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 قسم الّلغة العربيّة
 أهداف وكفايات اللغة العربيّة في مراحل التعليم المختلفة

 مرحلة الروضة

 األهداف العامة الّصفّ 

الروضة 
 األولى

 .تآلف المتعلم مع القراءة 

 .التدرب على التعبير عن الرسوم بلغة بسيطة 

 .اعادة رواية قصة قصيرة 

 .التآلف مع حرف من حروف االبجدية قراءة ورسما حًرا 

 . التدرب على رسم الخطوط المتعرجة او الصاعدة او الهابطة 

 نشاط او لعبة.وتقليد  اكتشاف ومالحظة 

 االختالف مقارنة بحثا عن التطابق اوال. 

  .التصنيف وصوال الى التسلسل والترتيب 

 المهارات اللغوية التلقائية التي تتجلى في الفهم والتعبير. اكتساب 
 

الروضة 
 الثانية

 .تآلف المتعلم مع القراءة 

 .التدرب على التعبير عن الرسوم بلغة بسيطة 

 .على الربط بين المعاني واالحداث 

 .اعادة رواية قصة قصيرة 

 مع حرف من حروف االبجدية قراءة ورسما حًرا. التآلف 

 .تعرف شخصيات القّصة والتآلف مع مفرداتها 

 تدرب على تحريك اليد بحسب اتجاهات الخط العربي من اليمين الى اليسار أو ال
 بطريقة أفقية أو عمودية أو مائلة أو دائرية.

 . التدرب على رسم الخطوط المتعرجة او الصاعدة او الهابطة 

 نشاط او لعبة.وتقليد  اكتشاف ومالحظة 

 مقارنة بحثا عن التطابق او االختالفال. 

  .التصنيف وصوال الى التسلسل والترتيب 

 المهارات اللغوية التلقائية التي تتجلى في الفهم والتعبير. اكتساب 

 تعلم الحروف االبجدية قراءة وكتابة بالشكل المنفصل. 

 

الروضة 
 الثّالثة

 على قراءة كلمات وفهمها. امتالك القدرة 

 .التدرب على االمالء والنسخ وقراءة جملة صحيحة 
 .تعلم لفظ الحرف واكتشافه في كلمة معينة 

 .تعلم كتابة حرف الدرس مستقال وفي كلمات 

  من اسماء وصفات وافعال وعبارات محددة.اكتساب مفردات 

 .ربط احرف للحصول على كلمات 

  رسمة بكلمة.التعبير شفهيا ثم كتابيا عن 

 اعادة سرد قصة النص شفهيا 
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 مرحلة التعليم أألساسّي:الحلقة األولى

 األهداف العامة الّصفّ 

األساسّي 
 االّول

 .امتالك القدرة على القراءة والفهم معا 

 .التدرب على االمالء والنسخ 
 .اعادة سرد قصة النص شفهيا 

 .مطالعة قصة وفهمها 
  معينة.لفظ الحرف واكتشافه في كلمة 

 .كتابة حرف الدرس مستقال وفي كلمات 

 

األساسّي 
 الثاني

  يصبح المتعلم قادرا على القراءة الصحيحة وكتابة فقرة من ثالثة جمل على االقل والتعبير بلغة فصيحة
 جيدة.

  ثم توظيفها في تأليف شخصي.اكتساب مفردات وتراكيب 

 .التعبير شفهيا ثم كتابيا عن رسمة 

  سؤال وفهمه ثم االجابة عليه.التمكن من قراءة 

 .التمكن من مطالعة قصة وفهمها واالجابة عن اسئلة تابعة لها 

 :القيام يتمارين قواعد وامالء بالمحاكاة حول 

 الحروف المتقاربة في اللفظ-الحرف-الفعل-االسم-الكلمة-الجملة 
األساسّي 

 الثّالث

 .تمكن المتعلم من القراءة السليمة 

  فصيحة.التعبير بلغة عربية 

 .كتابة فقرة من ثمانية اسطر واكتساب عبارات وجمل جديدة يزيدها على مخزونه اللغوي 
  يتمكن المتعلم في نهاية هذه السنة من التعبير شفهيا وكتابيا عن فلم او رسم او نص استماع او خبرة حياتية

 .في فقرة ال تقل عن عشرة اسطر
 :تعبيرال
  والقصص الواقعيّة.معرفة الفرق بين القصص الخرافيّة 
 .التّدّرب على إعادة تركيب النّّص بعد تفكيكه إلى مقاطع 
  .ترتيب فقرة بحسب التّسلسل الّزمنّي 

 

 القواعد:
 .تعلم تطبيقات القواعد بالمحاكاة 
 .حل تمارين القواعد الوظيفية المرتبطة بقصص القراءة 
 .التمييز بين أنواع الكلمة بالمحاكاة 
 الجملة والكلمة بالمحاكاة.التمييز بين الفقرة و 
 .التآلف مع الفعل واالسم والحرف 
 .التآلف مع الدالالت الزمنيذة للفعل 
 االمالء:
  بطريقة صحيحة مع الّسرعة المطلوبة.كافة الحروف المتقاربة في اللفظ كتابة نّص إمالئّي يتضّمن 
 في أّول الكالم وطريقة لفظها وسط الكالم وكتابتها كتابة صحيحة. حروفالتّمييز بين طريقة لفظ ال 
 متصلة(.-كتابة جميع األحرف باالشكال المختلفة)منفصلة 
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 الثانيةالحلقة  -المرحلة األساسيّة – التعليم األساسي
األساسّي 

 الرابع
 في المحادثة

 في القراءة والمحفوظات
المبّسطة وسيلة تعبير عن استخدام العربيّة الفصيحة  -

الذات وتواصل مع اآلخرين ومعبرا الى القراءة 
 والكتابة.

الكالم بطالقة وجرأة مراعيا النطق السليم والتنغيم  -
 المالئم.

توظيف الكالم في التعبير عن أغراض مختلفة  -
 بأساليب متنّوعة.

اغناء مخزونه اللغوي من المفردات والتراكيب  -
 م فهما وأداء.لتوظيفه في الكال

 التعبير عّما فهمه من النصوص المقروءة. -
قراءة نصوص مضبوطة بالشكل التام قراءة جهرية  -

 وصامتة.
 فهم النص فهما مجمال ثّم مفّصال. -
قراءة أنواع مختلفة من المكتوبات في محيطه:  -

 اعالنات، عناوين، تعليمات...
موّجهة مطالعة كتب مزيّنة بصور، مطالعة حّرة أو   -

 في اطار من التآلف مع الكتاب.
تمرين ذاكرته على حفظ مقطوعات ذات ايقاعات  -

 وموضوعات محببة.
 ارهاف حّسه بالجمال وتنمية خياله وابراز مواهبه.  -
 اغناء مخزونه اللغوي. -
 التعّرف الى استعمال المعاجم ذات النظام األلفبائي. -

ي في التعبير الشفه في القواعد واالمالء
 والكتابيّ 

التعّرف المتدّرج الى نظام اللغة  - 
وقواعدها األساسيّة )أركان الجملة 

 وأقسامها وأقسام الكالم...(.
التّمرس بالقواعد التطبيقيّة العمليّة  -

 محاكاة وتحويال وتوظيفا في التعبير.
مالحظة بعض مبادىء        -

 االمالء والقواعد في النصوص.
لجمل مترابطة الكتابة الصحيحة  -

تؤلف نصا بعيدا عن التكلّف يتضّمن 
مفردات معدودة يقصد بها ابراز 

 قاعدة امالئية.
تدريب حواسه االمالئية على  -

التركيز لتمييز األصوات بدقة 
 وكتابتها بسرعة.

التمّرس ببعض تقنيات  -
التعبير الشفهي )نقاش، 

عرض، اقناع، رأي 
 حّر...(.

تنويع أساليب  -
التعبيروتقنياته: )سرد، 
وصف، حوار، رسالة، 

 تقرير...(. 
استخدام تعابير مكتسبة  -

واغنائها ببعض 
 االضافات الذاتية.

توسيع موضوع  -
انطالقا من تصميم 
مفّصل وصوال الى 
التخطيط لموضوع 

وتوسيعه في اطار عمل 
 فردي أو فريقي.

دراسة نّص فهما  -
وشرحا وتلخيصا 

 ا.وتعليق

الخامس 
 األساسيّ 

التعبير الشفهي  القواعد واالمالء المحادثة والقراءة والمحفوظات
 والكتابي

  .صياغة االفكار في جمل مرّكبة مترابطة 
  توظيف الكالم في التعبير عن أغراض مختلفة بأساليب

 متنوعة )توّسع، واضافة(.
  الربط بين الكلمات في جمل بسيطة وموّسعة واجادة

 وفق عالمات الوقف. النطق بها
  مطالعة موّجهة وحّرة لكتب متنوعة الموضوعات

 شفهيّا أو كتابيا.  قصصيّة األسلوب والتعبير عنها

  الجملة )نوعاها والتحويل من الفعلية
 الى االسمية(.

 .)الجملة/النواة )توّسع 
  صيغ الفعل وأزمنته )تحديد

 وتصريف(.
 .االعراب بالحركة الظاهرة والمقدرة 
 لمفرد في الجملة )تحديد االسم ا

 وصياغة(.
  + متّممات الجملة )الجار والمجرور

 الظرف(.
  تطبيق بعض القواعد االمالئية

 )مراجعة وتوّسع(:

 .األلف في آخر الفعل 
 .)كتابة "أل" )مراجعة وتوّسع 
  الهمزة في أول الكلمة ووسطها

 وآخرها.
  التاء مع الفعل واالسم )مراجعة

 وتوّسع(.

 

  الرئيسة تمييز األفكار
 من األفكار الفرعية.

  التدّرج في وضع تصميم
 لموضوع معين.

  التوّسع في تنويع أساليب
 الكتابة.

 

السادس 
 األساسي
 .تنظيم األفكار في نسق متدّرج 
 .تنظيم الحوار والتمّرس بأساليب النقاش وآدابه 
 .القراءة في مجلّة أو صحيفة 
 .)استخدام المعاجم )نظام ألفبائي 
  العثرات التي يقع فيها المتعلّم في أثناء جهره تصحيح

 النص.

 .)الجملة/النواة )توّسع وتعّمق 
  صيغ الفعل وأزمنته واعرابه )توّسع

 واضافة(.
  الجملة )تحديد االسم المفرد في

 وصياغة واعراب(.

  وضع تصميم موضوع
 معيّن وتوسيعه.

  التمّرس بالكتابة بأساليب
 متنّوعة.

  شرح المفردات واستنتاج
 معناها من السياق.
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 .القراءة الجهرية البليغة 
  مطالعة موّجهة وحّرة لكتب متنوعة الموضوعات

 متعّددة األساليب وعرض مضمونها شفهيّا أو كتابيّا.

 

  متّممات الجملة ) المفعول فيه، الحال
 المفردة: بالمحاكاة(.

  تطبيق بعض القواعد االمالئية
 )مراجعة وتعّمق(:

  االلف المنقلبة عن واو، والواو
 المنقلبة عن ألف.

 .االلف في المثنى المضاف 
 .كتابة الهمزة في جميع مواقعها 
 .كتابة نون االناث 
 رف العلّة.حذف ح 

 

 .تأليف موضوع حر 
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المحادثة  الّصفّ 

والتعبير 

 الشفهي

 التعبيـر الكتـابـي القواعــد القــراءة

تعزيز  الّسابع
مهارات 
االتصال 
اللغوي 

األساسية، 
واالرتقاء 

بها إلى 
مستوى 
التذوق 
اللغوي 
واألدبي 
والتعبير 
 اإلبداعي.

 

جمع نصوص القراءة 
في محاور متنوعة 

المضامين واالساليب 
 –فنون  –)موضوعات 

 تقنيات تعبير...(.
مطالعة اآلثار األدبية 

الكاملة واعتبارها مادة 
 تعلم.

حسن نطق الحروف -
بحسب مخارجها 

 الصحيحة.
والتنغيم  مراعاة النبر-

وحركات االعراب 
والبناء ومالءمة الصوت 
للمعاني واحترام اصول 

 الوقف.

تخصيص تمارين في اطار القواعد الوظيفية 
 في النص:

 أقسام الكالم.-
 المجرد والمزيد.-
 الصحيح والمعتّل.-
 الفعل الماضي.-
 الفعل المضارع.-
 نصب وجزم المضارع.-
 فعل االمر.-
 الفعل الالزم والفاعل.-
 الفعل المتعدي والمفعول به.-
 المعلوم والمجهول.-
 نائب الفاعل.-
 المقصور والمنقوص والمدود.-
 المفرد والمثنى.-
 الجموع.-
 االسم الممنوع من الصرف.-
 المبتدا والخبر.-
 االفعال الناقصة.-
 كاد وأخواتها.-
 إّن وأخواتها.-

توسيع آفاق التالمذة وحثهم على -
الستثمار هذه  توليد االفكار تمهيدا

 المعلومات.
تحديد عناصر المسرى -

 القصصّي.
التعرف الى المثل الخرافي من -

 خالل خصائصه.
كتابة مثل خرافّي يحترم -

 خصائص السرد.
إنشاء شفوّي يتناول سيرة -

 شخصية معينة.
االجابة عن اسئلة حول سلسلة -

 رسوم.
 الوصف الداخلي والخارجّي.-
ة تلخيص سيرة ونقلها من سير-

 غيرية الى سيرة ذاتية.
 كتابة فصل من سيرة ذاتية.-
كتابة موضوع متماسك في -

 وصف مشهد تراثّي.
انشاء نص وصفّي انطالقا من فلم -

 ومن لوحة طبيعية.
كتابة نص متماسك في وصف -

مشهد طبيعي يمتزج فيه الوصف 
االيحائي بالوصف الموضوعي 

 التقريرّي.
 تعليق شفوي على فلم صامت.-
ة نص متماسك يوظف كتاب-

 الوصف في خدمة السرد والحوار.
كتابة نص متماسك في وصف -

 مراحل رحلة ووصف مشاهدها.
قراءة اعالن مكتوب وتأليف نص -

 إعالنّي.
 وصف أثر فنّي والتعليق عليه.-
كتابة نص متماسك وفق النمط -

 التفسيرّي.
 

مناقشة - الثّامن
حول 

مواضيع 
 مختلفة.

ابداء رأي -
 القصة.حول 

تلخيص -
سلسلة 
 رسوم.

اعادة سرد -
موضوع 

 الفلم.
التعبير عن -

 صورة.
عرض -

 بحث.
 

فهم النص المقروء -
فهما إجماليا وفهما 

 مفصاًل.
دراسة مخزون النّّص -

المعجمّي وأسلوبه 
التعبيرّي وتذوق ما فيه 

 من من جمال وفن.
اكتشاف بنية النص -

 ونمطه.
 

القراءة هي وظيفية ومرتبطة بوحدات 
 وتتضمن الدروس التاليّة:

 المجرد والمزيد 

 األمر-صياغة:الفعل المضارع 

 الضمير 

 نصب وجزم المضارع 

 المفعول به 

 العدد المنفرد 

 المصدر:صياغته وعمله 

  اسم المّرة واسم النوع والمصدر
 المؤول

 اسم الفاعل واسم المفعول 

 أسماء المكان والزمان واآللة 

 افعل التفضيل 

 صيغ المبالغة 

 الصفة المشبهة 

 المبتدا والخبر 

كتابة مواضيع وفق االنماط -
 التالية:

 السرد 

 الحوار 

 الوصف 

 ايعازي 

 تفسيري 

  ّبرهاني 
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 اسم العلم-الممنوع من الصرف 

التدرب - التّاسع
على طرح 

نظرية 
ودعمها 
بافكار 
 منطقية.

التدرب -
على 

المناقشة 
وابداء 
 الرأي.

شرح بيت -
شعري 

ومناقشة 
افكاره في 

نص 
 متماسك.

معرفة -
القيمة 

المعنوية 
وااليقاعية 
في اسلوب 

المقارنة 
والموازنة 

 بين االفكار.
تحديد -

وظيفة 
الصور 
الخيالية 

والدور الذي 
تلعبه في 

التأثير في 
 القارئ.

إقامة -
مقارنة بين 

وجهتي نظر 
 مختلفتين.

تعداد المثل -
الوطنية التي 
تركز عليها 

 الخطبة.
تحديد قيمة -

تكرار 
ردات المف

والعبارات 
ومدى تأثيره 

في 
 المستمعين.

القراءة الصامتة -
والسريعة مع فهم المعنى 

االجمالي ضمن وقت 
 محدد.

معرفة معاني المفردات -
 في سياق النص.

إغناء رصيد المتعلم -
 بالمفردات والعبارات.

استخدام المعجم -
 الجذري.

اكتساب عبارات أدبية -
 بليغة.

قراءة اعالن واكتشاف -
 عناصره واهدافه.

تمييز المعنى الحقيقي -
من المعنى المجازي 

 أثناء القراءة.
تحديد نمط النص -

 وخصائصه ومؤشراته.
معرفة دور االلقاب في -

تنويع المعاني لموصوف 
 واحد.

قراءة لوحة فنية وتبين -
 عناصرها وايحاءاتها.

تقسيم النص ووضع -
 عنوان لكل قسم.

االلقاء البليغ لخطبة -
بالبالغة والمنطق  تتميز

 والتأثير.
التدرب على تلوين -

الصوت مالءمة للمعاني 
 ومراعاة للتنغيم والنبر.

التدرب على القاء -
خطبة تعتمد خصائص 

 الفن الخطابي.
االلقاء البليغ والمعبر -

 لقصيدة غزلية.

 .اكتشاف داللة الفعل الزمانية 

  معرفة داللة أحرف العطف في
 قاطع.ربط الكلمات والجمل والم

  اكتشاف العالقات المنطقية
 الدوات الربط.

  تحديد داللة الضائر المنفصلة
 والمتصلة.

  تعيين كل من السبب والنتيجة في
 الجمل الشرطية.

  تحديد كل من فعل الشرط وجواب
الشرط النتيجة في الجملة 

 الشرطية.

  تحديد انواع الضمائر المستخدمة
 في النص وذكر داللة كل ضمير.

 ى الضمير "قد" أمام  ادراك معن
 الفعل الماضي والفعل المضارعٍ.

  معرفة قيمة الفعل المضارع في
تعميم المشكلة في الزمان والمكان 

 والمعالجات.

  تحديد الغاية من استخدام
 المجهول.

  معرفة داللة الجمل االسمية في
 الوصف.

 .تحديد داللة االستفهام ووظيفته 

 .استخراج الحقول المعجمية 

  بين أسماء الذات واسماء التمييز
 المعنى في عملية الوصف.

  اكتشاف اسم االشارة بمعناه
 التعظيمي.

  تحديد وظيفة النعوت في النص
 الوصفي.

  اكتشاف دور النداء والتعجب في
 الوصف الوجداني.

  تعيين الحال في النص وتحديد
 نوعه ووظيفته.

  تحديد االفعال الدالة على حركة
 ص.وذكر دورها في إحياء الن

  تعيين وظيفة الجمل القصيرة في
 النص.

 .وظيفة النداء 

  استخراج الصيغ التعجبية من
 النص وذكر داللة كل منها.

كتابة مواضيع وفق االنماط -
 التالية:

 السرد 

 الحوار 

 الوصف 

 ايعازي 

 تفسيري 

  ّبرهاني 
 كتابة وفق االساليب:

 التواصلي 

 التفصيلي 

 التفسيري 
 اكتشاف بنية المقالة.

-جدلية-مقالة:اجتماعيةكتابة 
 -انتقادية

 إعداد بيان سيرة ذاتيّة.
تحويل اقصوصة الى مشهد 

 تمثيلي.
 كتابة اقصوصة.

اكتشاف خصائص الخطابة في 
 الخطبة ومميزاتها.

 انشاء خطبة.
تأليف مشهد حواري وفق 

 خصائص النص المسرحي.
تحويل نص شعري الى نص 

 نثري.
كتابة نص وجداني تتوافر فيه 

 لغزل.مؤشرات ا
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 األدب العربّي)المنهاج العلمّي(  المرحلة الثانوية

 مرحلة التعليم الثانوي

 -الثّاني–)الثّانوّي األّول 
–إجتماع \الّشهادة الثّانويّة

 -علوم الحياة –إقتصاد 
 العلوم العاّمة(

 

 األهداف العامة:
 أساليب...(. -اعالم  -أعصر  -ومفاهيم مسائل  -أغراض  -مدارس  -اعتماد المنهج المركب )فنون أدبية  

 التّعّرف إلى تاريخ األدب من خالل النصوص بحيث يبقى إطاًرا ال غاية.
 اختيار المسائل والمفاهيم والقضايا ذات اإلشكاليّات األكثر ارتباًطا باإلنسان في قيمه وعصره.

 اعتماد مسائل ومفاهيم ثابتة في المنهج تدور حولها نصوص متحّركة.
 نويع النّصوص )تواصلية وإبداعية ( بحسب فروع االختصاص الثاّلثة لشهادة الثانوية العامة.ت

 تضمين المنهج المقترح نتاج الحداثة والمعاصرة.
 إذا أمكن دراسة أثر كامل لبعض األدباء

 تدريس قواعد اللغة والبالغة وظيفيا من خالل النصوص المقررة في المنهج.
 دبية العالمية.)طاغور(إدراج مادة الثقافة األ

 
 اعتماد الفصحى لغة تواصل وتعليم وايجاد ألفة بينه وبينها.

 التمّكن من القواعد األساسيّة ، ال سيما الوظيفيّة في تعاطيه اللغوي، وابراز طاقاته واستعداداته الخاصة.
 تثبيت معرفته بقواعد اللغة وصوال الى الفهم الدقيق والتعبير السليم.

 ام لغته العربية في بناها الوظيفيّة وأساليبها الجمالية ، وصوال الى االنشاء واالبداع.اكتشاف نظ
 استخدام تقنيّات التعبير المالئمة للموضوعات، علميّة كانت أو أدبيّة.

اغناء معجمه وحصيلته اللغوية بالمفردات والتراكيب وتقنيّات التعبير والمصطلحات الخاصة بحقول المعرفة 
 ة.المتنّوع

االستماع والتحّدث والقراءة والكتابة واستخدام أساليب التعبير المختلفة من تواصليّة وظيفية كالحوار 
 والمناقشة وكتابة التقارير والملّخصات، الى أدبية تتوخى الجمالية االبداعيّة.

 اكتساب اللغة العربية بيسر واستخدامها بعفوية واطمئنان.
 تعريب نصوص تخدم التعبير ومادة االختصاص. اكتساب مهارة التعبير من خالل

 

 


