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العربية  اللغة-المنهاج وصف  

 

 الروضة األولى

م الطالب في مرحلة الروضة األولى مهارات عديدة مثل القراءة والكتابة والتحدث واالستماع ، في مهارة القراءة والكتابة يتعل    

والضمة  يتعرف على الحروف األبجدية قراءةً وكتابةً ، باإلضافة إلى تمييز صوت الحرف مع الحركات القصيرة ) الفتحة 

هذه بنت ( باإلضافة إلى   –هذا ولد  : )والكسرة ( ، كما يبدأ بتهجئة الحروف وتكوين كلمة أو جملة بسيطة من كلمتين مثل

ة التمييز بين المذكر والمؤنت من خالل التعبير عن صورة يراها أمامه، ويستمع إلى القصة من معلمه ويجيب على األسئل

  المتعلقة بها بلغة عربية فصيحة.

 

 الّروضة الثانية

 منهج اللغة العربية في الروضة الثانية يشمل مهارات اللغة العربية : 

 

و فيه يتم التعرف إلى الحروف األبجدية بأشكالها و أصواتها مع الحركات و المدود بهدف الوصول بالطالب إلى   : القراءة

 المقدرة على قراءة كلمات, جمل و قصص قصيرة. 

 

الحروف األبجدية بأشكالها و طرق كتابتها في مواقعها المختلفة بهدف الوصول بالطالب إلى   علىحيث يتم التعرف : الكتابة

 تُملى عليه( أو إعادة كتابة الحروف بالشكل الصحيح. جملة ) أو المقدرة على كتابة كلمة

ل وفاعل، أو من كتابة جمل بسيطة تتكون من فعيستطيع الطالب توظيف المفردات الجديدة في مواقف حياتية، إضافة إلى كما  

 إضافة إلى توظيف أسماء اإلشارةَ والض مائر، وكذلك الت عبير عن الص وِر.  ،مبتدأ وخبر

 

) وهو مرتبط بمهارات اللغة العربية األخرى( من خالل إلمام الطالب بالحروف و و أصواتها يمكنهم التعبير عما  : التحدث

إعادة سرد القصص   وعائالتهم ووصف أحداث معينة باستخدام العروض البصرية ( لتحدث عن أنفسهميدور في أذهانهم ، ) كا

 أو اإلجابة عن األسئلة التي تُطرح عليهم بشكل صحيح

 

و فيه يتم عرض قصص ونصوص متنوعة مصورة و غير مصورة بهدف زيادة المخزون اللغوي لدى الطالب من : االستماع

 ليتمكنوا من استخدامها في مناقشة الدرس و اإلجابة عن  األسئلة المطروحة . مفردات جديدة 

يشارك الطالب باإلجابة عن األسئلة واستخالص الفكرة الرئيسة وإبداء الرأي، ويعب ر عن أفكاره ومشاعره بلغة عربية صحيحة  

. 

 

 لالصف األوّ 

 - في نهاية الصف األول سيكون المتعلم قادًرا على : 

والمفرد والجمع وأسماء  ،المقطع الساكن وأنواع التنوين وتحليل الكلمات وتمييز ،تمييز األصوات الطويلة والقصيرة  للحروف

 وكذلك التمييز بين أنواع الفعل ومعرفة الالم الشمسية والقمرية . ،سمالمذكر والمفرد المؤنث وأنواع االاإلشارة للمفرد 

 .  إلجابة عن بعض األسئلة على الفقرات القصيرةمع مراعاة الحركات وا ويجيد القراءة الجهرية السليمة

ويكون الطالب وفيما يتعلق بالكتابة يرتب بعض الكلمات مكونًا جماًل مفيدة ويعبر عن الصور بجملة مفيدة ويكتب فقرة قصيرة .

 قادًرا على كتابة جملة إمالئية مكونة من عشر كلمات مع مراعاة الحركات .
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 الصف الثاني

قراءة نصوص مختلفة قراءة جهرية سليمة معبرة وبطالقة مراعيًا عالمات   في نهاية الصف الثاني سيكون المتعلم قادًرا على

المشاركة في  إضافة إلى  الوقف، وتوظيف مهارات الفهم مثل تحديد األحداث المهمة ، والمشكالت والبحث عن حلول لها .

 ورسالة إلنتاج عمل كتابي سليم. عمليات التخطيط وكتابة فقرة

مراعيًا  آداب االستماع   الفصيحةكما يستطيع الطالب تحديد الفكرة العامة في المادة المسموعة والتحدث باللغة العربية 

 والتحدث.

حروف الجر وتوظيف ، لغوية البسيطة إليصال معنى الجملأما في بنية اللغة فيكون الطالب قادرين على استخدام التراكيب ال

 وحروف العطف والضمائر والظروف .

تطبيق المفاهيم اإلمالئية تطبيقًا صحيًحأ مثل  التمييز بين أنواع التنوين والتاء المفتوحة والتاء المربوطة والالم الشمسية والالم  

 القمرية .

 

 الصف الثالث

ءة جهرية سليمة معبرة وبطالقة مراعيًا عالمات  قراءة نصوص مختلفة قرا في نهاية الصف الثالث سيكون المتعلم قادًرا على

الوقف، وتوظيف مهارات الفهم مثل تحديد األحداث المهمة ، وتحديد المشكالت والبحث عن حلول لها .باإلضافة إلى المشاركة  

ة المسموعة  تحديد الفكرة العامة في المادكما يستطيع في عمليات التخطيط  وكتابة النصوص الوصفية ، والفقرات السليمة .

 والتحدث باللغة العربية الفصيحة مراعيًا  آداب االستماع والتحدث. 

وتوظيف حروف الجر وحروف العطف والضمائر والظروف  ،لغوية البسيطة إليصال معنى الجملاستخدام التراكيب ال

 وأسلوب التعجب وأسلوب االستفهام والجملة االسمية والجملة الفعلية البسيطة  .

يستطيع الطالب تطبيق المفاهيم اإلمالئية تطبيقًا صحيًحأ مثل : التمييز بين أنواع التنوين والتاء المفتوحة والتاء المربوطة كما 

 والالم الشمسية والالم القمرية وهمزة الوصل وهمزة القطع .

 

 الصف الرابع

.  كلمة 60مختلفة  قراءة جهرية سليمة معبرة في حدود قراءة نصوص أدبية في نهاية الصف الرابع يكون الطالب قادًرا على : 

كما   .بعد فهم معانيها وتحديد أفكارها بين أنواع مختلفة  من النصوص األدبية النثرية والشعرية، وتحليلهاكما يستطيع التمييز  

 لول المناسبة لها (. جابة عن سؤال ،وتحديد المشكلة واقتراح الحارات الفهم في النص المعلوماتي )اإليستطيع توظيف مه

وفي المهارات الكتابية يكون الطالب قادًرا علي كتابة نص وصفي ) وصف مكان ، وصف شخصية ( وأن يكتب الطالب  

 استجابة أدبية

أن يحدد الفكرة العامة من المادة المسموعة ويقم بتلخيصها وتقديمها باستخدام الوسائط المتعددة مراعيًا آداب التحدث  - 

 ع . واالستما 

 معرفته بالجملة االسمية والفعلية ويعين أركانها . يظهر الطالبأن  -

فبين أنواع األلف اللينة  يميز الطالبأن  -  . بها حروف تلفظ وال تكتب وتكتب وال تلفظ  التيالكلمات  ويتعر 
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 الصف الخامس

يكون ملًما بها وهي نتاج ما تعلمه منذ الصف األول يركز منهج الصف الخامس االبتدائي على عدة مهارات ال بد من الطالب أن 

 االبتدائي كالقراءة والكتابة والتحدث واالستماع . 

جهرية سليمة مع الفهم  ا على  قراءة النصوص األدبية كالقصص والشعر قراءة ففي مهارة القراءة يجب أن يكون الطالب قادرً 

ة واإلمالئية المهارات النحويوا على تحديد األساليب ، كذلك يكون قادرً نويةاللها األفكار الرئيسة والثايحدد من خو، واالستيعاب

حلل عناصر القصة مما يساعد ذلك في مهارة التعبير أثناء كتابة النص السردي، أما ، كما يستطيع أن يُ واستخراجها من النص

 ي األبيات . النصوص الشعرية فيبين المعنى اإلجمالي فيها ويحدد اإليقاع اللفظي وأنواعها ف

في المهارات اإلمالئية يكون الطالب قادًرا على كتابة الكلمات التي تحتوي على  الهمزة المتوسطة على األلف والواو والياء 

 والمنفردة على السطر وهمزة المد والتمييز بينها . 

ن عمل كان وأخواتها وإن  وأخواتها  ا على تحديد أنواع الخبر في الجمل االسمية وكذلك التمييز بيأما في النحو فيكون قادرً 

 وتحديد نوع الخبر فيها . 

 

 الصف السادس

 في نهاية الصف السادس سوف يكون الطالب قادرين على : 

قات التضاد  تحليل النص األدبي ، موضًحا الفكر الرئيسة والجزئية فيه وتحديد القرائن مثل  : السياق ، موضع الكلمة ،  عال

، ودور الشخصيات والحوار الخارجي والداخلي فيه  لنصوص المسرحية مبينًا فكرة النصتحليل االكلمات، ووالترادف بين 

 وتمييز معاني الكلمات من خالل جذورها واشتقاقاتها . 

في  تحليل المعلومات الصريحة والضمنية ذاكًرا الدليل الذي يدعم تحليله من النص وتفريغ ما قرأه من معلومات متشعبة

فصيحة باستخدام ، وتقييمها، وتقديم العروض باللغة العربية المفاهيمية صممها وتحليل، واستيعاب المادة المسموعة خريطة

، مراعيًا آداب االستماع والتحدث، وكتابة نصوص متنوعة، وإظهار قدرة على التحدث باللغة العربية الوسائط المتعددة

 لموضوع وعالقتهما بالمتلقي. الفصيحة استخداًما سليًما مع مراعاة الغرض وا

تمييز الجملة التامة والتركيب وتمييز  ، وتوظيف المفاهيم النحوية والصرفية واإلمالئية والبالغية توظيفًا سليًما تحدثًا وكتابةً 

ية ، تقسيم الجملة بحسب أغراضها إلى خبرية واستفهام ل المطلق ويعربهم إعرابًا صحيًحاالمفعول به والمفعول فيه والمفعو 

 وتعجبية وطلبية، وتحديد تركيب العطف وتركيب النعت في الجمل والفقرات.

 

 الصف السابع

 في نهاية الصف السابع سيكون المتعلم قادًرا على : 

والتاريخي تحليل النص األدبي ،  وتقييم مدى تحقيق الكاتب أو الشاعر أو المؤلف لغايته ، مع ربط النص بسياقه االجتماعي   

والمعرفي ، واستخالص السمات الفنية . كتابة نصوص متنوعة باستخدام لغة سليمة واضحة مناسبة للمتلقي . القدرة على تحليل  

حدُّثًا  المادة المسموعة تحليالً جيدًا . توظيف المفاهيم النحوية والصرفية والبالغية واإلمالئية المتصلة بالمرحلة توظيفًا صحيًحا ت

   ، السياق ، الداللة ، الجذر واشتقاقه ؛ ليحدد معنى كلمة ما.. تحديد القرائن: موضع الكلمة وكتابةً 
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 الصف الثامن

 في نهاية الصف الثامن سيكون المتعلم قادًرا على : 

بسياقه  تحليل النصوص األدبية أدبيًا وبالغيًا ونقديًا، وتقييم مدى تحقيق الكاتب أو المؤلف أو الشاعر لغايته، وربط النص

التاريخي واالجتماعي واستخالص السمات الفنية ، وتوظيف المفردات بعد البحث عن معانيها وربطها بالواقع . ودمج  

 المعلومات عن موضوع واحد وتقديمه بصيغ مختلفة .

لمتلقي ، والقدرة على كتابة نصوص متنوعة، وإظهار القدرة على استخدام اللغة الفصيحة مع مراعاة الغرض والموضوع وا

كما يستطيع الطالب تحليل المادة المسموعة وتقييمهاـ وتقديم العروض مع مراعاة آداب االستماع والتحدث ، باإلضافة غلى  

 توظيف المفاهيم النحوية والصرفية والبالغية واإلمالئية المتصلة بالمرحلة توظيفًا سليًما تحدثًا وكتابة

 

 

 الصف التاسع

فهم حديث شريف مثل حديث ال تغضب وتحليل قصيدة شعرية من العصور األدبية المختلفة كقصيدة  يكون الطالب قادرا على

في مكارم األخالق للشاعر المقنع الكندي من العصر االموي والتدرب على القراءة الذاتية الحرة من خالل نصوص معلوماتية   

سم المفعول واألفعال التي تنصب مفعولين أصلها المبتدأ  كنص رؤية مستقبلية للقطاع السياحي والتمييز بين اسم الفاعل وا

والخبر واألفعال التي تنصب مفعولين ليس أصلها المبتدأ والخبر  ويكتب تشبيهات مختلفة األنواع ويميز بيها وبين االستعارة.  

 ويكتب سيرة ذاتية .

 

 الصف العاشر

وتفسير المفردات   ،قاتها المختلفة وعصورها المختلفةيل النصوص في سياتحل  ينبغي أن يكون الطالب قادرين على:

والقدرة على استيعاب   والمصطلحات العلمية من خالل جذورها واشتقاقاتها وربطها بالواقع بتوظيفها في سياقات تعزز معناها.

، و بتقديم  التفكير الناقد و حل المشكالتل المادة المسموعة وتنظيم الفكر واألحداث بأدلة مقنعة، وتعزيز مفاهيم االبتكار من خال

 عروض إقناعية تعالج ظاهرة او مشكلة  يذكرون فيها األسباب واقتراح الحلول باستخدام استراتيجيات الكالم.

كما ينبغي أن يكونوا قادرين على كتابة نصوص سردية مطبقين استراتيجيات الوصف والسرد والحوار ،  موظفين مهارات 

يتعرف االستعارة،  ت والمواقع اإللكترونية المناسبة، و صاء في المصادر المختلفة كالقواميس والموسوعاالبحث واالستق

     ويميز بين نوعيها . ا، وينتجها في جمل من إنشائههويحلل

    

 

 الصف الحادي عشر

 : من خالل دراسة منهاج حادي عشر يستطيع المتعلّم أن

يخرج بمخرجات قادر من خاللها على تحليل قصائد الشعر العربي، ونصوص النثر العربي، بما فيها من تقنيات بالغية   

علم البديع(، مستعرضاً األد لة التي استخدمها الكاتب في الن صوص الش عرية والن ثرية  –علم البيان  –استعارات  –)تشبيهات 

ً  لدعم فكرته، أو دحض أفكار غيره.  يكون المتعل م قادراً على تطبيق المهارات الن حوي ة، من إعراٍب وتحليٍل للكلمة أيضا

 اإلعرابية، وتمييز بين الدروس الن حوية والمفاضلة بينها من حيث الحركة اإلعرابية. 
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 الصف الثاني عشر

 : من خالل دراسة منهاج ثاني عشر يستطيع المتعلّم أن   

 

يخرج بمخرجات قادر من خاللها على تحليل قصائد الشعر العربي، ونصوص النثر العربي، بما فيها من تقنيات بالغية 

علم البديع(، مستعرضاً األد لة التي استخدمها الكاتب في الن صوص الش عرية والن ثرية  –علم البيان  –استعارات  –)تشبيهات 

 ً يكون المتعل م قادراً على تطبيق المهارات الن حوي ة، من إعراٍب وتحليٍل للكلمة  لدعم فكرته، أو دحض أفكار غيره. أيضا

اإلعرابية، وتمييز بين الدروس الن حوية والمفاضلة بينها من حيث الحركة اإلعرابية، كما يستطيع ربط المهارات السابقة بالمادة 

 المعطاة . 

 

 

  


