقر على الرابط الآتي

النشرة التوجيهية لمادة اللغة العربية     للعام الدراسي     ٢٠١٩/٢٠١٨ 
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ثانيا: انقر على تبويب ) الم�ستودع الرقمي( ثم خيار) المحتويات الإلكترونية(

ثالثا: ا�سغط على �سندوق اللغة العربية

رابعاً: ا�سغط على خيار الم�ساهدة لأحب لغتي الجزء الأول التفاعلي لل�سف الرابع

النشرة التوجيهية لمادة اللغة العربية     للعام الدراسي     ٢٠١٩/٢٠١٨ 
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ملحق رقم)3(

القراءة الحرة في مناهج الحلقة الثانية

اأوًل:مفهوم )القراءة الحرة/ المطالعة الإ�سافية( في مناهج اللغة العربية: 

يمك��ن تعري��ف )القراءة الحرة( باأنها الق��راءة الموازية للكتب المقررة وهي �سكل مقنن م��ن اأ�سكال القراءة حيث يتم 

توجي��ه الطالب اإلى اختيار كتاب يتنا�سب مع ميول��ه واحتياجاته، وم�ستواه العمري والعقلي ويكون هذا الختيار تحت 

اإ�سراف المعلم وذات عالقة باأهداف المنهاج الر�سمي. 

ثاني��اً: يح��دد المعلم  الأه��داف الإجرائية الخا�سة بالق��راءة الحرة وي�ستقيها م��ن الأهداف  العامة ف��ي مراحل التعليم 

المختلفة في �سوء حاجات الطلبة وم�ستوياتهم التح�سيلية، وهي:

تحقيق الأهداف العامة التي ت�سعى مناهج اللغة العربية المقررة اإليها.	•

التدريب على مهارات القراءة المختلفة واأنواعها: الت�سفحية  والجهيرة وال�سامتة.	•

التدريب على مهارات الكتابة المقررة في الكتب الدرا�سية.	•

التدريب على مهارات التعبير ال�سفوي والكتابي المقررة في الكتب الدرا�سية.	•

تنمية القدرة القرائية وما تنطوي عليه من قدرات عقلية مختلفة مثل: التذكر، والتخيل، والتفكير، والتحليل، والنقد، 	•

وال�ستنتاج، والقدرة على حل الم�سكالت، والإبداع ال�سخ�سي.

تنمية حب القراءة والطالع  واإ�ساعة المتعة القرائية.	•

تنمية الرغبة في البحث الم�ستمر عن المعرفة وم�سادرها المتعددة.	•

تحقيق ال�ستقالل القرائي المتدرج.	•

تحقيق الذات والتقدير الجتماعي لها وتهذيب النف�س بالأخالق الفا�سلة.	•

التوعية بق�سايا المجتمع بما يتنا�سب مع المرحلة العمرية والنف�سية.	•
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الك�سف عن المواهب في مجالت الأدب المختلفة.	•

ثالثاً:هناك عدة طرائق لتدري�س القراءة الحرة؛ منها:

الطريقة الأولى:

مهد بذكر اأهمية القراءة.	•

 عرف الطلبة ب�سل�سلة الكتب والق�س�س المتوفرة.	•

حدد مع الطلبة اأهداف القراءة الحرة، و اأدوار كّل من الطلبة والمعلم .	•

عرف الطلبة باأ�ساليب التقويم المتبعة وكيفية تعبئة ال�ستمارة المعتمدة في المطالعة الإثرائية )القراءة الحرة(.	•

اترك مجال الختيار مفتوًحا للطلبة في انتقاء  الكتب /الق�س�س.	•

حدد الزمن المخ�س�س للقراءة والموعد النهائي لت�سليم ال�ستمارة.	•

ل ت�ستعجل الطلبة في قراءة الكتاب/الق�سة.	•

وجه  اأ�سئلة عابرة للطلبة ب�سكل فردي في اأثناء متابعتك لهم وهم يقروؤون في ال�سف،كاأن ت�ساألهم:	•

   - ما عنوان ق�ستك؟

    - من كاتب الق�سة؟

    - ما ا�سم دار الن�سر؟

    - ما ال�سخ�سية المميزة في الق�سة التي اأعجبتك؟

   - هل اأنت م�ستمتع بقراءة الق�سة؟ ولماذا؟

   - ما الحدث البارز في الق�سة؟

   - هل ت�ستطيع توقع نهاية الق�سة؟

قيم قراءة الطلبة من خالل ا�ستمارة تقويم )المطالعة الإثرائية/الإ�سافية( الواردة في وثيقة التقويم.	•
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الطريقة الثانية: 

التزم الخطوات )1، 2، 3،( المذكورة في الطريقة الأولى.	•

وزع الكتب / الق�س�س على الطلبة بحيث تاأخذ كل مجموعة منهم كتاب/ق�سة.	•

يقراأ الطلبة الكتاب/ الق�سة ويتناق�سون في م�سمونه مع مراعاة الهدوء في اأثناء القراءة بمعدل �سفحة وب�سكل متوال 	•

حتى انتهائهم من القراءة.

يقراأ الطلبة الق�سة ب�سكل فردي.	•

ناق�س الطلبة في الفكرة العامة واأحداث الق�سة وال�سخ�سيات الواردة في الق�سة.	•

تق��وم مجموعة الطلبة باقتراح ن�ساط م�ساحب للق�سة وعر�سه اأمام الزمالء، مثل: ر�سم موقف من مواقف الق�سة، اأو 	•

ر�س��م �سخ�سية من �سخ�سيات الق�سة ، اأو ر�سم غالف الق�س��ة، اأو تمثيل الق�سة، اأو �سرد الق�سة بالتتابع بحيث يبداأ 

اأح��د الطلبة ويكمل الآخر وهكذا حتى انتهاء ال�سرد مع ا�ستخدام العبارات المنا�سبة للربط بين اأحداث الق�سة، اأو 

اقتراح نهاية اأخرى للق�سة.

يقوم كّل تلميذ بتعبئة ا�ستمارة التقويم لما قراأ وفق راأيه ال�سخ�سي.	•

للتوا�سل وال�ستف�سار:

 ينورتكلالا دیربلا يفیظولا ىمسملا

 Barakat.brashdi@moe.om ةیبرعلا ةغللا جھانم ریوطت مسق سیئر
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تم التصميم واإلخراج الفني 

بمركز إنتاج الكتاب المدرسي والوسائل التعليمية
بالمديرية العامة لتطوير المناهج

بوزارة التربية والتعليم 


