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Yearly Overview Plan 

Term 1 
 الفصل األول

Subject: Arabic  A  

  أ العربية اللغة :المادة

Year Group: 7 
 السابع الصف:

Lesson Topic 

 عنوان الدرس
Learning Outcomes 

 مخرجات التعلم
Real World / UAE Application 

 الربط بالحياة والثقافة اإلماراتية
Assessment 

 التقييم

 :النصوص
 خليفة برج :النثر    -
 وطن إشراقة :الشعر - 

 :النحو
 الفعلية الجملة إعراب ـ         
 االسمية الجملة إعراب-          
 :   البالغة
  التشبيه

 :االستماع
 .خارجي نص  ـ

 : التعبير
 في الموضوعين من واحد في يكتب
 :كلمة 250 حدود

 مراعيا خيالك، وحي من قصة اكتب -
 .القصة بناء عناصر

 نعيش الذي الوطن أفضال عن اكتب -
 نحوه وواجبنا إليه، االنتماء وأهمية فيه،
 
 اإلمالء-
 

  األدبية: النصوص قراءة
 ويُحلّلها متنوعة نثرية وأعمالً  شعرية نصوًصا المتعلّم يقرأ -

 عن جديدين وفهم معرفة لبناء فيها؛ المقدمة الفكر ويدمج ويقّيمها،
 .األدبية األعمال في المتضمنة والرسائل المحورية، الفكرة

 ويقيم للكلمات، الكاتب واختيار النص عناصر المتعلم يحلل -
 وأساليب النص، بناء في الجمل تراكيب فيها تساهم التي الطرائق

 .وطباعة النص كتابة ةطريق أو النظر، وجهة عرض
  الكتابة:

 ،ووصفية وإقناعية ومعلوماتية سردية نصوًصا المتعلم ينتج أن

 اللغوية. بالسالمة تقيده كتاباته وتظهر
 االستماع:

 اآلخرين مع ويتواصل مسموعة، لمواد فهًما المتعلم يظهر أن

 .باألدلة المدعومة والنتائج المعلومات مقدًما
 التحدث:

 وفقًا كالمه مكيفًا وزمالئه، معلميه مع النقاشات في المتعلم يشارك أن 

 للغة إجادته مظهًرا التواصلية، والمهام السياقات من متنوعة لمجموعة

 الفصيحة. العربية
  النحو:

 استخداًما ويستخدمها رفيةوالص النحوية المفاهيم المتعلم يتعرف أن
 .صحيًحا
 البالغة:

 إنتاجه في ويوظفها ويتذوفها، البالغية، المفاهيم المتعلم يتعرف أن
 اللغوي.
  والتحدي: المادة في التوسع
 مع أدبيًّا تحليال وطن إشراقة قصيدة بتحليل المتقدمون الطلبة سيقوم
 من والمغزى الفني التصوير وجمال الكاتب أسلوب على الوقوف
 إنتاج معايير ومراعين تعلموها التي المفردات مستخدمين القصيدة
 .واللغة والتنظيم األدبي النص

 
 

 وموعد شروط عن للبحث اإلنترنت شبكة استخدام
 هيئة تتوالها التي قصة أفضل مسابقة في التقديم
 .اإلمارات طيران
 بقيم الجديد والمنهج السابق المنهج معارف يربط
 .اإلمارات دولة
 بها يتمسك التي واألخالق الصفات من بعضا يعدد
 .والديهم تجاه اإلمارات أبناء

 

 القراءة: تقييم
 برج درس من  فقرات  الطلبة سيقرأ

 وطن إشراقة قصيدة أبياتو خليفة

 فهمهم تقيس أسئلة عن وسيجيبون

 الشعرية والنصوص النثرية للنصوص

 جماليات تحليل على قدرتهم مع

 النصوص.

 المتقدمون: الطالب

 وضح " سؤال عن الطالب سيجيب

 القصة في ظهرت التي المفارقة

 فائدتها؟". وما

 الكتابة: تقييم

 كلمة، (502) من نصا سيكتب

 و النحو بمعايير تقيده مظهرا

 األساليب بعض موظفا اإلمالء،

 البالغية.

 واالستماع: التحدث تقييم

 من موضوع عن الطلبة سيتحدث

 لغة مستخدًما المقترحة المواضيع

 تسلسل مراعيًا فصيحة عربية

 بالموضوع. وصلتها األفكار

 

  والبالغة: النحو

 تقيس أسئلة عن الطلبة سيجيب

 المفاهيم استخدام لكيفية فهمهم

 بشكل تعلموها التي النحوية

  التشبيه سيحدد كما ،صحيح

 مواطن موضحا ويحلله وأركانه

 فيها يوظف فقرة وسيؤلف الجمال،

 التشبيه.
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Term 2 
 الفصل الثاني

Subject: Arabic 

 العربية اللغة :المادة

Year Group: 7 
 السابع الصف:

Lesson Topic 

 عنوان الدرس
Learning Outcomes 

 مخرجات التعلم
Real World / UAE Application 

 الربط بالحياة والثقافة اإلماراتية
Assessment 

 التقييم

 النصوص:
 أمي قلب النثر: ـ   
 أمي إلى رسالة الشعر: -   

   النحو:
 السابقة خبراتال ـ    
 له المفعول -

    البالغة:
 المجازي التعبير ) الجمالية التعبيرات شرح

 .الحقيقي( والتعبير

 االستماع:
 خارجي. نص  ـ

  التعبير:
 في الموضوعين من واحد في يكتب
 كلمة: 250 حدود
 نبض من قلبي حياتي..دقات أمي - أ

 رئتيها، أشجار من أنفاسي قلبها،
 أجلي.. من عمرها بزهرة ضحت
 سعادتها في سببا اجعلني فيارب
 األم أفضال آمالها.اكتب ألحقق وقويا
 مراعيًا نحوها، وواجبك عليك

 وعالمات الصحيح واإلمالء التنسيق
 والوصف السرد تقنية موظفًا الترقيم،
   والحوار.

 خيالك، وحي من قصة اكتب - ب
 وقواعد القصة، بناء عناصر مراعيا
 والنحو. اإلمالء
 – المكان – )الزمان القصة: عناصر
 – الحبكة – الشخصيات – األحداث
 النهاية(.
 

    خارجي نص  اإلمالء:

  األدبية: النصوص قراءة
 وينتقد موقف عن المؤلف فيه عبر النص من جزءا أو نصا يحلل
 لغرضه. المؤلف تحقيق مدى
 الفرعية بالفكر ويربطها الرئيسة والفكر المحورية الفكرة بعمق يحلل

 الشخصيات دوافع ويصف
  الكتابة:
 (502) من ومعلوماتية وإقناعية ووصفية سردية نصوصا ينتج
 األساليب بعض موظفا اإلمالء، و النحو بمعايير تقيده مظهرا كلمة،

 البالغية.
 االستماع:

 - الشخصيات )مصداقية ويقّوم  المسموعة المادة المتعلّم يستوعب 
 أحكام خالل من األسلوب( – األحداث أو الفكر تنظيم – الحجج
 .مقنعة بأدلة مدعومة
 التحدث:

 باألدلة المدعومة والنتائج المعلومات مقدًما اآلخرين مع يتواصل 
 العربية اللغة مستخدًما الموضوع نحو واستمالتهم المستمعين إلقناع

 .الفصيحة
  :واإلمالء النحو
 صحيًحا. استخداًما ويستخدمها النحوية المفاهيم المتعلم يتعرف

 والترقيم. اإلمالء قواعد مراعيًا والجمل الكلمات المتعلّم يكتب أن
 البالغة:
 مواطن موضًحا ،المجازي والتعبير يالحقيق التعبير المتعلّم يتعّرف
 إنشائه. من جمل في ويُنتجه الجمال،
  والتحدي: المادة في التوسع
 مع أدبيًّا تحليال أمي ىإل رسالة قصيدة بتحليل المتقدمون الطلبة سيقوم
 من والمغزى الفني التصوير وجمال الكاتب أسلوب على الوقوف
 إنتاج معايير ومراعين تعلموها التي المفردات مستخدمين القصيدة
 .واللغة والتنظيم األدبي النص
 على والوقوف األخير الدرس قصة بتحليل المتقدمون الطلبة سيقوم

 سيقوم كما القصة بأحداث ذلك بطر مع تغيرها وكيفية النامية الشخصية
 ذلك وربط القصة مغزى على والوقوف القصة عناصر بتحليل الطلبة
 بالحياة.

 التعليم دعم في اإلمارت دور  عن فقرة يكتب-
 اللغة على والحفاظ  القراءة مهارة تعزيز و

 القراءة تحدي مسابقة عن البحث-العربية
 .راشد بن محمد الشيخ أطلقها التي العربي

 
 ألحد الوطن حب في شعري نص عن يبحث-

 .اإلماراتيين الكتاب
 وإنجازاتها. اإلمارات أم دور عن يتحدث-

 

 القراءة: تقييم

ا الطلبة سيقرأ  قصة من مقتبًسا نصًّ

ا األخير الدرس  من مقتبًسا ونصًّ

 وسيجيبون أمي إلى رسالة قصيدة

 للنصوص فهمهم تقيس أسئلة عن

 مع الشعرية والنصوص النثرية

 جماليات تحليل على قدرتهم

 صوص.الن

 المتقدمون: الطالب

 أثر ما " سؤال عن الطالب سيجيب

 النامية الشخصيات على األحداث

 القصص؟" في

 الكتابة: تقييم

 كلمة، (502) من نصا سيكتب

 و النحو بمعايير تقيده مظهرا

 األساليب بعض موظفا مالء،اإل

 البالغية.

 واالستماع: التحدث تقييم

 من موضوع عن الطلبة سيتحدث

 لغة مستخدًما المقترحة المواضيع

 تسلسل مراعيًا فصيحة عربية

 بالموضوع. وصلتها األفكار

 

  والبالغة: النحو

 تقيس أسئلة عن الطلبة سيجيب

 المفاهيم استخدام لكيفية فهمهم

 بشكل علموهات التي النحوية

 الحقيقي التعبير سيحدد كما صحيح،

 مواطن موضحا المجازي والتعبير

 الجمال.
 فهمهم بتطبيق الطلبة سيقوم كما

 بالمفعول المتعلقة الصرفية للمفاهيم

 المطلق.
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Term 3 
 الفصل الثالث

Subject: Arabic 

 العربية اللغة :المادة

Year Group: 7 
 السابع الصف:

Lesson Topic 

 عنوان الدرس
Learning Outcomes 
 مخرجات التعلم

Real World / UAE Application 
 الربط بالحياة والثقافة اإلماراتية

Assessment 
 التقييم

 :النصوص
 . الورق مرض قصة :النثر ـ
 .العلم قوة قصيدة :الشعر-

 والّصرف: النحو
 .سابقة خبرات – والمعدود العدد -

 البالغة:
 .اإلنشائي واألسلوب الخبري األسلوب ـ

 اإلمالء:
 .سابقة خبرات ـ

  الكتابة:
 :كلمة ( 250 ) حدود في اكتب

 " قطعك تقطعه لم إن كالسيف الوقت

 بطريقة الوقت استثمار إن حقيقة. وهذه

 وتحقيق النجاح مفاتيح أهم من صحيحة
 ذلك في اكتب الحياة. في األهداف
 واستثمار يومك تنظيم كيفية موضحا

  واإلجازات. الفراغ أوقات
 

  األدبية: النصوص قراءة
 الطرائق ويقيم للكلمات، الكاتب واختيار النص عناصر المتعلم يحلل -

 وجهة عرض اليبوأس النص، بناء في الجمل تراكيب فيها تساهم التي

 .وطباعة النص كتابة طريقة أو النظر،

 الفرعية بالفكر ويربطها الرئيسة والفكر المحورية الفكرة بعمق يحلل -

 الشخصيات. دوافع ويصف
  الكتابة:
 كلمة، (250) من ومعلوماتية وإقناعية ووصفية سردية نصوصا ينتج

 البالغية. األساليب بعض موظفا اإلمالء، و النحو بمعايير تقيده مظهرا
 االستماع:

 - الشخصيات )مصداقية ويقّوم  المسموعة المادة المتعلّم يستوعب 
 أحكام خالل من األسلوب( – األحداث أو الفكر تنظيم – الحجج
 .مقنعة بأدلة مدعومة
 التحدث:

 باألدلة المدعومة والنتائج المعلومات مقدًما اآلخرين مع يتواصل 
 العربية اللغة مستخدًما الموضوع نحو تمالتهمواس المستمعين إلقناع

 .الفصيحة
  :واإلمالء النحو
 صحيًحا. استخداًما ويستخدمها النحوية المفاهيم المتعلم يتعرف

 والترقيم. اإلمالء قواعد مراعيًا والجمل الكلمات المتعلّم يكتب أن
 البالغة:

 إنتاجه في ويوظفها ويتذوفها، البالغية، المفاهيم المتعلم يتعرف أن
 اللغوي.

 
  والتحدي: المادة في التوسع
 على الوقوف مع أدبيًّا العلم قوة قصيدة بتحليل المتقدمون الطلبة سيقوم
 مستخدمين القصيدة من والمغزى الفني التصوير وجمال الكاتب أسلوب

 والتنظيم األدبي النص إنتاج معايير ومراعين تعلموها التي المفردات
 .واللغة
 المغزى موضحين الورق مرض قصة بتحليل المتقدمون الطلبة سيقوم
 فصيحة. عربية لغة مستخدمين القصة من الكاتب قصدهي وما القصة من

- القراءة مهارة تعزيز في اإلمارت دور كتابة

 التي العربي القراءة تحدي مسابقة عن البحث

 .راشد بن محمد الشيخ أطلقها

 

 و التعليم دعم في اإلمارت دور  عن فقرة يكتب

-العربية اللغة على والحفاظ  القراءة مهارة تعزيز

 التي العربي القراءة تحدي مسابقة عن البحث

 .راشد بن محمد الشيخ أطلقها

 

 وإنجازاتها. اإلمارات أم دور عن يتحدث

 

 بين الوطيدة والعالقة اإلماراتية األسرة عن يتحدث

 دّة.والج األحفاد بين وخصوًصا األسرة أفراد

 القراءة: تقييم

 و الورق مرض قصة الطلبة سيقرأ

 عن وسيجيبون العلم قوة قصيدة

 للنصوص فهمهم تقيس أسئلة

 مع الشعرية والنصوص النثرية

 جماليات تحليل على قدرتهم

 صوص.الن

 المتقدمون: الطالب

 "ما سؤال عن الطالب سيجيب

 ؟".الناس بين التفاضل معيار

 الكتابة: تقييم

 كلمة، (502) من نصا سيكتب

 و النحو بمعايير تقيده مظهرا

 األساليب بعض موظفا اإلمالء،

 البالغية.

 واالستماع: التحدث تقييم

 من موضوع عن الطلبة سيتحدث

 لغة مستخدًما المقترحة المواضيع

 تسلسل مراعيًا فصيحة عربية

 بالموضوع. وصلتها األفكار

 

  والبالغة: النحو

 تقيس أسئلة عن الطلبة سيجيب

 المفاهيم استخدام لكيفية فهمهم

 بشكل تعلموها التي النحوية
 الخبري األسلوب سيحدد كما صحيح،

 موضحا ماويحلله اإلنشائي واألسلوب

 يوظف فقرة وسيؤلف الجمال، مواطن

 .األساليب فيها
 فهمهم بتطبيق الطلبة سيقوم كما

 بالعدد المتعلقة الصرفية للمفاهيم

 والمعدود.
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Yearly Overview Plan 

Term 1 
 الفصل األول

Subject: Arabic  A  

  أ العربية اللغة :المادة

Year Group: 8 
 الثامن الصف:

Lesson Topic 

 عنوان الدرس
Learning Outcomes 

 مخرجات التعلم
Real World / UAE Application 

 الربط بالحياة والثقافة اإلماراتية
Assessment 

 التقييم

 :النصوص
 نعمة أعظم قصة :النثر    -
 الحياة تجارب من نص :الشعر - 

 :  النحو
 الحال         - 
 التمييز - 

 :   البالغة
 .المفصل التشبيه

 :االستماع
 قديم النبع ذلك نص  ـ
 السينما صناعة نص -

  التحدث:
 المائي األمن -   
 الوالدين بر -   

 : التعبير
 حدود في الموضوعين من واحد في يكتب
 :كلمة 300

 الكريمة األخالق أهمية عن نصا-
 الريح مع ذهبت آمال -

 تنطق وال تكتب التي الحروف :اإلمالء
 تكتب وال تنطق التي والحروف         

 

  األدبية: النصوص قراءة
 وينتقد موقف عن المؤلف فيه عبر النص من جزءا أو نصا يحلل -

 لغرضه. المؤلف تحقيق مدى
 الفرعية بالفكر ويربطها الرئيسة والفكر المحورية الفكرة بعمق يحلل

 الشخصيات. دوافع ويصف
  الكتابة:
 (300) من ومعلوماتية وإقناعية ووصفية سردية نصوصا ينتج
 األساليب بعض موظفا اإلمالء، و النحو بمعايير تقيده مظهرا كلمة،

 البالغية.
 االستماع:

 - الشخصيات )مصداقية ويقّوم  المسموعة المادة علّمالمت يستوعب 
 أحكام خالل من األسلوب( – األحداث أو الفكر تنظيم – الحجج
 .مقنعة بأدلة مدعومة
 التحدث:

 باألدلة المدعومة والنتائج المعلومات مقدًما اآلخرين مع يتواصل 
 العربية اللغة مستخدًما الموضوع نحو واستمالتهم المستمعين إلقناع

 .الفصيحة
  النحو:
 صحيًحا. استخداًما ويستخدمها النحوية المفاهيم المتعلم يتعرف

 البالغة:
 الجمال، مواطن موضًحا ويُحلّله، ،المفصل التشبيه المتعلّم يتعّرف
 إنشائه. من جمل في ويُنتجه

 
  والتحدي: المادة في التوسع
 أدبيًّا تحليال الحياة تجارب من قصيدة بتحليل المتقدمون الطلبة سيقوم
 من والمغزى الفني التصوير وجمال الكاتب أسلوب على الوقوف مع

 إنتاج معايير ومراعين تعلموها التي المفردات مستخدمين القصيدة
 .واللغة والتنظيم األدبي النص

 

 وموعد شروط عن للبحث اإلنترنت شبكة استخدام
 هيئة تتوالها التي قصة أفضل مسابقة في التقديم
 .اإلمارات طيران
 بقيم الجديد والمنهج السابق المنهج معارف يربط
 .اإلمارات دولة
 بها يتمسك التي واألخالق الصفات من بعضا يعدد
 .والديهم تجاه اإلمارات أبناء
 بعضهم مع المجتمع افراد تعامل طريقة بين يقارن
 .اإلمارات في رقيها ومدى األخرى الدول في

 القراءة: تقييم

ا الطلبة سيقرأ  قصة من مقتبًسا نصًّ

ا نعمة أعظم  من مقتبًسا ونصًّ

 الحياة تجارب من قصيدة

 فهمهم تقيس أسئلة عن وسيجيبون

 والنصوص النثرية للنصوص

 تحليل على قدرتهم مع الشعرية

 صوص.الن جماليات

 المتقدمون: الطالب

 وضح " سؤال عن الطالب سيجيب

 وما القصة في الحوار أنواع

 ه؟".فائدت

 الكتابة: تقييم

 كلمة، (300) من نصا سيكتب

 و النحو بمعايير تقيده مظهرا

 األساليب بعض موظفا اإلمالء،

 البالغية.

 واالستماع: التحدث تقييم

 من موضوع عن الطلبة سيتحدث

 لغة مستخدًما المقترحة المواضيع

 تسلسل مراعيًا فصيحة عربية

 بالموضوع. وصلتها األفكار

 

  والبالغة: النحو

 تقيس أسئلة عن الطلبة سيجيب

 المفاهيم استخدام لكيفية فهمهم

 بشكل تعلموها التي النحوية

 التشبيه سيحدد كما صحيح،

 مواطن موضحا ويحلله المفصل

 فيها يوظف فقرة وسيؤلف الجمال،

 .المفصل التشبيه
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Term 2 
 الفصل الثاني

Subject: Arabic 

 العربية اللغة :المادة

Year Group: 8 

 الثامن :الصف

Lesson Topic 

 عنوان الدرس
Learning Outcomes 

 مخرجات التعلم
Real World / UAE Application 

 الربط بالحياة والثقافة اإلماراتية
Assessment 

 التقييم

 النصوص:
 تمر حفنة قصة النثر: ـ   
 الطبيعة روح نص الشعر: -   

   النحو:
 المضارع الفعل نصب أدوات ـ    
 المضارع الفعل جزم أدوات -   

    البالغة:
 .المجمل التشبيه

 االستماع:
 .المزيف االدعاء قصة  ـ

 اللؤلؤ. رجال -
 التحدث:

 وثروات. أسرار البحر - 
 السينما صناعة - 

  التعبير:
 في الموضوعين من واحد في يكتب
 كلمة: 300 حدود

 .التعلم نحو الدافعية ضعف -
 وكيف؟ لمستقبلك؟ تخطط متى -

 
    ألف على المتوسطة الهمزة  اإلمالء:

  األدبية: النصوص قراءة
 وينتقد موقف عن المؤلف فيه عبر النص من جزءا أو نصا يحلل
 لغرضه. المؤلف تحقيق مدى
 الفرعية بالفكر ويربطها الرئيسة والفكر المحورية الفكرة بعمق يحلل

 الشخصيات دوافع ويصف
  الكتابة:
 (300) من ومعلوماتية وإقناعية ووصفية سردية نصوصا ينتج
 األساليب بعض موظفا اإلمالء، و النحو بمعايير تقيده مظهرا كلمة،

 البالغية.
 االستماع:

 - الشخصيات )مصداقية ويقّوم  المسموعة المادة المتعلّم يستوعب 
 أحكام خالل من األسلوب( – األحداث أو الفكر تنظيم – الحجج
 .مقنعة بأدلة مةمدعو

 التحدث:
 باألدلة المدعومة والنتائج المعلومات مقدًما اآلخرين مع يتواصل 

 العربية اللغة مستخدًما الموضوع نحو واستمالتهم المستمعين إلقناع
 .الفصيحة

  :واإلمالء النحو
 صحيًحا. استخداًما ويستخدمها النحوية المفاهيم المتعلم يتعرف

 والترقيم. اإلمالء قواعد مراعيًا والجمل الكلمات المتعلّم يكتب أن
 البالغة:
 الجمال، مواطن موضًحا ويُحلّله، ،المجمل التشبيه المتعلّم يتعّرف
 إنشائه. من جمل في ويُنتجه
  والتحدي: المادة في التوسع
 مع أدبيًّا تحليال الطبيعة روح قصيدة بتحليل المتقدمون الطلبة سيقوم
 من والمغزى الفني التصوير وجمال لكاتبا أسلوب على الوقوف
 إنتاج معايير ومراعين تعلموها التي المفردات مستخدمين القصيدة
 .واللغة والتنظيم األدبي النص
 وصف على والوقوف تمر حفنة قصة بتحليل المتقدمون الطلبة سيقوم

 الطلبة سيقوم كما القصة بأحداث ذلك ربط مع تغيرها وكيفية  الشخصية
 بالحياة. ذلك وربط القصة مغزى على والوقوف القصة عناصر بتحليل

 

 حماية في اإلمارت دور  عن فقرة يكتب
  الحقوق. وحفظ الحريات

 العربي القراءة تحدي مسابقة عن البحث-
 .راشد بن محمد الشيخ أطلقها التي
 

 الطبيعة وصف في شعري نص عن يبحث
 .اإلماراتيين الكتاب ألحد

 القراءة: تقييم

ا الطلبة سيقرأ  قصة من مقتبًسا نصًّ

ا تمر حفنة  قصيدة من مقتبًسا ونصًّ

 عن وسيجيبون  الطبيعة روح

 للنصوص فهمهم تقيس أسئلة

 مع الشعرية والنصوص النثرية

 جماليات تحليل على قدرتهم

 صوص.الن

 المتقدمون: الطالب

 أثر ما " سؤال عن الطالب سيجيب

 وأنواع الشخصيات على األحداث

 القصص؟" في اعالصر

 الكتابة: تقييم

 كلمة، (300) من نصا سيكتب

 و النحو بمعايير تقيده مظهرا

 األساليب بعض موظفا اإلمالء،

 البالغية.

 واالستماع: التحدث تقييم

 من موضوع عن الطلبة سيتحدث

 لغة مستخدًما المقترحة المواضيع

 تسلسل مراعيًا فصيحة عربية

 بالموضوع. وصلتها األفكار

 

  والبالغة: النحو

 تقيس أسئلة عن الطلبة سيجيب

 المفاهيم استخدام لكيفية فهمهم

 بشكل تعلموها التي النحوية

 التشبيه سيحدد كما صحيح،

 مواطن موضحا ويحلله المجمل

 فيها يوظف فقرة وسيؤلف الجمال،

 .المجمل التشبيه

 فهمهم بتطبيق الطلبة سيقوم كما

 بأدوات المتعلقة النحوية للمفاهيم

 الفعل جزم وأدوات نصب

 .المضارع
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Term 3 
 الفصل الثالث

Subject: Arabic 

 العربية اللغة :المادة

Year Group: 8 

 الثامن :الصف

Lesson Topic 

 عنوان الدرس
Learning Outcomes 
 مخرجات التعلم

Real World / UAE Application 
 الربط بالحياة والثقافة اإلماراتية

Assessment 
 التقييم

 :النصوص
  والذهب الميزان :النثر ـ
 روحي نبض اإلمارات :الشعر-

 .ودمي
 والّصرف: النحو

 اإلضافي التركيب -
 .األمر فعل – 

 االستماع:
  العنقاء

 التحدث:
 أسطورة. تلخيص
 البالغة:

 البليغ التشبيه ـ
 اإلمالء:

 .واو على المتوسطة الهمزة ـ
 ابن ألف وإثبات حذف مواضع-

 وابنة.
  الكتابة:
 اآلتيين  الموضوعين أحد في اكتُب
 كلمة: 300 حدود في

 لألفكار األعمى التعصب.1 .أ
 موضحا ذلك في اكتب .واألشياء
 ومستدال.

 .الشريفة غير المنافسة.2

  األدبية: النصوص قراءة
 مدى وينتقد موقف عن المؤلف فيه عبر النص من جزءا أو نصا يحلل
 لغرضه. المؤلف تحقيق
 الفرعية بالفكر ويربطها الرئيسة والفكر المحورية الفكرة بعمق يحلل

 الشخصيات. دوافع ويصف
  الكتابة:
 كلمة، (300) من ومعلوماتية وإقناعية ووصفية سردية نصوصا ينتج

 البالغية. األساليب بعض موظفا اإلمالء، و النحو بمعايير تقيده مظهرا
 االستماع:

 - الشخصيات )مصداقية ويقّوم  ةالمسموع المادة المتعلّم يستوعب 
 أحكام خالل من األسلوب( – األحداث أو الفكر تنظيم – الحجج
 .مقنعة بأدلة مدعومة
 التحدث:

 باألدلة المدعومة والنتائج المعلومات مقدًما اآلخرين مع يتواصل 
 العربية اللغة مستخدًما الموضوع نحو واستمالتهم المستمعين إلقناع

 .الفصيحة
  :واإلمالء النحو
 صحيًحا. استخداًما ويستخدمها النحوية المفاهيم المتعلم يتعرف

 والترقيم. اإلمالء قواعد مراعيًا والجمل الكلمات المتعلّم يكتب أن
 البالغة:
 مواطن موضًحا ،أركانه إلى ويُحلّله البليغ التشبيه المتعلّم يتعّرف
 إنشائه. من جمل في ماويُنتجه الجمال،
  والتحدي: المادة في التوسع
 وقلبي روحي نبض اإلمارات قصيدة بتحليل المتقدمون الطلبة سيقوم
 والمغزى الفني التصوير وجمال الكاتب أسلوب على الوقوف مع أدبيًّا
 إنتاج معايير ومراعين تعلموها التي المفردات مستخدمين القصيدة من

 .واللغة والتنظيم األدبي النص
 موضحين والذهب، الميزان قصة بتحليل لمتقدمونا الطلبة سيقوم
 فصيحة. عربية لغة مستخدمين  القصة من المغزى

 

- القراءة مهارة تعزيز في اإلمارت دور كتابة

 التي العربي القراءة تحدي مسابقة عن البحث

 .راشد بن محمد الشيخ أطلقها

 

 العالقات تعزيز في اإلمارت دور  عن فقرة يكتب

 .المختلفة العالم شعوب مع والتراثية الثقافية

 

 .اإلمارات دولة في الشعبي التراث عن يتحدث

 

 مختلفة لدول الشعبية األساطير عن يتحدث

 .اإلماراتي بالتراث ويقارنها

 القراءة: تقييم

ا الطلبة سيقرأ  قصة من مقتبًسا نصًّ

ا والذهب الميزان  من مقتبًسا ونصًّ

 روحي نبض اإلمارات قصيدة

 تقيس أسئلة عن وسيجيبون وقلبي

 النثرية للنصوص فهمهم

 قدرتهم مع الشعرية والنصوص

 صوص.الن جماليات تحليل على

 المتقدمون: الطالب

 كيف " سؤال عن الطالب سيجيب

 يصورحبه أن الشاعر استطاع

 به؟". وفخره لوطنه

 الكتابة: تقييم

 كلمة، (300) من نصا سيكتب

 و النحو بمعايير تقيده مظهرا

 األساليب بعض موظفا اإلمالء،

 البالغية.

 واالستماع: التحدث تقييم

 من موضوع عن الطلبة سيتحدث

 لغة مستخدًما المقترحة المواضيع

 تسلسل مراعيًا فصيحة عربية

 بالموضوع. وصلتها األفكار

 

  والبالغة: النحو

 تقيس أسئلة عن الطلبة سيجيب

 المفاهيم استخدام لكيفية فهمهم

 بشكل تعلموها يالت النحوية

 البليغ التشبيه سيحدد كما صحيح،

 الجمال، مواطن موضحا ويحللها

 التشبيه فيها يوظف فقرة وسيؤلف

 البليغ.
 فهمهم بتطبيق الطلبة سيقوم كما

 بفعل المتعلقة النحوية للمفاهيم

 .اإلضافي والتركيب األمر
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Yearly Overview Plan 

Term 1 
 الفصل األول

Subject: Arabic  A  

  أ العربية اللغة :المادة

Year Group: 9 
 التاسع الصف:

Lesson Topic 

 عنوان الدرس
Learning Outcomes 

 مخرجات التعلم
Real World / UAE Application 

 الربط بالحياة والثقافة اإلماراتية
Assessment 

 التقييم

 :النصوص
 المناورة قصة :النثر    -
 مولودا غذوتك نص :الشعر - 

 :  النحو
 الصرفي الميزان ـ         

 الحال         - 
 :   البالغة
 .البليغ التشبيه

 :االستماع
 .خارجي نص  ـ

 : التعبير
 حدود في الموضوعين من واحد في يكتب
 :كلمة 300

 الغضب عن نصا-
 ذاتية سيرة-

 اإلمالء
 

  األدبية: النصوص قراءة
 وينتقد موقف عن المؤلف فيه عبر النص من جزءا أو نصا يحلل -

 لغرضه. المؤلف تحقيق مدى
 الفرعية بالفكر ويربطها الرئيسة والفكر المحورية الفكرة بعمق يحلل

 الشخصيات. دوافع ويصف
  الكتابة:
 (350) من ومعلوماتية وإقناعية ووصفية سردية نصوصا ينتج
 األساليب بعض موظفا اإلمالء، و النحو بمعايير تقيده مظهرا كلمة،

 البالغية.
 االستماع:

 - الشخصيات )مصداقية ويقّوم  المسموعة المادة المتعلّم يستوعب 
 أحكام خالل من األسلوب( – األحداث أو الفكر تنظيم – الحجج
 .مقنعة بأدلة مدعومة
 التحدث:

 باألدلة المدعومة والنتائج المعلومات مقدًما اآلخرين مع يتواصل 
 العربية اللغة مستخدًما الموضوع نحو واستمالتهم المستمعين إلقناع

 .الفصيحة
  النحو:
 صحيًحا. استخداًما ويستخدمها النحوية المفاهيم المتعلم يتعرف

 البالغة:
 الجمال، مواطن موضًحا ويُحلّله، البليغ، التشبيه المتعلّم يتعّرف
 إنشائه. من جمل في ويُنتجه

 
  والتحدي: المادة في التوسع
 مع أدبيًّا تحليال مولوًدا غذوتك قصيدة بتحليل المتقدمون الطلبة سيقوم
 من والمغزى الفني التصوير وجمال الكاتب أسلوب على الوقوف
 إنتاج معايير ومراعين تعلموها التي المفردات مستخدمين القصيدة
 .واللغة والتنظيم األدبي النص

 

 وموعد شروط عن للبحث اإلنترنت شبكة استخدام
 هيئة تتوالها التي قصة أفضل مسابقة في التقديم
 .اإلمارات طيران
 بقيم الجديد والمنهج السابق المنهج معارف يربط
 .اإلمارات دولة
 بها يتمسك التي واألخالق الصفات من بعضا يعدد
 .والديهم تجاه اإلمارات أبناء
 الشرطي الجهاز تعامل طريقة بين يقارن

 في رقيهما ومدى األخرى الدول في واإلسعاف
 .اإلمارات

 القراءة: تقييم

ا الطلبة سيقرأ  قصة من مقتبًسا نصًّ

ا المناورة  قصيدة من مقتبًسا ونصًّ

 عن وسيجيبون مولودا غذوتك

 للنصوص فهمهم تقيس أسئلة

 مع الشعرية والنصوص النثرية

 جماليات تحليل على قدرتهم

 صوص.الن

 المتقدمون: الطالب

 وضح " سؤال عن الطالب سيجيب

 القصة في ظهرت التي ةالمفارق

 فائدتها؟". وما

 الكتابة: تقييم

 كلمة، (350) من نصا سيكتب

 و النحو بمعايير تقيده مظهرا

 األساليب بعض موظفا اإلمالء،

 البالغية.

 واالستماع: التحدث تقييم

 من موضوع عن الطلبة سيتحدث

 لغة مستخدًما المقترحة المواضيع

 تسلسل مراعيًا فصيحة عربية

 بالموضوع. وصلتها األفكار

 

  والبالغة: النحو

 تقيس أسئلة عن الطلبة سيجيب

 المفاهيم استخدام لكيفية فهمهم

 بشكل تعلموها التي النحوية

 البليغ التشبيه سيحدد كما صحيح،

 الجمال، مواطن موضحا ويحلله

 التشبيه فيها يوظف فقرة وسيؤلف

 البليغ.
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Term 2 
 الفصل الثاني

Subject: Arabic 

 العربية اللغة :المادة

Year Group: 9 
 التاسع الصف:

Lesson Topic 

 عنوان الدرس
Learning Outcomes 

 مخرجات التعلم
Real World / UAE Application 

 الربط بالحياة والثقافة اإلماراتية
Assessment 

 التقييم

 النصوص:
 األخير الدرس قصة النثر: ـ   
 أبكي لن نص الشعر: -   

   النحو:
 السابقة الخبرات ـ    
 المفعول واسم الفاعل اسم -   

    البالغة:
 الجمالية. التعبيرات شرح

 االستماع:
 خارجي. نص  ـ

  التعبير:
 في الموضوعين من واحد في يكتب
 كلمة: 300 حدود

 العربية اللغة أهمية عن نصا -
 بدراستها. االرتقاء في ودوره

 ذاتية سيرة -
 

    خارجي نص  اإلمالء:

  األدبية: النصوص قراءة
 وينتقد موقف عن المؤلف فيه عبر النص من جزءا أو نصا يحلل
 لغرضه. المؤلف تحقيق مدى
 الفرعية بالفكر ويربطها الرئيسة والفكر المحورية الفكرة بعمق يحلل

 الشخصيات دوافع ويصف
  الكتابة:
 (350) من ومعلوماتية وإقناعية ووصفية سردية نصوصا ينتج
 األساليب بعض موظفا اإلمالء، و النحو بمعايير تقيده مظهرا كلمة،

 البالغية.
 االستماع:

 - الشخصيات )مصداقية ويقّوم  المسموعة المادة المتعلّم يستوعب 
 أحكام خالل من األسلوب( – األحداث أو الفكر تنظيم – الحجج
 .مقنعة بأدلة مدعومة
 التحدث:

 باألدلة المدعومة والنتائج المعلومات مقدًما اآلخرين مع يتواصل 
 العربية اللغة مستخدًما الموضوع نحو واستمالتهم المستمعين إلقناع

 .الفصيحة
  :واإلمالء النحو
 صحيًحا. استخداًما ويستخدمها النحوية المفاهيم المتعلم يتعرف

 والترقيم. اإلمالء قواعد مراعيًا والجمل الكلمات المتعلّم يكتب أن
 لبالغة:ا

 الجمال، مواطن موضًحا ويُحلّله، البليغ، التشبيه المتعلّم يتعّرف
 إنشائه. من جمل في ويُنتجه
  والتحدي: المادة في التوسع
 الوقوف مع أدبيًّا تحليال أبكي لن قصيدة بتحليل المتقدمون الطلبة سيقوم
 القصيدة من والمغزى الفني التصوير وجمال الكاتب أسلوب على

 األدبي النص إنتاج معايير ومراعين تعلموها التي المفردات مستخدمين
 .واللغة والتنظيم
 على والوقوف األخير الدرس قصة بتحليل المتقدمون الطلبة سيقوم

 سيقوم كما القصة بأحداث ذلك بطر مع تغيرها وكيفية النامية الشخصية
 ذلك وربط القصة مغزى على والوقوف القصة عناصر بتحليل الطلبة
 بالحياة.

 التعليم دعم في اإلمارت دور  عن فقرة يكتب
 اللغة على والحفاظ  القراءة مهارة تعزيز و

 القراءة تحدي مسابقة عن البحث-العربية
 .راشد بن محمد الشيخ أطلقها التي العربي

 
 ألحد الوطن حب في شعري نص عن يبحث
 .اإلماراتيين الكتاب

 القراءة: تقييم

ا الطلبة سيقرأ  قصة من مقتبًسا نصًّ

ا األخير الدرس  من مقتبًسا ونصًّ

 عن وسيجيبون أبكي لن قصيدة

 للنصوص فهمهم تقيس أسئلة

 مع الشعرية والنصوص النثرية

 جماليات تحليل على قدرتهم

 صوص.الن

 المتقدمون: الطالب

 أثر ما " سؤال عن الطالب سيجيب

 النامية الشخصيات على األحداث

 القصص؟" في

 الكتابة: تقييم

 كلمة، (350) من نصا سيكتب

 و النحو بمعايير تقيده مظهرا

 األساليب بعض موظفا اإلمالء،

 البالغية.

 واالستماع: التحدث تقييم

 من موضوع عن الطلبة سيتحدث

 لغة ستخدًمام المقترحة المواضيع

 تسلسل مراعيًا فصيحة عربية

 بالموضوع. وصلتها األفكار

 

  والبالغة: النحو

 تقيس أسئلة عن الطلبة سيجيب

 المفاهيم استخدام لكيفية فهمهم

 بشكل تعلموها التي النحوية

 البليغ التشبيه سيحدد كما صحيح،

 الجمال، مواطن موضحا ويحلله

 التشبيه فيها يوظف فقرة وسيؤلف

 البليغ.

 فهمهم بتطبيق الطلبة سيقوم كما

 باسم المتعلقة الصرفية للمفاهيم

 وسيطبقون المفعول واسم الفاعل

 أثناء اللغوي بالجذر معرفتهم

 الفاعل السمي صياغتهم

 والمفعول.
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Term 3 
 الفصل الثالث

Subject: Arabic 

 العربية اللغة :المادة

Year Group: 9 
 التاسع الصف:

Lesson Topic 

 عنوان الدرس
Learning Outcomes 
 مخرجات التعلم

Real World / UAE Application 
 الربط بالحياة والثقافة اإلماراتية

Assessment 
 التقييم

 :النصوص
 . طفلة حياة في مقالة :النثر ـ
 .جّدتي ذكرى قصيدة :الشعر-

 والّصرف: النحو
 الحال – المفعول اسم -  الفاعل اسم -
 مفعولين تنصب التي األفعال –

 وخبر. مبتدأ أصلهما
 البالغة:

 االستعارة. ـ
 اإلمالء:

 المتوسطة. الهمزة ـ
 ابن ألف وإثبات حذف مواضع-

 وابنة.
  الكتابة:
 اآلتيين  الموضوعين أحد في اكتُب
 كلمة: 350 حدود في

 نافذة وهي العقل، غذاء .القراءة1 .ب
 يبني بها الواسع، العالم على اإلنسان
 ويؤسس العلوم ويحصل عقله اإلنسان
 في اكتب الحياة. لمواجهة شخصيته

 ومستدال. موضحا ذلك
 على اإلسالم حث ) لالستعانة: فَِكر

 القراءة أنواع – العلم وطلب القراءة
 – والمجتمع للفرد القراءة أهمية –

 الكتب - الكتب من والطالح الصالح
 (. ولماذا تحبها التي
 ( طفلة حياة في ) قصة .لّخص2

 األحداث أهم مظهًرا بأسلوبك،
 منها. نستخلصها التي والنتائج

  األدبية: النصوص قراءة
 مدى وينتقد موقف عن المؤلف فيه عبر النص من جزءا أو نصا يحلل
 لغرضه. المؤلف تحقيق
 الفرعية بالفكر ويربطها الرئيسة والفكر المحورية الفكرة بعمق يحلل

 الشخصيات. دوافع ويصف
  الكتابة:
 كلمة، (350) من ومعلوماتية وإقناعية ووصفية سردية نصوصا ينتج

 البالغية. األساليب بعض موظفا اإلمالء، و النحو بمعايير تقيده مظهرا
 االستماع:

 - الشخصيات )مصداقية ويقّوم  المسموعة المادة المتعلّم يستوعب 
 أحكام خالل من األسلوب( – األحداث أو الفكر تنظيم – الحجج
 .مقنعة بأدلة مدعومة
 التحدث:

 باألدلة المدعومة والنتائج المعلومات مقدًما اآلخرين مع يتواصل 
 العربية اللغة مستخدًما الموضوع نحو واستمالتهم المستمعين إلقناع

 .الفصيحة
  :واإلمالء النحو
 صحيًحا. استخداًما ويستخدمها النحوية المفاهيم المتعلم يتعرف

 والترقيم. اإلمالء قواعد مراعيًا والجمل الكلمات المتعلّم يكتب أن
 البالغة:
 الجمال، مواطن موضًحا ،ماويُحلّله بنوعيها االستعارة المتعلّم يتعّرف
 إنشائه. من جمل في ماويُنتجه
  والتحدي: المادة في التوسع
 الوقوف مع أدبيًّا جدتي ذكرى قصيدة بتحليل المتقدمون الطلبة سيقوم
 القصيدة من والمغزى الفني التصوير وجمال الكاتب أسلوب على

 األدبي النص إنتاج معايير ومراعين تعلموها التي المفردات مستخدمين
 .واللغة والتنظيم
 المغزى موضحين طفلة حياة في مقالة بتحليل المتقدمون الطلبة سيقوم
 لغة مستخدمين األطفال على الرهان من الكاتبة تقصده وما القصة من

 فصيحة. عربية

- القراءة مهارة تعزيز في اإلمارت دور كتابة

 التي العربي القراءة تحدي مسابقة عن البحث

 .راشد بن محمد الشيخ أطلقها

 

 و التعليم دعم في اإلمارت دور  عن فقرة يكتب

-العربية اللغة على والحفاظ  القراءة مهارة تعزيز

 التي العربي القراءة تحدي مسابقة عن البحث

 .راشد بن محمد الشيخ أطلقها

 

 وإنجازاتها. اإلمارات أم دور عن يتحدث

 

 بين الوطيدة والعالقة اإلماراتية األسرة عن يتحدث

 والجدّة. األحفاد بين وخصوًصا األسرة أفراد

 القراءة: تقييم

ا الطلبة سيقرأ  مقالة من مقتبًسا نصًّ

ا طفلة حياة في  من مقتبًسا ونصًّ

 وسيجيبون جدتي ذكرى قصيدة

 للنصوص فهمهم تقيس أسئلة عن

 مع الشعرية والنصوص النثرية

 جماليات تحليل على قدرتهم

 صوص.الن

 المتقدمون: الطالب

 كيف " سؤال عن الطالب سيجيب

 حياة يصور أن الشاعر استطاع

 والحاضر؟". الماضي بين الجدة

 الكتابة: تقييم

 كلمة، (350) نم نصا سيكتب

 و النحو بمعايير تقيده مظهرا

 األساليب بعض موظفا اإلمالء،

 البالغية.

 واالستماع: التحدث تقييم

 من موضوع عن الطلبة سيتحدث

 لغة مستخدًما المقترحة المواضيع

 تسلسل مراعيًا فصيحة عربية

 بالموضوع. وصلتها األفكار

 

  والبالغة: النحو

 تقيس أسئلة عن الطلبة سيجيب

 المفاهيم استخدام لكيفية فهمهم

 بشكل تعلموها التي النحوية

 االستعارة سيحدد كما صحيح،

 مواطن موضحا ماويحلله بنوعيها

 فيها يوظف فقرة وسيؤلف الجمال،

 االستعارة.
 فهمهم بتطبيق الطلبة سيقوم كما

 باسم المتعلقة الصرفية للمفاهيم

 وسيطبقون المفعول واسم الفاعل

 أثناء اللغوي بالجذر معرفتهم

 الفاعل السمي صياغتهم

 والمفعول.

 



 

10 

 

Yearly Overview Plan 

Term 1                 الفصل األول    Subject: Arabic  A                                   المادة: اللغة العربية أ Year Group: 10                                                        الصف: العاشر 

Lesson Topic 

 عنوان الدرس
Learning Outcomes 

 مخرجات التعلم
Real World / UAE Application 

 الربط بالحياة والثقافة اإلماراتية
Assessment 

 التقييم

 :النصوص
 يَْدنس لم المرء إذا قصيدة :الشعر -
 وقيمته. الوقت عن خارجيّ  مقال :النثر ـ

 
 الكتابة:
 في الموضوعين من واحد في يكتب
 :كلمة 300 حدود

 الحديثة االجتماعي لتواصلا وسائل ـ أ
 يناقش صحفيًّا عموًدا اكتب حدين ذو سالح
 القضية. هذه
 الحمام مصباح قصة صياغة أعد ـ ب

 .نهايتها وغير جديدة أحداثًا وإضف

 
 :االستماع

 .خارجي نص  ـ
 

 التحدث:
  المثمرة. القراءة كتاب من  ـ
 اآلتية: األبواب من باب حول عرًضا قّدم  ـ
 االكتشافية. القراءة ـ
 السريعة. القراءة ـ
 القراءةاالنتقائية. ـ
 التحليلية. القراءة ـ
 الجيّد. القارئ سمات ـ
 

 النحو:
 الصرفي الميزان ـ         
  المشتقات: ـ         
 صيغ – المفعول اسم – الفاعل )اسم

 المشبهة( الصفة – المبالغة
 

 : البالغة
 البليغ(. – المجمل – )التام التشبيه: أنواع ـ
 االستعارة. ـ
 

 اإلمالء:
 .خارجية إمالء قطعة

  األدبية: النصوص قراءة
 ويُحلّلها متنوعة نثرية وأعماالً  شعرية نصوًصا المتعلّم يقرأ أن -

 عن جديدين وفهم معرفة لبناء فيها؛ الفكرالمقدمة ويدمج ويقّيمها،
 .األدبية األعمال في المتضمنة والرسائل المحورية، الفكرة

 
 في تسهم التي المساندة والتفاصيل الفكرالرئيسة المتعلّم يُحّدد أن ـ

 في المقدمة أوالدروس العامة، الرسالة أو الرئيسة، الفكرة توضيح
 .األدبية النصوص

  الكتابة:
 ووصفية وإقناعية ومعلوماتية سردية نصوًصا المتعلّم يُنتج أن ـ

 اللغوية. بالسالمة تقيده كتاباته وتُظهر
 االستماع:

 مقدًما اآلخرين مع ويتواصل مسموعة، لمواد فهًما المتعلّم يُظهر أن ـ
 واستمالتهم المستمعين إلقناع باألدلة المدعومة والنتائج المعلومات

 .الفصيحة العربية اللغة مستخدًما الموضوع نحو
 التحدث:

 للتعبير البصرية العروض في الرقمية الوسائل المتعلّم يستخدم أن ـ 
 .الوسائط هذه خالل من المعروضة المادة ويفهم المعلومات، عن

  النحو:
 استخداًما ويستخدمها والصرفيّة النّحويةّ  المفاهيم المتعلّم يتعّرف أنْ  ـ

 .صحيًحا
 البالغة:

قها، البالغية، المفاهيم المتعلّم يتعّرف أن ـ  إنتاجه في ويُوّظفها ويتذوَّ
 .اللغوّيِ 

 
  والتحدي: المادة في التوسع

 تحليال يدنس لم المرء إذا قصيدة بتحليل المتقدمون الطلبة سيقوم ـ
 والمغزى الفني التصوير وجمال الكاتب أسلوب على الوقوف مع أدبيًّا
 إنتاج معايير ومراعين تعلموها التي المفردات مستخدمين القصيدة من

 .واللغة والتنظيم األدبي النص
 

 شروط عن للبحث اإلنترنت شبكة استخدام ـ
 تتوالها التي قصة أفضل مسابقة في التقديم وموعد
 .اإلمارات انطير هيئة
 بقيم الجديد والمنهج السابق المنهج معارف يربط ـ

 .اإلمارات دولة
 يتمسك التي واألخالق الصفات من بعضا يعدد ـ

 .والديهم تجاه اإلمارات أبناء بها
 الشرطي الجهاز تعامل طريقة بين يقارن ـ

 في رقيهما ومدى األخرى الدول في واإلسعاف
 .اإلمارات

 القراءة: تقييم

ا الطلبة سيقرأ  قصة من مقتبًسا نصًّ

ا الحمام مصباح  من مقتبًسا ونصًّ

 يدنس لم المرء إذا قصيدة

 فهمهم تقيس أسئلة عن وسيجيبون

 والنصوص النثرية للنصوص

 تحليل على قدرتهم مع الشعرية

 صوص.الن جماليات

 المتقدمون: الطالب

 وضح " سؤال عن الطالب سيجيب

 ةالقص في ظهرت التي المفارقة

 فائدتها؟". وما

 الكتابة: تقييم

 مة،كل (003) من نصا سيكتب

 النحو بمعايير تقيده مظهرا

 األساليب بعض موظفا اإلمالء،و

 البالغية.

 واالستماع: التحدث تقييم

 من موضوع عن الطلبة سيتحدث

 لغة مستخدًما المقترحة المواضيع

 تسلسل مراعيًا فصيحة عربية

 بالموضوع. وصلتها األفكار

 

  والبالغة: النحو

 تقيس أسئلة عن الطلبة سيجيب

 المفاهيم استخدام لكيفية فهمهم

 تعلموها التي والصرفية النحوية

 أنواع سيحدد كما صحيح، بشكل

 مواطن موضحا ويحلله التشبيه

 فيها يوظف فقرة لفوسيؤ الجمال،

 واالستعارة بأنواعه التشبيه

 .بنوعيها

 

 
 
 

 

 



 

11 

 

Term 2                 الفصل الثاني    Subject: Arabic  A                                   المادة: اللغة العربية أ Year Group: 10                                                        الصف: العاشر 

Lesson Topic 

 عنوان الدرس
Learning Outcomes 

 مخرجات التعلم
Real World / UAE Application 

 الربط بالحياة والثقافة اإلماراتية
Assessment 

 التقييم

 :النصوص
 .الكتابا بالصحب بدل من أنا قصيدة :الشعر -
 .القلم سورة في الجنّة أصحاب قصة :النثر ـ

 
 الكتابة:
 اآلتية الموضوعات من واحد في اكتب

 كلمة: (400) حدود في
 الحديثة والتكنولوجيا التواصل وسائل ـ أ

 تسيطر وأصبحت جهة، كل من بنا تحيط
 تنبؤاتك اكتب وعقلنا، وعينا على

 وكيف عليه، مقبلون نحن فيما وتوقعاتك
 بعدنا؟ التي األجيال وضع سيكون

 عشر بعد نفسك ترى كيف اكتب: ـ ب
 ماضيك تأمل بعد اآلن، من سنوات

 وحاضرك؟
 في الواردة الجنّة أصحاب قّصة اكتب ـ جـ

 عبر من فيها ما مبينا بأسلوبك، القلم سورة
 وعظات.

 
 :االستماع

 .خارجي نص  ـ
 

 التحدث:
م  التواصل وسائل حول عرًضا قّدِّ

 االجتماعّي:

 الناس. أوقات على استحواذها كيفية ـ
 المجتمع. على السلبي أثرها ـ
 بإيجابية؟ نوظفها كيف ـ
 والمجتمع. للفرد أهميتها مدى ـ
 توظيفها؟ يسيء من مع نتعامل كيف ـ

 النحو:
  االستثناء أسلوب ـ         

 
 : البالغة

 االستعارة. ـ
 والمقابلة. الطباق ـ
 

 اإلمالء:
 .خارجية إمالء قطعة

  األدبية: النصوص قراءة
 ويُحلّلها متنوعة نثرية وأعماالً  شعرية نصوًصا المتعلّم يقرأ أن -

 عن جديدين وفهم معرفة لبناء فيها؛ الفكرالمقدمة ويدمج ويقّيمها،
 .األدبية األعمال في المتضمنة والرسائل المحورية، الفكرة

 
 في تسهم التي المساندة والتفاصيل الفكرالرئيسة المتعلّم يُحّدد أن ـ

 في المقدمة أوالدروس العامة، الرسالة أو الرئيسة، الفكرة توضيح
 .األدبية النصوص

  الكتابة:
 ووصفية وإقناعية ومعلوماتية سردية نصوًصا المتعلّم يُنتج أن ـ

 اللغوية. بالسالمة تقيده كتاباته وتُظهر
 االستماع:

 مقدًما اآلخرين مع ويتواصل مسموعة، لمواد فهًما المتعلّم يُظهر أن ـ
 واستمالتهم المستمعين إلقناع باألدلة المدعومة والنتائج المعلومات

 .الفصيحة العربية اللغة مستخدًما الموضوع نحو
 التحدث:

 للتعبير البصرية العروض في الرقمية الوسائل المتعلّم يستخدم أن ـ 
 .الوسائط هذه خالل من المعروضة المادة ويفهم المعلومات، عن

  النحو:
 استخداًما ويستخدمها والصرفيّة النّحويةّ  المفاهيم المتعلّم يتعّرف أنْ  ـ

 .صحيًحا
 البالغة:

قها، البالغية، المفاهيم المتعلّم يتعّرف أن ـ  إنتاجه في ويُوّظفها ويتذوَّ
 .اللغوّيِ 

 
  والتحدي: المادة في التوسع

 الكتابا بالصحب بدل من أنا قصيدة بتحليل المتقدمون الطلبة سيقوم ـ
 الفني التصوير وجمال الكاتب أسلوب على الوقوف مع أدبيًّا تحليال

 ومراعين تعلموها التي المفردات مستخدمين القصيدة من والمغزى
 .واللغة والتنظيم األدبي النص إنتاج معايير

 

 دعم في اإلمارت دور  عن فقرة يكتب ـ
 على والحفاظ  القراءة مهارة تعزيز و التعليم
 العربية اللغة

 العربي القراءة تحدي مسابقة عن البحث  -
 .راشد بن محمد الشيخ أطلقها التي

 
 ألحد الكتاب حب في شعري نص عن يبحث
 .اإلماراتيين الكتاب

 القراءة: تقييم

ا الطلبة سيقرأ  قصة من مقتبًسا نصًّ

ا الجنة أصحاب  من مقتبًسا ونصًّ

 الكتابا بالصحب بدل من أنا قصيدة

 فهمهم تقيس أسئلة عن وسيجيبون

 والنصوص النثرية للنصوص

 تحليل على قدرتهم مع الشعرية

 صوص.الن جماليات

 المتقدمون: الطالب

 وضح " سؤال عن الطالب سيجيب

 القصة في ظهرت التي المفارقة

 فائدتها؟". وما

 الكتابة: تقييم

 مة،كل (400) من نصا سيكتب

 النحو بمعايير تقيده مظهرا

 األساليب بعض موظفا اإلمالء،و

 البالغية.

 واالستماع: التحدث تقييم

 من موضوع عن الطلبة سيتحدث

 لغة مستخدًما المقترحة المواضيع

 تسلسل يًامراع فصيحة عربية

 بالموضوع. وصلتها األفكار

 

  والبالغة: النحو

 تقيس أسئلة عن الطلبة سيجيب

 المفاهيم استخدام لكيفية فهمهم

 تعلموها التي والصرفية النحوية

 أنواع سيحدد كما صحيح، بشكل

 سر موضحا اويحلله االستعارة

 فيها يوظف فقرة لفوسيؤ ،جمالها

 الطباق وكذلك بنوعيها، االستعارة

 والمقابلة.
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Term 3                 الفصل الثالث    Subject: Arabic  A                                   المادة: اللغة العربية أ Year Group: 10                                                        الصف: العاشر 

Lesson Topic 

 عنوان الدرس
Learning Outcomes 
 مخرجات التعلم

Real World / UAE Application 
 الربط بالحياة والثقافة اإلماراتية

Assessment 
 التقييم

 :النصوص
 العرب. شيخ قصيدة :الشعر -
 .الكرتونة قصة :النثر ـ

 
 الكتابة:
 ييناآلت الموضوعين من واحد في اكتب

 كلمة: (400) حدود في
 يبني بالعلم وتتقدم، األمم تنهض بالعلم ـ أ

 موضوعا اكتب الحياة. لمواجهة نفسه اإلنسان
 النافعة العلم مجاالت موضحا ذلك عن يعبر

 لإلنسان. وأهميته العلم تحصيل وطرق
 محمد الشاعر ذكرها عديدة مناقب زايد للشيخ ـ ب

 عن اكتب العرب" "شيخ قصيدته في المهيري
 الشيخ عن أوعرفتها أوسمعتها رأيتها التي المواقف

 . ـ هللا رحمه ـ زايد
 

 :االستماع
 .خارجي نص  ـ
 

 التحدث:
 عن فيه تتحدَّث موضوًعا، لك اختر ـ

 إقناع في يساعدك ما موّظفًا نظرك وجهة
 تقول. لما مدلِّاًل  نظرك، بوجهة اآلخرين

 
 النحو:

  االختصاص. أسلوب ـ         
 

 : البالغة
 والتأخير. التقديم ـ
 

 اإلمالء:
 .خارجية إمالء قطعة

 

  األدبية: النصوص قراءة
 ويُحلّلها متنوعة نثرية وأعماالً  شعرية نصوًصا المتعلّم يقرأ أن -

 عن جديدين وفهم معرفة لبناء فيها؛ الفكرالمقدمة ويدمج ويقّيمها،
 .األدبية األعمال في المتضمنة والرسائل المحورية، الفكرة

 
 في تسهم التي المساندة والتفاصيل الفكرالرئيسة المتعلّم يُحّدد أن ـ

 في المقدمة أوالدروس العامة، الرسالة أو الرئيسة، الفكرة توضيح
 .األدبية النصوص

  الكتابة:
 ووصفية وإقناعية ومعلوماتية سردية نصوًصا المتعلّم يُنتج أن ـ

 اللغوية. بالسالمة تقيده كتاباته وتُظهر
 االستماع:

 مقدًما اآلخرين مع ويتواصل مسموعة، لمواد فهًما المتعلّم يُظهر أن ـ
 واستمالتهم المستمعين إلقناع باألدلة المدعومة والنتائج المعلومات

 .الفصيحة العربية اللغة مستخدًما الموضوع نحو
 التحدث:

 للتعبير البصرية العروض في الرقمية الوسائل المتعلّم يستخدم أن ـ 
 .الوسائط هذه خالل من المعروضة المادة ويفهم المعلومات، عن

  النحو:
 استخداًما ويستخدمها والصرفيّة النّحويةّ  المفاهيم المتعلّم يتعّرف أنْ  ـ

 .صحيًحا
 البالغة:

قها، البالغية، المفاهيم المتعلّم يتعّرف أن ـ  إنتاجه في ويُوّظفها ويتذوَّ
 .اللغوّيِ 

 
  والتحدي: المادة في التوسع

 مع أدبيًّا تحليال العرب شيخ قصيدة بتحليل المتقدمون الطلبة سيقوم ـ
 من والمغزى الفني التصوير وجمال الكاتب أسلوب على الوقوف
 إنتاج معايير ومراعين تعلموها التي المفردات مستخدمين القصيدة
 .واللغة والتنظيم األدبي النص

 

- القراءة مهارة تعزيز في اإلمارت دور كتابة ـ

 التي العربي القراءة تحدي مسابقة عن البحث

 .راشد بن محمد الشيخ أطلقها

 

 و التعليم دعم في اإلمارت دور  عن فقرة يكتب ـ

-العربية اللغة على والحفاظ  القراءة مهارة تعزيز

 التي العربي القراءة تحدي مسابقة عن البحث

 .راشد بن محمد الشيخ أطلقها

 

 وإنجازاتها. تاإلمارا أم دور عن يتحدث ـ

 

 الوطيدة والعالقة اإلماراتية األسرة عن يتحدث ـ

 والجدّة. األحفاد بين وخصوًصا األسرة أفراد بين

 القراءة: تقييم

ا الطلبة سيقرأ  قصة من مقتبًسا نصًّ

ا الكرتونة  قصيدة من مقتبًسا ونصًّ

 أسئلة عن وسيجيبون العرب شيخ

 النثرية للنصوص فهمهم تقيس

 قدرتهم مع الشعرية والنصوص

 صوص.الن جماليات تحليل على

 المتقدمون: الطالب

 وضح " سؤال عن الطالب سيجيب

 القصة في ظهرت التي المفارقة

 فائدتها؟". وما

 

 الكتابة: تقييم

 مة،كل (400) من نصا سيكتب

 النحو بمعايير تقيده مظهرا

 األساليب بعض موظفا مالء،اإلو

 البالغية.

 

 واالستماع: التحدث تقييم

 من موضوع عن الطلبة سيتحدث

 لغة مستخدًما المقترحة المواضيع

 تسلسل مراعيًا فصيحة عربية

 بالموضوع. وصلتها األفكار

 

  والبالغة: النحو

 تقيس أسئلة عن الطلبة سيجيب

 المفاهيم استخدام لكيفية فهمهم

 تعلموها التي والصرفية النحوية

 أنواع سيحدد كما صحيح، بشكل

 سر موضحا اويحلله االستعارة

 فيها يوظف فقرة لفوسيؤ ،جمالها

 الطباق وكذلك بنوعيها، االستعارة

 والمقابلة.
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Yearly Overview Plan 

Term 1                 الفصل األول    Subject: Arabic  A                                   المادة: اللغة العربية أ Year Group: 11                                              الصف: الحادي عشر 

Lesson Topic 

 عنوان الدرس
Learning Outcomes 

 مخرجات التعلم
Real World / UAE Application 

 الربط بالحياة والثقافة اإلماراتية
Assessment 

 التقييم

 :النصوص
 سلمى. أبي بن لزهير فضل ذا يك ومن قصيدة :الشعر -
 .حادثة قّصة :النثر ـ
 

 الكتابة:
 :كلمة 053 حدود في الموضوعين من واحد في يكتب

 اإلمارات وعن عام بشكل وفكرته االتحاد عن اكتب ـ أ
 الرقي في ودوره فيها االتحاد ونشأة خاص بشكل

 نهضتها. على والعمل بالدولة،
 بناء عناصر مراعيا خيالك، وحي من قصة اكتب ـ ب

 القصة:
 الحبكة – الشخصيات – األحداث – المكان – )الزمان 
 النهاية(. –
 وأضف محفوظ لنجيب حادثة قصة صياغة أعد ـ ج

 نهايتها. وغير جديدة أحداثًا
 

 :االستماع
 .خارجي نص  ـ
 

 التحدث:
م  فيه: واذكر الجاهلّي، العصر حول عرًضا قّدِّ
  تسميته. سبب ـ
 فيه. الشعر خصائص أهم ـ
 وبالقرآن. باإلسالم العصر هذا عالقة ـ
 فيه. العربية اللغة قوة مظاهر ـ
 العربية. للغة بالنسبة أهميته ـ
 

 النحو:
  المشتقات: ـ

 اسم – المبالغة صيغ – المفعول اسم – الفاعل )اسم
 اآللة( اسم – المكان واسم الزمان

 السابقة. الخبرات بعض -
 

 : البالغة
 (.التمثيلي - البليغ – المجمل – )التام التشبيه: أنواع ـ
 

 اإلمالء:
 .خارجية إمالء قطعة

  األدبية: النصوص قراءة

 ويُحلّلها متنوعة نثرية وأعماالً  شعرية نصوًصا المتعّلم يقرأ أن -

 جديدين وفهم معرفة لبناء فيها؛ المقدمة الفكر ويدمج ويقيّمها،

 .األدبية األعمال في المتضمنة والرسائل المحورية، الفكرة عن
 

 تسهم التي المساندة والتفاصيل الفكرالرئيسة المتعّلم يُحدّد أن ـ

 الدروس أو العامة، أوالرسالة الرئيسة، الفكرة توضيح في

 .األدبية النصوص في المقدمة
  الكتابة:

 ووصفية وإقناعية ومعلوماتية سردية نصوًصا المتعلّم يُنتج أن ـ
 اللغوية. بالسالمة تقيده كتاباته وتُظهر

 االستماع:
 مقدًما اآلخرين مع ويتواصل مسموعة، لمواد فهًما المتعلّم يُظهر أن ـ

 واستمالتهم المستمعين إلقناع باألدلة المدعومة والنتائج المعلومات
 .الفصيحة العربية اللغة مستخدًما الموضوع نحو

 التحدث:
 للتعبير البصرية العروض في الرقمية الوسائل المتعلّم يستخدم أن ـ 

 .الوسائط هذه خالل من المعروضة المادة ويفهم المعلومات، عن
  النحو:

 استخداًما ويستخدمها والصرفيّة النّحويةّ  المفاهيم المتعلّم يتعّرف أنْ  ـ
 .صحيًحا
 البالغة:

قها، البالغية، المفاهيم المتعلّم يتعّرف أن ـ  إنتاجه في ويُوّظفها ويتذوَّ
 .اللغوّيِ 
 :اإلمالء

 والترقيم. اإلمالء قواعد مراعيًا والجمل الكلمات المتعلم يكتب أن ـ
 

  والتحدي: المادة في التوسع
 تحليال يدنس لم المرء إذا قصيدة بتحليل المتقدمون الطلبة سيقوم ـ

 والمغزى الفني التصوير وجمال الكاتب أسلوب على الوقوف مع أدبيًّا
 إنتاج معايير ومراعين تعلموها التي المفردات مستخدمين القصيدة من

 .واللغة والتنظيم األدبي النص

 شروط عن للبحث اإلنترنت شبكة استخدام ـ
 تتوالها التي قصة أفضل مسابقة في التقديم وموعد
 .اإلمارات طيران هيئة
 بقيم الجديد والمنهج السابق المنهج معارف يربط ـ

 .اإلمارات دولة
 يتمسك التي واألخالق الصفات من بعضا يعدد ـ

 .والديهم تجاه اإلمارات أبناء بها
 الشرطي الجهاز تعامل طريقة بين يقارن ـ

 في رقيهما ومدى األخرى الدول في واإلسعاف
 .اإلمارات

 القراءة: تقييم

ا الطلبة سيقرأ  قصة من مقتبًسا نصًّ

ا حادثة  قصيدة من مقتبًسا ونصًّ

 عن وسيجيبون سلمى أبي بن زهير

 للنصوص فهمهم تقيس أسئلة

 مع الشعرية والنصوص النثرية

 جماليات تحليل على قدرتهم

 صوص.الن

 المتقدمون: الطالب

 وضح " سؤال عن الطالب سيجيب

 القصة في ظهرت التي المفارقة

 فائدتها؟". وما

 الكتابة: تقييم

 مة،كل (503) من نصا سيكتب

 النحو بمعايير تقيده مظهرا

 األساليب بعض موظفا اإلمالء،و

 البالغية.

 واالستماع: التحدث تقييم

 من موضوع عن الطلبة سيتحدث

 لغة مستخدًما المقترحة المواضيع

 تسلسل مراعيًا فصيحة عربية

 بالموضوع. وصلتها األفكار

 

  والبالغة: النحو

 تقيس أسئلة عن الطلبة سيجيب

 المفاهيم استخدام لكيفية فهمهم

 تعلموها التي والصرفية النحوية

 أنواع سيحدد كما صحيح، بشكل

 مواطن موضحا ويحلله التشبيه

 فيها يوظف فقرة لفوسيؤ الجمال،

 واالستعارة بأنواعه التشبيه

 .بنوعيها
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Term 2                 الفصل الثاني    Subject: Arabic  A                                   المادة: اللغة العربية أ Year Group: 11                                              الصف: الحادي عشر 

Lesson Topic 

 عنوان الدرس
Learning Outcomes 

 مخرجات التعلم
Real World / UAE Application 

 الربط بالحياة والثقافة اإلماراتية
Assessment 

 التقييم

 :النصوص
 الطين. قصيدة :الشعر -
 .رمق آخر حتى قصة :النثر ـ

 
 الكتابة:
 (004) حدود في اآلتيين الموضوعين أحد في اكتب
 كلمة:

 أوذكريات القديم، منزلكم فيه تصف مقاالً  اكتب ـ أ
 قضيت آخر مكان أيّ  أو الحالّي، منزلك في طفولتك

 في جميلة ذكريات به تربطك طفولتك، أيّام فيه
 مخيّلتك.

 نظر وجهة من رمق" آخر "حتى قّصة كتابة أعد ـ ب
 القّصة كتابة وأعد الراوي، هو الزوج اجعل الزوج،
 لسانه. على

 
 

 :االستماع
 .خارجي نص  ـ
 

 التحدث:
م  انتماءك مظهًرا إليها تنتمي مدينة حول عرًضا قّدِّ

 لها: ووالءك
 المدينة. عن معلومات جمع ـ
 المدينة. هذه يميّز ما أهم ـ
 بها. ارتباطك ومدى بك المدينة عالقة ـ
 لها. انتمائك عن تعبيرك كيفية ـ
 لك. بالنسبة المدينة أهمية ـ
 

 النحو:
 والرجاء والشروع المقاربة أفعال ـ
 

 : البالغة
 االستعارة. ـ
 الكناية. ـ
 التمثيلي. التشبيه ـ
 

 اإلمالء:
 .خارجية إمالء قطعة

  األدبية: النصوص قراءة

 ويُحلّلها متنوعة نثرية وأعماالً  شعرية نصوًصا المتعّلم يقرأ أن -

 جديدين وفهم معرفة لبناء فيها؛ المقدمة الفكر ويدمج ويقيّمها،

 .األدبية األعمال في المتضمنة والرسائل المحورية، الفكرة عن
 

 تسهم التي المساندة والتفاصيل الفكرالرئيسة المتعّلم يُحدّد أن ـ

 الدروس أو العامة، أوالرسالة الرئيسة، الفكرة توضيح في

 .األدبية النصوص في المقدمة
  الكتابة:

 ووصفية وإقناعية ومعلوماتية سردية نصوًصا المتعلّم يُنتج أن ـ
 اللغوية. بالسالمة تقيده كتاباته وتُظهر

 االستماع:
 مقدًما اآلخرين مع ويتواصل مسموعة، لمواد فهًما المتعلّم يُظهر أن ـ

 واستمالتهم المستمعين إلقناع باألدلة المدعومة والنتائج المعلومات
 .الفصيحة العربية اللغة مستخدًما الموضوع نحو

 التحدث:
 للتعبير البصرية العروض في الرقمية الوسائل المتعلّم يستخدم أن ـ 

 .الوسائط هذه خالل من المعروضة المادة ويفهم المعلومات، عن
  النحو:

 استخداًما ويستخدمها والصرفيّة النّحويةّ  المفاهيم المتعلّم يتعّرف أنْ  ـ
 .صحيًحا
 البالغة:

قها، البالغية، المفاهيم المتعلّم يتعّرف أن ـ  إنتاجه في ويُوّظفها ويتذوَّ
 .اللغوّيِ 
 :اإلمالء

 والترقيم. اإلمالء قواعد مراعيًا والجمل الكلمات المتعلم يكتب أن ـ
 

  والتحدي: المادة في التوسع
 تحليال يدنس لم المرء إذا قصيدة بتحليل المتقدمون الطلبة سيقوم ـ

 والمغزى الفني التصوير وجمال الكاتب أسلوب على الوقوف مع أدبيًّا
 إنتاج معايير ومراعين تعلموها التي المفردات مستخدمين القصيدة من

 .واللغة والتنظيم األدبي النص

 دعم في اإلمارت دور  عن فقرة يكتب ـ
 على والحفاظ  القراءة مهارة تعزيز و التعليم
 العربية اللغة

 العربي القراءة تحدي مسابقة عن البحث  -
 .راشد بن محمد الشيخ أطلقها التي

 
 ألحد الكتاب حب في شعري نص عن يبحث
 .اإلماراتيين الكتاب

 القراءة: تقييم

ا الطلبة سيقرأ  قصة من مقتبًسا نصًّ

ا رمق آخر حتى  من مقتبًسا ونصًّ

 أسئلة عن وسيجيبون الطين قصيدة

 النثرية للنصوص فهمهم تقيس

 قدرتهم مع الشعرية والنصوص

 صوص.الن جماليات تحليل على

 المتقدمون: الطالب

 وضح " سؤال عن الطالب سيجيب

 القصة في ظهرت التي المفارقة

 فائدتها؟". وما

 الكتابة: تقييم

 مة،كل (400) من نصا سيكتب

 النحو بمعايير تقيده مظهرا

 األساليب بعض موظفا اإلمالء،و

 البالغية.

 واالستماع: التحدث تقييم

 من موضوع عن الطلبة سيتحدث

 لغة مستخدًما المقترحة المواضيع

 تسلسل مراعيًا فصيحة عربية

 بالموضوع. وصلتها األفكار

 

  والبالغة: النحو

 تقيس أسئلة عن الطلبة سيجيب

 المفاهيم استخدام لكيفية فهمهم

 تعلموها التي والصرفية النحوية

 أنواع سيحدد كما صحيح، بشكل

 سر موضحا اويحلله االستعارة

 فيها يوظف فقرة لفوسيؤ ،جمالها

 والكناية بنوعيها، االستعارة

 والتشبيه دالالتها، بمختلف

 التمثيلي.
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Term 3                 الفصل الثالث    Subject: Arabic  A                                   المادة: اللغة العربية أ Year Group: 11                                              الصف: الحادي عشر 

Lesson Topic 

 عنوان الدرس
Learning Outcomes 
 مخرجات التعلم

Real World / UAE Application 
 الربط بالحياة والثقافة اإلماراتية

Assessment 
 التقييم

 :النصوص
 أمتي. إلى قصيدة :الشعر -
 .المثقف الحالق مقال ـ :النثر ـ

 خارجّي. مقال ـ        
 

 الكتابة:
 حدود في ييناآلت الموضوعين من واحد في اكتب

 كلمة: (054)
 والتّحّدي، والعزيمة اإلصرار يمتلكُ  شاب   قّصة ـ أ

 ويحقّقَ  دراسيًّا يتفّوقَ  أنْ  العصر تحديات أمام واستطاع
 .القّصة عناصر مراعيًا ا،طبيبً  يكون بأنْ  به يحلمُ  ما
 عربّي، قُْطر   من أكثر في مرير   العربية أمتنا واقع ـ ب

 تبذلها التي الجهود ضمن األمل إعادة حول مقاالً  اكتب
 المنكوبة. األقطار لتلك ودعمها الخليج دول
 

 :االستماع
 .خارجي نص  ـ
 

 التحدث:
 نظرك وجهة عن فيه تتحدَّث موضوًعا، لك اختر ـ

 نظرك، بوجهة اآلخرين إقناع في يساعدك ما موّظفًا
 تقول. لما مدلِّاًل 

 
 النحو:

  النداء. أسلوب ـ         
 

 : البالغة
 التشبيه: أنواع ـ

 (.الضمني - التمثيلي – البليغ – المجمل – )التام
 

 اإلمالء:
 .خارجية إمالء قطعة

 

  األدبية: النصوص قراءة

 ويُحلّلها متنوعة نثرية وأعماالً  شعرية نصوًصا المتعّلم يقرأ أن -

 جديدين وفهم معرفة لبناء فيها؛ المقدمة الفكر ويدمج ويقيّمها،

 .األدبية األعمال في المتضمنة والرسائل المحورية، الفكرة عن
 

 تسهم التي المساندة والتفاصيل الفكرالرئيسة المتعّلم يُحدّد أن ـ

 الدروس أو العامة، أوالرسالة الرئيسة، الفكرة توضيح في

 .األدبية النصوص في المقدمة
  الكتابة:

 ووصفية وإقناعية ومعلوماتية سردية نصوًصا المتعلّم يُنتج أن ـ
 اللغوية. بالسالمة تقيده كتاباته وتُظهر

 االستماع:
 مقدًما اآلخرين مع ويتواصل مسموعة، لمواد فهًما المتعلّم يُظهر أن ـ

 واستمالتهم المستمعين إلقناع باألدلة المدعومة والنتائج المعلومات
 .الفصيحة العربية اللغة مستخدًما الموضوع نحو

 التحدث:
 للتعبير البصرية العروض في الرقمية الوسائل المتعلّم يستخدم أن ـ 

 .الوسائط هذه خالل من المعروضة المادة ويفهم المعلومات، عن
  النحو:

 استخداًما ويستخدمها والصرفيّة النّحويةّ  المفاهيم المتعلّم يتعّرف أنْ  ـ
 .صحيًحا
 البالغة:

قها، البالغية، المفاهيم المتعلّم يتعّرف أن ـ  إنتاجه في ويُوّظفها ويتذوَّ
 .اللغوّيِ 
 :اإلمالء

 والترقيم. اإلمالء قواعد مراعيًا والجمل الكلمات المتعلم يكتب أن ـ
 

  والتحدي: المادة في التوسع
 تحليال يدنس لم المرء إذا قصيدة بتحليل المتقدمون الطلبة سيقوم ـ

 والمغزى الفني التصوير وجمال الكاتب أسلوب على الوقوف مع أدبيًّا
 إنتاج معايير ومراعين تعلموها التي المفردات مستخدمين القصيدة من

 .واللغة والتنظيم األدبي النص

- القراءة مهارة تعزيز في اإلمارت دور كتابة ـ

 التي العربي القراءة تحدي مسابقة عن البحث

 .راشد بن محمد الشيخ أطلقها

 

 و التعليم دعم في اإلمارت دور  عن فقرة يكتب ـ

-العربية اللغة على والحفاظ  القراءة مهارة تعزيز

 التي العربي القراءة تحدي مسابقة عن البحث

 .راشد بن محمد الشيخ أطلقها

 

 وإنجازاتها. اإلمارات أم دور عن يتحدث ـ

 

 الوطيدة والعالقة اإلماراتية األسرة عن يتحدث ـ

 والجدّة. األحفاد بين وخصوًصا األسرة أفراد بين

 القراءة: تقييم

ا الطلبة سيقرأ  مقال من مقتبًسا نصًّ

ا المثقف الحالق  من مقتبًسا ونصًّ

 عن وسيجيبون ،أمتي إلى قصيدة

 للنصوص فهمهم تقيس أسئلة

 مع الشعرية والنصوص النثرية

 جماليات تحليل على قدرتهم

 صوص.الن

 المتقدمون: الطالب

 وضح " سؤال عن الطالب سيجيب

 القصة في ظهرت التي المفارقة

 فائدتها؟". وما

 

 الكتابة: تقييم

 مة،كل (450) من نصا سيكتب

 النحو بمعايير تقيده مظهرا

 األساليب بعض موظفا اإلمالء،و

 البالغية.

 

 واالستماع: التحدث تقييم

 من موضوع عن الطلبة سيتحدث

 لغة مستخدًما المقترحة المواضيع

 تسلسل مراعيًا فصيحة عربية

 بالموضوع. وصلتها األفكار

 

  والبالغة: النحو

 تقيس أسئلة عن الطلبة سيجيب

 المفاهيم استخدام لكيفية فهمهم

 تعلموها التي والصرفية النحوية

 أنواع سيحدد كما صحيح، بشكل

 لفوسيؤ ،بالشرح ويحللها التشبيه

 بمختلف التشبيه فيها يوظف فقرة

 أنواعه.
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Yearly Overview Plan 

Term 1 
 الفصل األول

Subject: Arabic  A  

  أ العربية اللغة :المادة

Year Group: 12 
 عشر الثاني  الصف:

Lesson Topic 

 عنوان الدرس
Learning Outcomes 

 مخرجات التعلم
Real World / UAE Application 

 الربط بالحياة والثقافة اإلماراتية
Assessment 

 التقييم

 :النصوص
 النافذة خارج نظرة قصة :النثر    -
 المتنبي -أرق على أرق نص :الشعر - 

 :  النحو
 االسمية جملةال ـ

 النواسخ- 
 سابقة خبرات -

 :   البالغة
 االستعارة – التشبيه ) مثل البيانية الصور
 ( الكناية – والتصريحية المكنية

 :االستماع
 .الحمراء قصر  ـ

 التحدث:
 األفراد حياة في والتكنولوجيا العلوم أثر -

 والمجتمع.
 

 :التعبير
 حدود في الموضوعين من واحد في يكتب
 :كلمة 400

 تأملي. نص كتابة -

 وأهميتهم األمم نهضة في الشباب دور -

 العمل. سوق في

 :اإلمالء
 السابقة الخبرات

 

  األدبية: النصوص قراءة
 وينتقد موقف عن المؤلف فيه عبر النص من جزءا أو نصا يحلل -

 لغرضه. المؤلف تحقيق مدى
 الفرعية بالفكر ويربطها الرئيسة والفكر المحورية الفكرة بعمق يحلل

 الشخصيات. دوافع ويصف
 الشعري. النص في والتصوير التعبير في العاطفة أثر يبين -

  الكتابة:
 (400) من ومعلوماتية وإقناعية ووصفية سردية نصوصا ينتج
 األساليب موظفا اإلمالء، و النحو بمعايير تقيده مظهرا كلمة،

 البالغية.
 االستماع:

 - الشخصيات )مصداقية ويقّوم  المسموعة المادة المتعلّم يستوعب 
 أحكام خالل من األسلوب( – األحداث أو الفكر تنظيم – الحجج
 .مقنعة بأدلة مدعومة
 التحدث:

 باألدلة المدعومة والنتائج المعلومات مقدًما اآلخرين مع يتواصل 
 العربية اللغة مستخدًما الموضوع نحو واستمالتهم المستمعين إلقناع

 .الفصيحة
  النحو:
 صحيًحا. استخداًما ويستخدمها النحوية المفاهيم المتعلم يتعرف

 البالغة:
 الجمال مواطن موضًحا ،اويُحلّله ،البيانية الصور المتعلّم يتعّرف
 إنشائه. من فقرات في اويُنتجه ،فيها
 

  والتحدي: المادة في التوسع
 مع أدبيًّا تحليال أرق على أرق قصيدة بتحليل المتقدمون الطلبة سيقوم
 من والمغزى الفني التصوير وجمال الكاتب أسلوب على الوقوف
 إنتاج معايير ومراعين تعلموها التي المفردات مستخدمين القصيدة
 .واللغة والتنظيم األدبي النص

 

 وموعد شروط عن للبحث اإلنترنت شبكة استخدام
 هيئة تتوالها التي قصة أفضل مسابقة في التقديم
 .اإلمارات طيران
 بقيم الجديد والمنهج السابق المنهج معارف يربط
 .اإلمارات دولة
 كتابة في اإلماراتيين الكتاب نجاح عن بحثا يقدم

 العالميين. الكتاب مثل قصص
 

 القراءة: تقييم

ا الطلبة سيقرأ  قصة من مقتبًسا نصًّ

ا النافذة خارج نظرة  مقتبًسا ونصًّ

 أرق على أرق قصيدة من

 فهمهم تقيس أسئلة عن وسيجيبون

 والنصوص النثرية للنصوص

 تحليل على قدرتهم مع الشعرية

 صوص.الن جماليات

 المتقدمون: الطالب

 وضح " سؤال عن الطالب سيجيب

 نوع الكاتب اختيار في الفكرة أثر

 الراوي".

 الكتابة: تقييم

 كلمة، (400) من نصا سيكتب

 و النحو بمعايير تقيده مظهرا

 األساليب بعض موظفا ء،اإلمال

 البالغية.

 واالستماع: التحدث تقييم

 من موضوع عن الطلبة سيتحدث

 لغة مستخدًما المقترحة المواضيع

 تسلسل مراعيًا فصيحة عربية

 بالموضوع. وصلتها األفكار

 

  والبالغة: النحو

 تقيس أسئلة عن الطلبة سيجيب

 المفاهيم استخدام لكيفية فهمهم

 بشكل موهاتعل التي النحوية

 البيانية الصور سيحدد كما صحيح،

 الجمال، مواطن موضحا اويحلله

 صورا فيها يوظف فقرة وسيؤلف

 مختلفة. بيانية
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Term 2 
 الفصل الثاني

Subject: Arabic 

 العربية اللغة :المادة

Year Group: 12 
 عشر الثاني الصف:

Lesson Topic 

 عنوان الدرس
Learning Outcomes 

 مخرجات التعلم
Real World / UAE Application 

 الربط بالحياة والثقافة اإلماراتية
Assessment 

 التقييم

 النصوص:
 األخير الحلم قصة النثر: ـ   
 الحياة فلسفة نص الشعر: -   

   النحو:
 األفعال إلى الضمائر إسناد  ـ    
 السابقة الخبرات -   

    البالغة:
 .والبيانية البديعية المحسنات
 االستماع:

 .الزيتون زيت  ـ
 :التحدث

 للمستقبل الشباب رؤية عن عرًضا يقدم  ـ

 .  العمل وسوق أحالمهم بين االرتباط وواقع    

  الحالي.
  التعبير:

 
 في الموضوعين من واحد في يكتب
 كلمة: 400 حدود
 المكاسب تجسد قصة يكتب -أ

 العربي يجدها التي والخسائر

 األجنبية البالد إلى سفره عند

 يتحتم الذي الواجب مبرزا

 تجاه عربي إنسان كل على

 وطنه.

 

 مراعيا اختيارك، من وصفيا نصا يكتب ـ ب

 .الوصفي النص متطلبات
 

   اإلمالء:
 السابقة الخبرات

  األدبية: النصوص قراءة
 وينتقد موقف عن المؤلف فيه عبر النص من جزءا أو نصا يحلل
 لغرضه. المؤلف تحقيق مدى
 الفرعية بالفكر ويربطها الرئيسة والفكر المحورية الفكرة بعمق يحلل

 الشخصيات دوافع ويصف
  الكتابة:
 (400) من ومعلوماتية وإقناعية ووصفية سردية نصوصا ينتج
 األساليب بعض موظفا اإلمالء، و النحو بمعايير تقيده مظهرا كلمة،

 البالغية.
 االستماع:

 - الشخصيات )مصداقية ويقّوم  المسموعة المادة المتعلّم يستوعب 
 أحكام خالل من األسلوب( – األحداث أو الفكر تنظيم – الحجج
 .مقنعة بأدلة مدعومة
 التحدث:

 باألدلة المدعومة والنتائج المعلومات مقدًما اآلخرين مع يتواصل 
 العربية اللغة مستخدًما الموضوع نحو واستمالتهم المستمعين إلقناع
 .صيحةالف

  :واإلمالء النحو
 صحيًحا. استخداًما ويستخدمها النحوية المفاهيم المتعلم يتعرف

 والترقيم. اإلمالء قواعد مراعيًا والجمل الكلمات المتعلّم يكتب أن
 البالغة:
 الجمال مواطن موضًحا ،اويُحلّله ،البيانية الصور المتعلّم يتعّرف
 إنشائه. من فقرات في اويُنتجه ،فيها

  والتحدي: المادة في التوسع
 مع أدبيًّا تحليال الحياة فلسفة قصيدة بتحليل المتقدمون الطلبة سيقوم
 من والمغزى الفني التصوير وجمال الكاتب أسلوب على الوقوف
 إنتاج معايير ومراعين تعلموها التي المفردات مستخدمين القصيدة
 .واللغة والتنظيم األدبي النص
 على والوقوف األخير الحلم قصة بتحليل دمونالمتق الطلبة سيقوم

 الطلبة سيقوم كما القصة أحداث في ذلك وأثر للوصف الكاتب استخدام
 بالحياة. ذلك وربط القصة مغزى على والوقوف القصة عناصر بتحليل

 

 التعليم دعم في اإلمارت دور  عن فقرة يكتب
 اللغة على والحفاظ  القراءة مهارة تعزيز و

 القراءة تحدي مسابقة عن البحث-العربية
 .راشد بن محمد الشيخ أطلقها التي العربي

 
 اإلمارات في التعليم تطوير عن بحثا يقدم -
 من العالمية بالجامعات االلتحاق وفرص  

 اإلمارات. في الدراسة خالل

 القراءة: تقييم

ا الطلبة سيقرأ  قصة من مقتبًسا نصًّ

ا األخير الحلم  من مقتبًسا ونصًّ

 عن وسيجيبون الحياة فلسفة قصيدة

 للنصوص فهمهم تقيس أسئلة

 مع الشعرية والنصوص النثرية

 جماليات تحليل على قدرتهم

 صوص.الن

 المتقدمون: الطالب

 أثر ما " سؤال عن الطالب سيجيب

 الكاتب؟" فكرة إيصال في الوصف

 الكتابة: تقييم

 كلمة، (400) من نصا سيكتب

 و النحو بمعايير تقيده مظهرا

 البالغية. األساليب موظفا اإلمالء،

 واالستماع: التحدث تقييم

 من موضوع عن الطلبة سيتحدث

 لغة مستخدًما المقترحة المواضيع

 تسلسل مراعيًا فصيحة عربية

 بالموضوع. وصلتها األفكار

 

  والبالغة: النحو

 تقيس أسئلة عن الطلبة سيجيب

 المفاهيم استخدام لكيفية فهمهم

 بشكل تعلموها التي النحوية

 المحسنات سيحدد كما صحيح،

 موضحا اويحلله والبيانية البديعية

 القصائد. بناء في أثرها

 فهمهم بتطبيق الطلبة سيقوم كما

 التي والنحوية الصرفية للمفاهيم

 درسوها.
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Term 3 
 الفصل الثالث

Subject: Arabic 

 العربية اللغة :المادة

Year Group: 12 
 عشر الثاني الصف:

Lesson Topic 

 عنوان الدرس
Learning Outcomes 
 مخرجات التعلم

Real World / UAE Application 
 الربط بالحياة والثقافة اإلماراتية

Assessment 
 التقييم

 :النصوص
  المطر عصفور قصةحلم :النثر ـ
 .تمام أبو – الربيع :الشعر-

 والّصرف: النحو
 الحال – المفعول اسم -  الفاعل اسم -
 السابقة الخبرات –

    البالغة:
 .والبيانية البديعية المحسنات
 االستماع:

 .النفسي التوتر على التغلب  ـ
 :التحدث

 الشباب توجه ظاهرة عن عرًضا يقدم  ـ

 بالخارج. للدراسة العرب

  الكتابة: 
 اآلتيين  الموضوعين أحد في اكتُب
 كلمة: 400 حدود في

 األعمال. مجال في ذاتية سيرة.1 .ت
 .أدبي لنص استجابة.2

  األدبية: النصوص قراءة
 مدى وينتقد موقف عن المؤلف فيه عبر النص من جزءا أو نصا يحلل
 لغرضه. المؤلف تحقيق
 الفرعية بالفكر ويربطها الرئيسة والفكر المحورية الفكرة بعمق يحلل

 الشخصيات. دوافع ويصف
  الكتابة:
 كلمة، (400) من ومعلوماتية وإقناعية ووصفية سردية نصوصا ينتج

 البالغية. األساليب بعض موظفا اإلمالء، و النحو بمعايير تقيده مظهرا
 االستماع:

 - الشخصيات )مصداقية يقّومو  المسموعة المادة المتعلّم يستوعب 
 أحكام خالل من األسلوب( – األحداث أو الفكر تنظيم – الحجج
 .مقنعة بأدلة مدعومة
 التحدث:

 باألدلة المدعومة والنتائج المعلومات مقدًما اآلخرين مع يتواصل 
 العربية اللغة مستخدًما الموضوع نحو واستمالتهم المستمعين إلقناع

 .الفصيحة
  :واإلمالء النحو
 صحيًحا. استخداًما خدمهاويست النحوية المفاهيم المتعلم يتعرف

 والترقيم. اإلمالء قواعد مراعيًا والجمل الكلمات المتعلّم يكتب أن
 البالغة:
 موضًحا ،اويُحلّله ،البديعية والمحسنات البيانية الصور المتعلّم يتعّرف
 إنشائه. من فقرات في اويُنتجه ،فيها الجمال مواطن
  والتحدي: المادة في التوسع
 على الوقوف مع أدبيًّا الربيع قصيدة بتحليل المتقدمون الطلبة سيقوم
 مستخدمين القصيدة من والمغزى الفني التصوير وجمال الكاتب أسلوب

 والتنظيم األدبي النص إنتاج معايير ومراعين تعلموها التي المفردات
 .واللغة
 موضحين المطر عصفور حلم قصة بتحليل المتقدمون الطلبة سيقوم

 الداخلية المشاعر وصف في الراوي اختيار وأثر القصة من لمغزىا
 فصيحة. عربية لغة مستخدمين للشخصية

 

 التواصل أواصر تعزيز في اإلمارت دور كتابة

 المختلفة. الثقافات بين والثقافي الجتماعي

 التي العربي القراءة تحدي مسابقة عن البحث-

 .راشد بن محمد الشيخ أطلقها

 

 و التعليم دعم في اإلمارت دور  عن فقرة يكتب

-العربية اللغة على والحفاظ  القراءة مهارة تعزيز

 التي العربي القراءة تحدي مسابقة عن البحث

 .راشد بن محمد الشيخ أطلقها

 

 التلفزيونية اإلعالنات أثلر عن بحثا يكتب

 .االجتماعية الحياة في الدرامية واألعمال

 القراءة: تقييم

ا الطلبة سيقرأ  قصة من مقتبًسا نصًّ

ا المطر عصفور حلم  مقتبًسا ونصًّ

 عن وسيجيبون الربيع قصيدة من

 للنصوص فهمهم تقيس أسئلة

 مع الشعرية والنصوص النثرية

 جماليات تحليل على قدرتهم

 صوص.الن

 المتقدمون: الطالب

 ما " سؤال عن الطالب سيجيب

 القصة؟ زمن في االستباق معنى

 عليه". أدلة ذكر مع

 الكتابة: تقييم

 كلمة، (400) من نصا سيكتب

 و النحو بمعايير تقيده مظهرا

 األساليب بعض موظفا اإلمالء،

 البالغية.

 واالستماع: التحدث تقييم

 من موضوع عن الطلبة سيتحدث

 لغة مستخدًما المقترحة المواضيع

 تسلسل مراعيًا فصيحة عربية

 بالموضوع. وصلتها األفكار

 

  والبالغة: النحو

 تقيس أسئلة عن الطلبة سيجيب

 المفاهيم استخدام لكيفية فهمهم

 بشكل تعلموها التي النحوية

 المجاز سيحدد كما صحيح،

 موضحا ويحلله ونوعه المرسل

 فقرة وسيؤلف ،فيه الجمال مواطن

 المرسل. المجاز فيها يوظف
 فهمهم بتطبيق الطلبة سيقوم كما

 والنحوية. الصرفية للمفاهيم

 

 


