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 القراءة
KG1 students KG2 students 

يطور وعيا ألصوات اللغة .1
 يتعرف على كلمات تبدأ بنفس الوحدة الصوتية )مصوت+صائت(. 1 يتعرف على السجع واأللقاء ) أناشيد، قصص، أهازيج، أمثال شعبية(. 1

يقطع الكلمات إلى مقاطع.. 2 . يتذكر ويردد التقفية في اناشيد صغيرة مقفاة .2

يؤلف كلمات مسجوعة لها معنى .. 3 يركب كلمات من مقاطع مختلفة.. 3

.يعزل المقطع األول واألخير من الكلمة.4 .يقسم المقاطع إلى وحدتين صوتييتين أساسيتين ) جسم + تقفيلة(.4

متشابهة في الكلمات. .يتعرف على مقاطع5 .يركب من مقاطع من وحدتين صوتييتين أساسيتين ) جسم + تقفيلة(.5

.يتعرفون على الصوامت والصوائت في بداية الكلمة ونهايتها.6

.يقطعون الكلمة إلى أصوات وصوائت.7

يفهم المبدأ الهجائي ويعرف األحروف بأسمائها وأصواتها وأشكالها.2
األحرف الهجائية ويميزها كفئة مستقلة عن الرموز األخرىيتعرف على  .1

  ) الرسوم واألرقام(.  .2
يتعرف أسماء الحروف الهجائية بتسلسلها كاملة. .1

يعرف بعض أسماء الحروف. .3 يعرف العالقة بين أسماء كل الحروف وأشكالها المنفصلة..2

يتعرف تسلسل اسماء الحروف بشكل جزئي..3  يتعرف على األشكال المختلفة لمعظم الحروف. .3  

.يربط بين أسماء بعض الحروف وأشكالها.4 .يميزالعالقة بين أسماء الحروف وأصواتها وأشكالها.4

.يمارس بدايات القراءة والكتابة3
يتعلم الطريقة الصحيحة إلمساك القلم. .1 الصحيح إمالئيا.يكتب بعض الكلمات تمثل اسمه واسماء االخرين بشكلها . 1

. يحاول الكتابة عن طريق الخربشة .2 كتابيا وصوتيا ولو جزئية. يكتب كلمات مستعمل .2

. يتعرف على إسمه مكتوبًا. 3 يقرأ قراءة صوتية ولو جزئية لكلمات جديدة.. 3

. يكتب أسمه الشخصي أحيانا مع خطأ في االتجاه والشكل. 4 .ترتيب مشاهدة تسرد أحداث قصة.4

. يكتبون كلمات تشتمل على حروف عشوائية. 5 .سرد قصة بسيطة بإعتماد أحداث مصورة.5

. في الصف قهيقرأ قراءة صوتية أسماء رفا. 6 .التمييز بين انواع مختلفة من المحاميل الكتابية.6

.في بيئته القريبةيقرأ قراءة تصويرية بعض الكلمات الشائعة . 7 حدثًا..تصفح كتاب والبحث عن صورة تجسم 7
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 الكفايات اللغوية
KG1 students KG2 students 

 يوسع قاموسة اللغوي ويطور لغته المحكية والمعيارية.1
 يوسع قاموسه اللغوي ويثريه بأسماء وأفعال مجردة ومن مضامين مختلفة. 1 يوسع قاموسه اللغوي ) أفعال، أسماء ، حروف( المتعلق بمضامين قريبة من محيطة .1
 والوظيفة( الفئة) يصنف ويعرف كلمات من حيث الحقل الداللي  .2 استعمال االفعال واالسماء والضمائر، بصيغتها الصحيحة بحسب الفئة المحكيةيتقن  .2

 داللية فرعي.ئيسية وحقوال ر يسمي حقوال داللية .3 يعبر بجمل بسيطة ومترابطة  . 3

 : يتعرف على الكلمات الوظيفية التالية . 4

  الجّر: إلى بـ ، لـ ، من.أحرف 
 .كلمات تدل على الكمية : كثير / قليل، كل ، أكثر / أقل 
 ظروف المكان: فوق / تحت، داخل/ خارج، وراء/ أمام ، مع 
 ..ظروف الزمان: اآلن، بعد قليل، أمس ، غدا 

ينتج ،وما يقابلها في اللغة المحكية، و(فعل، فعّل، تفعّل) يتقن استعمال أوزان مختلفة، نحو .. 4

 بشكل حدسي كلمات مختلفة حسب الوزن.
 (. المفاعيل ،الحال ، الظروف) يستعمل جمال مركبة تشتمل على فضالت . 5

 . يستعمل جمال وصفية من توع جمل السبب والنتيجة. 6

قبل، بعد، بسبب،ألن ، أيضا، لكن، إذن ، مثل، أو ) يتعرف على الكمات الوظيفية مثل . 7

 . صحيحويستعملها بشكل 

 يفهم النصوص المسموعة ويحاور ويعبر عن نفسه في مواقف مختلفة.2
يميز االنفعاالت المختلف ) حزن، فرح، غضب( في النصوص المسموعة، ويستجيب . 1 . يتابع تسلسل النصوص المسموعة ويصغي إلى العير بانتباه. 1

 لها.
وبلغة بسيطة ومفهومه آنيه يعبر عن رغبات، أحاسيس، أفكار، مواقف، في موضوعات . 2

 للسامع
 .ينتج نصوصا شفويه قصيرة تصف تجارب عاشها واحداثا شاهدها.2

 . يبادر بالحديث مع رفاقه ومع البالغين، عن تجربته وأفكاره وبرامجه. 3 يتحاور ويتواصل مع االقران والغير، بطرح االسئلة واالجابة عنها دون حرج.. 3

 . يستعمل اللغة للتفاهم ولحل المشاكل وللدفاع عن موقفه. 4 . والضمائر بطريقة سليمةيستعمل ادوات االستفهام . 4

 . الصور أو الرسوم من سلسلة مت شفويه قصصا ينتج. 5 . يسمي االشياء ويصفها باستعمال صفات والوان وظروف. 5

 . يعبر عن موقفه من القصة مراعيا تسلسل احداثها. 6 يعرض قصة بعد سماعها.. 6

 . عن احترامه لرأي غيرهيعبر . 7 

 

 

 

 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Al-Rawabi Private Schools Curriculum Document – 2020 
 

 اإلقبال على الكتاب
KG1 students KG2 students 

 يتعرف على سندات مكتوبة من حيث لغتها، ويدركون مواضعات الكتابة.1
 يتعرف مجموعة من الكتب باالسم..1 يظهر فضوال حول المكتوب، واستعدادا لإلصغاء للقراءة .. 1
 الكتب إلى فئات بحسب االحجام وعدد الصفحات والموضوعات. صنفي. 2 يتعرف نظام الصفحات.. 2
 يتعرف بعض ميزات القصة. 3 يتعرف على عدة كتب باالسم بحسب الغالف.. 3
 .يعيد سرد أحداث قصة في فعاليات بعد القراءة او االستماع.4 .يتعرف على كلمات وجمل من كتب معروفة، ويكرر قرائتها باستمتاع.4

 .يفهم الهدف من القصة.5 الكلمات والصور..يربط بين 5

 .يعتمد الذاكرة في إعادة سرد االحداث.6 .يظهر فهما للحدث الرئيسي في الكتب المالئمة لسنة.6

 .ينتج قصة قصيرة باعتماد كتاب معروف او الخيال او الحياة اليومية.7 .يفهم أن القراءة تعتمد على النص المكتوب، وتفسر بواسطة الرسوم.7

.يتعرف االقسام المختلفة للكتاب، ويصف وظيفتها: الغالف، العنوان، النص، الرسوم 8 .يعرف أن نفس الشخصيات تتكرر في الرسوم التوضيحية المختلفة في كل قصة.8

 التوضيحية.

 اليسار..يعرف اتجاه التصفح والقراءة من اليمين إلى 9 .يعرف ان اتجاه إمساك الكتاب من االعلى إلى االسفل.9

 .يستعمل المعلومات الظاهرة في أجزاءالكتاب، لتخمين مضمونه.10 .يستعين بالغالف االمامي للكتاب كنقطة انطالق لبداية تصفحه.10

 .يميز بين كتب من أنواع مختلفة ) قصة كتاب معلومات، قصة مصورة......(11

 محاميل مختلفة..يظهر مقدرة على التعامل مع كتب محوسية ومسجلة في 12

 اإلقبال على الكتابة
 يتحكم في حركات الجسم.1

 يستقيم عند الجلوس. 1 يستقيم عند الجلوس. 1

تأكيد الجنبية ) وضعيه الجذع على المقعد، ضم الرجلين ووضعهما على االرض . 2

 وضع اليدين على الطاولة(
ووضعهما على األرض، وضع .تأكيد الجنبية ) وضعية الجذع على المقعد، ضم الرجلين 2

 اليدين على الطاولة(.
 .يتحكم في حركات اليد2

يرسم ويلون ويدهن ويخطط بطريقة حرة ) خطوط دائرية، منحنية، مستقيمة، مائلة، . 1

 منكسرة، افقية ، عمودية(
يقلد رسما، يستغل فضاء الورقة، يكتب باتباع السطر، يراعي المسافة بين الحروف . 1

 والكلمات.

 يتحكم في كتابة الحروف والكلمات واألرقام.3
وبأدوات كتابة ( منفردة، متصلة بحروف أخرى) يكتب حروف في وضعيات مختلفة . 1 .يقلد شكال او كتابة ) كلمات مألوفة(.1

 (قلم حبر، قلم حبر جاف، قلم لبدي، قلم الرصاص ، ريشة الرسم) مختلفة
 . يكتب كلمات من حروف متفرقة . 2 بالقص، بالدهن.. يشكل الحروف واالرقام بالعجينة ، 2
 يكتب جمل بسيطة من كلمات متفرقة . 3 .يرتب حروف الكلمات كتابة باتباع مثال.3
 يكتب ارقام وتواريخ ترتبط بمحيطة . 4 .يرتب االرقام كتابة، باتباع مثال4
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 وثيقة منهاج اللغة العربية

الحضارة العربية فهي اللغة الوطنية التي بها يتجذّر المتعلّم في هويّته الوطنيّة، وبواسطتها يتأّصل في تحظى اللغة العربية بمنزلة مركزية في المنظومة التربوية لمملكة البحرين، 

. وتبعا لذلك، فهي اح عن مشاعره وحاجاتهاإلسالمية. وهي أداته الّرئيسيّة التي يعتمدها في التواصل مع اآلخرين والتّعبير عن المفاهيم والمعاني الذّهنية والوجدانية، واإلفص

 حصيال وإنتاجا، في مختلف مجاالت المعرفة.تُعلَُّم في كافة المراحل تعليما يضمن حذقها وإتقانها بما يمّكن من استعمالها، ت

 إّن تدريس اللغة العربية يهدف عبر مختلف أنشطتها إلى تحقيق المقاصد التربوية التالية:

 غرس روح االعتزاز في نفوس الناشئة بلغتهم، ودعم إيمانهم بقدراتها على مواكبة العصر في تطّوره الحضاري والعلمّي. -

 هيئتهم لالندماج في الحياة االجتماعية والعيش مع اآلخرين.توثيق صلتهم بواقعهم قصد ت -

 تغذية عاطفتهم وصقل أذواقهم بمساعدتهم على اكتشاف ما في العربية من أسرار فنية وجمالية. -

 طاقة اإلبداع لديهم. ظتنمية خيالهم وإيقا -

اليب العربية وتراكيبها وِصيَغها، كتابة ومشافهة بما يعزز قدرتهم على التواصل الفعّال مع تنمية الملكة اللغوية لدى المتعلّمين، بإغناء زادهم اللغوي وتمكينهم من حذق أس -

 اآلخرين.

 تنمية قدراتهم اللغوية التواصلية بتوظيف التكنولوجيا الحديثة للمعلومات واالتصال.  -

 يع.توسيع دائرة معارفهم وثقافتهم، بتمكينهم من فرص البحث ومعالجة المشاكل وإنجاز المشار -

 تدريبهم على النقد البنّاء والتقييم، وتوّخي منهجيات ناجعة من أجل بناء مواقف شخصّية. -

 وبناء على ما تقّدم، أقيم منهج اللغة العربية على الكفايات )المهارات( الكبرى التالية:

 كفاية االستماع. -

 كفاية التواصل الشفوي. -

 كفاية القراءة. -

 كفاية إنتاج النصوص. -
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 الحلقة األولى من التعليم )الّصفوف األول والثاني والثالث(

التواصل. واستنادا إلى ذلك يُنتظر من يرمي تدريس اللغة العربية في هذه المرحلة إلى إنماء قدرات المتعلمين التواصلية، وتسهم مختلف أنشطتها بنسب متفاوتة في تحقيق كفاية 

 المعلّم أن يعمل، في كّل األنشطة على:

 نويع مقامات التّواصل الّدافعة إلى التّفاعل مع مختلف التّعلّمات.ت 

 ستعماال وظيفيّا.تخيّر الوضعيات المستمّدة من واقع المتعلّمين والكفيلة بخلـق الّشـعور بالحاجـة لـديهم الستعمال مكتسباتهم المعرفيّة واللّغويّة ا 

  .اعتبار خطإ التّلميذ منطلقا لتعلّمات جديدة 

  المتعلّم على التّواصل بالعربيّة الفصيحة انطالقا من زاده اللّغوي. تشجيع 

في وحدة تعليميّة متكاملة. وبممارسة أنشطة اللّغة العربيّة يوميّا  وتندمج كفايات التعلّم األربع، كفاية االستماع وكفاية التواصل الشفوي وكفاية القراءة وكفاية إنتاج النصوص، 

 وحدة تنمو تلك الكفايات ويتيّسر توظيفها بصورة طبيعيّة بحسب مقتضيات المقام. شفويّا وكتابيّا ضمن ال

:ويمكن تحقيق مجاالت التعلّم وتمكين المتعلّم من الكفايات الالزمة كما هو مبيّن في الجدول التالي   
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1-3 وي فاالستماع والتواصل الش  
Grade 1 students Grade 2 students Grade 3 students 

 يتقبل خطابًا في االستماع
 ينصت باهتمام لخطاب اآلخر .1
 يفهم معنى ما يستمع إليه .2
 يؤول الخطاب .3
 يبني معنى الخطاب .4

 ينصت باهتمام لخطاب اآلخر .1
 يفهم معنى ما يستمع إليه .2
 يؤول الخطاب .3
 يبني معنى الخطاب .4

 ينصت باهتمام لخطاب اآلخر .1
 يفهم معنى ما يستمع إليه .2
 يؤول الخطاب .3
 الخطابيبني معنى  .4

 تواصل الشفويينتج نصًّا في ال
 ينادي من أجل اإلخبار )يستعمل النداء( .1
 ينادي لطلب القيام بعمل )يستعمل األمر والنهي واالستفهام( .2
 يطلب تعيين الذوات ويعيّنها )يستعمل من+أسماءاإلشارة( .3
 يطلب تعيين المكان ويعيّنه )يستعمل مشيرات المكان(  .4

 )يستعمل النداء(ينادي من أجل اإلخبار  .1
 ينادي لطلب القيام بعمل )يستعمل األمر والنهي واالستفهام( .2
 يطلب تعيين الذوات ويعيّنها )يستعمل من+أسماءاإلشارة( .3
 يطلب تعيين المكان ويعيّنه )يستعمل مشيرات المكان(  .4

 يعيّن القائم بالعمل باإلشارة .1
 يعيّن القائم بالعمل بالموصول .2
 يعبر عن الكم .3
 في الفضاء )يستعمل الظروف( يعيّن الحدث .4
 يعيّن الحدث بالنّسبة إلى حدث آخر .5

يطلب تعيين الحدث المنقضي ويعيّنه )يستعمل مشيرات  .5

 الزمان(
يطلب تعيين الحـدث غيـر المنقضـي ) فـي الحاضر أو  .6

 المستقبل ( ويعيّنه
يطلب تعيين الحدث في الّزمان ويعيّنه )يستعمل مشيرات  .7

 والمستقبل(الماضي والحاضر 
 يعبّر عن االنقضاء / االستمرار )يستعمل كان/ مازال( .8
يطلب تعيين االبتداء واالنتهاء في الّزمان ويعيّنهما  .9

)يستعمل مشيرات االبتداء في الزمان أو المكان ومشيرات 

 االنتهاء(

 يطلب تعيين الحدث المنقضي ويعيّنه )يستعمل مشيرات الزمان( .5
نقضـي ) فـي الحاضر أو المستقبل يطلب تعيين الحـدث غيـر الم .6

 ( ويعيّنه
يطلب تعيين الحدث في الّزمان ويعيّنه )يستعمل مشيرات  .7

 الماضي والحاضر والمستقبل(
 يعبّر عن االنقضاء / االستمرار )يستعمل كان/ مازال( .8
يطلب تعيين االبتداء واالنتهاء في الّزمان ويعيّنهما )يستعمل  .9

 المكان ومشيرات االنتهاء(مشيرات االبتداء في الزمان أو 

 يعيّن القائم بالعمل باإلشارة .6
 يعيّن القائم بالعمل بالموصول .7
 يعبر عن الكم .8
 يعيّن الحدث في الفضاء )يستعمل الظروف( - .9

 يعيّن الحدث بالنّسبة إلى حدث آخر - .10
يعيّن الحدث مقيدا بحال مصاحبة )فعل + ..بكذا/بال كذا =  - .11

 .تكلّم بقّوة(
مقيدا بحال تدّل على التدرج )شيئا فشيئا /الواحد يعيّن الحدث  - .12

 تلو اآلخر/ خطوة خطوة(
 .يعيّن الحدث مقيدا بغاية )كي، لـِ( - .13
 يعبر عن االستمرار المطلق - .14
 يعبر عن االستمرار مع المراوحة - .15
 يعبر عن احتمال وقوع الحدث - .16
 يعبر عن سرعة وقوع حدث بعد حدث - .17
 يقارن بالتّفضيل - .18
 شبيهيقارن بالتّ  - .19
يعبر عن مواقف وجدانية إزاء األحداث واألشياء  - .20

 .../متعجبا/مستنكرا/ متسائال / ملتمسا/ متحسرا
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1-3 وي فاالستماع والتواصل الش  
Grade 1 students Grade 2 students Grade 3 students 

في التواصل الشفوي يحاور اآلخر منجزا أعماال لغويّـة محترما السّلوكات التّواصليّة  

 . يطلب تعيين الّصفة ويعيّنها .1

 . يطلب تعيين كيفيّة وقوع الحدث ويعيّنها .2

 يطلب التّقدير ويقّدر .3

التّماثل /  / يطلب المقارنة ويقارن للتّعبير عن المفاضلة .4

 التّشبيه

 يطلب تعداد األشياء أو األحداث ويعّددها .5

 . يطلب تعيين الّصفة ويعيّنها .1
 . يطلب تعيين كيفيّة وقوع الحدث ويعيّنها .2
 يطلب التّقدير ويقدّر .3
التّماثل /  /يطلب المقارنة ويقارن للتّعبير عن المفاضلة  .4

 التّشبيه
 يطلب تعداد األشياء أو األحداث ويعدّدها .5

 . ويعيّنها الّصفة تعيين يطلب .1

 . ويعيّنها الحدث وقوع كيفيّة تعيين يطلب .2

 ويقدّر التّقدير يطلب .3

/  التّماثل/  المفاضلة عن للتّعبير ويقارن المقارنة يطلب .4

 التّشبيه

 ويعدّدها األحداث أو األشياء تعداد يطلب .5

في التواصل الشفوي يحاور اآلخر منجزا أعماال لغويّـة محترما السّلوكات التّواصليّة  
 يطلب تعيين الّسبب / الغاية ويعيّنهما .1
 يأمر و ينهى .2
 يطلب القيام بالفعل على وجـه العـرض والحـّث والتّحضيض .3
 يطلب القيام بالفعل على وجه االلتماس .4
 يطلب المستحيل أو ما يعسر نيله .5
 عن موقفه الوجدانّي إزاء األشياء أو األحداث متعّجبايعبّر  .6
 يعبّر عن موقفه الوجدانّي إزاء األشياء أو األحداث مستنكرا .7
 يعبّر باستعمال عبـارات تسـمح بـربط عالقـات اجتماعيّة .8

 يطلب تعيين الّسبب / الغاية ويعيّنهما .1
 يأمر و ينهى .2
 تّحضيضيطلب القيام بالفعل على وجـه العـرض والحـّث وال .3
 يطلب القيام بالفعل على وجه االلتماس .4
 يطلب المستحيل أو ما يعسر نيله .5
 يعبّر عن موقفه الوجدانّي إزاء األشياء أو األحداث متعّجبا .6
 يعبّر عن موقفه الوجدانّي إزاء األشياء أو األحداث مستنكرا .7
 يعبّر باستعمال عبـارات تسـمح بـربط عالقـات اجتماعيّة .8

 الّسبب / الغاية ويعيّنهمايطلب تعيين  .1
 يأمر و ينهى .2
 يطلب القيام بالفعل على وجـه العـرض والحـّث والتّحضيض .3
 يطلب القيام بالفعل على وجه االلتماس .4
 يطلب المستحيل أو ما يعسر نيله .5

 

   3-1 القراءة
Grade 1 students Grade 2 students Grade 3 students 

 خالل بنيته الكليّة معنى إجمالييقرأ نّصا سرديّا يحصل له من 
 يكّون نّصا / جملة انطالقا من سند بصري .1
 يعبّر عن فهمه لمضمون جملة / نص .2
 يعيد تنظيم المفردات المكّونة لجملة / نص .3
 يصوغ نّصا / جملة .4
يرسم خطوطا وأشكاال )الخطوط واألشكال الممّهـدة لكتابة  .5

 الحروف العربيّة(

 سند بصري يكّون نّصا / جملة انطالقا من .1
 يعبّر عن فهمه لمضمون جملة / نص .2
 يعيد تنظيم المفردات المكّونة لجملة / نص .3
 يصوغ نّصا / جملة .4

 يعبر عن فهمه لنص يقرؤه قراءة صامتة وسريعة .1
إللقاء سؤال يتعلّق  -يقرأ قراءة صامتة سريعة في زمن محدد:  .2

لإلجابة عن سؤال  -لجمع قرائن تدعم اإلجابة  -بمضمون النص 

 يتعلّق بمضمون النص
 يقرأ النص قراءة جهرية مسترسلة ومنغّمة للتّعبير عن فهمه .3
 يلقي النّص الّشعري إلقاء منغّما للتّعبير عن فهمه .4

 

 يتصّرف في النص تصّرفا يدّل على الفهم
 يستخرج أفكار النص الفرعية والفكرة الرئيسية .1 يقرأ الجملة قراءة مسترسلة منغّمـة باعتبـار عالمات التّنقيط .1 يقرأ المقطع منفردا وداخل المفردة .1
يكتب المقطع منفردا وداخل المفردة )المقطع المنفتح القصير/  .2

المقطع المنفتح الّطويل/ التّنوين والتّضعيف / المقطع المنغلق/ 

 أداة التّعريف المتّصلة بالحروف القمرية والّشمسية(
 عالمات التّنقيطيقرأ الجملة قراءة مسترسلة منغّمـة باعتبـار  .3

 يلقي نّصا شعريّا إلقاء يدّل على الفهم .2
 يعيد كتابة الجملة باإلبدال /الّزيادة /الحـذف / التّعويض .3

 يلخص في جمل قصيرة مضمون النّص .2
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 يحّلل البنية السّرديّة إلى مكّوناتها ويتبيّن دالالت كّل منها
يقرأ نصا قراءة صحيحة مسترسلة منغّمة )نصوص سردية  .1

 متنوعة متدرجة من حيث حجمها(
  يحدد أحداث الـنص وشخصـياته واألزمنـة واألمكنة .2

يقرأ نصا قراءة صحيحة مسترسلة منغّمة)نصوص سردية  .1

 . متنوعة متدرجة من حيث حجمها(
 . يحدّد أحداث الـنص وشخصـياته واألزمنـة واألمكنة .2
 . يعيد كتابة النص باإلبدال /الزيـادة /الحـذف / التّعويض .3

يحدد مكونات السرد في النّص ويتبين العالقات القائمة بين :  .1

 .الشخصيات/ األحداث/ األزمنة/ األمكنة
 يتصرف في مكونات السرد بالزيادة والتعويض والحذف .2
 يحدد الموصوف وجوانب الوصف فيه .3
 يحدد الفكرة األساسية التي انعقد عليها النص .4

 يتّخذ موقفا نقديّا من النص
 في حدث من أحداث النصيبدي الّرأي  .1
 يبدي الّرأي في شخصيّة من شخصيّات النص .2

 يبدي الّرأي في حدث من أحداث النص .1
 .يبدي الّرأي في شخصيّة من شخصيّات النصّ  .2
 . يعلّل إجابة .3

 

 
 ____________ 
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   3-1 القراءة

Grade 1 students Grade 2 students Grade 3 students 

 تكنولوجيا المعلومات واالتصاليستعمل 
 يقرأ نّصا .1
 يبحث عن معلومة .2

 

 يقرأ نّصا .1
 يبحث عن معلومة .2

 

 يقرأ نّصا .1
 يبحث عن معلومة .2

  3-1 إنتاج النصوص
Grade 1 students Grade 2 students Grade 3 students 

 يعيد كتابة نصّ 
 .يرتّـب جمال بسيطة يكّون بها نصا .1
 صحيحة وواضحةيكتب ما يملى عليه كتابة  .2

 

 .يرتّـب جمال بسيطة يكّون بها نصا .1
يتصّرف فـي الـنّّص دون إخـالل بـالمعنى للحصول على شكل  .2

مغاير وذلك بـ : تنظيم جديد لعناصره / حذف بعض عناصره 

 .إضافة عناصر جديدة /

  يتصرف في أحداث النص من حيث ترتيبها .1
 .يتصرف في بنية النص السردي .2
األعمـال  -بإغنائه بالوصف ا: ) لّشخصيات يتصرف في النّص  .3

 ...) اإلطاران الزماني والمكاني -واألقوال 
 يتصرف في النّص بإغنائه بحوار .4

 ينتج نّصا سرديّا
 .يكتب نصا قصيرا انطالقا من صورة .1
 ينتج نصا بترتيب جمل بسيطة .2
 . ينتج نصا سرديا انطالقا من أحداث مقدمة له .3
 يغني نصا سرديا بقول فأكثر .4
 ينتج نصا يتأّلف من جمل بسيطة .5

 ينتج نصا بترتيب جمل بسيطة .1
 . ينتج نصا سرديا انطالقا من أحداث مقدمة له .2
 يغني نصا سرديا بقول فأكثر .3
 يغني نصا سرديا بحوار .4
 ينتج نصا يتأّلف من جمل بسيطة .5

 .ينتج نصا سرديا باالستناد إلى زمن القصة حسب البنية السردية .1
 فأكثريغني نصا سرديا بقول  .2
 يغني نصا سرديا بحوار .3

 

 يستعمل تكنولوجيـــــات المعلومـــــات واالتّصـــــال

 يرسل خطابا يعالج نّصا )نصوص قصيرة( .1 يعالج نّصا )نصوص قصيرة( .1
 

 يرسل خطابا يعالج نّصا )نصوص قصيرة( .1
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 وثيقة منهاج اللغة العربية

الحضارة العربية فهي اللغة الوطنية التي بها يتجذّر المتعلّم في هويّته الوطنيّة، وبواسطتها يتأّصل في تحظى اللغة العربية بمنزلة مركزية في المنظومة التربوية لمملكة البحرين، 

. وتبعا لذلك، فهي اح عن مشاعره وحاجاتهاإلسالمية. وهي أداته الّرئيسيّة التي يعتمدها في التواصل مع اآلخرين والتّعبير عن المفاهيم والمعاني الذّهنية والوجدانية، واإلفص

 حصيال وإنتاجا، في مختلف مجاالت المعرفة.تُعلَُّم في كافة المراحل تعليما يضمن حذقها وإتقانها بما يمّكن من استعمالها، ت

 إّن تدريس اللغة العربية يهدف عبر مختلف أنشطتها إلى تحقيق المقاصد التربوية التالية:

 غرس روح االعتزاز في نفوس الناشئة بلغتهم، ودعم إيمانهم بقدراتها على مواكبة العصر في تطّوره الحضاري والعلمّي. -

 هيئتهم لالندماج في الحياة االجتماعية والعيش مع اآلخرين.توثيق صلتهم بواقعهم قصد ت -

 تغذية عاطفتهم وصقل أذواقهم بمساعدتهم على اكتشاف ما في العربية من أسرار فنية وجمالية. -

 طاقة اإلبداع لديهم. ظتنمية خيالهم وإيقا -

اليب العربية وتراكيبها وِصيَغها، كتابة ومشافهة بما يعزز قدرتهم على التواصل الفعّال مع تنمية الملكة اللغوية لدى المتعلّمين، بإغناء زادهم اللغوي وتمكينهم من حذق أس -

 اآلخرين.

 تنمية قدراتهم اللغوية التواصلية بتوظيف التكنولوجيا الحديثة للمعلومات واالتصال.  -

 يع.توسيع دائرة معارفهم وثقافتهم، بتمكينهم من فرص البحث ومعالجة المشاكل وإنجاز المشار -

 تدريبهم على النقد البنّاء والتقييم، وتوّخي منهجيات ناجعة من أجل بناء مواقف شخصّية. -

 وبناء على ما تقّدم، أقيم منهج اللغة العربية على الكفايات )المهارات( الكبرى التالية:

 كفاية االستماع. -

 كفاية التواصل الشفوي. -

 كفاية القراءة. -

 كفاية إنتاج النصوص. -
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ةالمنهجيّ  التّوصيات  

 :االستماع في .1

 .المعرفية المتعلم حاجات لمختلف واستجابتها النصوص تنويع-

 .المتعلمين بين الهادئ الشفوي والتواصل الكتابي، لإلنتاج مدخال االستماع في المقدمة النصوص جعل-

 :الّشفوي التّواصل في .2

 خالل تنجز التي والمشاريع واألعمال المهام حول حوارات إقامة لتيسير األولى الدرجة في الحاصلة اللّغوية المكتسبات توظيف على الثّانية الحلقة في التّركيز - 

  .والعالمي الوطني المستويين على الحاصلة المستجدات حول أو الدروس

 :القراءة في .3

 .قرائي مشروع تحقيق إطار في معلومات عن وبالبحث المدروسة، النصوص محتوى حول فرضيات بصوغ النّصوص قراءة في المتعلّمين ترغيب -

 .للمكتوب السريعة المخالطة طريق عن المعنى بناء على قدرتهم إنماء قصد السريعة المسترسلة القراءة على المتعلّمين تدريب -

 .النص وحدة على المحافظة يستوجب أمر وهو المعنى بناء على القراءة أنشطة تركيز- 

 .منه انطالقا المعنى وبناء المقروء فهم على المتعلّمين مساعدة في أساسي دور من لها لما بها جديرة هي التي األهمية الصامتة القراءة إيالء- 

 .إنتاجه ثم محاكاته ومن خصائصه، وإبراز الكتابة نمط إلى التّعرف من المتعلّمين بتمكين الكتابي، اإلنتاج في القراءة أنشطة توظيف -

 .متنّوعة قرائية ومهّمات وتدريبات تعليمات باعتماد الهادفة القراءة إلى المتعلّمين توجيه -

 .مناسبة سياقات في واستعماله اللّغوي رصيدهم إنماء من المتعلّمين تمكين -

 .البدائل وتقديم والّشخصيّات األحداث من مواقف واتّخاذ المقروء نقد على المتعلّمين تدريب -
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 :اللّغة قواعد في .4

 .التّواصلية المقاربة ضمن اللّغة قواعد تعلّم يندرج -

 .الكتابي واإلنتـاج الّشـفوي والتّواصل القراءة على المتعلّمين مساعدة إلى اللّغة قواعد تدريس يهدف -

 .التّواصل عملية في إليها الحاجة بخلق وذلك غايات، ال وسائل أنّها على اللّغة قواعد تُدّرس -

 .وتطبيق تدريب ومجال منطلقا النص اللّغة قواعد دروس في يعتمد أن بالمدرس يجدر -

 .اإلنتاج في مكتسباتهم توظيـف من المتعلّمين تمكين قصد اندماجي طابع ذات وضعيّات اقتراح على المعلّم يحرص -

 .اآللي التّصـريف واجتنـاب دالّة مقامات في واألسماء األفعال تصريف من المتعلّمين المعلّم يمّكن -

 .والتّحليل الوصف ويُتجنّب الحدسي، االستعمال على ةلثاالثّ  الّسنة في اللّغة قواعد تعلّم يرّكز -

 :الكتابي اإلنتاج في .5

 .التّحريريّة قدراتهم تطوير من تمّكنهم متنّوعة نصـوص إنتـاج علـى المتعلّمون فيها يتدّرب مميّزة فترات الكتابي اإلنتاج حصص اعتبار -

 .كتابيا التّواصل إلى الحاجة لديهم تخلـق أصـيلة متنوعة مقامات من انطالقا الكتابي لإلنتاج كافية فرص من المتعلّمين تمكين -

 .متبادال تقييمـا أو ذاتيا تقييما نصوص من ينتجونه ما تقييم المتعلّمون فيها يمارس كافية فرص إتاحة -

 .اإلصالح عند األولويّة وانسجامه النّص باتّساق المتّصلة األخطاء إيالء -

 حاجات ضوء في باستمرار تعّدل التّي اليوميّة الممارسات خالل من فيـه التّحّكم يتمّ  الكتابي واإلنتاج بالقراءة متّصال نشاطا اللّغوية للعناصر السليم الرسم اعتبار -

 .تعترضهم التّي والصـعوبات المتعلّمين

 .اللّغة في التّواصل على المساعدة األدوات من السليم الواضح الخطّ  اعتبار -

 .المهارات أسفل بها خاص بجدول سنُفردها لكننا ، المعتمد المنهج في المستهدفة األربع المهارات في مدمجة اللغوية القواعد دروس :مالحظة
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 4- 6 االستماع
Grade 4 students Grade 5 students Grade 6 students 

 خطابا يتقبل
 .ينصت باهتمام لخطاب اآلخر .1
 .يؤّول الخطاب استنادا إلى فرضيات .2
 .يبني معنى للخطاب ويضيف إليه .3

 .ينصت باهتمام لخطاب اآلخر .1
 .يؤّول الخطاب استنادا إلى فرضيات .2
 .يبني معنى للخطاب ويضيف إليه .3

 .ينصت باهتمام لخطاب اآلخر .1
 .يؤّول الخطاب استنادا إلى فرضيات .1
 .ويضيف إليهيبني معنى للخطاب  .2
 يقيم مضمون النص الذي استمع إليه  .3

 
 

 

  6-4 التواصل الشفوي 
Grade 4 students Grade 5 students Grade 6 students 

 ينتج خطابا
 يعبر عن عدم وقوع الفعل إلـى حـد التكلّم .1
 يعبر عن مقاربة وقوع الحدث .2
 يعبر عن الشـّروع .3

 

 يقترح شرحا..(يستوضح خطاب اآلخر )يستفهم/ يلّخص/  .1
 يجيب عن استفسارات .2
 يرتّـب أفكاره .3

 يستوضح خطاب اآلخر )يستفهم/ يلّخص/ يقترح شرحا..( .1
 يجيب عن استفسارات .2
 يرتّـب أفكاره .3

 يعارض( -يفصح عن وجهة نظره )يوافق  .4
 يستعمل المثال( -يستدلّ  –يدعم وجهة نظره بحجج )يعلّل  .5
الوقت/ يتجنّب يدير الحوار )ينّظم تدّخـالته/يتحّكم في  .6

 المقاطعة(
 ينغّم( –يراعي خصائص الخطاب الشفوي )يختزل  .7
يستعمل وسائل التّعبير غير اللّغوي )اإلشارة /اإليمـاء  .8

 قسـمات الوجه..(/
 يتقمص أدوارا .9

 يدقّق..( -يعرض عن رأي -يعدل فكرته )يستدرك .10
 يناقش فكرة اآلخر )يبدي مواطن النّقص/ المبالغة/ الخطأ( .11
 معايير من داخل خطاب اآلخر و/ أو من خارجه.يعتمد  .12

 يعارض( -يفصح عن وجهة نظره )يوافق  .4
 يستعمل المثال( -يستدلّ  –يدعم وجهة نظره بحجج )يعلّل  .5
يدير الحوار )ينّظم تدّخـالته/يتحّكم في الوقت/ يتجنّب  .6

 المقاطعة(
 ينغّم( –يراعي خصائص الخطاب الشفوي )يختزل  .7
غير اللّغوي )اإلشارة /اإليمـاء يستعمل وسائل التّعبير  .8

 قسـمات الوجه..(/
 يتقمص أدوارا .9

 يدقّق..( -يعرض عن رأي -يعدل فكرته )يستدرك .10
 يناقش فكرة اآلخر )يبدي مواطن النّقص/ المبالغة/ الخطأ( .11
 يعتمد معايير من داخل خطاب اآلخر و/ أو من خارجه. .12

يعبر عن وقوع الحدث أو عدمـه فـي جميع الحاالت )مهما  .4

 يكن..(
يعبر عن استكثار وقوع الحدث أو عن التقليل من وقوعه  .5

 )طالما /كثيرا ما نادرا ما...(
 يعبر عن سرعة وقوع حدث بعد حدث )لم يكد.. حتى( .6
 يعبر عن انتفاء أحد األمرين )إّما وإّما( .7
 يعبر عن الّلزوم )عليك أن/ البدّ( .8
 يؤّكد اإلثبات )إن + اسم + خبر/ قد فعل( .9

 )لم يفعل قط/ الحصر بإالّ( يؤّكد النّفي .10
يعبر عن موقفه الوجداني إزاء األشياء أو األحداث  - .11

 بالّصيغ الخطابية المختلفة.
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  6-4قراءةال

Grade 4 students Grade 5 students Grade 6 students 

 يقرأ نصا سرديا يحصل له من خالل بنيته الكّلية معنى إجمالي

 صامتة وسريعة يعبر عن فهمه لنص يقرؤه قراءة .1
يقرأ قراءة صامتة سريعة في زمن محدد ) إللقاء سؤال يتعلّق  .2

بمضمون النص / لجمع قرائن تدعم اإلجابة / لإلجابة عن سؤال 

 يتعلّق بمضمون النص(
 .يقرأ النص قراءة جهرية مسترسلة ومنغّمة للتّعبير عن فهمه .3
 يلقي النّص الّشعري إلقاء منغّما للتّعبير عن فهمه .4

 المكتوب قراءة منغّمة للتّعبير عن المعـاني الواردة فيهيقرأ  .1
يقرأ جزءا من المكتوب قراءة جهرية لالسـتدالل به على رأي  .2

 أبداه
يقرأ المكتوب قراءة صامتة سريعة محددة بزمن الستجالء  .3

 معان وجمع قرائن

 يقرأ المكتوب قراءة منغّمة للتّعبير عن المعـاني الواردة فيه .1
مكتوب قراءة جهرية لالسـتدالل به على رأي يقرأ جزءا من ال .2

 أبداه
يقرأ المكتوب قراءة صامتة سريعة محددة بزمن الستجالء  .3

 معان وجمع قرائن

 يحّلل البنية السردية إلى مكوناتها ويتصرف فيها ويتبين ما بينها من عالقات

يحّدد مكونات السرد في النّص ويتبين العالقات القائمة بين:  .1
وأنواعها / األحداث وترتيبها / األزمنة واختالفها / الّشخصيات 

 األمكنة.
 يتصرف في مكونات السرد .2
 يحدد الموصوف وجوانب الوصف فيه .3
 يحدد الفكرة األساسية واألفكار الفرعية التي انعقد عليها النص. .4

 

 يشرح مفردات وعبارات حسب السياق الذي وردت فيه .1
ية، ويميز يستخرج الفَكر ويصنّفها إلى رئيسية وفرع .2

 العالقات بينها )تفصيل إجمال/أسباب نتائج..(
يتعرف القرائن المتواترة المميزة للنّص )أو لمقطع منه(  .3

والقدرة على استكشاف هذه القرائن )القرائن الخّطية/ 
 الّظواهر اللّغوية(

 يشرح مفردات وعبارات حسب السياق الذي وردت فيه . .1
وفرعية، ويميز العالقات يستخرج الفَكر ويصنّفها إلى رئيسية  .2

 بينها )تفصيل إجمال/أسباب نتائج..(
يتعرف القرائن المتواترة المميزة للنّص )أو لمقطع منه(  .3

والقدرة على استكشاف هذه القرائن )القرائن الخّطية/ الّظواهر 
 اللّغوية(

 يتعرف نوع النّص )سرد/وصف/حوار..( .4

 يتصرف في مبنى الّنص و/أو مضمونه

 

_______________________ 

 
)نصوص متنوعة  .دون اإلخالل بمعناه العام يختزل النّص .1

 )حذف مقاطع +إعادة ربط((

 

يلّخص النّص دون اإلخالل بمعناه العام )نصوص متنوعة  .1
 )تأليف مختصر((

 

 يتّخذ موقفا نقديا من النص ومن األحداث فيه

 

 .مع التّعليل .يبدي رأيه في المقروء بالموافقة أو المعارضة1

 
يعبّر عن تذوقه لمواطن الجمال في الـنّص ويستدّل على ذلك  .1

 بقرائن لفظية
 يحلّل بعض القضايا التي يطرحها النّص .2
 يبدي رأيه في القضايا المطروحة .3
 يقترح حلوال للقضايا .4

 
يعبّر عن تذوقه لمواطن الجمال في الـنّص ويستدّل على ذلك  .1

 بقرائن لفظية
 التي يطرحها النّصيحلّل بعض القضايا  .2
 يبدي رأيه في القضايا المطروحة .3
 يقترح حلوال للقضايا .4
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  6-4 قراءةال

Grade 4 students Grade 5 students Grade 6 students 

 يستعمل تكنــولوجـيات المعلــــومات واالتّصــــال
 )يقرأ نصا )نصوص متنوعة ) نثرية / شعرية / قصص .1
 يبحث عن معلومة .2

 ()نصوص متنوعة ) نثرية / شعرية / قصصيقرأ نصا  .1
 يبحث عن معلومة .2
 يقدم عرضا باستعمال تكنولوجيا االتصال .3

 (يقرأ نصا )نصوص متنوعة ) نثرية / شعرية / قصص .1
 يبحث عن معلومة .2
 يقدم عرضا باستعمال تكنولوجيا االتصال .3

  6-4نتاج الكتابياإل 

Grade 4 students Grade 5 students Grade 6 students 

 يعيد كتابة نص
 يتصرف في أحداث النص من حيث ترتيبها .1
 يتصرف في بنية النص السردي .2

 -يتصرف في النّص بإغنائه بالوصف: ) الّشخصيات  .1
 اإلطاران الزماني والمكاني )... -األعمـال واألقوال 

األعمـال  -يتصرف في النّص بإغنائه بالوصف: ) الّشخصيات  .1
 الزماني والمكاني )...اإلطاران  -واألقوال 

األعمـال  -يتصرف في النّص بإغنائه بالوصف: ) الّشخصيات  .3
 اإلطاران الزماني والمكاني )... -واألقوال 

 يتصرف في النّص بإغنائه بحوار .4

 يتصرف في النّص بإغنائه بحوار .2
 يتصرف في خطية األحداث .3
 ينوع من الموصوفات. .4

 يتصرف في النّص بإغنائه بحوار متنام. .2
 يتصرف في خطية األحداث .3
 ينوع من الموصوفات وأدوات الوصف اللغوية. .4

 ينتج نصا سرديا
  ينتج نصا سرديا باالستناد إلى زمن القصة .1
 ينتج نصا سرديا ال يطابق فيه زمن السرد زمن القصة .2
األعمـال -ينتج نصا سـرديا مغنـى بالوصـف )الّشخصـيات  .3

 المكانياإلطار الزماني واإلطار -واألقوال
 ينتج نصا سرديا مغنى بالحوار .4

  ينتج نصا سرديا باالستناد إلى زمن القصة .1
 ينتج نصا سرديا ال يطابق فيه زمن السرد زمن القصة .2
األعمـال -نصا سـرديا مغنـى بالوصـف )الّشخصـيات  جينت .3

 اإلطار الزماني واإلطار المكاني-واألقوال
 ينتج نصا سرديا مغنى بالحوار .4

 ينتج نصا سرديا باالستناد إلى زمن القصة  .1
 ينتج نصا سرديا ال يطابق فيه زمن السرد زمن القصة .2
األعمـال -ينتج نصا سـرديا مغنـى بالوصـف )الّشخصـيات  .3

 اإلطار الزماني واإلطار المكاني-واألقوال
 ينتج نصا سرديا مغنى بالحوار .4

 
 
 

 يخّطط لكتابة نص
 

------------------------ 
 يحلّل وضعية الكتابة .1
 يحدد نمط / أنماط الكتابة .2

 يحلّل وضعية الكتابة- .1
 يحدد نمط / أنماط الكتابة- .2
 ينّظم عناصر المنتوج المنتظر- .3

15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Al-Rawabi Private Schools Curriculum Document – 2020 
 

 

 

 

  6-4 نتاج الكتابياإل  

Grade 4 students Grade 5 students Grade 6 students 

 يحرر الّنص

 

--------------------------------------------------- 

 .يراعي تسلسل األفكار .1
 . يولي الِفَكر حّظها .2
 يحترم قواعد اللّغة .3
 يستعمل معجما يالئم الموضوع المطروق .4
 يستعمل الروابط اللّفظيـة التي يستوجبها نمط الكتابة .5
يعرض نصه عرضا واضحا )من حيث الكتابة وعالمات  - .6

 وتمايز الفقرات( .الترقيم 

 .يراعي تسلسل األفكار .1
 . يولي الِفَكر حّظها .2
 يحترم قواعد اللّغة .3
 يستعمل معجما يالئم الموضوع المطروق .4
 يستعمل الروابط اللّفظيـة التي يستوجبها نمط الكتابة .5
يعرض نصه عرضا واضحا )من حيث الكتابة وعالمات  - .6

 الترقيم وتمايز الفقرات( .

 يقيم إنتاجه

 إنتاجه على ضوء إنتاجات زمالئه يقيّم .1
 يقيّم الترتيب الزمني المعتمد .2
 يقيم األحداث والشخصيات ويعيد إنتجه على ضوء تقييمه. .3

يقيم مضمون منتوجه من حيث : وجاهة الِفـَكـر وصحـة  .1
 .المعلومات

 يصف التّمّشـي الذي اعتمده ويعلّله .2
 يتثبت من تحقيق الغرض من الكتابة .3
سالمة العرض  -ن حيث : سالمة التركيب يقيم صياغة منتوجه م .4

  مالءمة المعجم للموضوع -أدوات الربط  -عالمات التّنقيط  -
 يعيد صياغة منتوجه باعتماد حصيلة تقييمه.  .5

يقيم مضمون منتوجه من حيث : وجاهة الِفـَكـر وصحـة  .1
 .المعلومات

 يصف التّمّشـي الذي اعتمده ويعلّله .2
 الكتابةيتثبت من تحقيق الغرض من  .3
سالمة  -يم صياغة منتوجه من حيث : سالمة التركيب يق .4

مالءمة المعجم  -أدوات الربط  -عالمات التّنقيط  -العرض 
  للموضوع

 يعيد صياغة منتوجه باعتماد حصيلة تقييمه.  .5

 يستعمل تكنولوجيات المعلومات واالتصال

 يعالج نصا .1
 يرسل خطابا .2
 

 . يعالج نصا أنتجه .1
 فيه كل تقنيات الكتابة.يرسل خطابا يوظف  .2

 . يعالج نصا أنتجه .1
 يرسل خطابا يوظف فيه كل تقنيات الكتابة. .2
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  6-4قواعد اللغة

Grade 4 students Grade 5 students Grade 6 students 

 يتصرف فـي الجملة

 يميز حدود الجمل المكونة لنص .1
 يرّكب نصا انطالقا من جمل بسيطة .2
من الغائب إلـى المتكلّم / المخاطب يغير إسناد الفعل في الجملة  .3

  )أو العكس(
يغير إسناد الفعل في الجمل من المذّكر إلـى المؤنّث / من المفرد  .4

  .إلى المثنّى أو الجمع أو العكس
 يدرك الفروق بين أنواع الثالثي المجرد .5
 يميز أقسام الكالم .6
 يميز بين الجملة الفعلية والجملة االسمية .7
 بعض المتمماتيغني الجملة الفعلية ب .8

 يميز األسماء النّكرة مـن األسـماء المعارف .1
 يحدد نوع الجملة وشكلها النحوي .2
 يحدد حروف الجر وعملها اإلعرابي .3
 . ينوع المبتدأ .4
 ينوع الخبر .5
 يحدد النواسخ الفعلية والنواسخ الحرفية ويميز بينها .6
 . يغني الجملـة الفعليـة بـبعض المتممـات ويسميها .7
الثـاّلثي، مجردا ومزيدا، فــي الماضــي يصرف الفعل  .8

 والمضــارع المرفــوع

  يميّز األسماء النّكرة مـن األسـماء المعارف .1
 .يغيّر ترتيب عناصر الجملة االسمية .2
 ينّوع النّاسخ .3
 ينّوع اسم الناسخ وخبره .4
 . يغني الجملـة الفعليـة بـبعض المتممـات ويسميها .5
ومزيدا، فــي الماضــي يصرف الفعل الثـاّلثي، مجردا  .6

 والمضــارع المرفــوع والمنصوب والمجزوم

 يدرك المحاّلت التّـــي تحتّلها العناصر األساسية للجملة

 يسمي الفعل والفاعل والمفعول بـه فـي الجملـة الفعلية .1
 يسمي المبتدأ و الخبر في الجملة االسمية .2

 يعرب كل مكونات الجملة إعرابا تاما .1
 المحالت اإلعرابية دون اإلخالل بالمعنى يغير من ترتيب .2

 .يعرب كل مكونات الجملة البسيطة والمركبة إعرابا تاما .1
 يغير من ترتيب المحالت اإلعرابية دون اإلخالل بالمعنى .2

17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Al-Rawabi Private Schools Curriculum Document – 2020 
 

 وثيقة منهاج اللغة العربية

الحضارة العربية فهي اللغة الوطنية التي بها يتجذّر المتعلّم في هويّته الوطنيّة، وبواسطتها يتأّصل في تحظى اللغة العربية بمنزلة مركزية في المنظومة التربوية لمملكة البحرين، 

. وتبعا لذلك، فهي اح عن مشاعره وحاجاتهاإلسالمية. وهي أداته الّرئيسيّة التي يعتمدها في التواصل مع اآلخرين والتّعبير عن المفاهيم والمعاني الذّهنية والوجدانية، واإلفص

 حصيال وإنتاجا، في مختلف مجاالت المعرفة.تُعلَُّم في كافة المراحل تعليما يضمن حذقها وإتقانها بما يمّكن من استعمالها، ت

 إّن تدريس اللغة العربية يهدف عبر مختلف أنشطتها إلى تحقيق المقاصد التربوية التالية:

 غرس روح االعتزاز في نفوس الناشئة بلغتهم، ودعم إيمانهم بقدراتها على مواكبة العصر في تطّوره الحضاري والعلمّي. -

 هيئتهم لالندماج في الحياة االجتماعية والعيش مع اآلخرين.توثيق صلتهم بواقعهم قصد ت -

 تغذية عاطفتهم وصقل أذواقهم بمساعدتهم على اكتشاف ما في العربية من أسرار فنية وجمالية. -

 طاقة اإلبداع لديهم. ظتنمية خيالهم وإيقا -

اليب العربية وتراكيبها وِصيَغها، كتابة ومشافهة بما يعزز قدرتهم على التواصل الفعّال مع تنمية الملكة اللغوية لدى المتعلّمين، بإغناء زادهم اللغوي وتمكينهم من حذق أس -

 اآلخرين.

 تنمية قدراتهم اللغوية التواصلية بتوظيف التكنولوجيا الحديثة للمعلومات واالتصال.  -

 يع.توسيع دائرة معارفهم وثقافتهم، بتمكينهم من فرص البحث ومعالجة المشاكل وإنجاز المشار -

 تدريبهم على النقد البنّاء والتقييم، وتوّخي منهجيات ناجعة من أجل بناء مواقف شخصّية. -

 وبناء على ما تقّدم، أقيم منهج اللغة العربية على الكفايات )المهارات( الكبرى التالية:

 كفاية االستماع. -

 كفاية التواصل الشفوي. -

 كفاية القراءة. -

 كفاية إنتاج النصوص. -
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 .الثاّلثة من التعليم )الّصفوف السابع والثّامن والتّاسع( الحلقة

تدرب عليها واستيعابها، لها دور تعّد المرحلة اإلعداديّة مرحلة مهمة في بناء شخصية الطالب. وال شّك أن التعلمات والمهارات التي يحتاجها في هذه المرحلة، وطرائق ال

اعل مع المحيط المحلي والعالمي، وتعزيز حس االنتماء والمواطنة لديه، ومن ثمة بناء قدرته على تقبل العلوم والثقافات كبير في تنمية شخصيته، وجعلها قادرة على التف

 .المختلفة والوقوف إزاءها وقفة المحلّل الناقد

 : وهي وتنتمي العربيّة إلى مجال اللّغات انتماء يجعلها قائمة على ثالث مهارات رئيسيّة الزمة لكّل تواصل لسانيّ 

 القراءة-

 الكتابة-

 .التّواصل الّشفويّ -

 .االستماع: وهو مهارة معاضدة للمهارات الثالث األولى-

ٌن من أي أّن شرط التّواصل اللّغوّي تمكّ إّن هذه المهارات ببعدها الّشامل وطبيعتها المرّكبة أساسّية في تعلّم اللّغات إذ ال حديث عن اللّغة دون مشافهة أو قراءة أو كتابة  

ه المهارات وظيفيّة في تحويل التّواصل آليات التّرميز والتّفكيك سواء أكان ذلك في إطار بالغة الحضور )المشافهة( أم في إطار بالغة الغياب )الكتابة والقراءة(. كما أّن هذ

لمتعلّمون من االّطالع على منجزات الحضارة اإلنسانيّة أدبّية كانت أم علميّة أم اللّغوّي إلى مهارة كبرى تنتظم في ذاتها كّل أبعاد التعلّم اإلنسانيّة إذ بالقراءة يتمّكن ا

جيب في مالمحه العاّمة إلى ما اجتماعيّة أم فلسفيّة وبالكتابة يتحّولون إلى وضع المنتج الّراغب في مّد جسور من التّواصل مع اآلخرين عبر بالغة الغياب تدوينا يست

   .ت وبالتّواصل الّشفوّي يكتسبون ما به ييّسرون سبل العيش مع اآلخرين تقباّل وإبالغا وفهما وإفهامايعرض للمتعلّمين من وضعيّا

زئة مستحدث لعمليّة التعّلم يقطع مع تج ومثل هذا األمر يضاعف من دور اللّغة عاّمة واللّغة العربيّة خاّصة ليجعل تعلّمها وتملّك آليّات إنتاج المعنى فيها موكال إلى تصّور

وإنّما باعتبارها وجوها متماسكة  المعارف ومع البعد التّراكمي الكّمي ليؤّسس تصّورا اندماجيّا تتراشح فيه المعارف وتتواصل المهارات ال باعتبارها مجاالت تعلّم صغرى

 .الزمة لتملّك اللّغة مجاَل تعلّم ووجها عمليّا به يُدرك التّواصل مهارة أفقيّة ليس ألحد غنى عنها

تواصل ناجع مع اآلخرين ومع إّن تملّك المتعلّمين لهذه المهارات الثاّلث يُتيح لهم فرصا متجّددة كي يستكشفوا ما بينها من وشائج فيدركون أثرها مجتمعة في ضمان 

من مقامات التّواصل واكتسابهم معارف جديدة  المعرفة أيّا كان نوعها فيصيرون بذلك أْكفاء من خالل تمّكنهم من بناء المعنى وإحكامهم التصّرف في ما يعرض لهم

وتعليل ذلك وعلى اإلبداع وتبنّيهم رؤى نقديّة وحّسا تقويميّا يتفاعلون به مع ما يعرض لهم من أوضاع ومن خالل تربية النّفس على تذوق مواطن الجمال في الخطاب 

  .القراءة عادة وسلوكا يوميّا كتابة أو مشافهة إبداعا تصبح معه الكتابة أو حسن التّواصل شفويّا أو
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 : ولبلوغ ذلك يقوم تعلّم العربيّة في المرحلة الثّانية من التّعليم األساسّي على اآلتي من الفروع

  شرح النصّ -

 اللّغة-

  اإلنتاج الكتابيّ -

 التّواصل الشفويّ -

 :وبناء على ما تقّدم تكون األهداف العامة لهذه المرحلة من التعليم كاآلتي

 :االستماعفي 

لى المقالة العلمية، حسب تختلف نصوص االستماع في هذه المرحلة عن النصوص التي وقع تناولها في المرحلة الثانية، إذ تتدرج النصوص التي يقع تدريسها من القصة إ

إلى المركب إلى المعقد خدمة للمهارات القرن الواحد أنماط الكتابة المدروسة في كل مرحلة )السرد والوصف والحوار والحجاج(، وتتدرج معها األسئلة من البسيط 

 .( التي يصبو المدّرس إلى ترسيخها في عقول الناشئة21والعشرين )

 :في التواصل الشفوي

وآرائهم ومشاعرهم وأحاسيسهم في مقامات يتملّك المتعلّمون في نهاية التّعليم األساسّي آليّات التّواصل الّشفوّي استماعا ومحادثة ويسرا في اإلفصاح مشافهة عن أفكارهم 

ات وأنجعها استماعا وتكلّما بطريقة تواصل متنّوعة مختلفة. فيحكمون تبعا لذلك تحليل المقام ومكّوناته ليستنبطوا أنجع الّطرائق في التّواصل ويتبنّوا أسلم االستراتيجيّ 

اب الّشفوّي إعرابا ونبرا ووتيرة تلفّظ وتحقيقا شفويّا لألعمال اللّغويّة من تعّجب واستفهام وإخبار تجعلهم يحترمون في ما ينشئون من خطاب ضوابط المقام وأبنية الخط

دماج ّي والوجدانّي ومن آليّات تيّسر االنوإثبات ونفي... الخ... وتدفعهم إلى الوعي بما يتيحه التّواصل الّشفوّي من فرص إلثراء الّزاد المنهجّي والمعرفّي والثّقافّي والعلم

 .صلب المجموعة وإرساء شبكة سليمة من العالقات االجتماعيّة واإلنسانيّة

ل يجعلها مجتمعة تجّسد صورة إّن في اكتساب المهارة" يتواصل شفويّا في مقامات مختلفة" سمة من التّركيب تجعلنا ننتبه إلى ما بين وجوهها المختلفة من تكامل وتفاع

فوّي وما والمهارات واالستراتيجيّات العرفانيّة والوجدانيّة واالجتماعيّة ما يؤّهله للتكيّف النّاجح مع ما يعرض له من مقامات التّواصل الشّ مثلى لمتعلّم اكتسب من اآلليّات 

 .ةيجعله يدرك في التّواصل الّشفوّي فرصا متجّددة إلغناء زاده المعرفّي وتنمية حّسه االجتماعّي والجمالّي وإذكاء مهاراته المنهجيّ 

ا هي وجوه ممكنة من وجوه ما قد يعرض إّن تملّك المتعلّم مهارة التّواصل الّشفوّي يعني ضرورة اكتسابه الوعي بالفروق القائمة بين مقامات التّحادث واإلنصات والتّكلّم بم

  ّسلوكيّة... وعليه أن يتبيّن فيها فرصا متجّددة لتعّهدله من وضعيّات عليه أن يجنّد لكّل واحدة منها ما يالئمها من المهارات العرفانيّة والوجدانيّة وال
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يخرج التّواصل الّشفوّي عن المصطنع  المكتسب بالتّقويم ولتجنيد المعارف وطاقات اإلبداع تجنيدا تتيّسر به مسالك التّواصل فيكون تمام الفهم واإلفهام والتّفاهم. ومن ثمّ 

مدرسة ومحيطها المنشود من عالقات المتعلّم فيها أهل للعيش مع اآلخرين وإحكام التّفاعل معهم في لسان عربّي سليم وفي من األوضاع ليكون طبيعيّا يُجّسد ما بين ال

 .فكر قويم ومنهج سديد أيّا كانت مجاالت الحوار وموضوعاته ومهما اختلفت المقاصد من إجرائه

 : في القراءة

لوهلة األولى معطى بديهيّا وبسيطا ألنّه جزء ال يتجّزأ من رسالة المدرسة أنّى كانت منطلقاتها وخلفيّاتها النّظريّة قد يبدو ل« يقرأ نصوصا متنّوعة»إّن نّص المهارة 

لّي الذي ينتظمها، إذ ابع المرّكب والّشمووممارساتها العمليّة. غير أنّنا في سياق تعليمّي قائم على المقاربة بالمهارات ندرك في هذه المهارة سمتها المعقّدة النّاجمة عن الطّ 

عنا دائما إلى عدم التّغافل عن اإلدماج هي مهارة تختزل في ذاتها الموروث الّداللّي للتّواصل اللّسانّي وهي إلى ذلك مهارة مرّكبة من وجوه متكاملة متظافرة في ما بينها تدف

ي ضوابط اللّغة وقواعد الّنحو ويحقّق األعمال اللّغويّة وهي بناء للمعنى شرطه تفكيك المقروء شرطا رئيسا لتمام فعل القراءة وتملّك هذه المهارة فالقراءة أداء سليم يُراع

 النّوع أو الجنس أو المدى ) نّص قصير أو نصّ تفكيكا سليما يُيّسر مسالك الفهم والتّحليل والتّأويل والنّقد والتّقويم َوْفقًا لمقاصد القراءة وهويّة المقروء من حيث النّمط أو 

احدة من المهارات العابرة طويل (. والقراءة فضال عن كّل هذا مظهر ممكن من مظاهر التّواصل واستثمار المعطيات وإنجاز المشاريع وحّل المسائل.وهي بهذا المعنى و

ّية عرفانيّة القراءة فيها سبيل ناجع من سبل حسن اإلقامة في لسائر مجاالت التعلّم الجامعة بينها جمعا يجعل تملّك مكّوناتها فرصة متجّددة تُتاح للمتعلّم كي يبني لنفسه هو

 .العالم

فيقصد بها المضامين الفكريّة  وتبعا لما سبق تسطيره من أهداف عاّمة بُني برنامج القراءة على أساس التّأليف بين مدخلين اثنين هما المعاني والمباني. أّما المعاني

 كّل سنة من سنوات المرحلة اإلعدادّية ، وأّما المباني فيقصد بها أنماط الكتابة المختلفة الّتي ترد فيها هذه النّصوص وخاّصة منها : والوجدانيّة الّتي تعالجها النّصوص في

 .الّسرد والوصف والحوار والحجاج

ناته الوصف والحوار، وعلى نصوص شعريّة عموديّة بسيطة يقع تركيز اهتمام المتعلّم في الّصف الّسابع من التّعليم اإلعدادي على نصوص قائمة على الّسرد ومن مكوّ 

 .أساسا، مع تناول محدود لنصوص شعريّة حّرة دون الوقوف عند خصائصها الفنيّة التي تتجاوز مستواه

نصوص قائمة على الوصف والحوار ونصوص ويقع تركيز اهتمام المتعلّم في الّصف الثّامن من التّعليم اإلعدادي على نصوص قائمة على الّسرد يدعم بها مكتسباته وعلى 

 .شعريّة عموديّة وحّرة

 .ويقع تركيز اهتمامه في الّصف التّاسع من التّعليم اإلعدادي على نصوص استداللّية وحجاجيّة فضال عن النصوص السرديّة والوصفّية

وبحكم  -منه الفصل التعّسفّي بين أنماط الكتابة في النّص الواحد، فالنّّص الّسردّي إّن الفصل بين أنواع النّصوص والتّدّرج في توزيعها على الّسنوات الثاّلث ال يقصد 

يّة الثاّلثة بالّطابع يحوي الوصف بالّضرورة، وقد ال يخلو الّسرد من حوار أو حجاج، وإنّما العبرة في مقاربة كّل نّص وفي كّل مستوى من المستويات التّعّلم -صفته هذه 

  .المهمين فيه
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الستدالليّة والحجاجّية في ع تغليب النّصوص الّسرديّة في الصف الّسابع، والّرفع في نسبة النّصوص الوصفيّة والحواريّة في الّصف الثّامن وتغليب نسبة النّصوص اويق

سردّي و أن يرتقي به إلى نصوص سرديّة أكثر تركيبا يتّسع الّصف التّاسع. ومن شأن هذا التدّرج أن يدعم مكتسبات المتعلّم من المعارف الفنّيّة البسيطة الخاّصة بالنّص ال

 .فيها حيّز الوصف أو الحوار أو الحجاج

 لتّاسعة من التّعليم األساسيّ فكلّما ترقّى المتعلّم درجة توّجب دعم معرفته بمختلف أنماط النّصوص وبالعالقات بينها حتى يصل إلى تمثّلها بوضوح في نهاية الّسنة ا

 .القواعد اللغويةفي توظيف 

 .تمثـّل دراسة اللّغة رافدا من روافد تعلّم العربيّة في مهاراتها الثـاّلث: القراءة والكتابة والتّواصل الّشفويّ • 

 :يهدف تدريس اللّغة في المرحلة الثّالثة من التّعليم األساسّي إلى إقدار المتعلّم على• 

 .ف األغراض كتابيّا وشفويّااستعمال اللّغة العربيّة للتّعبير عن مختل  -

 .تصّور العربيّة ونظامها تصّورا موضوعيّا سليما يمّكنه من إغناء معرفته بها  -

 .إدراك مختلف التّراكيب النّحوّية والّصيغ الّصرفيّة وما لها من دور في التّواصل الّشفوّي والكتابيّ   -

 توظيف معرفته باللّغة لقراءة النّصوص وفهمها.-  
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  7-9االستماع 
Grade 7 students Grade 8 students Grade 9 students 

 خطابا يتقبل

 .ينصت باهتمام لخطاب اآلخر .1
 .يؤّول الخطاب استنادا إلى فرضيات .2
 .يبني معنى للخطاب ويضيف إليه .3
 بما يتماشى مع المستوى الذي وصل إليه. .4

 .ينصت باهتمام لخطاب اآلخر .1
 .إلى فرضياتيؤّول الخطاب استنادا  .2
يبني معنى للخطاب ويضيف إليه بما يتماشى مع  .3

 المستوى الذي وصل إليه.

 .ينصت باهتمام لخطاب اآلخر .1
 .يؤّول الخطاب استنادا إلى فرضيات .2
 .يبني معنى للخطاب ويضيف إليه .3
يقيم مضمون النص الذي استمع إليه بما يتماشى مع  .4

 المستوى الذي وصل إليه.
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  7-9 التواصل الشفوي
Grade 7 students Grade 8 students Grade 9 students 

 نتج خطاباي

 :في أداء نص شعري أو النثري
 .يؤدّي المحفوظ أو المنتج الكتابي منغّما حسب مقتضيات المقام .1
 .يؤدّي المحفوظ أو المنتج في لغة سليمة ونطق واضح .2
 .يؤدّي في استرسال .3
 المحفوظ. يبرهن على تمّكنه من .4
 يعبّر عن قّوة حضوره وثقته بنفسه أمام اآلخرين.  .5
 يقرن األعمال القوليّة إلى األعمال غير القوليّة أثناء أداء المحفوظ. .6

 

 :في أداء نص شعري أو النثري
 .يؤدّي المحفوظ أو المنتج الكتابي منغّما حسب مقتضيات المقام .1
 .واضحيؤدّي المحفوظ أو المنتج في لغة سليمة ونطق  .2
 .يؤدّي في استرسال .3
 يبرهن على تمّكنه من المحفوظ. .4
 يعبّر عن قّوة حضوره وثقته بنفسه أمام اآلخرين.  .5
 يقرن األعمال القوليّة إلى األعمال غير القوليّة أثناء أداء المحفوظ. .6

 

 :في أداء نص شعري أو النثري
 .يؤدّي المحفوظ أو المنتج الكتابي منغّما حسب مقتضيات المقام .1
 .يؤدّي المحفوظ أو المنتج في لغة سليمة ونطق واضح .2
 .يؤدّي في استرسال .3
 يبرهن على تمّكنه من المحفوظ. .4
 يعبّر عن قّوة حضوره وثقته بنفسه أمام اآلخرين.  .5
 يقرن األعمال القوليّة إلى األعمال غير القوليّة أثناء أداء المحفوظ. .6

 

 :في أداء النّص السردي

 .أقوال الّشخصّيات يُميّز أقوال الّراوي من .1

  .ينغّم الحديث حسب أنواع الّشخصيّات وخطاب كّل منها .2

 يالئم نسق التلفّظ مع الوضعيّة .3

 .ينّوع في إيقاعات التواصل اللفظي .4

 .يُنغّم القراءة حسب المفاجآت في األقصوصة .5

 .يُراعي عالمات التّنقيط والوصل والفصل .6

 يراعي قّوة الّصوت وجودة النّطق. .7

 ف:سردي مغنى بالوصفي أداء نص 

 .يُميّز الوصف من الّسرد .1

 .ينغّم التّحدث حسب أنواع الّشخصيّات وخطاب كّل منها .2

 .يالئم نسق التلفّظ مع الوضعيّة .3

 .ينّوع في إيقاعات التّحدث .4

 .يُنغّم حديثه حسب المفاجآت في األقصوصة وحسب أنواع الوصف .5

  .يُراعي عالمات التّنقيط والوصل والفصل .6

 الّصوت وجودة النّطق.يراعي قّوة  .7

 :في السرد القصصي

 .يُدرك الغايات من الحْكي .1

 .يحترم الترتيب الّزمنّي لألحداث .2

 .ينّوع في ترتيب األحداث .3

 .يستعمل تقنية الحذف أثناء القصّ  .4

 .يعبّر عن ثقته بنفسه وقّوة حضوره أثناء القصّ  .5

 يستعمل طرائق التشويق أثناء القّص. .6

 :في نقاش حول قصة

 .ملّخصا لقّصةيُقدّم  .1

 .يعبّر عن رأي مدعوم بحجج .2

 .يبني حججا وينتقي أمثلة .3

 يُشارك في الّنقاش : )تناول الكلمة، الّسماح لآلخرين بالكالم( .4

 :في المقابلة واإلضافة

 يصوغ األسئلة المناسبة.   .1
 يُجيب عن األسئلة بدقّة. .2
 يُسمع اآلخرين الّسؤال أو الجواب. .3
 تالئم الّسامعين.يستعمل لغة ميسورة مفهومة  .4
 يصوغ األسئلة حسب ما يقتضيه المقام. .5
 يُقدّم الجواب المقنع. .6
 يستحضر الحجج المالئمة. .7
 يستعمل اللّغة المالئمة للمتقبّل. .8
 يقف على قيمة التّبادل والحوار. .9

 :في رواية قصة شفويا

 .يحترم التّرتيب الّزمنّي لألحداث .1

 .ينّوع في ترتيب األحداث .2

 .أثناء القصّ  يستعمل تقنية الحذف .3

 .يعبّر عن ثقته بنفسه وقّوة حضوره أثناء القصّ  .4

 يستعمل طرائق التّشويق أثناء القّص. .5

 :في المقابلة واإلضافة

 .يصوغ األسئلة المناسبة .1

 .يُجيب عن األسئلة بدقّة .2

 .يُسمع اآلخرين الّسؤال أو الجواب .3

 .يستعمل لغة ميسورة مفهومة تالئم الّسامعين .4

 .ما يقتضيه المقاميصوغ األسئلة حسب  .5

 .يُقدّم الجواب المقنع .6
 يستحضر الحجج المالئمة. .7
 يستعمل اللّغة المالئمة للمتقبّل. .8
يقف على قيمة التّبادل والحوار. )نصوص حواريّة من إنتاج التاّلميذ  .9

 وجه إعالمّي...((  -رياضّي، صحافي -فنّان، صحافيّ  -)صحافيّ 
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  7-9القراءة 
Grade 7 students Grade 8 students Grade 9 students 

 يقرأ نصا سرديا يحصل له من خالل بنيته الكّلية معنى إجمالي

 في السّرد : تبيّن ما يلي 
 غير خّطيّة( -ـ البنية الّزمنيّة لألحداث )خّطيّة  .1
 خرافيّة( -خياليّة -ـ طبيعة األحداث )واقعيّة  .2
 ـ بناء النّّص الّسرديّ  .3
مشروع  –تأطير األحداث وضع البداية وخصائصه )  .4

 الّشخصيّة...(
سياق التحّول ومميّزاته )مظاهر التّدهور الجزئّي والمحاوالت  .5

 الّرامية إلى إصالحه(
 وضع الختام : أنواعه ومميّزات كّل نوع  .6
 طرائق الّربط بين مختلف األقسام .7
 ـ الّشخصيّة الّرئيسيّة : أعمالها وعالقاتها .8
 العرقلة...( –الها وعالقاتها )المساعدة ـ الّشخصّيات الثّانويّة : أعم .9

 ـ الّراوي طرفا في األحداث / ساردا لقّصة غيره. .10

 في الّسرد : 
 دعم المكتسبات في هذا الباب. .1

   : في الّسرد
 .دعم المكتسبات في هذا الباب .1
 يوظف السرد في تحليل بناء الحجج في النص الحجاجي .2

 

 ويتصرف فيها ويتبين ما بينها من عالقات مع السرديحلّل البنية الوصفية إلى مكوناتها 

  في الوصف : تبيّن ما يلي

كائنات خياليّة أو  -حيوانيّة –ـ سمات الّشخصيّة القصصيّة )بشريّة  .1
 خرافيّة...(

 ـ مميّزات إطار األحداث القصصيّة .2
الّسمع...( والتّركيز على أفعال  –ـ قنوات الوصف )البصر  .3

 اإلدراك.

 في الوصف : دعم المكتسبات وتبيّن ما يلي 

 ـ الواصف )الّراوي / الّشخصيّة...( .1
 ـ موضوع الوصف : * مشهد طبيعّي / قرية / مدينة... .2
 كائنات واقعيّة / خياليّة... .3
 أعمال / مشاعر / حركات... .4
 ـ معجم الوصف )تاريخّي / طبيعّي / أخالقّي...( .5
 اللّمس /الّشّم / الذوق(ـ قنوات الوصف )البصر / الّسمع /  .6
 ـ تنظيم الوصف :  .7
 كيفية بناء القطعة الوصفيّة .8
التدّرج في الوصف من الجزء إلى الكّل أو العكس، من العاّم إلى  .9

 الخاّص أو العكس، من األسفل إلى األعلى أو العكس، دون نظام.
ـ أساليب الوصف )التّشخيص / المقارنة / المبالغة / التّفصيل /  .10

 ...(اإلجمال / 
ـ وظائف الوصف ) اإلخبار / التّمجيد / التّحقير / الّزخرف  .11

 والتّزيين / الحجاج والتّأثير / التّوثيق...(.
 

 في الوصف :

 .دعم المكتسبات .1
 .توظيف الوصف في تحليل النصوص الحجاجية .2
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  7-9القراءة
Grade 7 students Grade 8 students Grade 9 students 

 الّنص  الحواري أو الحجاجي و/أو مضمونهيتصرف في مبنى 

 في الحوار : تحديد ما يلي 
 ـ األطراف المتحاورة وعالقاتها ببعضها  .1
 ـ أقوال الّشخصّيات .2
ـ دور هذه األقوال في التقّدم باألحداث )يشار في هذا الّصدد  .3

إلى بعض وظائف الحوار كاإلبالغ والحجاج والتّعبير عن 
 الوظائف(.الّرأي مع تبسيط لهذه 

 

 في الحوار : دعم المكتسبات وتبيّن ما يلي 
ـ أركان التّخاطب )أطراف الحوار / موضوع الحوار / إطاره /  .1

 العالقة بين المتحاورين...(
 ـ عرض الحوار :  .2
األفعال المساعدة على انبثاق الحوار وتواصله / التّنقيط الخاّص  .3

 بالحوار...
 ترتيب المخاطبات / حجم كّل منها .4
مواضيع الحوار )موضوع واحد / مواضيع متعّددة / العالقات ـ  .5

 بينها(
 ـ أساليب الحوار :  .6
 األعمال اللّغوية المختلفة )االستفهام / التّأكيد / التّعّجب...( .7
 الّطابع الّشفوّي للحوار )الجمل المبتورة( .8
 لهجات المتحاورين أو نبراتهم )الهدوء / التّوتّر/ الّسخرية...( .9

 –االستدالل  –الحجاج  –اإلبالغ  –وار )االستخبار ـ وظائف الح .10
 التّأثير...( –التّعبير عن موقف أو رأي 

 ـ أنواع الحوار :  .11
 منقول  .12
 مباشر .13
 باطنّي )عند الترّدد أو المحاسبة أو الحيرة...(. .14
 في الّسرد والوصف والحوار :  .15
 تبيّن ما يلي  .16
 ـ طرائق الّربط بين نمط و آخر .17
 النّّص.ـ قيمة كّل نمط في  .18

 في الحجاج : دعم المكتسبات وتبيّن ما يلي
 ـ مكّونات النّّص الحجاجيّ  .1
األطروحة أو وجهة النّظر )مدحوضة / مدعومة، ظاهرة /  .2

 ضمنيّة(
 سيرورة الحجاج )النّتيجة / الحكم / الموقف النهائّي( .3
 األطراف المحاّجة وعالقتها ببعضها .4
 العناصر الّسياقيّة للعمليّة الحجاجيّة .5
الحجج وأنواعها )الّشاهد العقلّي / القيم العليا / حّجة الّسلطة / ـ  .6

الواقع / اإلحصائّيات/ الحّجة المنطقيّة / المماثلة والقياس / المقارنة 
 المثل...( /

ـ أساليب الحجاج )الصيّغ اللّغويّة الدالّة على الّسبب / التّعليل /  .7
 االستدراك / االستنتاج / الّشرط / التّأكيد...(

ـ الصيّغ التّعبيرية الّتي ترافق العمليّة الحجاجيّة )التّعّجب /  .8
 االستفهام / صيغ الوثوق / إشراك القارئ / التّكرار / التّأكيد...(

ـ وظائف الحجاج )اإلقناع / الّدحض / التّفنيد / التّأثير/ التّشويه /  .9
 كسب الّرأي العاّم...(.

 

 األفكار واألساليب فيه يتّخذ موقفا نقديا من النص الشعري ومن

  في الّشعر : تبيّن ما يلي         

 ـ البيت الّشعرّي وتوزيعه إلى صدر وعجز .1
 ـ اشتراك األبيات في روّي واحد .2
 ـ تكّرر بعض الّظواهر اللّغوية وقيمته في النصّ  .3
ـ بعض الّصور الّشعريّة )التّشبيه وبعض التّعابير  .4

 المجازيّة(.

 في الّشعر : دعم المكتسبات وتبيّن ما يلي 

 ـ المميّزات العروضيّة في النّّص الشعريّ  .1
 ـ الفوارق الّشكليّة بين العمودّي والحرّ  .2
 ـ المعنى اإليحائّي انطالقا من المعنى اللّغويّ  .3
 ـ األبعاد الّرمزيّة .4
 ـ بعض أصناف المجاز. .5

 

  في الّشعر : دعم المكتسب وتبيّن ما يلي

 العروض والقوافي في إيقاع النّصّ ـ دور  .1
 ـ المميّزات العروضيّة أو النّص الشعريّ  .2
 ـ أصناف من المجاز .3
 ـ طرائق بناء الصورة الّشعريّة. .4
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  7-9القراءة
Grade 7 students Grade 8 students Grade 9 students 

 يستعمل تكنــولوجـيات المعلــــومات واالتّصــــال

 (متنوعة ) نثرية / شعرية / قصصيقرأ نصا )نصوص  .1
يبحث عن معلومة وينجز مشروعا انطالقا من تكنولوجيا  .2

 المعلومات

 (يقرأ نصا )نصوص متنوعة ) نثرية / شعرية / قصص .1
 يبحث عن معلومة .2
 يقدم عرضا باستعمال تكنولوجيا االتصال .3

 (يقرأ نصا )نصوص متنوعة ) نثرية / شعرية / قصص .1
 يبحث عن معلومة .2
 باستعمال تكنولوجيا االتصاليقدم عرضا  .3
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  7-9اإلنتاج الكتابي

Grade 7 students Grade 8 students Grade 9 students 

 يقيم إنتاجه -يحرر الّنص -يخّطط لكتابة نص ا-ينتج نصا سردي -يعيد كتابة نص
 يُنتج نّصا سرديّا ذا أحداث ُمسلسلة. .1
 غيرمتسلسلة.يُنتج نّصا سرديّا ذا أحداث  .2
 يُنتج نّصا سرديّا ذا بنية ثالثيّة. .3
 يؤّطر األحداث زمانّيا ومكانيّا. .4
 خصائص المكان وعالقته باألحداث. .5
 خصائص الّزمان وعالقته  باألحداث. .6
)أنواعها بشريّة، حيوانيّة، يكّون الّشخصيّة القصصيّة  .7

 (أشياء...بناؤها المادّي والمعنوّي والنّفسّي.
 المساعدة والعرقلة.أدوارها:  .8
 أصنافها : رئيسيّة وثانويّة. .9

 أعمالها : وظائفها .10
 يقيّم نّصا سردياّ تقويما ذاتّيا. .11
 يغني الّسرد بالوصف .12
 يغني الّسرد بالحوار. .13
 يوّظف الّراوي في النّص الّسردّي. .14
 يقيّم إنتاجه تقييما يُساعد على تبّين مواطن اإلجادة والتعثّر. .15
 غيره.يُساهم في تقييم إنتاج  .16
 يتّخذ من التّقييم موردا لتنمية قدراته في اإلنتاج الكتابيّ  .17

 .ينتج نّصا وصفيّا موضوعه المكان المفتوح .1
  .ينتج نّصا وصفيّا موضوعه المكان المغلق .2
 .ينتج نصاّ وصفياّ موضوعه الموصوف في حالة حركة .3
 ينتج نّصا وصفيّا موضوعه سمات شخص ِخْلقيًّا .4
 سمات شخص ُخلُِقيًّا ينتج نّصا وصفيّا موضوعه .5
 .يُغني نّصا سردّيا بمقطع وصفيّ  .6
 .يقيّم إنتاجه تقييما يُساعد على تبّين مواطن اإلجادة والتعثّر .7
 .يُساهم في تقييم إنتاج غيره .8
 يتّخذ من التقييم موردا لتنمية قدراته في اإلنتاج الكتابيّ  .9

 .ينتج جمال حجاجيّة في مقامات متنّوعة .1
 ينتج فقرة حجاجيّة .2
تج نّصا حجاجيّا يقوم على المكّونات األساسيّة في الحجاج يُن .3

)مكّونات النّّص الحجاجّي األساسيّة : األطروحة المدحوضة ظاهرة 
 أو ضمنيّة، األطروحة المدعومة، سيرورة الحجاج(

 .يُنتج نّصا حجاجيّا يتضّمن حججا متنّوعة .4
 .يُنتج نّصا حجاجيّا يُحقّق وظيفة الّدعم .5
 .حجاجيّا يُحقّق وظيفة الّدحضيُنتج نّصا  .6
 .يقيّم إنتاجه تقييما يُساعد على تبّين مواطن اإلجادة والتعثـّر .7
 .يُساهم في تقييم إنتاج غيره .8
 * يتّخذ من التّقييم موردا لتنمية قدراته في اإلنتاج الكتابيّ  .9

 يستعمل تكنولوجيات المعلومات واالتصال

 .يعالج نصا .1
 تقنيات الكتابة المدروسة.يرسل خطابا يوظف فيه كل  .2

 . يعالج نصا أنتجه .1
 يرسل خطابا يوظف فيه كل تقنيات الكتابة المدروسة. .2

 . يعالج نصا أنتجه .1
 يرسل خطابا يوظف فيه كل تقنيات الكتابة المدروسة. .2
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  7-9توظيف قواعد اللغة 

Grade 7 students Grade 8 students Grade 9 students 

 مكونات الجملةيتصرف فـي 

 يدرك أنواع الجمل في أشكالها التركيبية المختلفة .1
 يميز بين مكونات الجملة .2
يتعرف إلى التراكيب المستقلة المكونة للجملة )المعارف،  .3

الضمائر، المعرب والمبني من األسماء واألفعال، عالمات 
 اإلعراب(

 يستثمر التغييرات الصرفية للتصرف في الجملة )المفرد والمثنى .4
 والجمع، الميزان الصرفي...(

 يميز بين أنواع األفعال )التعدية واللزوم( .1
يتعرف إلى التراكيب المستقلة المكونة للجملة وأثرها في المعنى  .2

 )العدد والمعدود، حروف الجر، المضاف إليه(
يدرك أثر دخول بعض المكونات النحوية على الجملة في المعنى  .3

 )النعت، التوكيد، العطف، البدل(
يتعرف إلى عالقة بعض التغييرات الصرفية باإلعراب )المنقوص  .4

 والمقصور(

يتعرف إلى األساليب البالغية وأثرها في تركيب الجملة ومعانيها  .1
وإعرابها )أسلوب الشرط، االستفهام، المدح والذم، التفضيل، 

 االستثناء(
يتعرف إلى عالقة بعض التغييرات الصرفية باإلعراب )المنقوص  .2

 ور والممدود(والمقص
يميز بين قواعد اشتقاق األسماء والمصادر) مصادر الثالثي المجرد  .3

والمزيد، اسم الفاعل، اسم المفعول، اسما الزمان والمكان، اسم 
 اآللة..(

 يدرك المحالّت التّـــي تحتلّها العناصر األساسية للجملة

 .يميّز المحالت اإلعرابية انطالقا من عالمات إعرابها .1
التغييرات في المحالت اإلعرابية بدخول مكونات جديدة يكتشف  .2

 للجملة )األفعال والحروف الناسخة(

يتعرف إلى المفاعيل في الجملة )المفعول المطلق، المفعول به،  .1
 المفعول فيه، المفعول معه(

يميز بين أشباه المفاعيل ودورها في معنى الجملة )الحال، التمييز  .2
 النعت، االستثناء،

بعض أشكال الجمل القائمة على غير إسناد )جملة  يتعرف إلى .3
 النداء(

 
___________________________________ 
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 وثيقة منهاج اللغة العربية

الحضارة العربية فهي اللغة الوطنية التي بها يتجذّر المتعلّم في هويّته الوطنيّة، وبواسطتها يتأّصل في تحظى اللغة العربية بمنزلة مركزية في المنظومة التربوية لمملكة البحرين، 

. وتبعا لذلك، فهي اح عن مشاعره وحاجاتهاإلسالمية. وهي أداته الّرئيسيّة التي يعتمدها في التواصل مع اآلخرين والتّعبير عن المفاهيم والمعاني الذّهنية والوجدانية، واإلفص

 حصيال وإنتاجا، في مختلف مجاالت المعرفة.تُعلَُّم في كافة المراحل تعليما يضمن حذقها وإتقانها بما يمّكن من استعمالها، ت

 إّن تدريس اللغة العربية يهدف عبر مختلف أنشطتها إلى تحقيق المقاصد التربوية التالية:

 غرس روح االعتزاز في نفوس الناشئة بلغتهم، ودعم إيمانهم بقدراتها على مواكبة العصر في تطّوره الحضاري والعلمّي. -

 هيئتهم لالندماج في الحياة االجتماعية والعيش مع اآلخرين.توثيق صلتهم بواقعهم قصد ت -

 تغذية عاطفتهم وصقل أذواقهم بمساعدتهم على اكتشاف ما في العربية من أسرار فنية وجمالية. -

 طاقة اإلبداع لديهم. ظتنمية خيالهم وإيقا -

اليب العربية وتراكيبها وِصيَغها، كتابة ومشافهة بما يعزز قدرتهم على التواصل الفعّال مع تنمية الملكة اللغوية لدى المتعلّمين، بإغناء زادهم اللغوي وتمكينهم من حذق أس -

 اآلخرين.

 تنمية قدراتهم اللغوية التواصلية بتوظيف التكنولوجيا الحديثة للمعلومات واالتصال.  -

 يع.توسيع دائرة معارفهم وثقافتهم، بتمكينهم من فرص البحث ومعالجة المشاكل وإنجاز المشار -

 تدريبهم على النقد البنّاء والتقييم، وتوّخي منهجيات ناجعة من أجل بناء مواقف شخصّية. -

 وبناء على ما تقّدم، أقيم منهج اللغة العربية على الكفايات )المهارات( الكبرى التالية:

 كفاية االستماع. -

 كفاية التواصل الشفوي. -

 كفاية القراءة. -

 كفاية إنتاج النصوص. -
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 .الّرابعة من التعليم )الّصفوف العاشر والحادي عشر والثاني عشر(الحلقة 

  :ميالمتعلم في الحلقة الرابعة من التعل درسي

فة إلى نصوص ينتقل الطالب من دراسة نصوص في األنماط إلى نصوص تنتمي إلى أجناس أدبية مختلفة، من التراث العربي القديم ومن األدب الحديث، باإلضا األدب: 

 .تتناول قضايا حضارية معاصرة

  .في تقنيات التلخيص والنقد األدبي الشفوي: التواصل

 .لمي النحو والصرف، وعلوم البالغة بأصنافها الثالثة: علم المعاني وعلم البيان وعلم البديعبعض الدروس الميسرة في ع و البالغة: اللغة

ته في الحلقة ينتقل الطالب إلى كتابة المقال في موضوعات أجناسية مختلفة، موظفا األنماط الكتابية المختلفة كالحجاج والوصف والسرد، وهي من مكتسبا الكتابي: اإلنتاج

 .الثالثة

  :العامة للمنهج ـدافاألهـ

 األدب: 

 :دراسة األدب العربّي من خالل النّصوص إلى تهدف

 :إغناء زاد المتعلم المعرفي بـ .1

 .ةيّ والبالغ ةيّ والّصرف ةيّ المعارف النحو فياللغوي وتوظ ديالّرص ةيتنم -

 .اإلطالع على األدب في أهم أشكاله وأغراضه وأعالمه وآثاره - 

 .ةيّ ريوأشكاله التعب بهيواإلحاطة بأهم أسال ةيّ خصائص األدب العربّي الفن نيّ تب -

 :ةيالقدرات التال كتسبيجعله  . 2

 : بـ ما،ي( أداء النّص أداء سلأ

  نحوا وصرفا مةيقراءة النصوص قراءة سل *

 )حركة، إشارة، قسمات الوجه( ةيّ اللغو ريإسناد القراءة بالوسائل غ *
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  :النّص بـب( بناء معنى  

 .اقهيربط النّص بس *

 .ضبط معنى النّص اإلجماليّ  *

 .هيإل نتمييللنمط أو الجنس الذي  ةيّ بناء النّص والخصائص الفن نيّ تب *

 .ةيّ والفن ةيّ اللغو تهيمن أبن ةيّ والّضمن حةياستخالص معاني النّص الّصر *

 .أو إثرائه ليأهم االستنتاجات سواء أثناء التحل نيب فيالتأل *

 .الكاتب أو الشاعر ومقاصده مّما كتب اتيّ جيالتعّرف إلى استرات *

  : بـ م،يي( التقج

 .اعتمادا على قرائن وأدلة مناسبةه ياتخاذ موقف من مباني النّص ومعان *

 .الموارد المناسبة لذلك فيوتوظ ايّ النّص خارج مييتق *

 .ذلك ليتذّوق النّص وتعل *

 .ودقة الفهم، ووجاهة الموقف المتخذ من المقروء التمشي في القراءة بالوقوف على سالمة األداء مييتق *

 الشفوي التواصل

 :القدرة على كتسبيالتواصل الشفوي في هذه المرحلة إلى جعل المتعلم  سيتدر هدفي

 :مهارته في التواصل الشفوّي، بـ ةيتنم

 .هيالنظر ف قيعلى رأي أو تعم قيتواصل متنوعة بالتدخل لطرح فكرة أو للتعل اتيّ في وضع ايّ جابيالمشاركة إ•

 .للتدخل والبرهنة على الفهم وإبداء ردود الفعل الدالة على التفاعل طيوحسن اإلصغاء إلى اآلخر والتخط ةيّ التواصل ةيّ تصّور خطة تواصل ناجعة بفهم مكونات الوضع•

 .في التواصل ةيّ والشخص ةيّ واالجتماع ةيّ والثقاف ةيّ الموارد األدب فيتوظ•

 .المقام ومراعاة خصائص الخطاب الشفويّ  اتيالخطاب حسب مقتض ميالمناسبة وتنغ ةيّ واعتماد السّجالت اللغو بهايوتراك غهايفي ص مةيباستعمال لغة سل ريالتعب •
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مع  تعامليفي أهوائه وانفعاالته و تحكمياألفكار و نيللموازنة ب قةيقرائن دق عتمديفي إصدار األحكام و تحّرىيف نيأثناء التواصل مع اآلخر ةيّ موضوع ةياعتماد رؤ•

 ةيّ جابياالختالف في الّرأي بروح إ

 اللغة 

 :القدرة على كتسبياللغة في هذه المرحلة الّدراسية إلى جعل المتعلم  سيتدر هدفي

 .لنّص ما ةيّ بيالترك ةيالبن نيّ تب •

 .ةيّ المركبات النحوالتعّرف إلى خصائص بعض  •

 .األفكار باستعمال أدوات الّربط المناسبة نيالّربط ب •

 المعانيه الخطاب وتنتظم وفق هيعل نبنييدور الحروف في الكشف عن المنطق الذي  نيّ تب •

 .ايّ وكتاب ايّ التواصل شفو قيفي قراءة النصوص وتحق ةيّ المعارف اللغو فيتوظ •

 .انيفي علمي المعاني والب ةيّ البالغ بيالتعّرف إلى خصائص أهم األسال •

 .ووجوه استعمالها ةيّ اللغو ةياألبن نيالّصلة ب نيّ تب •

 .المقام اتيصوغ المقال حسب مقتض  •

 .المقام اتيحسب معط هليفهم المقال وتأو •

 لهايوشرحها وتأو ةيّ إنشاء النصوص األدب ةيّ والّصور في عمل بيواألسال بياستغالل خصائص التراك •

 .ةيّ ماته الجمالإدراك خصائص الخطاب األدبّي ومقوّ  •
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 الكتابي اإلنتاج: 

  :القدرة على كتسبيعلى الكتابة بالمرحلة الثانوية إلى جعل المتعلم  بيالتدر هدفي

  .داخل المدرسة وخارجها نياستعمال الكتابة بانتظام للتواصل مع اآلخر •

 .إنتاجه المكتوب بتنوع حاجاته واختالف مقاصده عيتنو •

  .توخي خطة ناجعة في الكتابة  •

 .في الكتابة اتهيتمش مييتق •

 .تنويع إنتاجاته والخروج بها من الكتابة وفق األنماط إلى التحليل والنقد في األجناس الكتابية المختلفة •

 مخرجات التعلم في هذه المرحلة كاآلتي وتكون: 
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  12-10التواصل الشفوي واالستماع

Grade  10 students Grade 11 students Grade 12 students 

 يتقبل خطابا

 ينصت باهتمام لخطاب اآلخر. .1
 يؤّول الخطاب استنادا إلى فرضيات. .2
يبني معنى للخطاب ويضيف إليه بما يتماشى مع المستوى  .3

 الذي وصل إليه.
 المسموعيتوسع في تحليل أفكار النص  .4
 يناقش أفكار الموضوع المتناول موظفا الحجج المناسبة. .5

 

 ينصت باهتمام لخطاب اآلخر. .1
 يؤّول الخطاب استنادا إلى فرضيات. .2
يبني معنى للخطاب ويضيف إليه بما يتماشى مع المستوى  .3

 الذي وصل إليه.
 يتوسع في تحليل أفكار النص المسموع .4
 جج المناسبة.يناقش أفكار الموضوع المتناول موظفا الح .5

 ينصت باهتمام لخطاب اآلخر. .1
 يؤّول الخطاب استنادا إلى فرضيات. .2
يبني معنى للخطاب ويضيف إليه بما يتماشى مع المستوى  .3

 الذي وصل إليه.
 يتوسع في تحليل أفكار النص المسموع .4
 يناقش أفكار الموضوع المتناول موظفا الحجج المناسبة. .5

 ينتج خطابا
 

 : النّقاش حول قّصة

 .يُلّخص قّصة.1

 .يعبّر عن رأي مدعوم بحجج.2

 .يبني حججا و ينتقي أمثلة.3

 يُشارك في النّقاش : )تناول الكلمة، الّسماح لآلخرين بالكالم(.4

 :المقابلة

 .يصوغ األسئلة المناسبة.1

 .يُجيب عن األسئلة بدقّة.2

 .يُسمع اآلخرين الّسؤال أو الجواب.3

 .تالئم الّسامعينيستعمل لغة ميسورة مفهومة .4

 :اإلضافة

 .يصوغ األسئلة حسب ما يقتضيه المقام.1

 .يُقدّم الجواب المقنع.2

 .يستحضر الحجج المالئمة.3

 .يستعمل اللّغة المالئمة للمتقبّل.4

 .يقف على قيمة التّبادل والحوار.5

 : النّقاش حول قّصة

 .يُلّخص قّصة.1

 .يعبّر عن رأي مدعوم بحجج.2

 .ينتقي أمثلةيبني حججا و .3

 يُشارك في النّقاش : )تناول الكلمة، الّسماح لآلخرين بالكالم(.4

 :المقابلة

 .يصوغ األسئلة المناسبة.1

 .يُجيب عن األسئلة بدقّة.2

 .يُسمع اآلخرين الّسؤال أو الجواب.3

 .يستعمل لغة ميسورة مفهومة تالئم الّسامعين.4

 :اإلضافة

 .المقاميصوغ األسئلة حسب ما يقتضيه .1

 .يُقدّم الجواب المقنع.2

 .يستحضر الحجج المالئمة.3

 .يستعمل اللّغة المالئمة للمتقبّل.4

 .يقف على قيمة التّبادل والحوار.5

 :النّقاش حول قّصة 
 يُلّخص قّصة. .1
 يعبّر عن رأي مدعوم بحجج. .2
 يبني حججا و ينتقي أمثلة. .3
 لآلخرين بالكالم(يُشارك في الّنقاش : )تناول الكلمة، الّسماح  .4

 :المقابلة
 يصوغ األسئلة المناسبة. .1
 يُجيب عن األسئلة بدقّة. .2
 يُسمع اآلخرين الّسؤال أو الجواب. .3
 يستعمل لغة ميسورة مفهومة تالئم الّسامعين. .4

 :اإلضافة
 يصوغ األسئلة حسب ما يقتضيه المقام. .1
 يُقدّم الجواب المقنع. .2
 يستحضر الحجج المالئمة. .3
 المالئمة للمتقبّل.يستعمل اللّغة  .4
 يقف على قيمة التّبادل والحوار. .5
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  12-10القراءة 

Grade  10 students Grade 11 students Grade 12 students 

 يقرأ نصا شعريا أو نثريا يحصل له من خالل بنيته الكّلية معنى إجمالي

يتبين مالمح الذات اإلنسانية من خالل مختارات من جنسي  .1
 .والسيرة الذاتيةالشعر، 

يميز بين األجناس األدبية: شعر الطبيعة، الغزل، النادرة، المقامة،  .2
 القصة القصيرة

 يتعرف إلى نوع من أنواع الشعر العربي القديم: شعر االعتذار .1
يميز بين بعض األجناس األدبية: الحكاية المثلية، الخطبة،  .2

 الرسالة )الجاحظ(، النصوص الحضارية
 .ج بالسرد والوصف في النص القديم والحديثيتتبع صور الحجا .3
 يستكشف نصوص من أدب الرحلة والنقد األدبي. .4

يتعرف إلى موقع الشعر البحريني من التيارات األدبية العربية  .1
)تيار الشعر اإلحيائي، تيار الشعر الرومنسي، تيار الواقعية 

 الجديدة، المكان في القصيدة البحرينية(.
األجناس الحديثة في نصوص مختلفة: التمكن من معرفة بعض  .2

)النص القائم على الشرح والتفسير، التعليق الصحفي، التعقيب 
 الصحفي، النقد األدبي(

يقرأ نصا متكامال في جنس أدبي: في جنس السيرة: األيام لطه  .3
 حسين.

 يحّلل البنية النصوص إلى مكوناتها

 .يتعرف إلى هيكل القصيدة الجاهلية .1
 .األجناس األدبية من خالل بنيتها الفنيةيميز بين  .2
 يستكشف دور البنية الفنية للنص في بناء المعنى. .3

 يتعرف إلى بنية قصيدة االعتذار .1
 يميز بين األجناس انطالقا من بنيتها الفنية .2
 يستكشف دور البنية الفنية في بناء المعنى .3

يتعرف إلى بنية القصائد حسب انتمائها إلى أحد التيارات  .1
 .ةاألدبي

 يميز بين األجناس انطالقا من بنيتها الفنية .2
 .يستكشف دور البنية الفنية في بناء المعنى .3

 يتّخذ موقفا نقديا من النصين الشعري والنثري، ومن األفكار واألساليب فيهما

  في الّشعر : تبيّن ما يلي
 ـ البيت الّشعرّي وتوزيعه إلى صدر وعجز .1
 ـ اشتراك األبيات في روّي واحد .2
 تكّرر بعض الّظواهر اللّغوية وقيمته في النصّ ـ  .3
 .ـ بعض الّصور الّشعريّة )التّشبيه وبعض التّعابير المجازيّة( .4

 :في النثر : تبيّن ما يلي      

يميز مدى تطابق النص مع البنية النظرية للجنس األدبي الذي  .1
 تنتمي إليه، ومع األشكال الفنية فيه.

 في الّشعر : دعم المكتسبات وتبيّن ما يلي 
 ـ المميّزات العروضيّة في النّّص الشعريّ  .1
 ـ الفوارق الّشكليّة بين العمودّي والحرّ  .2
 ـ المعنى اإليحائّي انطالقا من المعنى اللّغويّ  .3
 ـ األبعاد الّرمزيّة .4
 ـ بعض أصناف المجاز. .5

 في النثر : تبيّن ما يلي:      
النص مع البنية النظرية للجنس األدبي الذي يميز مدى تطابق  .1

 تنتمي إليه، ومع األشكال الفنية فيه.

 في الّشعر : دعم المكتسب وتبيّن ما يلي 
 ـ دور العروض والقوافي في إيقاع النّصّ  .1
 ـ المميّزات العروضيّة أو النّص الشعريّ  .2
 ـ أصناف من المجاز .3
 ـ طرائق بناء الصورة الّشعريّة. .4

 تبيّن ما يلي:في النثر : 

يميز مدى تطابق النص مع البنية النظرية للجنس األدبي الذي  .1
 تنتمي إليه، ومع األشكال الفنية فيه.

 يستعمل تكنــولوجـيات المعلــــومات واالتّصــــال
 )نصوص متنوعة ) نثرية / شعرية / قصص/يقرأ نصا  .1
يبحث عن معلومة وينجز مشروعا انطالقا من تكنولوجيا  .2

 المعلومات

 )يقرأ نصا /نصوص متنوعة ) نثرية / شعرية / قصص .1
 يبحث عن معلومة .2
 يقدم عرضا باستعمال تكنولوجيا االتصال .3

 )يقرأ نصا /نصوص متنوعة ) نثرية / شعرية / قصص.   1
 يبحث عن معلومة.   2
 يقدم عرضا باستعمال تكنولوجيا االتصال .3
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  10-12 اإلنتاج الكتابي

Grade  10 students Grade 11 students Grade 12 students 

 يقيم إنتاجه -يحرر الّنص -يخّطط لكتابة نص -ينتج نصا سردي -يعيد كتابة نص
 .ينتج فقرات حجاجيّة في مقامات متنّوعة .1
يُنتج نّصا حجاجيّا يقوم على المكّونات األساسيّة في الحجاج  .2

األطروحة المدحوضة ظاهرة )مكّونات النّّص الحجاجّي األساسيّة: 
 أو ضمنيّة، األطروحة المدعومة، سيرورة الحجاج(

 .يُنتج نّصا حجاجيّا يتضّمن حججا متنّوعة .3
 .يُنتج نّصا حجاجيّا يُحقّق وظيفة الّدعم .4
 .يُنتج نّصا حجاجيّا يُحقّق وظيفة الّدحض .5
 .يقيّم إنتاجه تقييما يُساعد على تبّين مواطن اإلجادة والتعثـّر .6
 .م في تقييم إنتاج غيرهيُساه .7

 * يتّخذ من التّقييم موردا لتنمية قدراته في اإلنتاج الكتابيّ 

 يحول نصا عاديا إلى نص حجاجي. .1
يتوسع في أطروحة بإضافة الحجج المناسبة مع استعمال المؤشرات  .2

 اللغوية للتحليل والتأويل والتفسير.
 ينتج فقرة حجاجيّة .3
المكّونات األساسيّة في الحجاج  يُنتج نّصا نقديا حجاجيّا يقوم على .4

)مكّونات النّّص الحجاجّي األساسيّة: األطروحة المدحوضة ظاهرة 
 أو ضمنيّة، األطروحة المدعومة، سيرورة الحجاج(

 يُنتج نّصا حجاجيّا يتضّمن حججا متنّوعة. .5
 يُنتج نّصا حجاجيّا يُحقّق وظيفة الّدعم. .6
 يُنتج نّصا حجاجيّا يُحقّق وظيفة الّدحض. .7
 يقيّم إنتاجه تقييما يُساعد على تبّين مواطن اإلجادة والتعثـّر. .8
 ينتج مقاال أديبا يوظف فيه كل مكتسباته في أنماط الكتابة وأجناسها. .9

 يُساهم في تقييم إنتاج غيره. .10
 * يتّخذ من التّقييم موردا لتنمية قدراته في اإلنتاج الكتابيّ 

 يحول نصا عاديا إلى نص حجاجي. .1
أطروحة بإضافة الحجج المناسبة مع استعمال المؤشرات يتوسع في  .2

 اللغوية للتحليل والتأويل والتفسير.
 ينتج جمال حجاجيّة في مقامات متنّوعة. .3
 ينتج فقرة حجاجيّة .4
يُنتج نّصا نقديا حجاجيّا يقوم على المكّونات األساسيّة في الحجاج  .5

ة ظاهرة )مكّونات النّّص الحجاجّي األساسيّة : األطروحة المدحوض
 أو ضمنيّة، األطروحة المدعومة، سيرورة الحجاج(

 يُنتج نّصا حجاجيّا يتضّمن حججا متنّوعة. .6
 يُنتج نّصا حجاجيّا يُحقّق وظيفة الّدعم. .7
 يُنتج نّصا حجاجيّا يُحقّق وظيفة الّدحض. .8
 يقيّم إنتاجه تقييما يُساعد على تبّين مواطن اإلجادة والتعثـّر. .9

 فيه كل مكتسباته في أنماط الكتابة وأجناسها. ينتج مقاال أديبا يوظف .10
 يُساهم في تقييم إنتاج غيره. .11

 * يتّخذ من التّقييم موردا لتنمية قدراته في اإلنتاج الكتابيّ 

 يستعمل تكنولوجيات المعلومات واالتصال

 يعالج نصا .1
 يرسل خطابا يوظف فيه كل تقنيات الكتابة المدروسة. .2

 . يعالج نصا أنتجه .1
 خطابا يوظف فيه كل تقنيات الكتابة المدروسة.يرسل  .2

 . يعالج نصا أنتجه .1
 يرسل خطابا يوظف فيه كل تقنيات الكتابة المدروسة. .2
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  10-12 توظيف قواعد اللغة 

Grade  10 students Grade 11 students Grade 12 students 

 العامة لهايتعرف إلى المكونات الصغرى في الجملة وعالقتها بالبنية 

يميز الصيغ التي ترد عليها الكلمة: الجامد، المشتق، المصدر،  .1
اسما الفاعل والمفعول، الصفة المشبهة، صيغ المبالغة واسم 

 التفضيل.

يتعرف إلى بعض القضايا البالغية: الخبر واألبنية الخبرية  .1
 واإلنشاء، التشبيه والكناية واالستعارة والمجاز.

البالغية المكتسبة: األمر والنهي، فاء يستذكر بعض القضايا  .1
 .السببية، الشرط والجزاء، اإلثبات والنفي في الجملة

يتعرف إلى وظائف بعض القضايا الصرفية والنحوية  .2
البالغية: دالالت المركبات النحوية، حروف الجر، 

اإلضافة، األفعال والحروف الناسخة، المصدر والنسبة 
 والتصغير.

 التّـــي تحتّلها المكونات واألبنية اللغوية في العناصر األساسية للجملةيدرك المحاّلت 

يحدد حاالت ورود الصيغ الصرفية وعالقتها بتنوع المعنى انطالقا  .1
 .من جذر واحد

 يميز العالقة بين مكونات التركيب أو الكلمة والمعنى .1
يتعرف إلى طرق استنتاج العالقة بين الدال والمدلول في الكلمة أو  .2

 التركيب
يدرك الصلة بين المعنى الخاص في المكون والمعنى العام للجملة  .3

 على مستوى التواصل.

 يميز العالقة بين مكونات التركيب أو الكلمة والمعنى .1
يتعرف إلى طرق استنتاج العالقة بين الدال والمدلول في  .2

 الكلمة أو التركيب
العام يدرك الصلة بين المعنى الخاص في المكون والمعنى  .3

 للجملة على مستوى التواصل.
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 )ّصفا التاسع والعاشر( 0508اللغة األولى العربية ،  “ Cambridge IGCSE“ الشهادة الدولية العامة للتعليم الثانوي في جامعة كامبريدجمنهج 

مهارات تعلم اللغة العربية، باعتبار أن نويع يقع تدريس هذا المنهج لطلبة الصفّين التاسع والعاشر اختياريا، والغاية من ذلك فتح آفاق جديدة للطلبة لالطالع على مناهج مختلفة، وت

 بعض المهارات ليست مقررة في المنهج الرسمي المتّبع.

 ونورد فيما يلي المنهج واألهداف كما قررتها جامعة كامبريدج:

إلى إعداد الطالب لمواجهة الحياة بنجاح، من خالل مساعدتهم على  ))تقييم كامبريدج الدولي للتعليم  Education International Assessment Cambridge يهدف

  .المعرفة واالطالع والحب الدائم للتعلم، فنحن جزء من جامعة كامبريدج

من الخيارات في مجاالتهم التعليمية  سعةإن جميع مؤهالتنا الدولية معتمدة لدى أفضل الجامعات العالمية ولدى الكثير من أصحاب العمل في العالم، وهو ما يمنح الطالب مجموعة وا

  .أمام إمكانات المتعلمينوحياتهم المهنية. وألننا منظمة ّ غير هادفة للربح، فإننا نكرس مواردنا لتقديم برامج تعليمية عالية الجودة يمكنها أن تطلق العَنان 

خبراء متخصصون، فضال عن أنها تعتمد في أصولها على الدقة األكاديمية، وتعكس أحدث األبحاث تحدد برامجنا ومؤهالتنا المعيار العالمي للتعليم الدولي، حيث يتولى وضعها 

 للمتعلمين للتقدم من مرحلة إلى أخرى، وهي مدعومة جيدا بمصادر التعليم والتعلم. .التعليمية. كما أنها توفر منصة قوية ً

رامج الدولية والمؤهالت الالزمة للتعليم المدرسي، وأن نكون المؤسسة الرائدة عالميا في هذا المجال. كما نتعاون مع تتمثل مهمتنا في توفير الفائدة التعليمية من خالل توفير الب

يُِعدُّ كل  .م الحديثالذين يتمتعون بالثقة والمسؤولية والقدرة على التفكير واالبتكار والمشاركة والمؤهلين للنجاح في العال -لدى كامبريدج-المدارس على تطوير مستويات الدارسين 

 International دولة، لبناء مستقبلهم من خالل تعليم دولي تُقّدمه لهم مناهج كامبريدج الدولية 160آالف مدرسة في  10عام ما يقرب من مليون طالب من كامبريدج، من 

Cambridge.  

 لماذا هذا المنهج؟ - 1

 المزايا الرئيسية 

عاما مع المدارس والمعلمين في جميع أنحاء العالم لتطوير مناهج  25خصيصا ً للطالب الدوليين. وقد عملنا على مدار أكثر من  TMIGCSE Cambridge صممت مناهج

 .دراسية تناسب مختلف البلدان، ومختلف أنواع المدارس والمتعلمين الذين يتمتعون بمجموعة كبيرة من القدرات

 :غة أولى للمتعلمين الذين تكون لغتهم األم هي اللغة العربية، وتسمح الدورة للمتعلمين بالتاليللغة العربية كل IGCSE Cambridge صّمم منهج

  تطوير القدرة على التواصل بوضوح ودقة وفعالية عند الكتابة 
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  تعلم كيفية استخدام مجموعة واسعة من المفردات والهجاء الصحيح وعالمات الترقيم وقواعد اللغة 

   الشخصي والوعي للجمهور الموجه إليه الخطابتطوير األسلوب. 

 

 IGCSE Cambridge ستمتاع بها أو لزيادة وعيهم بالطرق التي يمكن من خاللها استخدام اللغة العربية. كما يطور منهجلاليشجع المتعلمون على القراءة بشكل موسع، سواء 

 .ستدالل والقدرة على ترتيب الحقائق وعرض اآلراء بفعاليةاالت االتصال، مثل التأليف وجمالي ومهارااالللغة العربية كلغة أولى أيضا مزيدا من التحليل 

 .التعليم أو التوظيفتُوازن برامجنا المعرفة والفهم الشاملين للموضوع وتساعد على تطوير المهارات التي يحتاج إليها المتعلمون في خطواتهم المستقبلية في 

  :يشجع نهجنا المتعلمين على اكتساب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الّدارس لدى 

 كامبريدج
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 نظرة عامة على المنهج: -2 

 األهداف 

وفق األنماط، وتحليل النصوص  يُنجز هذا المنهج على مدى سنتين، وهو يتوجه إلى صلبة الصفين التاسع والعاشر، ويختم بامتحان في المهارات التالية: )اإلنتاج الكتابي

 وتلخيصها(.

  .األهداف مقاصد دورة تدريبية باالعتماد على هذا المنهج الدراسي تصف

 ترمي األهداف إلى تمكين الطالب من التالي:

 التواصل بدقة وبشكل مناسب وفعال في الكتابة. 

  ستجابة بشكل مناسب لما يقرؤونهاالالفهم و. 

 االستمتاع بتنوع اللغة وتقديرها. 

 تطوير مهارات تطبيق أكثر شمولية  )مثل التحليل، التأليف، استخالص االستنتاجات إكمال مجاالت دراستهم األخرى من خالل(. 

 

 نظرة عامة على المحتوى 

للمرشحين الفرصة للرد بطريقة علمية على مجموعة متنوعة من فقرات القراءة. كما سيستخدم  Arabic Language First IGCSE Cambridge يوفر منهج

 . رات، لتكون وحيا وإلهاما لكتاباتهم وكتابة مجموعة متنوعة من النصوص لفئات مختلفة من السامعينالمرشحون بعضا من هذه الفق

 .ت والمراجعات والرسائلالتشمل الفقرات مجموعة من الفئات واألنواع، بما في ذلك الخيال والواقعية، ويمكن أن تشمل أيضا أشكاال أخرى للكتابة، مثل المقا

 اء وكتابا، باللغة العربية، يتمتعون بقدرة نقدية على التقييم واإلدراك الفعال.ع لكي يصبحوا قرّ يحظى المرشحون بالتشجي

 محتوى المادة -3 

 .يتبع كل المرشحين نفس المنهج الدراسي

وتلخيصها، فإّن المنهج يركز أساسا على مهارتين تحويان وبما أّن االمتحانات تكون في فهم النص وتفسيره وتأويله ونقده، ومدارها على اإلنتاج الكتابي وتحليل النصوص 

  .كل المهارات األخرى المطلوبة، وهما مهارتا القراءة والكتابة
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 المعيار ومخرجات التعلم المجال

 القراءة

 يجب أن يكون كل المرشحين قادرين على ما يلي

  التأكد من فهم الكلمات في النصوص الموسعة 

  معلومات محددةمطالعة واستنباط 

  ،تحديد الموضوعات الرئيسية والفرعية والتلخيص

 وإعادة الصياغة وإعادة التعبير

  إظهار بعض الفهم حول الكيفية التي يحرز ُ بها الكتاب

 التأثير المطلوب

  التعرف على األدوات اللغوية البسيطة والتجاوب معها

 .بما في ذلك اللغة المجازية

أن  C to* A المرشحين الذين يستهدفون الدرجات من باإلضافة إلى ذلك، يجب على

 :يكونوا قادرين على

 إظهار فهم أكثر دقة للنصوص الموسعة 

 كارألفالتعرف على ترابط ا 

 .تقييم الفعالية واستخالص االستدالالت والمقارنة والتحليل والتأليف 

  .إظهار استيعاب الكيفية التي يحرز بها الكتّاب التأثير المطلوب 

 التعرف على األدوات اللغوية األكثر تعقيدا والتجاوب معها. 

 

 

 

 المعيار ومخرجات التعلم المجال

 الكتابة

 يجب أن يكون كل المرشحين قادرين على ما يلي :

  التعبير عن األفكار والمشاعر واآلراء من أجل جذب

 اهتمام القارئ وتوصيل المعنى إليه فضال عن إقناعه

  كمستمعظهار بعض الفهم إ 

  إظهار القدرة الكافية على التحكم في المفردات، وبناء

 الجملة والقواعد

 االستخدام الواعي لعالمات الترقيم والهجاء 

 كتابة جمل بسيطة ودقيقة 

  محاولة التنويع في تركيبة الجملة 

  إدراك أهمية استخدام الفقرات 

  استخدام المفردات المناسبة. 

 

أن  C to* A المرشحين الذين يستهدفون الدرجات منباإلضافة إلى ذلك، يجب على 

 :يكونوا قادرين على

  إظهار معنى أوسع وأكثر تنوعا في األساليب المختلفة إلثارة اهتمام القارئ أو إيصال

 المعنى إليه فضال عن إقناعه

 إظهار استيعاب واضح كمستمع 

 التأكد من االستخدام المتطور للمفردات وتركيبات الجملة 

  د من الدقة في عالمات الترقيم والهجاءالتأك 

  كتابة جمل مركبة ودقيقة 

  توظيف تراكيب متنوعة للجملة 

 الكتابة في فقرات مبنية بناًء جيدا 

 استخدام مفردات مبدعة ومتنوعة 
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 اللغة األولى العربية  )ّصفا الحادي والثاني عشر(.،  “ IB“ منهج البكالوريا الدولية

هارات تعلم اللغة العربية، المنهج لطلبة الصفّين الحادي عشر والثاني عشر اختياريا، والغاية من ذلك فتح آفاق جديدة للطلبة لالطالع على مناهج مختلفة، وتنويع ميقع تدريس هذا 

 باعتبار أن بعض المهارات ليست مقررة في المنهج الرسمي المتّبع.

 ظمة البكالوريا الّدولية:ونورد فيما يلي المنهج واألهداف كما قررتها من

 سمات متعلم/طالب البكالوريا الدولية

نسانية التي تتجاوز النجاح األكاديمي. هذه الصفات المجسدة في الملف يصف ملف سمات الطالب/المتعلم الدولي للبكالوريا الدولية مجموعة واسعة من القدرات والمسؤوليات اإل

 طار المدرسة.إتعد طالب البكالوريا الدولية لتقديم مساهمات استثنائية في الشخصي لمتعلم/طالب البكالوريا الدولية 

 و الطالب ليكونوا:أويهدف ملف السمات الشخصية إلى تطوير المتعلمين 

ون بالتعلم باستمرار وسوف يستمر هذا نهم يتمتعإاستقصائيين: يطورون فضولهم الطبيعي. يكتسبون المهارات الالزمة إلجراء االستقصاء والبحث وإظهار االستقالل في التعلم. 

 الحب للتعلم طوال حياتهم.

بر مجموعة واسعة ومتوازنة من ذوي معرفة: فهم يستكشفون المفاهيم واألفكار والقضايا ذات األهمية المحلية والعالمية. وبذلك، يكتسبون معرفة متعمقة ويطورون الفهم ع

 التخصصات.

 طبيق مهارات التفكير بشكل نقدي وإبداعي لالعتراف بالمشاكل المعقدة ومعالجتها، واتخاذ القرارات المعقولة واألخالقية.مفكرين: إنهم يأخذون المبادرة في ت

الية ورغبة تواصل. وهي تعمل بفعمتواصلون: فهم قادرون علي الفهم والتعبير عن األفكار والمعلومات بثقة وابداع بأكثر من لغة واحدة وبمجموعة متنوعة من وسائل وطرق ال

 في التعاون مع اآلخرين.

ن المسؤولية عن أفعالهم والعواقب أصحاب مبدأ: يتصرفون بنزاهة وأمانة، مع شعور قوي باإلنصاف والعدالة واحترام كرامة الفرد والجماعات والمجتمعات المحلية. وهم يتحملو

 التي تصاحبهم.

هم منفتحون على وجهات نظر وقيم وتقاليد األفراد والمجتمعات األخرى. لقد اعتادوا على البحث عن مجموعة من منفتحين: يفهمون ويقدرون ثقافاتهم وتاريخهم الشخصي، و

 وجهات النظر وتقييمها، وهم على استعداد للتعلم من التجربة.

والعمل على إحداث تغيير إيجابي في حياة اآلخرين والبيئة مهتمين: فهم يظهرون التعاطف والرحمة واالحترام الحتياجات ومشاعر اآلخرين. لديهم التزام شخصي بالخدمة، 

 المحيطة.
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إنهم شجعان وواضحون في الدفاع  مجازفين: يقتربون من مواقف غير مألوفة مع الشجاعة واإلقدام، ويتمتعون باستقاللية الروح الستكشاف أدوار وأفكار واستراتيجيات جديدة.

 عن معتقداتهم.

 توازن الفكري والجسدي والعاطفي لتحقيق الرفاه الشخصي ألنفسهم واآلخرين.متوازنين: فهموا أهمية ال

 تطور الشخصي.ذوي استجابة: يعطون اهتماما كبيرا لتعليمهم وخبراتهم الخاصة. وهم قادرون على تقييم وفهم نقاط القوة والقيود من أجل دعم التعلم وال

 دليل اللغة واألدب“: أ”برنامج الدبلوما اللغة 

الثقافات واالحترام المتبادل. وتحقيقا البكالوريا الدولية لتطوير الشباب لالستفسار والمعرفة والرعاية الذين يساعدون على خلق عالم أفضل وأكثر سالما من خالل التفاهم بين  تهدف

الدولي والتقييم الدقيق. وتشجع هذه البرامج الطالب في جميع أنحاء العالم  لهذه الغاية، تعمل المنظمة مع المدارس والحكومات والمنظمات الدولية لتطوير تحديات وبرامج التعليم

 .على أن يصبحوا متعلمين نشطين ومتعاطفين ومتواصلين يدركون أن اآلخرين، مع اختالفاتهم، يمكن أن يكونوا على حق أيضا

 برنامج الدبلوما

عاماً. وهو منهاج دراسي واسع النطاق ومّدته سنتان  19و 16ية وهو ُمصّمم للطالب الذين تتراوح أعمارهم بين برنامج الدبلوما هو منهاج دراسي قوي يُدرس قبل الدراسة الجامع

لمتداخل تشجيع الطالب على تطوير الفهم اويهدف إلى تشجيع الطالب ليكونوا مّطلعين ومتسائلين ولكن ُمهتمين بما حولهم وُرحماء ُ أيضاً. ويرِكّز البرنامج تركيزاً كبيراً على 

 للثقافات )البينثقافي(، وتفتح العقل، والمواقف الضرورية لهم الحترام وتقييم مجموعة متنوعة من وجهات النظر.

 بيان مهمة البكالوريا الدولية ومالمح المتعلم.

البكالوريا الّدولية.. ويمثّل التعليم والتعلّم في برنامج الديبلوما حقيقة يهدف برنامج الدبلوما إلى أن يطّور في الطالّب المعرفة والمهارات والمواقف التي يحتاجونها لتلبية أغراض 

 مارسة الفعلية للفلسفة التعليمية للمنظمة.المُ 

 اللغة "أ": اللغة واألدب

  .يتعلق جزءان منها بدراسة اللغة وجزءان بدراسة األدب -تتألف مادة اللغة "أ": اللغة واألدب من أربعة أجزاء 

غرض الرئيسية لمساق اللغة "أ": ة النصوص المكتوبة بلغة ما مهمة لالنخراط النشط مع تلك اللغة والثقافة وأيضاً لطريقة رؤيتنا وفهمنا للعالم الذي نحيا فيه. ومن األتُعتبر دراس

ل الفهم وليس فيه إبهام، كما يمكن أن يجادل البعض، ومساعدة اللغة واألدب تشجيع الطالب على طرح األسئلة حول المعنى الذي تُنشئه اللغة والنصوص. وهو نادراً ما يكون سه

 .الطالب على التركيز عن قرب على لغة النصوص التي يدرسونها والوعي بدور السياق األوسع لكل نص في تشكيل معناه مهم جداً في المساق
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 :ومن األغراض الرئيسية 

وتتعلق مع ذلك بممارسات يهدف مساق اللغة "أ":ّ  اللغة واألدب إلى تطوير مهارات تحليل النصوص لدى الطالب وفهم أن تلك النصوص  يُمكن أن تُرى كنصوص مستقلة، 

 القراءة التي تُحّددها الثقافة. 

كس االهتمامات والقضايا ذات العالقة بطالبهم بينما يطّورون لدى طالّبهم مجموعة من المساق الدراسّي مصّمم ألن يكون مرنا، تتسنّى الفرصة للمدرسين لبنائه بطريقة تع

قراءة التي تحّددها الثقافة وبظروف المهارات القابلة للنقل. ويُجمع فهم طرق استخدام العناصر الرسمية إلنشاء المعنى في النّص مع استكشاف كيف يتأثر المعنى بممارسات ال

 اله من الجمهور.إنتاج النّص واستقب

ة واحدة من بين عدة وسائل أثناء بناء المساق يجب على المدرسين إدراك أّن مجال التركيز الذي يدعم طريقة تناول النصوص يرى دراسة العناصر الرسمية لكل نص كوسيل

الستقبال ودور ممارسات القراءة التي تحّددها الثقافة. تُعتبر متساوية في األهمية. إنشاء/إرساء القراءة. كما ذُكر أعاله فإّن مجموعة واسعة من العوامل، بما فيها ظروف اإلنتاج وا

 ويُعّد تطوير فهم "المعرفة الناقدة" لدى الطالب من األغراض الكبرى للمساق.

غة واألدب دراسة النصوص ويقصرها على إبداعات ثقافة واحدة أو إبداعات والتزامها بالفهم البينثقافي، ال يُقيّد منهاج اللغة "أ": الل IBوفي ضوء الطبيعة الدولية للبكالوريا الدولية 

ألنّها تساهم في تطوير  IBبكالوريا الدولية الثقافات التي تغطيها لغة واحدة. فدراسة األعمال األدبية المترجمة من الثقافات األخرى لها أهمية خاصة لطالب برنامج الدبلوما في ال

 ا يعّزز التبّصر وفهم الطرق المختلفة التي تؤثّر بها الثقافات، وتشّكل تجارب الحياة المشتركة بين جميع البشر.وجهة النظر العالمية، بم

تخدام معايير لي، ويتحقق التمايز عبر اسويعرض الجدول التالي الفرق بين المستويين العادي والعالي. في الورقة الثانية، هناك أسئلة مشتركة بين المستوى العادي والمستوى العا

 التقييم المختلفة. ّ ومهمات التقييم الداخلي ومعاييرها هي ذاتها للمستويين العادي والعالي.
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 المعيار ومخرجات التعلم المجال

 المستوى العالي المستوى العادي  جزء المنهاج

 الجزء األول:

 الكتّاب والقّراء والنّصوص 

 

التعلّم أقل من تلك التي تدرس في المستوى تُدّرس مواضيع لتحقيق نتائج 

 العالي. وتختار النصوص المدرسة من أجناس كتابية مختلفة.

تُدّرس مواضيع لتحقيق نتائج التعلّم أكثر من تلك التي تدرس في المستوى العالي. 

 وتختار النصوص المدرسة من أجناس كتابية مختلفة.

 :ثانيالجزء ال

 الّزمان والمكان 

 عملين أحدهما مترجم، ويُختار من القائمة المعتمدة لألعمال المترجمةدراسة 

 .باإلضافة إلى نصوص منتنوعة أدبية وغير أدبية

دراسة ثالثة أعمال، عمل أو عمالن منها مترجمان، ويُختار من القائمة المعتمدة 

 .، باإلضافة إلى نصوص متنوعة أدبية وغير أدبيةلألعمال المترجمة

 :ثالثالجزء ال

 التّناص 

دراسة عملين يختاران من القائمة المعتمدة للمؤلفين لمادة اللغة "أ" 

، ودراسة تقاطعها مع بعضها البعض ومع نصوص أخرى أدبية المدروسة

 وغير أدبية.

، دراسة ثالثة أعمال تُختار من القائمة المعتمدة للمؤلفين لمادة اللغة "أ" المدروسة

 البعض ومع نصوص أخرى أدبية وغير أدبيةودراسة تقاطعها مع بعضها 

 المهمات الكتابية
 

وتُقدم للتقييم  كلمة، 1500و 1200تكون فيما بين ، واحدة كتابية ةإنتاج مهم

ألحد األعمال الكتابيّة المقيّمة استجابة/إجابة ناقدة  المهمةالخارجي. يجب أن تكون 

 .أو النصوص المدروسة

 الورقة األولى:

 تحليل النصوص 

 15 تحليل مقارن لزوج من النصوص، يكوُن أحدها على األقل غير أدبي )ساعتان )دقيقة 15تحليل نص أو مقتطف غير أدبي )ساعة و

 )دقيقة

 الورقة الثانية:

 المقال 

يكتب المقال عن عملين أدبيين على األقل درسهماّ الطالب في الجزء الثالث، 

عبر الشكل واألسلوب والمحتوى يتطلب المعرفة والفهم لطريقة نقل المعنى 

 )دقيقة 45)ساعة و .والسياق

يكتب المقال عن عملين أدبيين على األقل درسهماّ الطالب في الجزء الثالث، يتطلب 

 .المعرفة والفهم لطريقة نقل المعنى عبر الشكل واألسلوب والمحتوى والسياق

 )دقيقة 45و تان)ساع

 

 أهداف التقييم 

 تقييمية في المستويين العادي والعالي لمنهاج اللغة "أ": اللغة واألدبهناك أربعة أهداف 

 المعرفة والفهم 1 .

 .إظهار المعرفة والفهم لمجموعة من النصوص -

 .نشئ فيها القارئ المعنى، وكيف يؤثر السياق في هذا المعنىيُ سلوب األستخدام اللغة، والبنية، والتقنية، والإظهار فهم  -

 .المنشئ تبعهاالناقد للطرق المتعددة التي يإظهار الفهم  -

 وجهات النظر المختلفة في قراءة النص. تأثير كيفيةإظهار فهم  -
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 . التطبيق والتحليل2

 إظهار القدرة على اختيار نوع النص المناسب للغرض المطلوب. -

 درسها الطالب.إظهار القدرة على استخدام المصطلحات المناسبة ألنواع النصوص المتعددة التي  -

 إظهار القدرة على تحليل تأثيرات اللغة والبنية والتقنية واألسلوب على القارئ. -

 إظهار الوعي بالطرق التي يُساهم فيها إنتاج النصوص واستقبالها في معانيها. -

 إظهار القدرة على إثبات وتبرير األفكار مع تقديم األمثلة ذات العالقة. -

 التركيب والتقييم . 3

 إظهار القدرة على مقارنة ومقاربة العناصر الرسمية للنصوص ومحتواها وسياقها -

 مناقشة الطرق المختلفة التي يُمكن فيها استخدام اللغة والصور في مجموعة من النصوص. -

 إظهار القدرة على تقييم وجهات النظر المتضاربة داخل النص وعن النص. -

 م بعض جوانب النص والسياق والمعنى.بة ناقدة تُقيّ إنتاج استجا المستوى العالي فقط: -

 . اختيار واستخدام مهارات العرض والمهارات اللغوية المناسبة4

 إظهار القدرة على التعبير عن اآلراء شفهياً وكتابياً بوضوح وطالقة ّ   - 

 .واالختيارات اللغوية والكتابية والمواقفإظهار القدرة على استخدام األشكال الشفهية والكتابية للغة في مجموعة من األساليب  -

 إظهار القدرة على مناقشة وتحليل النصوص بطريقة مركزة ومنطقية. -

 المستوى العالي فقط: إظهار القدرة على كتابة تحليل مقارن متوازن -
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