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خطة توزيع منهج الصف األول - الفصل الدراسي األول ٢٠١٧ / ٢٠١٨م

املرشوعاتاملحتوى وأنشطة التعلمالكفاياتاملدة الزمنيةالوحدات التعلميةم

هيا نلعب١
األسبوع األول
) ١ (األسبوع الثاين

االستامع والتحدث
١- ١
١- ٢
١- ٣
١- ٤
١- ٥
١- ٦

) ٢ (
القراءة واملشاهدة

٢- ١
٢- ٢
٢- ٣
٢- ٥
٢- ٦
٢- ٧

) ٣ (
الكتابة
٣- ١
٣- ٢
٣- ٣

- ما قبل األبجدية 
- التهيئة:

-  نمرح معا.
التهيئة الصوتية.

- نشاهد معا.
التهيئة البرصية.

- نلون معا.
التهيئة العضلية.

-

أنا وحرويف٢

األسابيع :
 الثالث  - الرابع - اخلامس - 

السادس - السابع

- األبجدية 
- احلرف : أصواته القصرية وأشكاله.

- حرويف وأصوايت 

مرشوع   
) أنا وحرويف (

ص ٧٦ - مجاعي

أنا وهوايايت٣
األسابيع :

 الثامن - التاسع - العارش - 
احلادي عرش - الثاين عرش

القصة :   الثعلب الصغري  
١- مناقشة 

٢- ألون - أرسم 

ملف صوري  
) أنا وهوايايت (

ص ١٢٠ - فردي

النشيد : كويت يا مايل 
١- مناقشة 

٢- ألون - أرسم 
الدرس األول : ) أ - م ( 

أنا محد. ألعب مع سامل.
- أنشطة التعلم.

الدرس الثاين :) ح - س(
أنا فرح. أرسم حوض سمك.

 - أنشطة التعلم. 
الدرس الثالث : ) د - ع (

أشاهد عصافري تطري يف رسور.
- أنشطة التعلم.

الدرس الرابع : ) ج - ر (
أسقي شجر ياسمني أمام منزلنا.

- أنشطة التعلم.

الموجه الفني العام للغة العربية*يصمم املعلم أنشطة تعلم إضافية تدعم تطوير املتعلمني للكفايات اخلاصة السابقة، مركزا عىل معيار املنهج اخلاص بكل كفاية.

التوجيه الفني العام للغة العربية وزارة التربية
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خطة توزيع منهج الصف األول - الفصل الدراسي الثاني ٢٠١٧ / ٢٠١٨م

املرشوعاتاملحتوى وأنشطة التعلمالكفاياتاملدة الزمنيةالوحدات التعلميةم

األسبوع األولتدريبات لغوية ١
) ١ (

االستامع والتحدث
١- ١
١- ٢
١- ٣
١- ٤
١- ٥
١- ٦

) ٢ (
القراءة واملشاهدة

٢- ١
٢- ٢
٢- ٣
٢- ٥
٢- ٦
٢- ٧

) ٣ (
الكتابة
٣- ١
٣- ٢
٣- ٣
٣- ٤

-  أسامء احلروف وأصواهتا القصرية.
-  أحتدث وأعرض القصص.

- أشاهد الصورة، ثم أحكي قصة حوهلا.
- صورة الغالف.

- حرويف - أصوايت.

- تدريب ) ١ - ٨ (.

ملصق  
) مرافق مدرستي (
ص ٨٨ - مجاعي

أنا ومدرستي٢

األسابيع :
الثاين -  الثالث  - الرابع - 
اخلامس - السادس - السابع

 القصة :  سارة وبيتها الثاين
١- مناقشة

٢ - ألون - أرسم - أعلق

النشيد : مدرستي
١- مناقشة 

٢- ألون - أرسم - أعلق

الدرس األول : ) ن - هـ ( - حرف املد  ) األلف (
يقول محد : نحن نذهب إىل املدرسة يف نشاط.

- أنشطة التعلم.
الدرس الثاين :) ت - ل ( -   حرف املد  ) األلف (
تقول فرح : هذا علم الكويت. ما أمجل علم بلدي !

- أنشطة التعلم.
الدرس الثالث : ) ف - و ( - حرف املد  ) األلف (

يف الفصل وقف سامل  وقال : هنا ندرس ونعمل ونتعاون. 
- أنشطة التعلم.

الدرس الرابع : ) ق - ط ( -  حرفا املد ) األلف - الواو (
مرافق مدرستي عديدة. يف خمترب احلاسوب طبعت حروف لغتي.

- أنشطة التعلم.

الدرس اخلامس :) ظ - ث ( -  حرفا املد ) األلف - الواو (
نحن نحرص عىل نظافة مدرستنا، ونحافظ عىل أثاث فصلنا.

- أنشطة التعلم. 

*يصمم املعلم أنشطة تعلم إضافية تدعم تطوير املتعلمني للكفايات اخلاصة السابقة، مركزا عىل معيار املنهج اخلاص بكل كفاية.

الموجه الفني العام للغة العربية

التوجيه الفني العام للغة العربية وزارة التربية
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تابع / خطة توزيع منهج الصف األول - الفصل الدراسي الثاني ٢٠١٧ / ٢٠١٨م

املرشوعاتاملحتوى وأنشطة التعلمالكفاياتاملدة الزمنيةالوحدات التعلميةم

أنا ومنزيل٣
األسابيع :

 الثامن - التاسع - العارش - 
احلادي عرش - الثاين عرش

) ١ (
االستامع والتحدث

١- ١
١- ٢
١- ٣
١- ٤
١- ٥
١- ٦

) ٢ (
القراءة واملشاهدة

٢- ١
٢- ٢
٢- ٣
٢- ٥
٢- ٦
٢- ٧

) ٣ (
الكتابة
٣- ١
٣- ٢
٣- ٣
٣- ٤

القصة :   األرنب حمبوب  
١- مناقشة 

٢- ألون - أرسم - أعلق

ملف صوري  
) أنا وأرسيت  (

ص ١٣٩ - فردي

النشيد : احلديقة
١- مناقشة 

٢- ألون - أرسم - أعلق

الدرس األول : ) ش - ب ( -   حرفا املد ) األلف - الواو (
نحن أرسة سعيدة، تعيش يف  بيت مجيل، هنا غرف مرتبة، وهناك حديقة مزهرة.

- أنشطة التعلم.
الدرس الثاين :) ك - ي ( -   حروف املد ) األلف - الواو - الياء (

كتبي  وأرتب  يوم،  كل  أمي  أساعد  الصندوق.أنا  يف  أضعها  لعبتي   وهذه  كبري،  صندوق  هذا 
وأغرايض.

- أنشطة التعلم. 

الدرس الثالث : ) ز - غ ( -  حروف املد ) األلف - الواو - الياء (
نحن نحب زيارة جديت، ونجلس حوهلا حتكي لنا حكايات ممتعة. أعجبتني حكاية الغزال والغراب.

حفظك اهلل يا جديت.
- أنشطة التعلم.

الدرس الرابع : ) ص - خ ( -   حروف املد ) األلف - الواو - الياء (
نسمع صوت األذان :

اهلل أكرب، أهلل أكرب. أنا وأخي نصيل مع أيب يف املسجد، وأختي تصيل مع أمي يف البيت.
نحن نعبد اهلل يف خشوع.

- أنشطة التعلم. 
الدرس اخلامس :) ذ - ض ( -   حروف املد ) األلف - الواو - الياء (

ذهبنا يف نزهة إىل البحر، أمي وضعت البساط مع أختي، وأيب أحرض أدوات الصيد، أنا بنيت بيوت 
رمل مع أمي، وأخي أخذ الكرة ولعب مع أيب وأختي.

- أنشطة التعلم.

*يصمم املعلم أنشطة تعلم إضافية تدعم تطوير املتعلمني للكفايات اخلاصة السابقة، مركزا عىل معيار املنهج اخلاص بكل كفاية.

الموجه الفني العام للغة العربية

التوجيه الفني العام للغة العربية وزارة التربية
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خطة توزيع منهج الصف الثاني - الفصل الدراسي األول ٢٠١٧ / ٢٠١٨م

عدد الحصص
١٠٨ حصص

األنشطة
تضمن احلصص أنشطة 
إثرائية وعالجية وأنشطة 

رسم كتايب.

م

الوحدة التعلمية الرابعة٤الوحدة التعلمية الثالثة٣الوحدة التعلمية الثانية٢الوحدة التعلمية األوىل١
أحالمي يف مدينتيأوقايت املرحةأنا والناسيوميايت

األسابيع : العارش- احلادي عرش - الثاين عرشاألسابيع : السابع- الثامن - التاسعاألسابيع : الرابع - اخلامس - السادساألسابيع : األول - الثاين - الثالث
أنشطة التعلمالكفاية اخلاصةأنشطة التعلمالكفاية اخلاصةأنشطة التعلمالكفاية اخلاصةأنشطة التعلمالكفاية اخلاصة

إشارة مرور ١-١نزهة برية١-٢أنا وأقاريب١-٢يوم اخلميس: من أنا٢-١١
الفتات مدينتي٣-٣أمجل لوحة٢-٢نتبادل األفكار١- ٢راشد ومنار١-٢٤
الطبيب الصغري٢-١معجمي٢-٣أرسم وأكتب٣- ١دبدوب الرسام١-٣١
معجمي٢-٣عندي هدف١-٤أنا وجاري١- ١يوم اجلمعة :اجتامع عائيل٢-٤١
سعاد يف احلديقة ٢-٢أين نذهب ؟٢-٦شكرا أصحايب٢-٧معجمي٢-٥٣
أشكال التاء١-٣يف صالة التزلج١-١معجمي٢-٣صحراؤنا اجلميلة٢-٦٢
يف املكتبة١-٢مشاري وأمحد٢-٦أستمع وأكتب١ - ٣معجمي٢-٧٣
نشيد٢-٥أنا أقول وأنتم تتوقعون ٢-٢أنا أكتب٣-٣فكرة مجيلة١-٨٣
معجمي٢-٣أنا وسلامن١-٥أشاهد وأعرب٢-٦يوم السبت: هيا نلعب١-٩٣

أدوات االستفهام١-٣رحلة مدرسية١-٤أكتب عن مدينتي٣ - ٤يوم األحد :أماكن يف مدينتي٣-١٠١
هيا نلعب لعبة ماذا؟١-٢يف املدينة الرتفيهية٢-١يف صحبة أيب١- ١فصول السنة١-١١٤
سؤال وإجابة٣-٣معجمي ٢-٣نحن نكتب٣-٢قراءيت الصحيحة٢-١٢٥
هيا نلعب لعبة متى ؟١-٢مهزة قطع ومهزة وصل١-٣نحن نعرب١-٥هيا نلعب٣-١٣٣
سؤال وإجابة٣-٣هند يف مدينة األلعاب٢-٢أحب وأشكر٣- ٢يوم اإلثنني: آيات قرآنية١-١٤١
هيا نلعب لعبة من ؟١-٢سارة والطيور٢-٢رحلة سعيدة٢-٦أين أسكن ؟٣-١٥١
سؤال وإجابة٣-٣يف احلديقة العامة٣-٤معجمي٢-٣حتدي القراءة٢-١٦٥
لغز التخمني مع األصدقاء٢-٢أشاهد ثم أكتب٣-٢حتدي القراءة٢-٥أنا ونحن )١ (٢-١٧٢
أسئلتي إىل أصحاب املهن١-٤أطبع مجيل٣-٢أقرأ وأنطق٢-٧أنا ونحن )٢(٣-١٨٢
مدرستي اجلديدة٢-١أوقايت الثمينة١-١هيا نلعب٢- ٥يوم األربعاء: هيا نشارك٣-١٩٣
معجمي ٢-٣نزهة عىل الشاطئ٢-٦نحن نستمع إىل زميلنا١-٥--٢٠
مرافق مدينتي ١-١هيا نلعب١-٣نحن نعرب٣ - ٤--٢١
أكمل ٣-٤--نحن نكتب ونطبع٣-٢--٢٢
إشارايت٢-١--أشارك زمالئي ٣-١--٢٣
هذا وهذه٣-٤------٢٤
سلوك٣-١------٢٥
حتدي القراءة٢-٥------٢٦

-نزهايت - ص١١8 ) فردي (-مفكريت - ص57 ) مجاعي (املرشوع
الموجه الفني العام للغة العربية

التوجيه الفني العام للغة العربية وزارة التربية
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خطة توزيع منهج الصف الثاني - الفصل الدراسي الثاني ٢٠١٧ / ٢٠١٨م

عدد الحصص
١٠٨ حصص

األنشطة
تضمن احلصص أنشطة 
إثرائية وعالجية وأنشطة 

رسم كتايب.

م

الوحدة التعلمية الرابعة٤الوحدة التعلمية الثالثة٣الوحدة التعلمية الثانية٢الوحدة التعلمية األوىل١
العمل التطوعي واإلنساينصحتي يف غذائي ورياضتيمناسبايتاألماكن اجلميلة

األسابيع : العارش- احلادي عرش - الثاين عرشاألسابيع : السابع- الثامن - التاسعاألسابيع : الرابع - اخلامس - السادساألسابيع : األول - الثاين - الثالث
أنشطة التعلمالكفاية اخلاصةأنشطة التعلمالكفاية اخلاصةأنشطة التعلمالكفاية اخلاصةأنشطة التعلمالكفاية اخلاصة

أمرينا الغايل١- ٢أنا وأصحايب٢- ١مناسبايت اجلميلة٢- ١حتدي القراءة٢- ١٥
أبحث يف مصادري، ثم أحتدث ١- ٦يف املمشى٣- ٤أمي احلبيبة١- ١نورة والريشة١-٢١
باب وباقة ورد١- ١لعبة مسلية١ -١هيا نرسم، ونكتب٣- ١أكتب عن وطني ٣- ٣٤
نحن نكتب٣- ٢صديقان متعاونان٢- ١أقرأ، ثم أكتب٣- ٣أشاهد، ثم أحاور١ -٤٢
هيا نقارن٢- ٤معجمي ٢- ٣فكرة مجيلة٢ - ٦أصوغ أسئلتي ٢- ٥١
مسابقة وأمل٢- ١هيا نكتب٣- ٣أنا أكتب٣ - ١مفاجآت جدي ٢ -٦١
معجمي٢- ٣صحتي يف صاليت١- ٦أنواع التنوين٣ - ٢معجمي ٢- ٧٣
أستمع، ثم أكتب١- ٣أستمع، وأكتب١- ٣تنوين الضم ١ - ٣حتدي القراءة٢- ٨٥
أكتب عن وطني٣- ٤كتابتي صحيحة١- ٣تنوين الكرس١ - ٣أستمع، ثم أكتب٣- ٩٢

حتدي القراءة٢- ٥أقرأ، وأكتب٣- ٣تنوين الفتح١ - ٣كتابتي صحيحة١- ١٠٣
كتابتي صحيحة١- ٣أقرأ، وأكتب٣- ٢أكتب٣ - ٢عصفورة ووردة١- ١١١
أقرأ، ثم أكتب٣- ٢حتدي القراءة٢- ٥كتابتي صحيحة١- ٣أكتب عن وطني٣ - ١٢٤
هيا نقارن٢- ٤كتابتي صحيحة١- ٣آيات قرآنية ١-١أرجوحة ووردة١- ١٣١
أنا أعرب١- ٢شكرا يا أدوايت١ -١ليايل القرقيعان٢- ٦أبحث، وأقرأ ٢ -١٤٧
بالول وأمه هامورة ١-١افعل وال تفعل٢- ٢معجمي ٢- ٣يعجبني وال يعجبني١ -١٥٢
أكتب٣- ٢صديقان خملصان٣ -٢هيا نكتب٣- ٣املسجد الكبري٢ -١٦١
أنا أتوقع٢- ٢وجبة اإلفطار٣- ٤خروف العيد٢ -١أبحث، وأقرأ ٢ -١٧٧
شكرا صديقتي٣- ٣هيا نلعب١- ٣معجمي ٢- ٣معجمي ٢- ١٨٣
أصدقاء البيئة٢-٢سؤال وإجابة٣ -٣أكتب٣-٢حتدي القراءة٢- ١٩٥
معجمي ٢- ٣من صنع يدي٢ -٢هيا نكتب٣ -٣أستمع، وأكتب٣ -٢٠٢
أكتب عن وطني٣ -١معجمي ٢- ٣كتابتي صحيحة١- ٣كتابتي صحيحة١- ٢١٣
أستمع، وأكتب١- ٣أبحث وأكتب٢-٧أهال.. أهال بالعيد٢- ٦أكتب عن وطني٣- ٢٢٣
حتدي القراءة٢- ٥كيف تترصف ؟٢-٧ماذا نقول٣ - ٣--٢٣
كتابتي صحيحة١- ٣--أنا أسأل : )كيف - ملاذا - أين (١- ٣--٢٤
أنا أكتب٣- ٣--هيا نقارن٢- ٤--٢٥
أمزج بني الرسم والكتابة٣- ١--حتدي القراءة٢- ٥--٢٦

-كتيب صحتي - ص١١8 ) فردي (ملصق / مناسبايت - ص88 ) مجاعي (-املرشوع

الموجه الفني العام للغة العربية

التوجيه الفني العام للغة العربية وزارة التربية
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خطة توزيع منهج الصف الثالث - الفصل الدراسي األول ٢٠١٧ / ٢٠١٨م

الوحدة التعلمية الثالثة ٣ الوحدة التعلمية الثانية ٢ الوحدة التعلمية االوىل ١

م

عدد الحصص
١٠٨ حصص

األنشطة
تضمن احلصص أنشطة 
إثرائية وعالجية وأنشطة 

رسم كتايب.

صباح اخلري يا كويت إبداعايت اجلميلة والء وانتامء
األسابيع ) التاسع - العارش - احلادي عرش - الثاين عرش ( األسابيع ) اخلامس - السادس - السابع - الثامن ( األسابيع ) األول - الثاين - الثالث - الرابع (

الكفاية اخلاصة أنشطة التعلم الكفاية اخلاصة أنشطة التعلم الكفاية اخلاصة أنشطة التعلم

أحىل فرحة ١-١ سأكرب يوما ١-١ كلامت من نور ١-١ ١
بيت القرين ٢-١ قصة فرحان ٢-١ أمري بالدي ٢-١ ٢

حديقة املنطقة ٣-١ كلامت ونظائر ٣-١ الواجهة البحرية ٣-١ ٣
غابة الطيور ١-١ ملاذا صهلت املهرة الصغرية ؟ ١-١ نحن باقون هنا ١-١ ٤

يوم من املايض ٢-١ إعادة تدوير ٢-١ متحف من بلدي ٢-١ 5
خليجنا اجلميل ٣-٢ هوايات ٣-٢ املحافظة عىل الصالة ٣-٢ ٦
السلوك الرائع ١-٢ ذات الرداء األمحر ١-٢ بائع التفاح ١-٢ 7

الراعي الصغري ٢-٢ النحل ٢-٧ مكتبة الشعر ٢-٢ 8
رسم الكاف ٣-٣ رسم الراء ٣-٣ رسم الباء ٣-٣ ٩

مساعدات إنسانية ١-٢ أتطوع من أجل بلدي ١-٢ الرشطي املحبوب ١-٢ ١٠
إذا أخذت مكاين فخذ إعاقتي  ٢-٢ األرنب والعصفور ٢-٦ النمل وقطعة اخلبز ٢-٢ ١١

الكويت يف املايض واحلارض ٣-١ املايض واملضارع ٣-١ رحلة الغوص ٣-١ ١٢
حكايات جديت ١-٣ قاعة االستكشاف ١-٤ حوار بني عذاري وأبراج الكويت ١-٣ ١٣
قصتي املشوقة ٢-٤ قراءة إبداعية ٢-٥ صالة يف املسجد  الكبري ٢-٥ ١٤

زيارة مريض ٣-٢ كيف أصبح متميزا ؟ ٣-٢ رحلة إىل اهلند ٣-٢ ١5
الكويت أرسيت ١-٣ الدمية والقمر ١-٤ الزهرة وطائر النورس ١-٣ ١٦

تراثنا البحري ٢-٥ صحة اجلسم ٢-٦ ريشة فنان ٢-٧ ١7
رسم الالم ٣-٣ رسم السني ٣-٣ رسم اجليم ٣-٣ ١8

البيئة يف وطني ١-٥ الكويت بلد املبدعني ١-٦ اخرتاع مدهش ١-٤ ١٩
مكتبتي الثرية ٢-٤ ماذا تقول الوردة ؟ ٢-٥ نداء ٢-٥ ٢٠

الكويت يف قلبي ٣-٤ خريطة ذهنية ٣-٤ شخصيات من بلدي ٣-٤ ٢١
كيف تعيش األسامك ؟ ١-٥ قصة مبدع ١-٦ »ماما« أنيسة ١-٤ ٢٢

آيات وعرب ٢-٥ مدرستي ٢-٦ أسطورة من ذهب ٢-٧ ٢٣
حقوق وواجبات ٣-٤ نشاط املخرتعني ٣-٤ العلم نور ٣-٤ ٢٤

- خريطة ذهنية ) فردي ( املرشوع بصمة كويتية ) مجاعي (
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خطة توزيع منهج الصف الثالث - الفصل الدراسي الثاني ٢٠١٧ / ٢٠١٨م

الوحدة التعلمية الثالثة ٣ الوحدة التعلمية الثانية ٢ الوحدة التعلمية االوىل ١

م

عدد الحصص
١٠٨ حصص

األنشطة
تضمن احلصص أنشطة 
إثرائية وعالجية وأنشطة 

رسم كتايب.

مستقبل وطني بالدي اجلميلة أحفاد وأجماد
األسابيع ) التاسع - العارش - احلادي عرش - الثاين عرش ( األسابيع ) اخلامس - السادس - السابع - الثامن ( األسابيع ) األول - الثاين - الثالث - الرابع (

الكفاية اخلاصة أنشطة التعلم الكفاية اخلاصة أنشطة التعلم الكفاية اخلاصة أنشطة التعلم

آداب التحدث واحلوار ١-٥ اإلصبع البيضاء ١-٢ حديث السور ١-٣ ١
أفكار رغد ٢-١ مكتبة املدرسة ٢-٥ علمي ٢-٤ ٢
رسم الواو ٣-٣ نرشة األحوال اجلوية ٣-٤ ضامئر الغائب ٣-٤ ٣

مزارع العبديل ٢-٥ وفاء النرس ) حكاية عاملية(  ١-٤ رجل بأمة  ١-٢ ٤
حروف تنطق وال تكتب ٣-٢ الكتاب  ٢-٣ بيت السدو  ٢-٢ ٥

العصفوران الصغريان ١-٢ ضامئر اخلطاب  ٣-٤ شبه اجلملة  ٣-٢ ٦
بالعلم واإليامن ٢-٢ الليمونة احلزينة  ١-٤ مبدعون رغم اإلعاقة  ١-١ ٧

فعل األمر ٣-١ ازرع وال تقطع ) حديث رشيف(  ٢-٧ من أنا؟  ٢-٧ ٨
نعم ال حتىص  ١-٥ يوم التخضري  ٣-١ رسم العني  ٣-٣ ٩

حضارة ومنارة ٢-٢ الرمحن ٢-٧ وصايا عظيمة  ٢-٥ ١٠
مرتادفات وأضداد ٤-٣ ٣-١ طبيعتنا اجلميلة عالمات الرتقيم ٣-١ ١١

قدوة حسنة ٥-٢ أقوى يشء ١-٢ كشك مبارك  ١-٣ ١٢
حارض زاهر ومستقبل مرشق  ١-٥ الذهب األسود  ٢-٦ من سورة الغاشية  ٢-٤ ١٣

منى والقمر ٢-٣ رسم امليم ٣-٣ أفراح بالدي ٣-٤ ١٤
السالحف اخلرضاء ٣-٤ رحلة جوية ٢-١ زيارة للقرص األمحر ٢-٥ ١٥

حديقة احليوانات حكاية عاملية ٢-١ حديقة الشهيد  ١-٦ النملة الذكية ١-٢ ١٦
ملتقى املخرتعني ٤-٢ حمافظات بالدي ٢-١ يف ذكرى املولد اهلادي ٢-٣ ١٧

حروف تنطق وال تكتب ٢-٣ اجلملة االسمية )١( ٣-٢ الرتفيه يف بالدي ٣-٢ ١٨
الرفق باحليوان ٢-١ مناطقنا السكنية ) شعر( ٢-٦ رحلة إىل املايض ٢-٢ ١٩

رحلة إىل حديقة احليوان ٣-٣ رسم اهلاء ٣-٣ أسد اجلزيرة  ١-١ ٢٠
تطلعات مستقبلية ١-٦ حممية صباح األمحد ١-٦ أمي ٢-٣ ٢١

معلمي ٣-٢ املحافظة عىل بيئتنا ٢-٥ رسم القاف  ٣-٣ ٢٢
طريق الفوز ١-٣ اجلملة االسمية )٢( ٣-٢ السالم حمبة  ٢-٧ ٢٣

ستبقى الكويت دوما األوىل ٢-٤ لولوة ٢-٣ أحالمنا الكبرية ٣-١ ٢٤
- املرشد السياحي الصغري ) فردي ( صفحة من الاميض ) مجاعي ( املرشوع
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خطة توزيع منهج الصف الرابع - الفترة الدراسية األولى ٢٠١٧ / ٢٠١٨م

الدرس الثالث ٣ الدرس الثاين ٢ الدرس األول ١

عدد الحصص
٤٢ حصة

األنشطة
تضمن احلصص أنشطة 
إثرائية وعالجية وأنشطة 

رسم كتايب.

األسبوع اخلامس - األسبوع السادس  األسبوع الثالث - األسبوع الرابع  األسبوع األول - األسبوع الثاين 
دول الخليج العربية من مظاهر قدرة الله وصفة نبوية مباركة

الفهم واالستيعاب )أ( الفهم واالستيعاب )أ( الفهم واالستيعاب )أ(
يضع عنوانا آخر مناسبا للنص. ١ يعلل إحساس شخصية من النص بالغضب. ١ يعلل إحساس العبد املؤمن بالطمأنينة. ١

يعدد دول اخلليج العربية. ٢ يعدد طرق معاجلة الغضب كام وردت يف النص. ٢ يعدد مظاهر قدرة اهلل - تعاىل - يف الكون. ٢
حيدد معلومات استفادها من النص. ٣ يبني صفات الصديق الصالح. ٣ يبني صفات النخل الواردة يف اآليات الكريمة. ٣

يبني السامت املشرتكة بني دول اخلليج العربية. ٤ يوضح فوائد الصحبة الصاحلة. ٤ يوضح فوائد )اجلبال - األمطار( لألرض. ٤
يوضح سلوكه مع إخوته من دول اخلليج العربية. ٥ يبدي رأيه يف موقف معني مع التعليل. ٥ يبدي رأيه يف موقف معني مع التعليل. ٥

يقرتح فكرة لتعميق األلفة مع إخوته من اخلليج. ٦ يذكر الترصف املناسب يف موقف معني. ٦ يذكر الترصف املناسب يف موقف معني. ٦
الثروة اللغوية )ب( الثروة اللغوية )ب( الثروة اللغوية )ب(

يوظف كلمة من النص يف مجلة توضح معناها شفهيا. ١ يوظف كلمة من النص يف مجلة توضح معناها شفهيا. ١ يوظف كلمة من النص يف مجلة توضح معناها شفهيا. ١
حيدد املرتادف مع كلمة مقدمة إليه يف سياق جملة. ٢ حيدد املرتادف مع كلمة مقدمة إليه يف سياق جملة. ٢ حيدد املرتادف مع كلمة مقدمة إليه يف سياق جملة. ٢

يوضح معنى كلمة يف سياقني خمتلفني. ٣ يوضح معنى كلمة يف سياقني خمتلفني. ٣ يوضح معنى كلمة يف سياقني خمتلفني. ٣
يبني ) مفرد، مجع، ترصيف ( كلمة. ٤ يبني ) مفرد، مجع، ترصيف ( كلمة. ٤ يبني ) مفرد، مجع، ترصيف ( كلمة. ٤

التذوق الفني )ج( التذوق الفني )ج( التذوق الفني )ج(
يميز التعبري األمجل من بني تعبريين. ١ يميز التعبري األمجل من بني تعبريين. ١ يميز التعبري األمجل من بني تعبريين. ١

حيدد تعبريا يتضمن )تعجبا، إشادة، شكرا(. ٢ يصل تعبريا باملعنى املراد منه من جمموعة تعبريات. ٢ يصل تعبريا باملعنى املراد منه من جمموعة تعبريات. ٢
الرسم اهلجائي )د( الرسم اهلجائي )د( الرسم اهلجائي )د(

يميز احلروف )الغني والقاف - الضاد والظاء(. ١ يدخل الالم )الشمسية، القمرية( عىل كلامت مفرقا بني نوعيها. ١ يفرق بني احلركات القصرية واملدود )األلف، الواو، الياء(. ١
يكتب كلامت منونة باحلركات الثالث. ٢ يدخل حروف اجلر )ب، ك، ل( عىل كلامت مبدوءة بأل. ٢ يكتب كلامت حتتوي عىل مدود )األلف، الواو، الياء(. ٢

السالمة اللغوية )هـ( السالمة اللغوية )هـ( السالمة اللغوية )هـ(
حيول اجلملة االسمية إىل مجلة فعلية والعكس. ١ يرتب كلامت لتكوين مجل فعلية. ١ يعني االسم والفعل واحلرف. ١

حيول مجلة فعلية للمثنى. ٢ يرتب كلامت لتكوين مجل اسمية. ٢ يستخدم حروف اجلر )إىل، عىل، من، يف( يف مكاهنا الصحيح. ٢
حيول مجلة فعلية للجمع. ٣ يكتب مجلة )اسمية، فعلية(. ٣ يفرق بني اجلملة االسمية واجلملة الفعلية. ٣

التعبري )و( التعبري )و( التعبري )و(
يرتب كلامت لتكوين مجلة تامة تعرب عن مشاعر. ١ يتعرف عالمات الرتقيم )عالمة االستفهام، عالمة التعجب(. ١ يستخدم عالمات الرتقيم )الفاصلة، النقطة، النقطتني(. ١

يكتب تعبريا يتضمن مشاعره ال يقل عن ست كلامت. ٢ يكتب تعبريا مجيال ال يقل عن ست كلامت. ٢ يكتب تعبريا مجيال ال يقل عن ست كلامت. ٢
يكتب رسالة تعارف إىل مواطن خليجي يف أربع مجل مرتابطة. ٣ يكتب أربع مجل مرتابطة عن موضوع متصل بام درسه. ٣ يكتب أربع مجل مرتابطة عن موضوع متصل بام درسه. ٣

االنتهاء من املرشوع وعرضه ثم تسليم مادته ٣ متابعة تنفيذ املرشوع وتقديم التوجيهات والدعم ٢ التكليف باملرشوع وحتديد املهام ١ املرشوع ) مجاعي (

الموجه الفني العام للغة العربية
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تابع / خطة توزيع منهج الصف الرابع - الفترة الدراسية األولى ٢٠١٧ / ٢٠١٨م

الدرس السادس ٣ الدرس اخلامس ٢ الدرس الرابع ١

عدد الحصص
٤٢ حصة

األنشطة
تضمن احلصص أنشطة 
إثرائية وعالجية وأنشطة 

رسم كتايب.

األسبوع احلادي عرش - األسبوع الثاين عرش  األسبوع التاسع - األسبوع العارش  األسبوع السابع - األسبوع الثامن 
صحيفة المدرسة مجلس الطالب أمنا الكويت

الفهم واالستيعاب )أ( الفهم واالستيعاب )أ( الفهم واالستيعاب )أ(
يضع عنوانا آخر مناسبا للنص. ١ يضع عنوانا آخر مناسبا للنص. ١ يضع عنوانا آخر مناسبا للنص. ١

يعلل موقفا ورد يف النص. ٢ يعلل موقفا ورد يف النص. ٢ يعدد هتافات حرائر الكويت. ٢
يعرف نشاطا مدرسيا. ٣ يعرف املجلة املدرسية. ٣ حيدد معلومات استفادها من النص. ٣

يعدد فوائد املشاركة يف نشاط مدريس. ٤ يعدد حمتويات املجلة املدرسية. ٤ يبني الصفات املشرتكة بني حرائر الكويت. ٤
يبني كيفية املشاركة يف نشاط مدريس. ٥ يبني كيفية عمل جملة مدرسية. ٥ يوضح سلوكه مع أفراد املجتمع الكويتي. ٥

يستخلص اجتاها ورد يف النص. ٦ يستخلص اجتاها ورد يف النص. ٦ يقرتح فكرة لتعميق املودة مع أفراد املجتمع الكويتي. ٦
الثروة اللغوية )ب( الثروة اللغوية )ب( الثروة اللغوية )ب(

يوظف كلمة من النص يف مجلة توضح معناها شفهيا. ١ يوظف كلمة من النص يف مجلة توضح معناها شفهيا. ١ يوظف كلمة من النص يف مجلة توضح معناها شفهيا. ١
حيدد املرتادف مع كلمة مقدمة إليه يف سياق جملة. ٢ حيدد املرتادف مع كلمة مقدمة إليه يف سياق جملة. ٢ حيدد املرتادف مع كلمة مقدمة إليه يف سياق جملة. ٢

يوضح معنى كلمة يف سياقني خمتلفني. ٣ يوضح معنى كلمة يف سياقني خمتلفني. ٣ يوضح معنى كلمة يف سياقني خمتلفني. ٣
يبني ) مفرد، مجع، ترصيف ( كلمة. ٤ يبني ) مفرد، مجع، ترصيف ( كلمة. ٤ يبني ) مفرد، مجع، ترصيف ( كلمة. ٤

التذوق الفني )ج( التذوق الفني )ج( التذوق الفني )ج(
يميز التعبري األمجل من بني تعبريين. ١ يميز التعبري األمجل من بني تعبريين. ١ يميز التعبري األمجل من بني تعبريين. ١

حيدد تعبريا يتضمن مشاعر وإحساسات. ٢ حيدد تعبريا يتضمن مشاعر وإحساسات. ٢ حيدد تعبريا يتضمن )تعجبا، إشادة، شكرا(. ٢
الرسم اهلجائي )د( الرسم اهلجائي )د( الرسم اهلجائي )د(

حيدد كلامت تنتهي بألف لينة مقصورة )ى(. ١ يفرق بني التاء املربوطة واهلاء. ١ يفرق بني التاء املربوطة والتاء املفتوحة. ١
يكتب كلامت تنتهي بألف لينة مقصورة )ى(. ٢ يكتب كلامت تنتهي بالتاء املربوطة واهلاء. ٢ يكتب كلامت تنتهي بالتاء املربوطة والتاء املفتوحة. ٢

السالمة اللغوية )هـ( السالمة اللغوية )هـ( السالمة اللغوية )هـ(
يستخدم أسلوب األمر يف مجل بسيطة. ١ حيول مجلة تتضمن اسم إشارة للمثنى واجلمع. ١ حيول مجلة اسمية للمثنى. ١
يستخدم أسلوب النهي يف مجل بسيطة. ٢ حيول مجلة تتضمن اسم إشارة وضمري غائب للمثنى. ٢ حيول مجلة اسمية للجمع. ٢

يفرق بني أسلوب النهي وأسلوب النفي بـ ) ال (. ٣ حيول مجلة تتضمن اسم إشارة وضمري غائب للجمع. ٣ يستخدم أسامء اإلشارة )هذا، هذه، هذان، هاتان، هؤالء(. ٣
التعبري )و( التعبري )و( التعبري )و(

يرتب كلامت لتكوين معلومة واضحة. ١ يرتب كلامت لتكوين معلومة واضحة. ١ يرتب كلامت لتكوين مجلة تامة تعرب عن مشاعر. ١
يكتب تعبريا يتضمن معلومات ال يقل عن ست كلامت. ٢ يكتب تعبريا يتضمن معلومات ال يقل عن ست كلامت. ٢ يكتب تعبريا يتضمن مشاعره ال يقل عن ست كلامت. ٢

يكتــب موضوعا يتضمــن معلومات يف أربع مجــل مرتابطة 
مستعينا بموضوع درسه. ٣ يكتــب موضوعا يتضمــن معلومات يف أربع مجــل مرتابطة 

مستعينا بموضوع درسه. ٣ يكتب رسالة )شكر، هتنئة( إىل شخصية كويتية خدمت وطنها 
يف أربع مجل مرتابطة مستعينا بموضوع درسه. ٣

االنتهاء من املرشوع وعرضه ثم تسليم مادته ٣ متابعة تنفيذ املرشوع وتقديم التوجيهات والدعم ٢ التكليف باملرشوع ١ املرشوع ) فردي (

الموجه الفني العام للغة العربية 

التوجيه الفني العام للغة العربية وزارة التربية
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خطة توزيع منهج الصف الرابع - الفترة الدراسية الثانية ٢٠١٧ / ٢٠١٨م

الدرس الثالث ٣ الدرس الثاين ٢ الدرس األول ١

عدد الحصص
٤٢ حصة

األنشطة
تضمن احلصص أنشطة 
إثرائية وعالجية وأنشطة 

رسم كتايب.

األسبوع اخلامس - األسبوع السادس  األسبوع الثالث - األسبوع الرابع  األسبوع األول - األسبوع الثاين 
رحلة إىل الرب املسجد الكبري أول مستشفى

الفهم واالستيعاب )أ( الفهم واالستيعاب )أ( الفهم واالستيعاب )أ(
يعدد آداب زيارة املريض. ١ يذكر معلومات عن املسجد الكبري. ١ يعدد مستلزمات الرحلة الربية. ١

يدلل عىل مدى اهتامم اخلليفة بشعبه. ٢ يصف املسجد الكبري. ٢ يصف رحلة الرب قديام. ٢
يعلل تفكري اخلليفة يف إنشاء املستشفيات. ٣ يوضح دور املصلني نحو بيوت اهلل. ٣ يفرق بني األلعاب القديمة واحلديثة. ٣

يوضح الفرق بني املستشفيات واملستوصفات. ٤ يعلل إقبال الناس عىل زيارة املسجد الكبري. ٤ يذكر التطورات التي طرأت عىل عادة كويتية. ٤
يبدي رأيه يف موقف معني مع التعليل ٥ يبدي رأيه يف موقف معني مع التعليل  ٥ يبدي رأيه يف موقف معني مع التعليل. ٥

يقرتح عنوانا آخر مناسبا للنص. ٦ يقرتح عنوانا آخر مناسبا للنص. ٦ يقرتح حلوال للمحافظة عىل البيئة. ٦
الثروة اللغوية )ب( الثروة اللغوية )ب( الثروة اللغوية )ب(

يوظف كلمة من النص يف مجلة توضح معناها شفهيا. ١ يوظف كلمة من النص يف مجلة توضح معناها شفهيا. ١ يوظف كلمة من النص يف مجلة توضح معناها شفهيا. ١
حيدد املرتادف مع كلمة مقدمة إليه يف سياق جملة. ٢ حيدد املرتادف مع كلمة مقدمة إليه يف سياق جملة. ٢ حيدد املرتادف مع كلمة مقدمة إليه يف سياق جملة. ٢

يوضح معنى كلمة يف سياقني خمتلفني. ٣ يوضح معنى كلمة يف سياقني خمتلفني. ٣ يوضح معنى كلمة يف سياقني خمتلفني. ٣
يبني ) مفرد، مجع، ترصيف ( كلمة. ٤ يبني ) مفرد، مجع، ترصيف ( كلمة. ٤ يبني ) مفرد، مجع، ترصيف ( كلمة. ٤

التذوق الفني )ج( التذوق الفني )ج( التذوق الفني )ج(
يميز التعبري األمجل بني تعبريين. ١ يميز التعبري األمجل من بني تعبريين. ١ يميز التعبري األمجل بني تعبريين. ١

يبني ما أفاده اجلمع بني كلمتني )ليال - هنارا (, ) صباحا - مساء (. ٢ يصل تعبريا باملعنى املراد منه من جمموعة تعبريات. ٢ خيتار اجلملة األمجل يف التعبري عن املعنى املقصود. ٢
الرسم اهلجائي )د( الرسم اهلجائي )د( الرسم اهلجائي )د(

يكتب كلامت تتضمن مهزة متوسطة عىل ) ألف (. ١ يكتب كلامت تتضمن مهزة متوسطة عىل) نربة (. ١ يفرق بني كلامت تتضمن حرفا يكتب وال ينطق وأخرى تتضمن حرفا ينطق وال يكتب. ١
يكتب كلامت تتضمن مهزة متوسطة عىل )واو (. ٢ يكتب كلامت تتضمن مهزة متوسطة عىل )سطر (. ٢ يكتب كلامت تتضمن حرفا يكتب وال ينطق وحرفا ينطق وال يكتب. ٢

السالمة اللغوية )هـ( السالمة اللغوية )هـ( السالمة اللغوية )هـ(
يكمل مجلة بظرف مناسب ) زمان - مكان (. ١ يرتب كلامت لتكوين مجل فعلية. ١ يكمل مجلة بضمري مناسب ) أنا - نحن (. ١

يعرب عن معنى بجملة تتضمن ما يدل عىل املكان والزمان. ٢ يرتب كلامت لتكوين مجل اسمية. ٢ يعرب عن معنى بجملة تبدأ بضمري ) أنت -أنت -أنتام - أنتم - أنتن(. ٢
يكتب مجلة مفيدة تتضمن ما يدل عىل الزمان واملكان  ٣ يكتب مجلة )اسمية، فعلية(. ٣ يكتب مجلة مفيدة تبدأ بضمري خطاب مناسب )أنت -أنت -أنتام - أنتم - أنتن (. ٣

التعبري )و( التعبري )و( التعبري )و(
يتحدث أمام زمالئه عن زيارة قام هبا )اجتامعية - علمية - ترفيهية...(. ١ جيري حوارا مع زميل له حول موضوع متصل بام درسه. ١ يتحدث أمام زمالئه عن موضوع من اختياره. ١
يكتب تقريرا عن زيارة قام هبا مستخدما أدوات الربط وعالمات الرتقيم املناسبة. ٢ يكتب موضوعا يتضمن معلومات يف مخس مجل مرتابطة. ٢ يكتب أربع الفتات توعوية. ٢

االنتهاء من املرشوع وعرضه ثم تسليم مادته ٣ متابعة تنفيذ املرشوع وتقديم التوجيهات والدعم ٢ التكليف باملرشوع وحتديد املهام ١ املرشوع ) مجاعي (

الموجه الفني العام للغة العربية

التوجيه الفني العام للغة العربية وزارة التربية
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تابع / خطة توزيع منهج الصف الرابع - الفترة الدراسية الثانية ٢٠١٧ / ٢٠١٨م

الدرس السادس ٣ الدرس اخلامس ٢ الدرس الرابع ١

عدد الحصص
٤٢ حصة

األنشطة
تضمن احلصص أنشطة 
إثرائية وعالجية وأنشطة 

رسم كتايب.

األسبوع احلادي عرش - األسبوع الثاين عرش  األسبوع التاسع - األسبوع العارش  األسبوع السابع - األسبوع الثامن 
أحبك يا وطني بنك املعلومات أعالم من بلدي

الفهم واالستيعاب )أ( الفهم واالستيعاب )أ( الفهم واالستيعاب )أ(
يعدد إنجازات شخصية كويتية بارزة وردت يف النص. ١ يعدد استخدامات أشعة الليزر. ١ يعلل إحساس شخصية من النص باحلزن. ١

يبني واجب أبناء الوطن جتاه العلامء. ٢ يذكر املشكلة التي كانت تعاين منها اليابان. ٢ يعدد النعم التي أنعم اهلل هبا عىل الكويت. ٢
يوضح دور العلامء يف هنضة الوطن وازدهاره. ٣ ٣ يبني كيفية تغلب اليابانيني عىل مشكلة التلوث. يوضح دور املؤسسات واجلمعيات اخلريية. ٣

يستنتج الصفات التي مجعت بني شخصيات الدرس. ٤ يعلل فكرة إنشاء بنك املعلومات. ٤ يبني صفات أهل الكويت. ٤
يبني رأيه يف موقف معني مع التعليل. ٥ يبدي رأيه يف موقف معني مع التعليل. ٥ يبدي رأيه يف موقف معني مع التعليل. ٥

يقرتح عنوانا آخر مناسبا للنص. ٦ يقرتح حلوال للحد من ظاهرة التلوث. ٦ يقرتح طرقا خمتلفة ملساعدة املحتاجني. ٦
الثروة اللغوية )ب( الثروة اللغوية )ب( الثروة اللغوية )ب(

يوظف كلمة من النص يف مجلة توضح معناها شفهيا. ١ يوظف كلمة من النص يف مجلة توضح معناها شفهيا. ١ يوظف كلمة من النص يف مجلة توضح معناها شفهيا. ١
حيدد املرتادف مع كلمة مقدمة إليه يف سياق جملة. ٢ حيدد املرتادف مع كلمة مقدمة إليه يف سياق جملة. ٢ حيدد املرتادف مع كلمة مقدمة إليه يف سياق جملة. ٢

يوضح معنى كلمة يف سياقني خمتلفني. ٣ يوضح معنى كلمة يف سياقني خمتلفني. ٣ يوضح معنى كلمة يف سياقني خمتلفني. ٣
يبني ) مفرد، مجع، ترصيف ( كلمة. ٤ يبني ) مفرد، مجع، ترصيف ( كلمة. ٤ يبني ) مفرد، مجع، ترصيف ( كلمة. ٤

التذوق الفني )ج( التذوق الفني )ج( التذوق الفني )ج(
حيدد تعبريا يتضمن )تعجبا - إشادة - شكرا(. ١ يميز التعبري األمجل. ١ يميز التعبري األمجل بني تعبريين. ١

حيدد تعبريا خياليا يف نص مقدم إليه. ٢ يبني داللة التكرار يف تعبري ما. ٢ يبني داللة التكرار يف تعبري ما. ٢
الرسم اهلجائي )د( الرسم اهلجائي )د( الرسم اهلجائي )د(

يميز كلامت تتضمن مهزة متطرفة عىل ) واو- ياء (. ١ يميز كلامت تتضمن مهزة متطرفة بعد ) ساكن - ألف (. ١ يفرق بني مهزيت القطع والوصل. ١
يكتب كلامت تتضمن مهزة متطرفة عىل ) واو- ياء (. ٢ يكتب كلامت تتضمن مهزة متطرفة بعد ) ساكن - ألف (. ٢ يكتب كلامت تبدأ هبمزة )قطع - وصل(. ٢

السالمة اللغوية )هـ( السالمة اللغوية )هـ( السالمة اللغوية )هـ(
يكمل مجلة اسمية ب ) مبتدأ - خرب (. ١ يصنف األفعال حسب زمنها. ١ يكمل مجلة بأداة استفهام مناسبة. ١
حيول مجلة اسمية إىل فعلية والعكس. ٢ يكمل اجلمل بـ ) فعل - فاعل - مفعول به (. ٢ يصوغ سؤاال مناسبا إلجابة معروضة. ٢

- ٣ - ٣ حيول اجلملة إىل )اإلفراد -التثنية - اجلمع (. ٣
التعبري )و( التعبري )و( التعبري )و(

يتحدث أمام زمالئه عن عامل أو شخصية بارزة. ١ يعرض أمام زمالئه معلومات مجعها عن تلوث البيئة. ١ يتحدث أمام زمالئه معربا عن مشاعره جتاه وطنه. ١
يكتب مخس مجل مرتابطة عن موضوع متصل بام درسه. ٢ يكتب مخس مجل مرتابطة عن موضوع متصل بام درسه. ٢ يكتب بطاقة هتنئة مراعيا أسس كتابة البطاقة. ٢

االنتهاء من املرشوع وعرضه ثم تسليم مادته ٣ متابعة تنفيذ املرشوع وتقديم التوجيهات والدعم ٢ التكليف باملرشوع ١ املرشوع ) فردي (

الموجه الفني العام للغة العربية

التوجيه الفني العام للغة العربية وزارة التربية
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خطة توزيع منهج الصف الخامس - الفترة الدراسية األولى ٢٠١٧ / ٢٠١٨م

عدد الحصص
٤٢ حصة

األنشطة
تضمن احلصص أنشطة 
إثرائية وعالجية وأنشطة 

رسم كتايب.

الدرس الثالث٣الدرس الثاني٢الدرس األول١

األسبوع اخلامس - األسبوع السادس األسبوع الثالث - األسبوع الرابع األسبوع األول - األسبوع الثاين 
الرحمة النشيد الوطنيصفات المؤمنين وجزاؤهم

الفهم واالستيعاب)أ(الفهم واالستيعاب)أ(الفهم واالستيعاب)أ(
يضع عنوانا آخر مناسبا للنص.١يضع عنوانا مناسبا لكل مقطع من مقاطع النشيد الوطني.١يضع عنوانا آخر مناسبا لآليات القرآنية الكريمة.١
يوضح املقصود بـ ) أقفرت اجلفون...، اطمأنت اجلنوب... (.٢يوضح املقصود بـ ) مهد آبائي، سفر اخللود، رب احلمية (.٢يوضح املقصود بـ ) أويل األلباب، األعمى (.٢
يعدد صفات الناس الذين حيتاجون إىل الرمحة.٣يعدد صفات وطنه الكويت.٣يعدد صفات أويل األلباب.٣
يذكر السلوكيات الدالة عىل الرمحة.٤يذكر السلوكيات الدالة عىل انتامئه ووالئه للوطن.٤يذكر السلوك املؤكد لكل صفة من صفات أويل األلباب.٤
يصف حالة من احلاالت التي تتطلب الرمحة.٥يصف أهل الكويت يف ضوء فهمه للنشيد الوطني.٥يصف جزاء أويل األلباب عند اهلل تعاىل.٥
يبني أثر الرتاحم بني الناس يف حياهتم.٦يبني أثر التزام القيم الوطنية يف املجتمع.٦يبني أثر العمل بصفات أويل األلباب يف املجتمع.٦

الثروة اللغوية)ب(الثروة اللغوية)ب(الثروة اللغوية)ب(
يوظف كلمة من النص يف مجلة توضح معناها شفهيا.١يوظف كلمة من النص يف مجلة توضح معناها شفهيا.١يوظف كلمة من النص يف مجلة توضح معناها شفهيا.١
يوضح ) مرتادف - معنى( كلمة مسنعينا بالبحث يف املصادر.٢يوضح ) مرتادف - معنى( كلمة مسنعينا بالبحث يف املصادر.٢يوضح ) مرتادف - معنى( كلمة مسنعينا بالبحث يف املصادر.٢
حيدد ضد كلمة مقدمة إليه.٣حيدد ضد كلمة مقدمة إليه.٣حيدد ضد كلمة مقدمة إليه.٣
يوضح معنى كلمة يف سياقني خمتلفني.٤يوضح معنى كلمة يف سياقني خمتلفني.٤يوضح معنى كلمة يف سياقني خمتلفني.٤
يبني ) مفرد، مجع، ترصيف ( كلمة.٥يبني ) مفرد، مجع، ترصيف ( كلمة.٥يبني ) مفرد، مجع، ترصيف ( كلمة.٥

التذوق الفني)ج(التذوق الفني)ج(التذوق الفني)ج(
حيدد كلمتني بينهام تضاد يف املعنى.١حيدد تعبريا خياليا من النشيد.١حيدد كلمتني بينهام تضاد يف املعنى.١
حيدد تعبريا خياليا يف نص مقدم إليه.٢يبني أثر عبارة من النشيد يف نفسه مع بيان السبب.٢يبني أثر آية كريمة يف نفسه مع بيان السبب.٢

الرسم اهلجائي)د(الرسم اهلجائي)د(الرسم اهلجائي)د(
يكتب كلامت تبدأ بالالم ) الشمسية، القمرية (.١يستخرج من النشيد كلامت تبدأ هبمزة وصل ومهزة قطع.١يفرق بني كلامت تنتهي بألف لينة ) مقصورة، طويلة (.١
يدخل حرف اجلر ) ل ( عىل كلامت مبدوءة بأل.٢يكتب كلامت تبدأ هبمزة وصل ومهزة قطع.٢يكتب كلامت تنتهي بألف لينة ) مقصورة، طويلة (.٢

السالمة اللغوية)هـ(السالمة اللغوية )هـ(السالمة اللغوية)هـ(
يكتب الفاعل يف مجلة ) مفردا، مثنى، مجعا ( مستوفيا تذكريه وتأنيثه.١يبني نوع اجلملة ) فعلية، اسمية ( مع حتديد ركنيها.١يكمل مجلة فعلية بالفاعل ) مفردا، مثنى، مجعا (.١
يكتب املبتدأ يف مجلة ) مفردا، مثنى، مجعا ( مستوفيا تذكريه وتأنيثه.٢حيول الفاعل يف مجلة إىل ) مثنى، مجع ( مغريا ما يلزم.٢حيول مجلة فعلية للمثنى وللجمع.٢
حيول مجلة فعلية إىل اسمية مراعيا حالة الفاعل.٣حيول املبتدأ يف مجلة إىل ) مثنى، مجع ( مغريا ما يلزم.٣يكمل مجلة اسمية باخلرب ) مفردا، مثنى، مجعا (.٣
حيول مجلة اسمية إىل فعلية مراعيا حالة املبتدأ.٤يكمل مجلة اسمية باخلرب )مجلة فعلية (.٤حيول مجلة اسمية للمثنى وللجمع.٤

التعبري)و(التعبري)و(التعبري)و(
يتحدث أمام زمالئه عن موضوع متصل بام درسه.١يتحاور مع زمالئه حول ) صورة، مقطع مرئي، تسجيل صويت ( متصل بام درسه.١يعرض ورقة عمل أمام زمالئه عن موضوع متصل بام درسه.١
يكتب ست مجل مرتابطة عن موضوع متصل بام درسه.٢يكتب مخس مجل مرتابطة عن موضوع متصل بام درسه.٢يكتب أربع مجل مرتابطة عن موضوع متصل بام درسه.٢

االنتهاء من املرشوع وعرضه ثم تسليم مادته٣متابعة تنفيذ املرشوع وتقديم التوجيهات والدعم٢التكليف باملرشوع وحتديد املهام١املرشوع ) مجاعي (
الموجه الفني العام للغة العربية

التوجيه الفني العام للغة العربية وزارة التربية
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تابع / خطة توزيع منهج الصف الخامس - الفترة الدراسية األولى ٢٠١٧ / ٢٠١٨م

عدد الحصص
٤٢ حصة

األنشطة
تضمن احلصص أنشطة 
إثرائية وعالجية وأنشطة 

رسم كتايب.

الدرس السادس٦الدرس الخامس٥الدرس الرابع٤

األسبوع احلادي عرش - األسبوع الثاين عرش األسبوع التاسع - األسبوع العارش األسبوع السابع - األسبوع الثامن 
ابن النفيس األسماك المضيئةاألزهار واألطفال 

الفهم واالستيعاب)أ(الفهم واالستيعاب)أ(الفهم واالستيعاب)أ(
يبني صفات ابن النفيس.١يبني الصفات املختلفة لألسامك.١يبني صفات ) األزهار، األطفال (.١
يذكر أسامء بعض مؤلفات ابن النفيس.٢يذكر أسامء بعض األسامك.٢يذكر أسامء بعض األزهار.٢
جيمع معلومات عن ابن النفيس لعرضها أمام زمالئه.٣جيمع معلومات عن األسامك لعرضها أمام زمالئه.٣جيمع معلومات عن األزهار لعرضها أمام زمالئه.٣
يوضح طرق رعاية العلامء وتقديرهم.٤يوضح طرق رعاية األسامك.٤يوضح طرق رعاية األزهار.٤
يلخص فهمه للنص.٥يلخص فهمه للنص.٥يلخص فهمه للنص.٥
يدون أسئلة عن النص لطرحها عىل زمالئه.٦يدون أسئلة عن النص لطرحها عىل زمالئه.٦يدون أسئلة عن النص لطرحها عىل زمالئه.٦

الثروة اللغوية)ب(الثروة اللغوية)ب(الثروة اللغوية)ب(
يوظف كلمة من النص يف مجلة توضح معناها شفهيا.١يوظف كلمة من النص يف مجلة توضح معناها شفهيا.١يوظف كلمة من النص يف مجلة توضح معناها شفهيا.١
يوضح ) مرتادف - معنى( كلمة مسنعينا بالبحث يف املصادر.٢يوضح ) مرتادف - معنى( كلمة مسنعينا بالبحث يف املصادر.٢يوضح ) مرتادف - معنى( كلمة مسنعينا بالبحث يف املصادر.٢
حيدد ضد كلمة مقدمة إليه.٣حيدد ضد كلمة مقدمة إليه.٣حيدد ضد كلمة مقدمة إليه.٣
يوضح معنى كلمة يف سياقني خمتلفني.٤يوضح معنى كلمة يف سياقني خمتلفني.٤يوضح معنى كلمة يف سياقني خمتلفني.٤
يبني ) مفرد، مجع، ترصيف ( كلمة.٥يبني ) مفرد، مجع، ترصيف ( كلمة.٥يبني ) مفرد، مجع، ترصيف ( كلمة.٥
التذوق الفني٣التذوق الفني٣التذوق الفني٣
حيدد تعبريا يف نص مقدم إليه تضمن معلومة.١حيدد تعبريا يف نص مقدم إليه تضمن معلومة.١يبني ما أفاده اجلمع بني كلمتني، مثل ) األم واألب (.١
يبني ما أفاده اجلمع بني كلمتني، مثل ) الرشق والغرب (.٢حيدد تعبريا يف نص مقدم إليه تضمن تشبيها.٢حيدد تعبريا يف نص مقدم إليه تضمن تشبيها.٢

الرسم اهلجائي)د(الرسم اهلجائي)د(الرسم اهلجائي)د(
يكتب كلامت تتضمن حرفا ينطق وال يكتب.١يكتب كلامت تنتهي بالتاء ) املربوطة، املفتوحة ( املنونة.١يكتب كلامت تنتهي بتنوين ) الضم. الكرس (.١
يكتب كلامت تتضمن حرفا يكتب وال ينطق.٢حيول الكلامت املعرفة بـ ) أل ( إىل كلامت منونة.٢يكتب كلامت تنتهي بتنوين الفتح.٢

السالمة اللغوية)هـ(السالمة اللغوية)هـ(السالمة اللغوية)هـ(
يكمل مجلة فعلية بام يدل عىل احلال.١يكمل مجلة فعلية باملفعول به.١يكمل مجلة بصفة مناسبة لـ ) الفاعل، املبتدأ (.١
يكتب مجلة فعلية تتضمن ما يدل عىل احلال.٢يكتب مجلة فعلية تتضمن مفعوال به.٢يعيد صياغة مجلة بإضافة صفة إلحدى كلامهتا.٢
يكمل مجلة فعلية بام يدل عىل سبب وقع الفعل.٣يكمل مجلة بام يدل عىل املكان أو الزمان.٣يكمل مجلة بمعطوف مناسب عىل ) الفاعل، املبتدأ (.٣
يكتب مجلة فعلية تتضمن ما يدل عىل سبب وقع الفعل.٤يكتب مجلة تتضمن ما يدل عىل املكان أو الزمان.٤يعيد صياغة مجلة بإضافة اسم معطوف عىل إحدى كلامهتا.٤

التعبري)و(التعبري)و(التعبري)و(
يتحدث أمام زمالئه عن عامل أو شخصية بارزة.١يتحاور مع زمالئه حول ) صورة، مقطع مرئي، تسجيل صويت ( متصل بام درسه.١يعرض أمام زمالئه معلومات مجعها عن زهرة أو نبات معني.١
يكتب سبع مجل مرتابطة عن عامل أو شخصية بارزة.٢يكتب سبع مجل مرتابطة عن موضوع علمي متصل بام درسه.٢يكتب سبع مجل مرتابطة عن موضوع علمي متصل بام درسه.٢

االنتهاء من املرشوع وعرضه ثم تسليم مادته٣متابعة تنفيذ املرشوع وتقديم التوجيهات والدعم٢التكليف باملرشوع ١املرشوع ) فردي (
الموجه الفني العام للغة العربية

التوجيه الفني العام للغة العربية وزارة التربية
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خطة توزيع منهج الصف الخامس - الفترة الدراسية الثانية ٢٠١٧ / ٢٠١٨م

عدد الحصص
٤٢ حصة

األنشطة
تضمن احلصص أنشطة 
إثرائية وعالجية وأنشطة 

رسم كتايب.

الدرس الثالث٣الدرس الثاني٢الدرس األول١

األسبوع اخلامس - األسبوع السادس األسبوع الثالث - األسبوع الرابع األسبوع األول - األسبوع الثاين 
أغنية الربيعالسنجاب الذكيمن نعم اهلل 

الفهم واالستيعاب)أ(الفهم واالستيعاب)أ(الفهم واالستيعاب)أ(
يقرتح عنوانا آخر مناسبا للنص.١يقرتح عنوانا آخر مناسبا للنص.١يقرتح عنوانا آخر مناسبا للدرس.١
حيدد املشاعر التي تضمنها الدرس.٢يستخلص الغاية من قصة السنجاب.٢يستخلص الغاية من اآليات الكريمة.٢
يستخلص أثر الربيع عىل ) اإلنسان - الطيور - الطبيعة(.٣يعلل دهشة العاملة.٣يذكر مظاهر قدرة اهلل يف الكون.٣
يعدد مظاهر اجلامل يف فصل الربيع.٤يوضح احليلة الني جلأ إليها السنجاب.٤يوضح فوائد )الليل-النهار-البحر-اجلبال-السفن(.٤
يصف األماكن التي جتذبه يف فصل الربيع.٥يبني أمهية العمل اجلامعي يف إنجاز العمل.٥يبني املقصود ببعض التعبريات القرآنية.٥
يبني املقصود ب ) متأل الروضة صدحا - إنني عيد الفراشات (.٦يستنتج صفات ) األفعى - السنجاب (.٦يستنتج أثر تدبر اآليات يف نفس املؤمن.٦

الثروة اللغوية)ب(الثروة اللغوية)ب(الثروة اللغوية)ب(
يوظف كلمة من النص يف مجلة توضح معناها شفهيا.١يوظف كلمة من النص يف مجلة توضح معناها شفهيا.١يوظف كلمة من النص يف مجلة توضح معناها شفهيا.١
يوضح ) مرتادف - معنى( كلمة مسنعينا بالبحث يف املصادر.٢يوضح ) مرتادف - معنى( كلمة مسنعينا بالبحث يف املصادر.٢يوضح ) مرتادف - معنى( كلمة مسنعينا بالبحث يف املصادر.٢
حيدد ضد كلمة مقدمة إليه.٣حيدد ضد كلمة مقدمة إليه.٣حيدد ضد كلمة مقدمة إليه.٣
يوضح معنى كلمة يف سياقني خمتلفني.٤يوضح معنى كلمة يف سياقني خمتلفني.٤يوضح معنى كلمة يف سياقني خمتلفني.٤
يبني ) مفرد، مجع، ترصيف ( كلمة.٥يبني ) مفرد، مجع، ترصيف ( كلمة.٥يبني ) مفرد، مجع، ترصيف ( كلمة.٥

التذوق الفني)ج(التذوق الفني)ج(التذوق الفني)ج(
يبني ما يوحي به تعبري مقدم إليه.١حيدد ما أفاد االستفهام يف تعبري مقدم له.١حيدد ما أفاد االستفهام يف آية مقدمة له.١
يميز التعبري اخليايل من بني تعبريين مقدمني إليه.٢يبني ما يوحي به تعبري مقدم له.٢يبني ما أفاد التكرار يف اآليات الكريمة.٢

الرسم اهلجائي)د(الرسم اهلجائي)د(الرسم اهلجائي)د(
يمأل الفراغ بكلمة تتضمن مهزة متوسطة عىل) واو - ألف (.١يفرق بني التاء املربوطة وهاء الغائب.١يفرق بني احلروف املتقاربة صوتا.١
يكتب كلامت تتضمن مهزة متوسطة عىل )واو - ألف (.٢يكتب كلامت حتتوي عىل التاء املربوطة وهاء الغائب.٢يكتب كلامت حتتوى عىل حروف متقاربة صوتا.٢

السالمة اللغوية )هـ(السالمة اللغوية )هـ(السالمة اللغوية )هـ(
حيول مجلة تتضمن اسم إشارة للمثنى واجلمع١يكمل مجلة اسمية بخرب ) مفردا - مثنى - مجع ( ١يبني نوع الفعل ) ماض - مضارع - أمر (.١
حيول مجلة تتضمن ضمري)غائب-خماطب متكلم( للمثنى واجلمع.٢يضبط ركني اجلملة االسمية.٢يكمل مجلة فعلية بفاعل مناسب ) مفرد - مثنى - مجع (.٢
-٣حيول اجلملة االسمية إىل فعلية والعكس.٣يكتب مجلة فعلية تتضمن مفعوال به.٣

التعبري)و(التعبري)و(التعبري)و(
يقدم ورقة عمل أمام زمالئه واصفا نزهة برية.١يرسد قصة قصرية من اخليال العلمي.١جيري حوارا مع زميل له حول موضوع متصل بام درسه.١
يكتب تقريرا حول رحلة قام هبا وفق أسس كتابة التقرير.٢يكتب قصة قصرية من اخليال العلمي.٢يكتب ثامين مجل مرتابطة عن موضوع متصل بام درسه.٢

االنتهاء من املرشوع وعرضه ثم تسليم مادته٣متابعة تنفيذ املرشوع وتقديم التوجيهات والدعم٢التكليف باملرشوع وحتديد املهام١املرشوع ) مجاعي (

الموجه الفني العام للغة العربية

التوجيه الفني العام للغة العربية وزارة التربية
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تابع / خطة توزيع منهج الصف الخامس - الفترة الدراسية الثانية ٢٠١٧ / ٢٠١٨م

عدد الحصص
٤٢ حصة

األنشطة
تضمن احلصص أنشطة 
إثرائية وعالجية وأنشطة 

رسم كتايب.

الدرس السادس٦الدرس الخامس٥الدرس الرابع٤

األسبوع احلادي عرش - األسبوع الثاين عرش األسبوع التاسع - األسبوع العارش األسبوع السابع - األسبوع الثامن 
البحر واألجدادآلة التصويرالنبي حممد  وخلق التواضع

الفهم واالستيعاب)أ(الفهم واالستيعاب)أ(الفهم واالستيعاب)أ(
حيدد املشاعر التي تضمنها النص.١حيدد القيم املستخلصة من النص.١حيدد القيم املستفادة من النص.١
٢. يعدد صفات األجداد.٢يوضح أمهية آلة التصوير.٢يذكر ما علمه اهلل لرسوله
يذكر الصعاب التي واجهها األجداد يف البحر.٣يذكر معلومات وردت يف النص.٣يعدد بعض األشياء التي علمها الرسول  ألصحابه.٣
يدلل عىل حرص األجداد عىل بناء جمد وطنهم.٤يدلل عىل وجود عالقة بني آلة التصوير ومشاعر اإلنسان.٤يدلل عىل حسن معاملة الرسول  ) للخدم -ألهل البادية(.٤
يوضح املقصود من بعض التعبريات.٥يوضح املقصود من بعض التعبريات.٥يوضح املقصود بكل من : )اإليذاء النفيس واإليذاء اجلسدي(.٥
يصوغ ضوابط سلوكية تعكس احلب احلقيقي للوطن.٦يصوغ ضوابط أخالقية الستخدام التصوير يف حياته.٦يصوغ ضوابط أخالقية يف التعامل مع اآلخرين.٦

الثروة اللغوية)ب(الثروة اللغوية)ب(الثروة اللغوية)ب(
يوظف كلمة من النص يف مجلة توضح معناها شفهيا.١يوظف كلمة من النص يف مجلة توضح معناها شفهيا.١يوظف كلمة من النص يف مجلة توضح معناها شفهيا.١
حيدد ) مرتادف - معنى - ضد( كلمة مستعينا بالبحث يف املصادر.٢حيدد ) مرتادف - معنى - ضد( كلمة مستعينا بالبحث يف املصادر.٢حيدد ) مرتادف - معنى - ضد( كلمة مستعينا بالبحث يف املصادر.٢
يوضح معنى كلمة يف سياقني خمتلفني.٣يوضح معنى كلمة يف سياقني خمتلفني.٣يوضح معنى كلمة يف سياقني خمتلفني.٣
يبني ) مفرد، مجع، ترصيف ( كلمة.٤يبني ) مفرد، مجع، ترصيف ( كلمة.٤يبني ) مفرد، مجع، ترصيف ( كلمة.٤

التذوق الفني)ج(التذوق الفني)ج(التذوق الفني)ج(
يوضح موطن اجلامل يف تعبري مقدم إليه.١يبني ما يوحي به تعبري مقدم له.١حيدد تعبريا حقيقيا وآخر خياليا.١
حيدد التعبري األقوى داللة عىل املعنى.٢حيول تعبريا خياليا إىل تعبري حقيقي.٢حيول تعبريا خياليا إىل تعبري حقيقي.٢

الرسم اهلجائي)د(الرسم اهلجائي)د(الرسم اهلجائي)د(
يكتب كلامت تنتهي هبمزة متطرفة عىل ) واو - ياء (.١ يكتب كلامت تنتهي هبمزة متطرفة عىل )السطر- ألف (.١يكتب كلامت تتضمن مهزة متوسطة )عىل السطر (١
يكتب كلامت تنتهي هبمزة متطرفة عىل )واو- ياء ( منونة بالفتح.٢يكتب كلامت تنتهي هبمزة متطرفة عىل )السطر- ألف ( منونة بالفتح.٢يكتب كلامت تتضمن مهزة متوسطة )عىل نربة (٢

السالمة اللغوية )هـ(السالمة اللغوية )هـ(السالمة اللغوية )هـ(
يصوغ سؤاال إلجابة مقدمة إليه.١يستخدم األسامء املوصولة يف مجل من إنشائه.١يستخدم أسلوب التعجب يف مجلة مفيدة.١
يستخدم أسلوب النفي بأدواته ) ال- ما- ليس - مل - لن(.٢حيول مجلة تتضمن اسام موصوال إىل) املثنى - اجلمع (.٢يفرق بني أسلويب النفي و النهي بـ ) ال (.٢
يصوغ سؤاال باستخدام اهلمزة املنفية.٣حيدد حروف اجلر واالسم املجرور.٣يصوغ مجال باستخدام) ال (الناهية وأخرى باستخدام )ال( النافية.٣
يصوغ إجابة باستخدام سؤال منفي.٤يستخدم حروف اجلر واالسم املجرور يف مجل من إنشائه.٤يستخدم أدوات االستفهام استخداما سليام.٤

التعبري)و(التعبري)و(التعبري)و(
يتحاور مع زمالئه حول قضية متصلة بام درسه.١يعرض ورقة عمل عن موضوع متصل بام درسه.١يتحدث أمام زمالئه عن موضوع متصل بام درسه.١
يكتب رسالة من ثامين مجل مرتابطة حول موضوع متصل بام درسه.٢يكتب رسالة من ثامين مجل مرتابطة حول موضوع متصل بام درسه.٢يكتب تقريرا عن موضوع يف خربته مراعيا أسس كتابة التقرير.٢

االنتهاء من املرشوع وعرضه ثم تسليم مادته٣متابعة تنفيذ املرشوع وتقديم التوجيهات والدعم٢التكليف باملرشوع وحتديد املهام١املرشوع ) فردي (

الموجه الفني العام للغة العربية
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خطة توزيع منهج الصف السادس - الفصل الدراسي األول ٢٠١٧ / ٢٠١٨م

عدد الحصص
٧٢ حصة

األنشطة
تضمن احلصص أنشطة 
إثرائية وعالجية وأنشطة 

رسم كتايب.

م

الوحدة التعلمية الرابعة٤الوحدة التعلمية الثالثة٣الوحدة التعلمية الثانية٢الوحدة التعلمية األوىل١
ذكائي وطموحايتإنسانيتي سلوك وعملأصدقائي ثراء حليايتعائلتي قيم وعطاء

األسابيع : العارش- احلادي عرش - الثاين عرشاألسابيع : السابع- الثامن - التاسعاألسابيع : الرابع - اخلامس - السادساألسابيع : األول - الثاين - الثالث
أنشطة التعلمالكفاية اخلاصةأنشطة التعلمالكفاية اخلاصةأنشطة التعلمالكفاية اخلاصةأنشطة التعلمالكفاية اخلاصة

أنا وأنت ذكيان١-١قائــد العمل اإلنساني٣-١تقوى األخالء١-١وصية أب١-١١
كان وأخواتها٣-٥ أالتعليق٣-٢إشاعة في الغابة٢-٥الوالدان في القرآن٢-٢١
أطبع جدوال٣-٥ أمعجمي٢-٤معجمي        ٢-٤معجمي٢-٣٤
أنتم الفائزون٣-٧أين طائرتي؟٢-١خريطتي الذهنية٢-٢حوار١-٤٣
زيارة إلى المكتبة٢-٩عناصر القصة ٢-٢أكتب قصة٣-١أحب األعمال إلى الله٢-٥٧
أستمع وأتحدث١-١األثر الطيب ٢-٩الخل الصدوق٢-٥مواقف١-٦٢
١-٧١ الرجل الذي باع الشمس٢-١أطبق٢-٢معجمي٢-٤من وصايا الرسول
معجمي٢-٤معجمي٢-٤جملتي االسمية )١(١-٧الجملة الفعلية )١(٣-٥ أ٨
معلوماتي الجديدة٢-١٠صياغة جديدة٣-٣مكتبتي عامرة٣-٥ أالجملة الفعلية )٢(٣-٥ أ٩

دردشة إلكترونية٢-١خطي الجميل ٣-٥ بهمزتي المتوسطة٣-٥ بمدرستي عنواني٣-١٠١
أكتب عن مشكلة٣-٢الهمزة المتوسطة على السطر )١(٣-٥ باإلشاعة١-١آباء وأبناء٣-٥ ب١١
معجمي٢-٤األسرة نواة المجتمع٢-١٠رأيي في اإلشاعة٣-٣خطي الجميل٣-٥ ب١٢
طموح٢-٦معلوماتي الجديدة٢-٦الجليس الصالح٢-١٠مشاعر األبناء٣-١٣١
أنواع الخبر٣-٥ أأبحث وأتحدث وأكتب٣-٥ أجملتي االسمية )٢( ٣-٥ أحاتم األصم٢-١٤٧
قصة صديقي٣-٢التخطيط٣-٣أميز التعبير األجمل٢-٦عرض )اآليباد(٢-١٥٩
نطبع عمال منظما٣-٧أنواع الخبر، أطبق ما تعلمت١-٧رسمي وهجائي٣-٥ بترشيد االستهالك١-١٦٢
حوار يثريني١-٧خريطتي الذهنية٣-٤مخطط القصيدة٢-٢معجمي٢-١٧٤
أنت سمعي أم بصري؟٣-٢محاكاة٢-٦التواصل الكتابي٣-٣ولدي٢-١٨١
أبي واألمير٢-٥عبد الرحمن السميط٢-١أكتب و أطبع ٣-١دين وواجب١-١٩٣
بأي وجه تلقاني؟!٢-٧الهمزة المتوسطة على السطر )٢(٣-٥ بلقاء تحدي القراءة٢-٩دراستي مترابطة٣-٢٠١

-تقدير ذوي االحتياجات اخلاصة ) فردي (-رسالة من أرسيت ) مجاعي (املرشوع

* أجريت بعض التعديالت يف حمتوى أنشطة التعلم موضحة يف نرشة ملحقة.
الموجه الفني العام للغة العربية
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خطة توزيع منهج الصف السادس - الفصل الدراسي الثاني ٢٠١٧ / ٢٠١٨م

الوحدة التعلمية الثالثة ٣ الوحدة التعلمية الثانية ٢ الوحدة التعلمية االوىل ١

م

عدد الحصص
٧٢ حصة

األنشطة
تضمن احلصص أنشطة 
إثرائية وعالجية وأنشطة 

رسم كتايب.

أعامل مميزة عالقات وأثر معارف وأصدقاء
األسابيع ) التاسع - العارش - احلادي عرش - الثاين عرش ( األسابيع ) اخلامس - السادس - السابع - الثامن ( األسابيع ) األول - الثاين - الثالث - الرابع (

أنشطة التعلم الكفاية اخلاصة أنشطة التعلم الكفاية اخلاصة أنشطة التعلم الكفاية اخلاصة
اهلاتف النقال ١-٨ نظرة إجيابية ١-٤ الرياضة يف الكويت ١-٥ ١

حصيلتي اللغوية ) ٥ ( ٢-٤ عرض مشوق ١-٢ ذكاء نادر ١-٤ ٢
األب واالبن واملسامري ٢-٧ حصيلتي اللغوية ) ٣ ( ٢-٤ حصيلتي اللغوية ) ١ ( ٢-٤ ٣

التاء املربوطة املنونة ٣-٥ التنوين مع اهلمزة املتطرفة بعد األلف ٣-٥ التاء املربوطة املنونة بالفتح ٣-٥ ٤
أصدر حكام ١-٩ حديث مميز ١-٦ عائلة سعيدة ١-١ ٥

 إنسانية الرسول ٢-٣ البلبل احلزين ٢-٥ األجهزة الذكية ٢-٥ ٦
فكريت اجلميلة ٣-٦ تعبريي مميز ٣-٣ خريطتي الذهنية ٣-٤ ٧

بديع صنع اهلل تعاىل ١-١٠ البيئة البحرية ١-٧ اخلاتم العجيب ١-٣ ٨
يشء مشرتك ٢-٨ حكايات جديت ٢-٢ سبعة يف ظل اهلل تعاىل ٢-١ ٩

العمل التطوعي ٣-١ الصداقة واألصدقاء ٣-١ السلوك احلسن ٣-١ ١٠
األعياد الوطنية ١-٨ تلخيص ١-٤ الفن يف الكويت ١-٥ ١١

حصيلتي اللغوية ) ٦ ( ٢-٤ عرض إبداعي ١-٢ أمومة ١-٤ ١٢
أنا جار الكتاب والقراءة ٢-٧ حصيلتي اللغوية ) ٤ ( ٢-٤ حصيلتي اللغوية ) ٢ ( ٢-٤ ١٣

استخدام احلال ٣-٥ استخدام النعت ٣-٥ إن وأخواهتا ٣-٥ ١٤
أقيم بموضوعية ١-٩ عالقات وأثر ١-٦ آيات ونصوص ١-١ ١٥
 يف مدح الرسول ٢-٣ إىل والدي ٢-٥ اخرت أصدقاءك ٢-٥ ١٦

فكرة مميزة ٣-٦ أفكاري مرتابطة ٣-٣ معلومات منظمة ٣-٤ ١٧
صحة اإلنسان ١-١٠ البيئة الربية ١-٧ رس ملوحة مياه البحر ١-٣ ١٨

الصديق ٢-٨ رحلة إىل الرب ٢-٢ وصايا وعرب ٢-١ ١٩
عمل اخلري ٣-١ اجلرية واجلريان ٣-١ األم ٣-١ ٢٠

- مرشوع اجتامعي ) فردي ( فكرة مجيلة ) مجاعي ( املرشوع

الموجه الفني العام للغة العربية
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خطة توزيع منهج الصف السابع - الفصل الدراسي األول ٢٠١٧ / ٢٠١٨م

الوحدة التعلمية الثالثة ٣ الوحدة التعلمية الثانية ٢ الوحدة التعلمية االوىل ١

م

عدد الحصص
٧٢ حصة

األنشطة
تضمن احلصص أنشطة 
إثرائية وعالجية وأنشطة 

رسم كتايب.

هيا نكتشف رحالت ومغامرات أنا أسافر، أنا أطلع
األسابيع ) التاسع - العارش - احلادي عرش - الثاين عرش ( األسابيع ) اخلامس - السادس - السابع - الثامن ( األسابيع ) األول - الثاين - الثالث - الرابع (

أنشطة التعلم الكفاية اخلاصة أنشطة التعلم الكفاية اخلاصة أنشطة التعلم الكفاية اخلاصة

من عادات الشعوب  ١-٥ مغامرة يف اجلبل ٢-١ رحلة اإليامن ١-١ ١
الياممة والصياد ٢-٢ رحلة إىل السامء ) من سورة النجم ( ٢-١ ملحمة القرين ٢-١ ٢
لغتي اجلميلة ٥ ٣- ٥ لغتي اجلميلة ٣ ٣- ٥ لغتي اجلميلة ١ ٣-٥ ٣

من أدب الرحالت ١- ٧ بني املدينة والريف ٢-١ رحلة إىل قرص احلمراء ١-٤ ٤
األخوان رايت ٢- ٣ أغنية اخلليج ٢-٥ خري األيام ٢-٥ ٥

حصيلتي اللغوية ٥ ٢- ٤ ميويل واجتاهايت ١ ٣-٦ حصيلتي اللغوية ١ ٢-٤ ٦
من قصص السندباد ٣- ٤ يف الغابة ٣-٢ نخطط معا ١ ٣-٣ ٧

أحتدث عن الرحالت واألسفار  ١- ٩ صاللة اخلرضاء ١-٢ الشيخ والبحر ١-٣ ٨
املدينة املفقودة ٢-١٠ حصيلتي اللغوية ٣ ٢-٤ ذات الصواري ٢-٧ ٩

الرحالة يف العرص احلديث ٣-١ ملاذا أحب السفر ؟ ٣-١ ) دملون ( تاريخ وحضارة  ٣-٧ ١٠
الورقة األخرية ١-٥ فتوح ال حروب ١-١ يف رحاب البيت العتيق  ١-١ ١١

النورس املهاجر ٢-٢ املدينة البيضاء ٢-١ فقراء أم أغنياء ٢-١ ١٢
حصيلتي اللغوية ٦  ٢-٤ لغتي اجلميلة ٤ ٣-٥ لغتي اجلميلة ٢ ٣-٥ ١٣

لغتي اجلميلة ٦ ٣-٥ بيت رحلتني ١-٣ الغزال والسلحفاة ١-٤ ١٤
بعثاتنا الدبلوماسية ١-٧ أمري البحار ٢-٥ ميول قرائية ٢-٥ ١٥

مع ابن بطوطة ٢-٣ ميويل واجتاهايت ٢ ٣-٦ حصيلتي اللغوية ٢ ٢-٤ ١٦
قصة خيالية ٣-٤ مدن حديثة ٣-٢ نخطط معا ٢ ٣-٣ ١٧

مشاهدات مدرسية ١-٩ رحلة يف البحر ١-٢ رحلة غوص  ١-٣ ١٨
البساط األبيض ٢-١٠ حصيلتي اللغوية ٤ ٢-٤ يف أعامق البحار ٢-٧ ١٩

اإلدرييس الرحالة العريب ٣-١ البلدان السياحية ٣-١ هذه تركيا ٣-٧ ٢٠
- كويت املايض بني الغوص والسفر ) فردي ( »وأذن يف الناس باحلج« ) مجاعي ( املرشوع
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خطة توزيع منهج الصف السابع - الفصل الدراسي الثاني ٢٠١٧ / ٢٠١٨م

الوحدة التعلمية الثالثة ٣ الوحدة التعلمية الثانية ٢ الوحدة التعلمية االوىل ١

م

عدد الحصص
٧٢ حصة

األنشطة
تضمن احلصص أنشطة 
إثرائية وعالجية وأنشطة 

رسم كتايب.

عامل الفضاء رحلة عرب الزمن رحالت استكشافية

األسابيع ) التاسع - العارش - احلادي عرش - الثاين عرش ( األسابيع ) اخلامس - السادس - السابع - الثامن ( األسابيع ) األول - الثاين - الثالث - الرابع (
أنشطة التعلم الكفاية اخلاصة أنشطة التعلم الكفاية اخلاصة أنشطة التعلم الكفاية اخلاصة

عجائب املجرات  ١- ١ رحلة حج ١- ٤ قطرة ماء ١- ١ ١
رحلة العودة  إىل كوكب األرض  ٢- ١ بيت املقدس ٢- ٢ الرحلة العلمية يف طلب العلم  ٢ - ١ ٢

كواكب جمموعتنا الشمسية  ٣- ١ رحلة ال تنسى  ٣- ٢ الرحالة واجلغرايف " حممد اإلدرييس " ٣- ١ ٣
أول رحلة للقمر ١- ٢ ملح ماروشكا ١- ٦ مكتشف قارة أسرتاليا ١- ٧ ٤

مراكب الفضاء بني األسطورة واخليال  ٢- ٥ حصيلتي اللغوية ٣ ٢- ٤ الرتبية ٢- ٥ ٥
أمنيتي ٣-٤ خطي اجلميل ٣ ٣- ٥ نقرأ ونعرب  ٣- ٣ ٦

اإلعجاز يف الكون ١- ١٠ رحلة إىل الفوهة اجليولوجية  ١- ٨ التوأم العجيب ١- ٨ ٧
وصف الربيع ٢- ٦ رحلة البحث عن السفينة الغارقة  ١- ١٠ حصيلتي اللغوية ١ ٢ - ٤ ٨

خطي اجلميل ٥ ٣- ٥ نوخذة من بالدي ٢- ٩ تشنغ هــي   ٢- ٨ ٩
ما أفضله يف الكتابة ؟ ٣- ٦ الكون وعجائبه ٣- ٧ خطي اجلميل ١ ٣- ٥ ١٠

رحلة فيليكس  ١- ١ رحلة عرب الزمن ١- ٤ رحلة يف جسم اإلنسان ١- ١ ١١
الكوكب األمحر ٢- ١ رحلة البحث عن احلظ والعبارات الثالث  ٢- ٢ رحلة علمية إىل جسم اإلنسان    ٢- ١ ١٢
حمطات فضائية ٣- ١ أجدادنا ٣- ٢ قارات وبالد ٣- ١ ١٣

رحلة وحوار ١ - ٢ ملاذا يطارد الغراب صغار الوقواق ؟ ١- ٦ ذو اللحية احلمراء ١- ٧ ١٤
رواد الفضاء ٢- ٥ حصيلتي اللغوية ٤ ٢- ٤ أنا الكويت ٢- ٥ ١٥

زحل ٣-٤ خطي اجلميل ٤ ٣- ٥ نتعاون ونعرب  ٣- ٣ ١٦
رحلة وفائدة  ١- ١٠ الصحراء أرص العجائب ١- ٨ السبورة الذكية ١- ٨ ١٧

كيف ننقذ كوكب األرض ؟ ٢- ٦ األلعاب األوليمبية  ١ - ١٠ حصيلتي اللغوية ٢ ٢ - ٤ ١٨
خطي اجلميل ٦ ٣- ٥ زد رصيدك ٢- ٩ السندباد   ٢- ٨ ١٩

ماذا أفعل لتحسني الكتابة ؟ ٣- ٦ الدين والكون ٣- ٧ خطي اجلميل ٢ ٣- ٥ ٢٠
- مرشوع اجتامعي ) فردي ( فكرة مجيلة ) مجاعي ( املرشوع
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خطة توزيع منهج الصف الثامن - الفترة الدراسية األولى ٢٠١٧ / ٢٠١٨م

عدد الحصص
٣٦ حصة

األنشطة
تضمن احلصص أنشطة 
إثرائية وعالجية وأنشطة 

رسم كتايب.

الدرس الثالث٣الدرس الثاني٢الدرس األول١

األسبوع اخلامس - األسبوع السادس األسبوع الثالث - األسبوع الرابع األسبوع األول - األسبوع الثاين 
أنشودة من خطاب صاحب السمو أمير البالد آيات من سورة لقمان 

الفهم واالستيعاب)أ(الفهم واالستيعاب)أ(الفهم واالستيعاب)أ(
يقسم النص إىل ثالث وحدات موضوعية مستخلصا فكرة رئيسة لكل وحدة.١يضع عنوانا آخر مناسبا للخطاب السامي.١يستنتج الغاية من اآليات الكريمة.١
حيدد األبيات التي تدل عىل املعاين املقدمة إليه.٢يوضح مفهوم املسؤولية كام جاءت يف اخلطاب السامي.٢يعدد األوامر والنواهي يف اآليات الكريمة.٢
يستخلص املشاعر واإلحساسات والقيم الواردة يف النص.٣يبدي رأيه يف اهتامم صاحب السمو بالوحدة الوطنية، معلال.٣يوضح أثر العمل باألوامر الواردة يف اآليات يف حياة الفرد واملجتمع.٣
يعدد الصفات التي وصف هبا الشاعر وطنه.٤حيدد أسس املحافظة عىل وحدة الصف وتعزيز الروح الوطنية من النص.٤يذكر سبب حتذير الوصية من الرشك باهلل.٤
يوضح نظرة الشاعر لـ ) العلم والفكر واحلب ( يف وطنه.٥يدلل من النص عىل حتيل سمو األمري باحلكمة واملسؤولية.٥يعلل اقرتان شكر الوالدين بعبادة اهلل تعاىل يف اآليات.٥
يبني صفات املحبني ألوطاهنم، موضحا أثر هذه العاطفة عليهم.٦يبني اهلدف من تآزر السلطتني الترشيعية والتنفيذية.٦يستدل عىل قدرة اهلل تعاىل يف الكون من اآليات الكريمة.٦
يرشح بأسلوبه معنى بيت أو أكثر مقدم إليه.7يذكر الدور الذي حدده صاحب السمو لوسائل اإلعالم.7يرشح نتائج الظاهرة السلبية التي وردت يف اآليتني األخريتني يف املجتمع.7
يثري بأسلوبه عبارة مقدمة إليه من عبارات النص.8يلخص بأسلوبه مضمون فقرة من خطاب صاحب السمو، بجملة واحدة ممتدة.8يبني أمهية املوعظة احلسنة يف شخصية األبناء.8

الثروة اللغوية)ب(الثروة اللغوية)ب(الثروة اللغوية)ب(
يوظف كلمة من النص يف مجلة توضح معناها شفهيا.١يوظف كلمة من النص يف مجلة توضح معناها شفهيا.١يوظف كلمة من النص يف مجلة توضح معناها شفهيا.١
حيدد ) مرتادف - معنى - ضد( كلمة مستعينا بالبحث يف املصادر.٢حيدد ) مرتادف - معنى - ضد( كلمة مستعينا بالبحث يف املصادر.٢حيدد ) مرتادف - معنى - ضد( كلمة مستعينا بالبحث يف املصادر.٢
يوضح معنى كلمة يف سياقني خمتلفني.٣يوضح معنى كلمة يف سياقني خمتلفني.٣يوضح معنى كلمة يف سياقني خمتلفني.٣
يبني ) مفرد، مجع، ترصيف ( كلمة.٤يبني ) مفرد، مجع، ترصيف ( كلمة.٤يبني ) مفرد، مجع، ترصيف ( كلمة.٤

التذوق الفني)ج(التذوق الفني)ج(التذوق الفني)ج(
خيتار التعبري األمجل من تعبريين مقدمني إليه، معلال سبب اختياره.١خيتار تعبريا مجيال يف نص مقدم إليه، مبينا أثره يف املعنى.١يوضح تصويرا مجيال يف اآليات، مبينا أثره يف املعنى.١
يبني وجه الشبه بني تعبريين مقدمني إليه، موضحا رأيه يف هذا التشبيه.٢يبني رس اجلامل يف تعبري مقدم إليه من خطاب صاحب السمو.٢يبني داللة استخدام صيغة )يا بني( يف نصيحة لقامن البنه.٢

الرسم اهلجائي)د(الرسم اهلجائي)د(الرسم اهلجائي)د(
يكتب كلامت تنتهي هبمزة متطرفة عىل السطر.١يدخل ) أل ( التعريف عىل كلامت تبدأ بـ ) مهزة وصل، مهزة قطع (.١يكتب أفعاال تبدأ بـ ) مهزة وصل، مهزة قطع (.١
ينون كلامت تنتهي هبمزة متطرفة عىل السطر.٢يدخل بعض احلروف عىل كلامت معرفة تبدأ بالالم ) مثل: الليل، اللغة(.٢يكتب أسامء تبدأ بـ ) مهزة وصل، مهزة قطع (.٢

السالمة اللغوية )هـ(السالمة اللغوية )هـ(السالمة اللغوية )هـ(
يضع مبتدأ مطابقا لكل خرب مقدم إليه.١يستخرج )مبتدأ، خربا( يف نص مقدم إليه مرشوطا.١يضع يف الفراغ )مبتدأ أو خربا( مناسبا.١
يضع خربا مطابقا لكل مبتدأ مقدم إليه.٢يصوب اخلطأ النحوي يف )املبتدأ، اخلرب( يف تعبري مقدم إليه.٢يكون مجلة اسمية من كلامت مقدمة إليه.٢
حيول مجلة فعلية إىل مجلة اسمية يطابق اخلرب فيها املبتدأ.٣يضبط )املبتدأ، اخلرب( يف تعبري مقدم إليه. ٣حيول مجلة فعلية إىل مجلة اسمية.٣
يكتب مجال اسمية يطابق اخلرب فيها املبتدأ من كلامت مقدمة إليه.٤يعرب بجملة اسمية عن مضمون مقدم إليه.٤جيعل املبتدأ املفرد مثنى أو مجعا.٤

التعبري)و(التعبري)و(التعبري)و(
يتحاور مع زمالئه حول ) صورة، مقطع مرئي، تسجيل صويت ( متصل بام درسه.١يعرض ورقة عمل أمام زمالئه عن موضوع متصل بام درسه. ١يتحدث أمام زمالئه عن قيمة متصلة بام درسه.١
يكتب رسالة من ثالث فقرات حول موضوع متصل بام درسه مراعيا عنارص الرسالة.٢يكتب ثالث فقرات من تسع مجل ممتدة عن موضوع متصل بام درسه.٢يكتب فقرتني من ست مجل ممتدة عن موضوع متصل بام درسه.٢

االنتهاء من املرشوع وعرضه ثم تسليم مادته٣متابعة تنفيذ املرشوع وتقديم التوجيهات والدعم٢التكليف باملرشوع وحتديد املهام١املرشوع ) مجاعي (
الموجه الفني العام للغة العربية
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عدد الحصص
٣٦ حصة

األنشطة
تضمن احلصص أنشطة 
إثرائية وعالجية وأنشطة 

رسم كتايب.

الدرس السادس٦الدرس الخامس٥الدرس الرابع٤

األسبوع احلادي عرش - األسبوع الثاين عرش األسبوع التاسع - األسبوع العارش األسبوع السابع - األسبوع الثامن 
العالم الشرقي الذي حقق ما عجز عنه اآلخرون آيات العلمالحرية الشخصية

الفهم واالستيعاب)أ(الفهم واالستيعاب)أ(الفهم واالستيعاب)أ(
يضع عنوانا آخر مناسبا للنص.١يستنتج هدف الشاعر من النص.١حيدد املشكلة التي وردت يف النص، موضحا احلل.١
يقسم النص إىل ثالث وحدات موضوعية، مستخلصا فكرة رئيسة لكل واحدة.٢يعدد خماطر اجلهل التي عرضها الشاعر يف النص.٢يستخلص املفهوم الصحيح للحرية الشخصية، مستعينا بالنص.٢
يذكر اإلشارات التي وردت يف النص عن عبقرية الدكتور زويل ونبوغه.٣يبني قيمة العلم وأمهيته يف حياة األمم، مدلال عىل ذلك من النص.٣يدلل من النص عىل أمهية احرتام حرية اآلخرين.٣
يعدد جهود الدكتور زويل العلمية.٤يذكر صور التقدم العلمي التي بينها الشاعر يف النص.٤يعدد الضوابط األساسية للحرية الشخصية التي جيب أن يتحىل هبا املرء.٤
يبني جوانب االقتداء بشخصية الدكتور زويل.٥يعلل رضورة اقرتان العلم باألخالق.٥يوضح أثر املحافظة عىل حريات اآلخرين وحقوقهم.٥
يستدل من املوضوع عىل تشجيع دول اخلليج العربية للعلم والعلامء.٦يضيف أمثلة أخرى من املخرتعات، مبينا أثرها يف حياة الناس.٦يبني مساوئ احلرية املطلقة.٦
يبدي رأيه يف احتضان أمريكا هلذا العامل العريب املسلم، مبينا داللة ذلك.7حيدد دعوة الشاعر يف آخر النص، موضحا موقفه منها.7يذكر رأيه يف عدد من املواقف املقدمة إليه عن معنى احلرية.7
يلخص فقرة من النص مقدمة إليه بأسلوبه.8يعيد عرض بيت أو أكثر من النص بأسلوبه.8يثري الفقرة التي تتناول صور احلرية الشخصية بحقوق شخصية مل تذكر فيها.8

الثروة اللغوية)ب(الثروة اللغوية)ب(الثروة اللغوية)ب(
يوظف كلمة من النص يف مجلة توضح معناها شفهيا.١يوظف كلمة من النص يف مجلة توضح معناها شفهيا.١يوظف كلمة من النص يف مجلة توضح معناها شفهيا.١
حيدد ) مرتادف - معنى - ضد( كلمة مستعينا بالبحث يف املصادر.٢حيدد ) مرتادف - معنى - ضد( كلمة مستعينا بالبحث يف املصادر.٢حيدد ) مرتادف - معنى - ضد( كلمة مستعينا بالبحث يف املصادر.٢
يوضح معنى كلمة يف سياقني خمتلفني.٣يوضح معنى كلمة يف سياقني خمتلفني.٣يوضح معنى كلمة يف سياقني خمتلفني.٣
يبني ) مفرد، مجع، ترصيف ( كلمة.٤يبني ) مفرد، مجع، ترصيف ( كلمة.٤يبني ) مفرد، مجع، ترصيف ( كلمة.٤

التذوق الفني)ج(التذوق الفني)ج(التذوق الفني)ج(
حيدد كلمة جعلت التعبري خياليا.١يستخرج تعبريا أعجبه يف نص مقدم إليه مبينا سبب إعجابه.١حيدد كلمة جعلت التعبري خياليا.١
حيول التعبري اخليايل إىل تعبري حقيقي والعكس.٢يرشح تعبريا خياليا يف نص مقدم إليه.٢حيول التعبري اخليايل إىل تعبري حقيقي والعكس.٢

الرسم اهلجائي)د(الرسم اهلجائي)د(الرسم اهلجائي)د(
يكتب كلامت ) أسامء، أفعاال ( تنتهي بألف لينة طويلة. ]تعميق[١يكتب أسامء تنتهي بألف لينة طويلة.١يكتب أفعاال تنتهي بألف لينة طويلة.١
يكتب كلامت ) أسامء، أفعاال ( تنتهي بألف لينة مقصورة. ]تعميق[٢يكتب أسامء تنتهي بألف لينة مقصورة.٢يكتب أفعاال تنتهي بألف لينة مقصورة.٢

السالمة اللغوية )هـ(السالمة اللغوية )هـ(السالمة اللغوية )هـ(
يفرق بني اجلملة االسمية البسيطة واجلملة االسمية املمتدة.١يستخرج خربا يف نص مقدم إليه مرشوطا ) مفردا، مجلة بنوعيها، شبه مجلة بنوعيها (.١يستخرج )مبتدأ، خربا( يف نص مقدم إليه مرشوطا.١
حيول مجلة اسمية بسيطة إىل مجلة اسمية ممتدة.٢يضع خربا مرشوطا ) مفردا، مجلة بنوعيها، شبه مجلة بنوعيها ( لكل مبتدأ مقدم إليه.٢يصوب خطأ متعلقا بالتطابق بني املبتدأ واخلرب يف تعبري مقدم إليه.٢
يكتب مجلة اسمية ممتدة حمددا إضافاته.٣يقدم أخبارا خمتلفة النوع ملبتدأ حمدد.٣يضبط مبتدأ يطابق خربه يف تعبري مقدم إليه، والعكس.٣
حيول مجلة اسمية ممتدة إىل مجلة اسمية بسيطة.٤حيول اخلرب املفرد يف مجلة اسمية مقدمة إليه للمثنى واجلمع.٤يعرب بجملة اسمية يتطابق فيها املبتدأ واخلرب عن مضمون مقدم إليه.٤

التعبري)و(التعبري)و(التعبري)و(
يعرض ورقة عمل أمام زمالئه عن موضوع متصل بام درسه.١يتحاور مع زمالئه حول )صورة/مقطع مرئي/ تسجيل صويت( متصل بام درسه.١يتحدث أمام زمالئه حول قضية متصلة بام درسه.١
يعد تقريرا عن شحصية علمية ذات أثر يف املجتمع.٢يكتب ثالث فقرات من عرش مجل عن موضوع متصل بام درسه.٢يكتب رسالة من ثالث فقرات حول موضوع متصل بام درسه مراعيا عنارص الرسالة.٢

االنتهاء من املرشوع وعرضه ثم تسليم مادته٣متابعة تنفيذ املرشوع وتقديم التوجيهات والدعم٢التكليف باملرشوع وحتديد املهام١املرشوع ) فردي (
الموجه الفني العام للغة العربية
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الدرس الثالث ٣ الدرس الثاين ٢ الدرس األول ١

عدد الحصص
٣٦ حصة

األنشطة
تضمن احلصص أنشطة 
إثرائية وعالجية وأنشطة 

رسم كتايب.

األسبوع اخلامس - األسبوع السادس األسبوع الثالث - األسبوع الرابع  األسبوع األول - األسبوع الثاين
ملجأ احلرية النادي العلمي من سورة الرعد

الفهم واالستيعاب )أ( الفهم واالستيعاب )أ( الفهم واالستيعاب )أ(
يستنتج هدف الشاعر من األبيات. ١ يميز بني فكرة ومعلومة وردتا يف النص. ١ يستخلص الغاية من النص القرآين الكريم. ١

يستخلص فكرة رئيسة من األبيات. ٢ يذكر معلومتني عن مؤسسة علمية من النص. ٢ يعدد دالئل قدرة اهلل يف الكون كام وردت يف اآليات الكريمة. ٢
يستنبط املشاعر واإلحساسات الواردة يف األبيات. ٣ يدلل عىل تشجيع الكويت للنوادي العلمية. ٣ يصف إحدى دالئل قدرة اهلل يف الكون مبينا ما فيها من قدرة وإعجاز. ٣

يبني األثر اإلجيايب لقيام األغنياء بواجبهم نحو رعاية اليتيم. ٤ يبني الطموحات التي هيدف النادي العلمي إىل حتقيقها. ٤ يستنتج ما حيدث لألرض لوال تدبري اهلل تعاىل. ٤
يعدد اخلدمات التي تقدمها دار رعاية األيتام للطفل اليتيم.  ٥ يعدد أنشطة النادي العلمي. ٥ يذكر حجة الكفار يف إنكارهم البعث. ٥

يوضح أثر عدم االهتامم بالطفل اليتيم بتنشئته السليمة وتعليمه. ٦ يعلل سبب وصول النادي العلمي يف الكويت إىل رتبة العاملية. ٦ يوضح من كالم منكري البعث ما يدل عىل بطالن حجتهم. ٦
يقرتح صورا أخرى جيدر باألغنياء القيام هبا يف خدمة املجتمع. ٧ يستدل من أنشطة النادي العلمي ما يؤكد مواكبته التسارع يف املجال العلمي. ٧ يبني جزاء منكري البعث. ٧

الثروة اللغوية )ب( الثروة اللغوية )ب( الثروة اللغوية )ب(
يوظف كلمة من النص يف مجلة توضح معناها شفهيا. ١ يوظف كلمة من النص يف مجلة توضح معناها شفهيا. ١ يوظف كلمة من النص يف مجلة توضح معناها شفهيا. ١

حيدد ) مرتادف - معنى - ضد( كلمة مستعينا بالبحث يف املصادر. ٢ حيدد ) مرتادف - معنى - ضد( كلمة مستعينا بالبحث يف املصادر. ٢ حيدد ) مرتادف - معنى - ضد( كلمة مستعينا بالبحث يف املصادر. ٢
يوضح معنى كلمة يف سياقني خمتلفني. ٣ يوضح معنى كلمة يف سياقني خمتلفني. ٣ يوضح معنى كلمة يف سياقني خمتلفني. ٣

يبني ) مفرد، مجع، ترصيف ( كلمة. ٤ يبني ) مفرد، مجع، ترصيف ( كلمة. ٤ يبني ) مفرد، مجع، ترصيف ( كلمة. ٤
التذوق الفني )ج( التذوق الفني )ج( التذوق الفني )ج(

يبني اجلامل يف تعبري خيايل ورد يف النص. ١ يستخدم املؤكدات اللفظية يف تأكيد مجل مقدمة له. ١ يستنتج داللة بعض الكلامت يف النص. ١
يبني ما توحي به بعض األلفاظ التي وردت يف النص. ٢ يوضح اخليال يف تعبري خيايل مقدم إليه مبينا املعنى الذي أبرزه. ٢ يوضح دقة التصوير يف اآليات املقدمة إليه. ٢

الرسم اهلجائي )ب( الرسم اهلجائي )ب( الرسم اهلجائي )ب(
يكتب كلامت تتضمن مهزة متوسطة عىل واو. ١ يكتب كلامت تتضمن مهزة متوسطة عىل األلف. ١ يكتب كلامت تتضمن حرفا ينطق وال يكتب. ١

يكتب كلامت تضمنت مهزة متوسطة عىل السطر. ٢ يكتب كلامت تتضمن مهزة متوسطة عىل نربة. ٢ يكتب كلامت تتضمن حرفا يكتب وال ينطق. ٢
السالمة اللغوية )هـ( السالمة اللغوية )هـ( السالمة اللغوية )هـ(

حيدد يف اجلمل املقدمة إليه حرفا ناسخا مبينا معناه. ١ حيدد يف اجلمل املقدمة إليه فعال ناسخا مبينا معناه. ١ يستخرج خربا تقدم عىل املبتدأ ) وجوبا-جوازا( مبينا السبب. ١
يدخل حرفا ناسخا عىل مجلة اسمية مع ضبط اسمه وخربه. ٢ يدخل فعال ناسخا عىل مجلة اسمية مع ضبط اسمه وخربه. ٢ حيول خربا جائز التقديم إىل خرب واجب التقديم يف مجلة مقدمة له. ٢

يصوب اخلطأ النحوي يف اسم احلرف الناسخ أو خربه يف تعبري مقدم إليه. ٣ يصوب اخلطأ النحوي يف اسم الفعل الناسخ أو خربه يف تعبري مقدم إليه. ٣ يضع سؤاال جلواب حمدد يف مجلة تقدم فيها اخلرب عىل املبتدأ. ٣
يصوغ مجلة مفيدة تتضمن حرفا ناسخا صياغة سليمة.  ٤ يصوغ مجلة مفيدة تتضمن فعال ناسخا صياغة سليمة.  ٤ يصوغ مجلة اسمية تقدم فيها اخلرب عىل املبتدأ ) جوازا- وجوبا(. ٤

التعبري )و( التعبري )و( التعبري )و(
يتحاور مع زمالئه حول )صورة / مقطع مرئي / تسجيل صويت ( متصل بام درسه. ١ يتحاور مع زمالئه حول صورة متصلة بموضوع درسه. ١ يتحدث أمام زمالئه حول موضوع مما درسه. ١

يكتب خاطرة متعلقة بام درسه مراعيا أسس كتابة اخلاطرة. ٢ يكتب تقريرا حول موضوع متصل بام درسه مراعيا سالمة كتابة التقرير. ٢ يكتب خاطرة من إبداعه حول موضوع متصل بام درسه. ٢
االنتهاء من املرشوع وعرضه ثم تسليم مادته ٣ متابعة تنفيذ املرشوع وتقديم التوجيهات والدعم ٢ التكليف باملرشوع وحتديد املهام ١ ) املرشوع ) مجاعي
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تابع / خطة توزيع منهج الصف الثامن - الفترة الدراسية الثانية ٢٠١٧ / ٢٠١٨م

الدرس السادس ٦ الدرس الخامس ٥ الدرس الرابع ٤

عدد الحصص
٣٦ حصة

األنشطة
تضمن احلصص أنشطة 
إثرائية وعالجية وأنشطة 

رسم كتايب.

األسبوع احلادي عرش - األسبوع الثاين عرش األسبوع التاسع - األسبوع العارش  األسبوع السابع - األسبوع الثامن
رؤية مستقبلية مروءة وسيادة امرأة من بالدي

الفهم واالستيعاب )أ( الفهم واالستيعاب )أ( الفهم واالستيعاب )أ(
حيدد مشكلة أو قضية وردت يف النص. ١ يوضح مالمح البيئة التي عاش فيها الشاعر. ١ يبني اهلدف من دراسة شخصية سعاد الصباح. ١

يوضح أسباب ) املشكلة- القضية (. ٢ يستخلص القيم من األبيات موضحا أثرها يف العالقات االجتامعية. ٢ يستنتج أبرز الصفات التي متيزت هبا سعاد الصباح. ٢
يبني آثار تلك )املشكلة - القضية( عىل الفرد واملجتمع. ٣ يرشح بأسلوبه معنى بيت أو أكثر من النص. ٣ يدلل عىل ارتباط الشاعرة بوطنها. ٣

يذكر حل ) املشكلة- القضية ( الذي ورد يف النص. ٤ يبني املقصود ببعض التعبريات يف النص. ٤ يذكر داللة ترمجة أشعار سعاد الصباح إىل العديد من اللغات. ٤
يقرتح حال آخر ) للمشكلة - للقضية( غري الذي ورد يف النص. 5 يعدد أسباب السيادة والرشف التي وردت يف النص. 5 يعلل منح سعاد الصباح بطاقة عضوية من املنظمة العربية حلقوق اإلنسان. 5

يلخص مضمون فقرة من النص بجملة وافية. ٦ يذكر أوجه اخلالف بني الشاعر وقومه من فهمه للنص. ٦ خيتار اجلانب الذي أعجبه يف شخصية سعاد الصباح موضحا سبب اإلعجاب به. ٦
يستنتج من النص ما يؤكد اهتامم الكويت وأمريها بقضايا أمتها العربية. 7 يسجل مالحظاته عىل موقف ما أو حدث ورد يف النص. 7 يذكر بعض السامت التي متيزت هبا أشعار سعاد الصباح. 7

الثروة اللغوية )ب( الثروة اللغوية )ب( الثروة اللغوية )ب(
يوظف كلمة من النص يف مجلة توضح معناها شفهيا. ١ يوظف كلمة من النص يف مجلة توضح معناها شفهيا. ١ يوظف كلمة من النص يف مجلة توضح معناها شفهيا. ١

حيدد ) مرتادف - معنى - ضد( كلمة مستعينا بالبحث يف املصادر. ٢ حيدد ) مرتادف - معنى - ضد( كلمة مستعينا بالبحث يف املصادر. ٢ حيدد ) مرتادف - معنى - ضد( كلمة مستعينا بالبحث يف املصادر. ٢
يوضح معنى كلمة يف سياقني خمتلفني. ٣ يوضح معنى كلمة يف سياقني خمتلفني. ٣ يوضح معنى كلمة يف سياقني خمتلفني. ٣

يبني ) مفرد، مجع، ترصيف ( كلمة. ٤ يبني ) مفرد، مجع، ترصيف ( كلمة. ٤ يبني ) مفرد، مجع، ترصيف ( كلمة. ٤
التذوق الفني )ج( التذوق الفني )ج( التذوق الفني )ج(

يبني ما توحي به بعض األلفاظ التي وردت يف النص. ١ يستخدم املؤكدات اللفظية يف تأكيد تعبري مقدم إليه. ١ يبني اجلامل يف تعبري مقدم إليه. ١
يعلل ندرة اخليال يف النص. ٢ يبني اجلامل يف تعبري خيايل ورد يف النص. ٢ يبني ما توحي به بعض األلفاظ التي وردت يف النص. ٢

الرسم اهلجائي )ب( الرسم اهلجائي )ب( الرسم اهلجائي )ب(
ينطق نطقا صحيحا كلامت تتضمن حروفا تكتب وال تنطق. ١ يكتب كلامت تتضمن مهزة متطرفة مع تنوين بالفتح والضم. ١ يكتب كلامت تضمنت مهزة متطرفة عىل السطر. ١

يصوب اخلطأ يف رسم اهلمزة املتوسطة يف كلامت مقدمة إليه. ٢ يكتب كلامت تتضمن مهزة متطرفة مع تنوين بالكرس والضم. ٢ يكتب كلامت تنتهي هبمزة متطرفة عىل الواو واأللف. ٢
السالمة اللغوية )هـ( السالمة اللغوية )هـ( السالمة اللغوية )هـ(

يكتب مجال اسمية يأيت فيها اخلرب عىل األصل مبينا السبب. ١ يستبدل بفعل ناسخ حرفا ناسخا مغريا ما يلزم. ١ حيدد املضاف واملضاف إليه يف مجلة مقدمة إليه. ١
يكتب مجال اسمية تقدم فيها اخلرب عىل املبتدأ مع ذكر السبب. ٢ يصوغ تعبريا يتضمن )فعال - حرفا( ناسخا صياغة مضبوطة. ٢ يضبط املضاف واملضاف إليه ضبطا صحيحا. ٢

يوظف اسام مقدما إليه بحيث يكون مضافا أو مضافا إليه. ٣ حيول اسم الناسخ وخربه من املفرد إىل املثنى واجلمع. ٣ يبني ما حذف بسبب اإلضافة يف عدد من اجلمل املقدمة إليه. ٣
يصوب اخلطأ النحوي يف اإلضافة يف مجل مقدمة إليه. ٤ يصوب خطأ نحويا وقع يف اسم الناسخ أو خربه ٤ يصوغ تعبريا يتضمن مضافا ومضافا إليه صياغة صحيحة. ٤

التعبري )و( التعبري )و( التعبري )و(
يتحاور مع زمالئه حول قضية متصلة بام درسه. ١ يتحدث أمام زمالئه عن القيم التي تزيد روابط األخوة يف املجتمع. ١ يتحدث أمام زمالئه حول شخصية من موضوع درسه. ١

يكتب تقريرا عن موضوع متصل بام درسه مراعيا أسس كتابة التقرير. ٢ يكتب فقرتني عن العادات اجلاهلية التي أبقاها اإلسالم. ٢ يكتب ثالث تسع مجل ممتدة حول موضوع متصل بام درسه. ٢
االنتهاء من املرشوع وعرضه ثم تسليم مادته ٣ متابعة تنفيذ املرشوع وتقديم التوجيهات والدعم ٢ التكليف باملرشوع ١ املرشوع ) فردي (
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خطة توزيع منهج الصف التاسع - الفترة الدراسية األولى ٢٠١٧ / ٢٠١٨م

عدد الحصص
٣٦ حصة

األنشطة
تضمن احلصص أنشطة 
إثرائية وعالجية وأنشطة 

رسم كتايب.

الدرس الثالث٣الدرس الثاني٢الدرس األول١

األسبوع اخلامس - األسبوع السادس األسبوع الثالث - األسبوع الرابع األسبوع األول - األسبوع الثاين 
السمع الحياء آيات من سورة النور 

الفهم واالستيعاب)أ(الفهم واالستيعاب)أ(الفهم واالستيعاب)أ(
يستنتج هدف الكاتب من النص.١يستنتج هدف الشاعر من النص.١يستخلص املعاين الرئيسية لآليات الكريمة.١
يقرتح عنوانا مناسبا لكل فقرة من فقرات النص.٢يعدد القيم التي يدعو إليها النص.٢يصنف القيم الواردة يف اآليات إىل قيم إيامنية وأخرى اجتامعية.٢
يبني أمهية احلواس بالنسبة لإلنسان.٣يعلل حتذير الشاعر من مصاحبة ذي اخللق الدينء.٣يوضح أثر االلتزام بالقيم اإليامنية والقيم االجتامعية يف الفرد واملجتمع.  ٣
يذكر من النص بعض املعلومات عن اجلهاز السمعي.٤يبني أثر احلياء عىل الفرد واملجتمع.٤يبني من اآليات الكريمة )ما تأمر به، ما تبيحه، ما تنهى عنه(. ٤
يوضح وظيفة كل جزء يف جهاز السمع.٥يستخلص السامت الشخصية للشاعر، مستدال من أبيات النص.٥يعلل ما جاء يف اآليات الكريمة من أمر وإباحة وهني.٥
يعدد احلاالت التي تعوق السمع عند اإلنسان.٦يوضح الفرق بني احلياء واخلجل )من خالل مصادر البحث(.٦يعدد الفئات التي أبيح للمرأة أن تبدي زينتها أمامهم.٦
يدلل من النص عىل إعجاب الكاتب باجلهاز السمعي.٧يبني املقصود ببعض التعبريات الواردة يف النص.٧يضع جمموعة مبادئ حتكم سلوك اإلنسان السليم، مستعينا باآليات الكريمة.٧
يثري مضمون فقرة من النص.8يعيد عرض بيت من أبيات النص بأسلوبه ) منثورا (.8يلخص معاين اآليات الكريمة بأسلوبه.8

الثروة اللغوية)ب(الثروة اللغوية)ب(الثروة اللغوية)ب(
يوظف كلمة من النص يف مجلة توضح معناها شفهيا.١يوظف كلمة من النص يف مجلة توضح معناها شفهيا.١يوظف كلمة من النص يف مجلة توضح معناها شفهيا.١
حيدد ) مرتادف - معنى - ضد( كلمة مستعينا بالبحث يف املصادر.٢حيدد ) مرتادف - معنى - ضد( كلمة مستعينا بالبحث يف املصادر.٢حيدد ) مرتادف - معنى - ضد( كلمة مستعينا بالبحث يف املصادر.٢
يوضح معنى كلمة يف سياقني خمتلفني.٣يوضح معنى كلمة يف سياقني خمتلفني.٣يوضح معنى كلمة يف سياقني خمتلفني.٣
يبني ) مفرد، مجع، ترصيف ( كلمة.٤يبني ) مفرد، مجع، ترصيف ( كلمة.٤يبني ) مفرد، مجع، ترصيف ( كلمة.٤

التذوق الفني)ج(التذوق الفني)ج(التذوق الفني)ج(
حيول تعبريا حقيقيا إىل تعبري خيايل، والعكس.١يصوغ بأسلوبه تشبيها، مستوفيا أركانه.١حيدد من النص القرآين كلمتني بينهام عالقة تضاد يف املعنى، مبينا فائدته.١
يعلل قلة التعبريات اخليالية يف النص.٢يبني وجه الشبه بني شيئني ضمن تعبري خيايل يف نص مقدم إليه. ٢خيرج من اآليات أسلوب استفهام، مبينا الغرض منه.٢

الرسم اهلجائي)د(الرسم اهلجائي)د(الرسم اهلجائي)د(
يكتب كلامت تنتهي هبمزة متطرفة عىل السطر.١يدخل ) أل ( التعريف عىل كلامت تبدأ بـ ) مهزة وصل، مهزة قطع (.١يكتب أفعاال تبدأ بـ ) مهزة وصل، مهزة قطع (.١
ينون كلامت تنتهي هبمزة متطرفة عىل السطر.٢يدخل بعض احلروف عىل كلامت معرفة تبدأ بالالم ) مثل: الليل، اللغة(.٢يكتب أسامء تبدأ بـ ) مهزة وصل، مهزة قطع (.٢

السالمة اللغوية )هـ(السالمة اللغوية )هـ(السالمة اللغوية )هـ(
يستخرج )مجلة الرشط، مجلة اجلواب( لرشط غري جازم يف نص مقدم إليه. ١يستخرج )فعل الرشط، فعل اجلواب( لرشط جازم يف نص مقدم إليه.١حيول اجلملة الفعلية من املعلوم إىل املجهول، والعكس.١
يستبدل بأداة رشط جازمة أداة رشط غري جازمة مغريا ما يلزم والعكس.  ٢يضبط )فعل الرشط، فعل اجلواب( يف تعبري مقدم إليه.٢يستخرج نائب فاعل يف نص مقدم إليه مرشوطا.٢
يصوب اخلطأ النحوي يف أسلوب رشط مقدم إليه.٣يربط بني مجلتني مقدمتني إليه بأداة رشط جازمة مناسبة.٣يصوب اخلطأ النحوي يف مجلة مبنية للمجهول.٣
يصوغ أسلوب رشط بأداة رشط غري جازمة.٤يصوغ أسلوب رشط بأداة رشط جازمة.٤يصوغ تعبريا يتضمن فعال مبنيا للمجهول مرشوطا.٤

التعبري)و(التعبري)و(التعبري)و(
يتحاور مع زمالئه حول ) صورة، مقطع مرئي، تسجيل صويت ( متصل بام درسه.١يتحدث أمام زمالئه حول قضية متصلة بام درسه.١يعرض ورقة عمل أمام زمالئه عن موضوع متصل بام درسه.١
يكتب ثالث فقرات حول موضوع متصل بام درسه مراعيا استخدام عالمات الرتقيم.٢يكتب ثالث فقرات حول موضوع متصل بام درسه مراعيا استخدام عالمات الرتقيم.٢يكتب فقرتني حول موضوع متصل بام درسه مراعيا استخدام عالمات الرتقيم.٢

االنتهاء من املرشوع وعرضه ثم تسليم مادته٣متابعة تنفيذ املرشوع وتقديم التوجيهات والدعم٢التكليف باملرشوع وحتديد املهام١املرشوع ) مجاعي (

الموجه الفني العام للغة العربية
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تابع / خطة توزيع منهج الصف التاسع - الفترة الدراسية األولى ٢٠١٧ / ٢٠١٨م

عدد الحصص
٣٦ حصة

األنشطة
تضمن احلصص أنشطة 
إثرائية وعالجية وأنشطة 

رسم كتايب.

الدرس السادس٦الدرس الخامس٥الدرس الرابع٤

األسبوع احلادي عرش - األسبوع الثاين عرش األسبوع التاسع - األسبوع العارش األسبوع السابع - األسبوع الثامن 
الحمامة والثعلب ومالك الحزين ابتسم للحياة من خطاب صاحب السمو أمير البالد 

الفهم واالستيعاب)أ(الفهم واالستيعاب)أ(الفهم واالستيعاب)أ(
يعدد عنارص القصة.١يعدد القيم التي تضمها النص.١يستنتج الغاية الرئيسة من اخلطاب السامي.١
حيدد من القصة املشكلة وحلها.٢يبني أثر التحيل بام ورد يف النص من قيم عىل الفرد واملجتمع ٢يستخلص الفكر الرئيسية من اخلطاب السامي.٢
يصف الشخصيات الواردة يف القصة يف ضوء ترصفاهتا.٣يربز أهم املشاعر واإلحساسات التي عرب عنها النص٣يبني من اخلطاب السامي )ما يؤكد عليه ويذكر به، وما يتطلع إليه(.٣
يبدي رأيه يف ترصف كل شخصية يف القصة، معلال.٤يستخلص فكرا جزئية ألبيات من النص.٤يعلل اهتامم سمو األمري بوسائل اإلعالم يف خطابه.٤
يعلل أمهية النصيحة يف ضوء فهمه ألحداث القصة.٥يعلل حتذير الشاعر من التعرض للهموم ولألحزان.٥يعدد مالمح الدولة العرصية التي يتطلع إليها سمو  األمري.٥
يذكر موقفا أعجبه من القصة، مدلال.٦يوضج الفرق بني التفاؤل والرضا )من خالل البحث يف املصادر(٦يوضح أثر العمل بام جاء يف اخلطاب السامي يف املجتمع الكويتي.٦
يستخلص احلكمة املستفادة من املصري الذي آل إليه مالك احلزين.٧يستدل من النص عىل أن اهلل تعاىل خلق الطبيعة ضاحكة باسمة.٧يدلل من النص عىل متتع سمو األمري بالنظر البعيد واسترشاف املستقبل.٧
ينمي حدثا من أحدث القصة بمواقف وإضافات من خياله8يعيد عرض بيت من أبيات النص بأسلوبه.8يلخص مضمون فقرة من اخلطاب السامي بأسلوبه.8

الثروة اللغوية)ب(الثروة اللغوية)ب(الثروة اللغوية)ب(
يوظف كلمة من النص يف مجلة توضح معناها شفهيا.١يوظف كلمة من النص يف مجلة توضح معناها شفهيا.١يوظف كلمة من النص يف مجلة توضح معناها شفهيا.١
حيدد ) مرتادف - معنى - ضد( كلمة مستعينا بالبحث يف املصادر.٢حيدد ) مرتادف - معنى - ضد( كلمة مستعينا بالبحث يف املصادر.٢حيدد ) مرتادف - معنى - ضد( كلمة مستعينا بالبحث يف املصادر.٢
يوضح معنى كلمة يف سياقني خمتلفني.٣يوضح معنى كلمة يف سياقني خمتلفني.٣يوضح معنى كلمة يف سياقني خمتلفني.٣
يبني ) مفرد، مجع، ترصيف ( كلمة.٤يبني ) مفرد، مجع، ترصيف ( كلمة.٤يبني ) مفرد، مجع، ترصيف ( كلمة.٤

التذوق الفني)ج(التذوق الفني)ج(التذوق الفني)ج(
يصنف بعض األساليب الواردة يف النص إىل: )خرب- إنشاء(.١يصنف كلامت وعبارات يف نص مقدم إليه إىل حقلني دالليني )الفرح، احلزن(١خيتار التعبري األمجل من تعبريين مقدمني إليه، مبينا السبب.١
يبني ما توحي به بعض كلامت النص وعباراته.٢يصف اإلنسان )السعيد، احلزين( بتعبريات خيالية.٢حيدد أركان التشبيه يف تعبري مقدم إليه.٢

الرسم اهلجائي)د(الرسم اهلجائي)د(الرسم اهلجائي)د(
يكتب كلامت ) أسامء، أفعاال ( تنتهي بألف لينة طويلة. ]تعميق[١يكتب أسامء تنتهي بألف لينة طويلة.١يكتب أفعاال تنتهي بألف لينة طويلة.١
يكتب كلامت ) أسامء، أفعاال ( تنتهي بألف لينة مقصورة. ]تعميق[٢يكتب أسامء تنتهي بألف لينة مقصورة.٢يكتب أفعاال تنتهي بألف لينة مقصورة.٢

السالمة اللغوية )هـ(السالمة اللغوية )هـ(السالمة اللغوية )هـ(
حيدد الفاعل يف أسلوب ذم مبينا نوعه.١حيدد الفاعل يف أسلوب مدح، مبينا نوعه.١يستخرج أسلوب قسم يف نص مقدم إليه، مبينا نوعه.١
يصوب اخلطأ النحوي يف أسلوب الذم ضمن تعبري مقدم إليه.٢يصوب اخلطأ النحوي يف أسلوب املدح ضمن تعبري مقدم إليه.٢يصوب اخلطأ يف جواب القسم ضمن تعبري مقدم إليه٢
يستبدل بفعل للذم فعال آخر للذم، مغريا ما يلزم.٣يستبدل بفعل للمدح فعال آخر للمدح مغريا ما يلزم.٣يكمل مجلة بجواب قسم )مثبت، منفي( مناسب.٣
يصوغ أسلوب ذم مرشوطا صياغة سليمة.٤يصوغ أسلوب مدح مرشوطا.٤يصوغ أسلوب قسم )مثبت، منفي( صياغة سليمة ٤

التعبري)و(التعبري)و(التعبري)و(
يغري مسار حدث من أحداث القصة وفقا خلياله بلغة سليمة.١يتحاور مع زمالئه حول )صورة، مقطع مرئي، تسجيل صويت( متصل بام درسه.١يتحدث أمام زمالئه عن موضوع متصل بام درسه.١
يكتب رسالة من ثالث فقرات حول موضوع متصل بام درسه، مراعيا عنارص الرسالة.٢يكتب خاطرة متصلة بام درسه، مستوفيا أسسها. ٢يكتب تقريرا حول موضوع مقدم إليه، مستوفيا عنارص التقرير.٢

االنتهاء من املرشوع وعرضه ثم تسليم مادته٣متابعة تنفيذ املرشوع وتقديم التوجيهات والدعم٢التكليف باملرشوع وحتديد املهام١املرشوع ) فردي (
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الدرس الثالث ٣ الدرس الثاين ٢ الدرس األول ١

عدد الحصص
٣٦ حصة

األنشطة
تضمن احلصص أنشطة 
إثرائية وعالجية وأنشطة 

رسم كتايب.

األسبوع اخلامس - األسبوع السادس األسبوع الثالث - األسبوع الرابع  األسبوع األول - األسبوع الثاين
ريح السواحل ثورة االتصاالت اإلنفاق يف سبيل اهلل

الفهم واالستيعاب )أ( الفهم واالستيعاب )أ( الفهم واالستيعاب )أ(
يستخلص الفكرة الرئيسية التي يدور حوهلا النص. ١ يستخلص املحور األسايس الذي يدور حوله النص. ١ يستنتج الغاية من النص القرآين. ١

يبني نوع الشعر الذي ينتمي إليه النص. ٢ يذكر ثالث معلومات وردت يف النص. ٢ يستخلص معنى جزئيا من آية كريمة. ٢
يقسم النص إىل وحدتني فكريتني. ٣ يوضح دور وسائل االتصاالت يف جوانب احلياة املتنوعة. ٣ يوضح مثال مرضوبا من النص القرآين مبينا الغاية منه. ٣

يستخلص أبرز املشاعر واإلحساسات التي تضمنها أبيات النص. ٤ يعلل احتالل اإلبل مكانة عظيمة لدى العرب قديام . ٤ يذكر ما يبطل الصدقة. ٤
يذكر األمل الذي يراود الشاعر يف النص. ٥ يستدل من النص عىل إمكان حتول ما يعتقده اإلنسان خياال إىل واقع. ٥ يمثل ملوقف يكون فيه القول ) املعروف ( خري من الصدقة. ٥

يعلل شعور اإلنسان باحلنني لوطنه حينام يبتعد عنه ٦ يبني العالقة بني تطور وسائل االتصال وبني حاجة اإلنسان إىل التنقل. ٦ يعدد صفات املنافقني كام وردت من النص القرآين ٦
يوضح نظرة الشاعر لكل من ) تاريخ الكويت، شعبها، مستقبلها (. ٧ يوازن بني وسائل االتصاالت قديام وحديثا. ٧ يقارن بني وعدين ورد ذكرمها يف النص القرآين ٧

يعيد عرض بيت من أبيات النص بأسلوبه. ٨ يثري مضمون فقرة من النص بأسلوبه. ٨ يلخص معاين اآليات الكريمة بأسلوبه. ٨
الثروة اللغوية )ب( الثروة اللغوية )ب( الثروة اللغوية )ب(

يوظف كلمة من النص يف مجلة توضح معناها شفهيا. ١ يوظف كلمة من النص يف مجلة توضح معناها شفهيا. ١ يوظف كلمة من النص يف مجلة توضح معناها شفهيا. ١
حيدد ) مرتادف - معنى - ضد( كلمة مستعينا بالبحث يف املصادر. ٢ حيدد ) مرتادف - معنى - ضد( كلمة مستعينا بالبحث يف املصادر. ٢ حيدد ) مرتادف - معنى - ضد( كلمة مستعينا بالبحث يف املصادر. ٢

يوضح معنى كلمة يف سياقني خمتلفني. ٣ يوضح معنى كلمة يف سياقني خمتلفني. ٣ يوضح معنى كلمة يف سياقني خمتلفني. ٣
يبني ) مفرد، مجع، ترصيف ( كلمة. ٤ يبني ) مفرد، مجع، ترصيف ( كلمة. ٤ يبني ) مفرد، مجع، ترصيف ( كلمة. ٤

التذوق الفني )ج( التذوق الفني )ج( التذوق الفني )ج(
خيتار من عدة بدائل ما يوحي به ) تعبري ( ورد يف النص. ١ يبني املعنى الذي أفاده تعبري مجيل ورد يف النص. ١ حيدد تعبريا أثار اهتاممه وما تركه من أثر يف نفسه. ١

يبني احلالة النفسية التي يوحي هبا ) بيت ( ورد يف النص. ٢ حيول تعبريا خياليا إىل تعبري حقيقي والعكس. ٢ حيول تعبريا خياليا إىل تعبري حقيقي والعكس. ٢
الرسم اهلجائي )ب( الرسم اهلجائي )ب( الرسم اهلجائي )ب(

يكتب كلامت تنتهي هبمزة متطرفة عىل واو. ١ يكتب كلامت تنتهي هبمزة متطرفة عىل واو. ١ يكتب كلامت تنتهي هبمزة متطرفة عىل ألف. ١
يكتب كلامت تنتهي هبمزة متطرفة عىل ياء. ٢ يكتب كلامت تنتهي هبمزة متطرفة عىل ياء. ٢ يكتب كلامت تنتهي هبمزة متطرفة عىل سطر. ٢

السالمة اللغوية )هـ( السالمة اللغوية )هـ( السالمة اللغوية )هـ(
حيدد مكونات أسلوب االختصاص يف األمثلة املقدمة إليه. ١ حيدد ) املحذر - املحذر منه ( يف صورة التحذير بـ ) إيا (. ١ حيدد ) املغرى به - املحذر منه ( يف أسلوب اإلغراء والتحذير.  ١

يمأل الفراغ بمختص مناسب. ٢ يضبط )املحذر منه ( يف صورة التحذير بـ ) إيا (. ٢ يميز بني صور ) املغرى به - املحذر منه ( يف األمثلة املقدمة إليه. ٢
يضبط االسم املختص ضبطا صحيحا. ٣ يصوغ أسلوب ) إغراء - حتذير ( مرشوطا. ٣ يقدر املحذوف يف أسلوب اإلغراء والتحذير.  ٣

حيول املبتدأ إىل اسم خمتص. ٤ يصوب اخلطأ يف ضبط ) املغرى به - املحذر منه ( يف األمثلة املقدمة إليه. ٤ يضبط ) املغرى به - املحذر منه ( يف األمثلة املقدمة إليه. ٤
التعبري )و( التعبري )و( التعبري )و(

يتحدث أمام زمالئه حول قضية وطنية متصلة بام درسه. ١ يتحاور مع زمالئه حول موضوع علمي متصل بام درسه. ١ يتحاور مع زمالئه معلقا عىل موقف ) إجيايب - سلبي ( متصل بام درسه. ١
يكتب تقريرا مراعيا أسس كتابته. ٢ يكتب تقريرا مراعيا أسس كتابته. ٢ يكتب تعليقا حول موضوع متصل بام درسه مراعيا أسس التعليق.  ٢

االنتهاء من املرشوع وعرضه ثم تسليم مادته ٣ متابعة تنفيذ املرشوع وتقديم التوجيهات والدعم ٢ التكليف باملرشوع وحتديد املهام ١ املرشوع ) مجاعي (
الموجه الفني العام للغة العربية
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الدرس السادس ٦ الدرس الخامس ٥ الدرس الرابع ٤

عدد الحصص
٣٦ حصة

األنشطة
تضمن احلصص أنشطة 
إثرائية وعالجية وأنشطة 

رسم كتايب.

األسبوع احلادي عرش - األسبوع الثاين عرش األسبوع التاسع - األسبوع العارش  األسبوع السابع - األسبوع الثامن
من خطاب صاحب السمو أمري البالد يا بن احلياة عربة اهلجرة

الفهم واالستيعاب )أ( الفهم واالستيعاب )أ( الفهم واالستيعاب )أ(
يذكر مناسبة اخلطاب وما تعلق هبا من معان دينية. ١ يستنتج الفكرة الرئيسة املعربة عن النص بأسلوبه. ١ يوضح هدف الكاتب من النص. ١

يصنف القيم الواردة مستدال عليها من عبارات اخلطاب. ٢ يستخلص القيم التي يدعو إليها الشاعر. ٢ يبني ما أمتاز به الكاتب عن غريه يف تناول موضوع اهلجرة. ٢
يسجل مالحظاته حول موقف إنساين ورد يف اخلطاب. ٣ يذكر مالمح شخصية الشاعر. ٣ يستخلص من املوضوع اهلدف من اهلجرة ودرسا مستفادا منها.  ٣

يستخلص من اخلطاب ما يكشف عن مالمح شخصية سمو األمري وصفاته. ٤ يستنتج الغاية من رسم الشاعر صورتني متقابلتني لإلنسان. ٤ يعدد صفات الرسول  التي أهبرت العرب.  ٤
حيدد ) قضية - مشكلة ( عرض هلا سمو األمري يف خطابه. ٥ يدلل عىل تأثر الشاعر بمظاهر الطبيعة يف عرض أفكاره. ٥ يدلل من املوضوع عىل صفة من صفات الرسول الكريم. ٥

يبني من اخلطاب خطورة ) قضية - مشكلة ( وأثرها عىل املجتمع. ٦ يعني من عبارات النص ما يشري إىل مظاهر ) احلرية - العبودية (. ٦ يذكر تعليال مناسبا حلدث ورد يف املوضوع. ٦
يوضح احللول التي ذكرها سمو األمري حلل ) قضية - مشكلة (. ٧ يوضح مسؤولية اإلنسان عن فقد احلرية. ٧ يستنتج من النص صفتني بارزتني يف شخصية كل من أيب بكر وعيل. ٧

يلخص مضمون فقرتني من اخلطاب بأسلوبه. ٨ يعيد عرض بيت من أبيات النص منثورا بأسلوبه. ٨ يثري مضمون فقرة من النص بأسلوبه. ٨
الثروة اللغوية )ب( الثروة اللغوية )ب( الثروة اللغوية )ب(

يوظف كلمة من النص يف مجلة توضح معناها شفهيا. ١ يوظف كلمة من النص يف مجلة توضح معناها شفهيا. ١ يوظف كلمة من النص يف مجلة توضح معناها شفهيا. ١
حيدد ) مرتادف - معنى - ضد( كلمة مستعينا بالبحث يف املصادر. ٢ حيدد ) مرتادف - معنى - ضد( كلمة مستعينا بالبحث يف املصادر. ٢ حيدد ) مرتادف - معنى - ضد( كلمة مستعينا بالبحث يف املصادر. ٢

يوضح معنى كلمة يف سياقني خمتلفني. ٣ يوضح معنى كلمة يف سياقني خمتلفني. ٣ يوضح معنى كلمة يف سياقني خمتلفني. ٣
يبني ) مفرد، مجع، ترصيف ( كلمة. ٤ يبني ) مفرد، مجع، ترصيف ( كلمة. ٤ يبني ) مفرد، مجع، ترصيف ( كلمة. ٤

التذوق الفني )ج( التذوق الفني )ج( التذوق الفني )ج(
حيدد تعبريا أثار اهتاممه وما تركه من أثر يف نفسه. ١ حيدد تعبريا أثار اهتاممه وما تركه من أثر يف نفسه. ١ حيول تعبريا خياليا إىل تعبري حقيقي والعكس. ١

خيتار من عدة بدائل ما يوحي به ) تعبري ( ورد يف النص. ٢ خيتار من عدة بدائل ما يوحي به ) تعبري ( ورد يف النص. ٢ يبني املعنى الذي أفاده تعبري مجيل ورد يف النص. ٢
الرسم اهلجائي )ب( الرسم اهلجائي )ب( الرسم اهلجائي )ب(

يكتب كلامت تتضمن مهزة متوسطة بأنواعها. ١ يكتب كلامت تتضمن مهزة متوسطة عىل الواو. ١ يكتب كلامت تتضمن مهزة متوسطة عىل األلف. ١
يصوب اخلطأ اإلمالئي يف رسم اهلمزة املتوسطة يف كلامت مقدمة إليه.  ٢ يكتب كلامت تتضمن مهزة متوسطة عىل الياء. ٢ يكتب كلامت تتضمن مهزة متوسطة عىل السطر  ٢

السالمة اللغوية )هـ( السالمة اللغوية )هـ( السالمة اللغوية )هـ(
يذكر عالمات اإلعراب الفرعية للمنادى يف حالتي اإلعراب والبناء. ١ يستخدم أدوات النداء يف مجل مفيدة. ١ يصوغ أسلوب اختصاص يكون فيه املختص معرفا بأل أو اإلضافة. ١

يوظف املنادى املفرد يف مجل من إنشائه. ٢ يرسم خريطة ذهنية للمنادى املفرد واملضاف والشبيه باملضاف. ٢ يضبط املختص يف عبارة مقدمة له. ٢
يمثل ألسلوب نداء يكون املنادى فيه مرشوطا. ٣ يميز املنادى املعرب من املبني يف عدد من اجلمل املقدمة إليه. ٣ يمثل ألسلوب اختصاص تتنوع فيه عالمات االسم املختص. ٣

يصوب اخلطأ يف ضبط املنادى. ٤ يضبط املنادى املفرد يف حالتي اإلعراب والبناء. ٤ يصوب اخلطأ النحوي يف أسلوب االختصاص. ٤
التعبري )و( التعبري )و( التعبري )و(

يتحدث أمام زمالئه حول قضية وطنية متصلة بام درسه. ١ يناقش زمالءه موضوعا متصال بام درسه. ١ يتحدث أمام زمالئه بطالقة عن أحداث اهلجرة ومشاعره نحوها.  ١
يكتب موضوعا متصال بام درسه يف ثالث فقرات. ٢ يكتب موضوعا متصال بام درسه يف ثالث فقرات. ٢ يكتب خاطرة حول موضوع متصل بام درسه. ٢

االنتهاء من املرشوع وعرضه ثم تسليم مادته ٣ متابعة تنفيذ املرشوع وتقديم التوجيهات والدعم ٢ التكليف باملرشوع ١ املرشوع ) فردي (
الموجه الفني العام للغة العربية

التوجيه الفني العام للغة العربية وزارة التربية
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خطة توزيع منهج الصف العاشر - الفترة الدراسية األولى ٢٠١٧-٢٠١٨م

عدد الحصص
٣٦ حصة

األنشطة
تضمن احلصص أنشطة 

إثرائية وعالجية.

الدرس الثالث٣الدرس الثاني٢الدرس األول١

األسبوع اخلامس - األسبوع السادس األسبوع الثالث - األسبوع الرابع األسبوع األول - األسبوع الثاين 
عطر األحباء من الشعر الجاهلي التأمل في دالئل كمال قدرة الله تعالى 

الفهم واالستيعاب)أ(الفهم واالستيعاب)أ(الفهم واالستيعاب)أ(
يستنتج هدف الكاتب من النص.١يبني املوقف الذي دفع الشاعرة إىل إنشاء النص.١يستنتج الغاية من اآليات القرآنية الكريمة.١
يستخلص بعض القيم الواردة يف النص مبينا أثرها.٢حيدد املشاعر واإلحساسات املسيطرة عىل النص.٢يستخلص املعنى العام لآليات الكريمة.٢
يصنف القيم الواردة يف النص حمددا جماالت التصنيف.٣يعلل بعض أقوال الشاعرة يف النص.٣يصوغ معنى رئيسيا لكل آية كريمة.٣
يبني مواقف من النص ذاكرا القيمة التي يدل عليها كل موقف.٤يستخلص األثر العام للموقف يف نفس الشاعرة.٤يفرق بني احلقيقة واالدعاء الباطل مستعينا باآليات الكريمة.٤
يعلل بعض املواقف الواردة يف النص.٥يوضح األفكار التي جالت يف عقل الشاعرة.٥يوضح رد اآليات الكريمة عىل االدعاءات الباطلة.٥
يوضح االجتاهات التي يدعو إليها الكاتب.٦يستنتج صفات شخصية الشاعرة من خالل النص.٦يبني طريقة القرآن يف اآليات لتحقيق اإلقناع مع التمثيل.٦
حيدد بعض العبارات التي استخدمها الكاتب للتأثري يف املتلقي.٧يبني من النص مالمح البيئة وظروف املجتمع.٧حيدد دالئل قدرة اهلل تعاىل مستعينا باآليات الكريمة.٧
يثري مضمون فقرة من فقر النص.٨يعيد عرض بيت من أبيات النص بأسلوبه ) منثورا (.٨يلخص معاين اآليات الكريمة بأسلوبه.٨

الثروة اللغوية)ب(الثروة اللغوية)ب(الثروة اللغوية)ب(
يوضح ) مرتادف، معنى ( كلمة مسنعينا بالبحث يف املصادر.١يوضح ) مرتادف، معنى ( كلمة مسنعينا بالبحث يف املصادر.١يوضح ) مرتادف، معنى ( كلمة مسنعينا بالبحث يف املصادر.١
حيدد معنى كلمة يف سياقني خمتلفني.٢حيدد معنى كلمة يف سياقني خمتلفني.٢حيدد معنى كلمة يف سياقني خمتلفني.٢
يبني ) مفرد، مجع، ترصيف ( كلمة.٣يبني ) مفرد، مجع، ترصيف ( كلمة.٣يبني ) مفرد، مجع، ترصيف ( كلمة.٣

التذوق الفني)ج(التذوق الفني)ج(التذوق الفني)ج(
يستخرج تشبيها ضمنيا يف نص مقدم إليه.١يستخرج تشبيها رصحيا يف نص مقدم إليه.١يستخرج تشبيها رصحيا يف نص مقدم إليه.١
يرشح تشبيها ضمنيا.٢يرشح تشبيها رصحيا حمددا أركانه.٢يرشح تشبيها رصحيا حمددا أركانه.٢
يصوغ عبارة تتضمن تشبيها ضمنيا.٣يصوغ عبارة تتضمن تشبيها رصحيا.٣يصوغ عبارة تتضمن تشبيها رصحيا.٣

السالمة اللغوية )د(السالمة اللغوية )د(السالمة اللغوية )د(
يستخرج حرفا ناسخا يف نص مقدم إليه حمددا اسمه وخربه.١يفرق يف األفعال الناسخة بني التامم والنقصان.١يستخرج فعال ناسخا يف نص مقدم إليه حمددا اسمه وخربه.١
يضبط اسم احلرف الناسخ وخربه يف تعبري مقدم إليه.٢يستخرج فعل ) مقاربة، رجاء، رشوع ( حمددا اسمه وخربه.٢يضبط اسم الفعل الناسخ وخربه يف تعبري مقدم إليه.٢
يدخل حرفا ناسخا عىل مجلة اسمية مغريا ما يلزم.٣يدخل فعل ) مقاربة، رجاء، رشوع ( عىل مجلة اسمية مغريا ما يلزم.٣يدخل فعال ناسخا عىل مجلة اسمية مغريا ما يلزم.٣
يصوب اخلطأ النحوي يف اسم احلرف الناسخ أو خربه يف تعبري مقدم إليه.٤يصوب اخلطأ يف اقرتان خرب أفعال ) املقاربة، الرجاء، الرشوع ( بأن.٤يصوب اخلطأ النحوي يف اسم الفعل الناسخ أو خربه يف تعبري مقدم إليه.٤
يستبدل بفعل ناسخ حرفا ناسخا مغريا ما يلزم.٥يستبدل بحرف ناسخ فعل ) مقاربة، رجاء، رشوع ( مغريا ما يلزم.٥يستبدل بحرف ناسخ فعال ناسخا مغريا ما يلزم.٥
يصوغ تعبريا يتضمن حرفا ناسخا صياغة سليمة.٦يفرق يف أفعال ) املقاربة، الرجاء، الرشوع ( بني التامم والنقصان.٦يصوغ تعبريا يتضمن فعال ناسخا صياغة سليمة.٦

االستامع والتحدث)هـ(االستامع والتحدث)هـ(االستامع والتحدث)هـ(
يقدم نصا من اختياره متصال بام درس للتقييم والرتشيح.١يتحاور مع زمالئه حول ) صورة، مقطع مرئي، تسجيل صويت ( متصل بام درسه.١يعرض ورقة عمل أمام زمالئه عن موضوع متصل بام درسه.١

الكتابة)و(الكتابة)و(الكتابة)و(
يكتب تقريرا حول موضوع متصل بام درسه.١يكتب تعليقا حول موضوع متصل بام درسه.١يكتب مقالة حول موضوع متصل بام درسه.١

االنتهاء من املرشوع وعرضه ثم تسليم مادته٣متابعة تنفيذ املرشوع وتقديم التوجيهات والدعم٢التكليف باملرشوع وحتديد املهام١املرشوع ) مجاعي (
الموجه الفني العام للغة العربية

التوجيه الفني العام للغة العربية وزارة التربية
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تابع / خطة توزيع منهج الصف العاشر - الفترة الدراسية األولى ٢٠١٧-٢٠١٨م

عدد الحصص
٣٦ حصة

األنشطة
تضمن احلصص أنشطة 

إثرائية وعالجية.

الدرس السادس٦الدرس الخامس٥الدرس الرابع٤

األسبوع احلادي عرش - األسبوع الثاين عرش األسبوع التاسع - األسبوع العارش األسبوع السابع - األسبوع الثامن 
يا أصدقائي انتظار لغتنا والتقدم العلمي 

الفهم واالستيعاب)أ(الفهم واالستيعاب)أ(الفهم واالستيعاب)أ(
يستنتج هدف الكاتب من النص.١يوضح عالقة العنوان باملضمون فكريا وشعوريا.١يستنتج هدف الكاتب من النص.١
يستخلص بعض القيم الواردة يف النص مبينا أثرها.٢يبني املوقف الذي دفع الشاعرة إىل إنشاء النص.٢يستخلص الفكرة العامة للنص.٢
يصنف القيم الواردة يف النص حمددا جماالت التصنيف.٣حيدد املشاعر واإلحساسات املسيطرة عىل النص.٣يصوغ فكرة رئيسية لكل فقرة يف النص.٣
يبني مواقف من النص ذاكرا القيمة التي يدل عليها كل موقف.٤يعلل بعض أقوال الشاعرة يف النص.٤يفرق بني احلقيقة والرأي مستعينا بالنص.٤
يعلل بعض آراء الكاتب يف النص.٥يوضح األفكار التي جالت يف عقل الشاعرة.٥يوضح الرد عىل اآلراء التي تتهم اللغة العربية.٥
يوضح االجتاهات التي يدعو إليها الكاتب.٦يستنتج صفات شخصية الشاعرة من خالل النص.٦حيدد أسلوب الكاتب يف الرد مع التمثيل.٦
حيدد بعض العبارات التي استخدمها الكاتب للتأثري يف املتلقي.٧يبني من النص مالمح البيئة وظروف املجتمع.٧يبني ميزات اللغة العربية مستعينا بالنص.٧
يعيد عرض فقرة من فقر النص بأسلوبه.٨يثري مضمون مقطع شعري من النص بأسلوبه.٨يلخص ثالث فقر من النص بأسلوبه.٨

الثروة اللغوية)ب(الثروة اللغوية)ب(الثروة اللغوية)ب(
يوضح ) مرتادف، معنى ( كلمة مسنعينا بالبحث يف املصادر.١يوضح ) مرتادف، معنى ( كلمة مسنعينا بالبحث يف املصادر.١يوضح ) مرتادف، معنى ( كلمة مسنعينا بالبحث يف املصادر.١
حيدد معنى كلمة يف سياقني خمتلفني.٢حيدد معنى كلمة يف سياقني خمتلفني.٢حيدد معنى كلمة يف سياقني خمتلفني.٢
يبني ) مفرد، مجع، ترصيف ( كلمة.٣يبني ) مفرد، مجع، ترصيف ( كلمة.٣يبني ) مفرد، مجع، ترصيف ( كلمة.٣

التذوق الفني)ج(التذوق الفني)ج(التذوق الفني)ج(
يستخرج كناية يف نص مقدم إليه.١يستخرج استعارة يف نص مقدم إليه.١يستخرج استعارة يف نص مقدم إليه.١
يرشح كناية مبينا داللتها.٢يرشح استعارة حمددا املشبه واملشبه به.٢يرشح استعارة حمددا املشبه واملشبه به.٢
يصوغ عبارة تتضمن كناية مرشوطة.٣يصوغ عبارة تتضمن استعارة.٣يصوغ عبارة تتضمن استعارة.٣

السالمة اللغوية )د(السالمة اللغوية )د(السالمة اللغوية )د(
يستخرج نائب فاعل يف نص مقدم إليه.١يستخرج فعال مضارعا ) مرفوعا، منصوبا، جمزوما ( يف نص مقدم إليه.١يستخرج اسم ال النافية للجنس وخربها يف نص مقدم إليه.١
يضبط نائب الفاعل يف تعبري مقدم إليه.٢يضبط الفعل املضارع يف تعبري مقدم إليه.٢يضبط اسم ال النافية للجنس ) وخربها ( يف تعبري مقدم إليه.٢
حيول فعال ماضيا  مبنيا  للمعلوم إىل فعل مبني للمجهول والعكس.٣يدخل أداة ) نصب، جزم ( مغريا ما يلزم.٣يدخل ال النافية للجنس عىل مجلة اسمية مغريا ما يلزم.٣
حيول فعال مضارعا  مبنيا  للمعلوم إىل فعل مبني للمجهول والعكس.٤يصوب اخلطأ النحوي يف الفعل املضارع يف تعبري مقدم إليه.٤يصوب اخلطأ النحوي يف اسم ال النافية للجنس يف تعبري مقدم إليه.٤
يصوب اخلطأ النحوي يف نائب الفاعل ضمن تعبري مقدم إليه.٥يصوغ تعبريا يتضمن فعال مضارعا ) منصوبا، جمزوما ( صياغة سليمة.٥يستبدل بفعل ناسخ اسم ال النافية للجنس مغريا ما يلزم.٥
يصوغ تعبريا يتضمن فعال مبنيا للمجهول صياغة سليمة.٦* يطبق ما سبق عىل األفعال اخلمسة.٦يصوغ تعبريا يتضمن ال النافية للجنس صياغة سليمة.٦

االستامع والتحدث)هـ(االستامع والتحدث)هـ(االستامع والتحدث)هـ(
يشارك ضمن فريق للمناظرة )مواليا، معارضا( حول قضية حمددة.١يشارك ضمن فريق للمناظرة )مواليا، معارضا( حول قضية حمددة.١يشارك ضمن فريق للمناظرة )مواليا، معارضا( حول قضية حمددة.١

الكتابة)و(الكتابة)و(الكتابة)و(
يكتب تقريرا حول موضوع متصل بام درسه.١يكتب تعليقا حول موضوع متصل بام درسه.١يكتب مقالة حول موضوع متصل بام درسه.١

االنتهاء من املرشوع وعرضه ثم تسليم مادته٣متابعة تنفيذ املرشوع وتقديم التوجيهات والدعم٢التكليف باملرشوع وحتديد املهام١املرشوع ) فردي (
الموجه الفني العام للغة العربية

التوجيه الفني العام للغة العربية وزارة التربية
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خطة توزيع منهج الصف العاشر - الفترة الدراسية الثانية ٢٠١٧-٢٠١٨م

عدد الحصص
٣٦ حصة

األنشطة
تضمن احلصص أنشطة 

إثرائية وعالجية.

الدرس الثالث٣الدرس الثاني٢الدرس األول١

األسبوع اخلامس - األسبوع السادس األسبوع الثالث - األسبوع الرابع األسبوع األول - األسبوع الثاين 
وقفة عىل طللاإلسالم والكبتال حتاسدوا

الفهم واالستيعاب)أ(الفهم واالستيعاب)أ(الفهم واالستيعاب)أ(
يستخلص من النص الغاية التي ينشدها الشاعر.١يضع عنوانا مناسبا لوحدة فكرية وردت يف النص.١يستنتج الغاية من احلديث النبوي الرشيف.١
يستنتج فكرة رئيسة وما يرتبط هبا من فكر جزئية.٢حيدد التهمة التي ادعاها علامء النفس الغربيون عىل اإلسالم.٢يستخلص املعنى العام للحديث الرشيف.٢
يستخلص العاطفة التي تسود النص.٣يوضح تفنيد الكاتب للتهمة التي ادعاها علامء النفس الغربيون عىل اإلسالم.٣يصوغ معنى رئيسا من نص احلديث الرشيف.٣
يبني ما كشفته األبيات من مظاهر أجماد املسلمني.٤يبني منهج اإلسالم يف التعامل مع الدوافع الفطرية.٤يوضح حقوق املسلم عىل املسلم من خالل األوامر والنواهي يف احلديث الرشيف.٤
يستنتج من النص العنارص الالزمة لبناء الدولة.٥يستنتج من النص اهلدف الذي ينشده الكاتب.٥يبني أثر التزام األوامر والنواهي يف الفرد واملجتمع.٥
يستنبط عنارص القوة التي وجدها الشاعر يف شخصية عمر بن اخلطاب.٦يستخلص ) معنى - فكرة - معلومة ( من نص مقدم إليه.٦يميز بني احلسد والغبطة.٦
يذكر رأيه يف مضمون من النص. ٧يبدي رأيه يف طريقة عرض الكاتب للموضوع مدلال.٧يرشح معنى من معاين احلديث الرشيف مدلال عليه بمواقف احلياة.٧
ينثر مضمون أبيات من النص بأسلوبه.٨يثري نصا مقدما إليه.٨يلخص معنى احلديث الرشيف بأسلوبه.٨

الثروة اللغوية)ب(الثروة اللغوية)ب(الثروة اللغوية)ب(
يوضح )مرتادف - معنى ( كلمة مسنعينا بالبحث يف املصادر.١يوضح )مرتادف - معنى ( كلمة مسنعينا بالبحث يف املصادر.١يوضح )مرتادف - معنى ( كلمة مسنعينا بالبحث يف املصادر.١
حيدد معنى كلمة يف سياقني خمتلفني.٢حيدد معنى كلمة يف سياقني خمتلفني.٢حيدد معنى كلمة يف سياقني خمتلفني.٢
يبني )مفرد - مجع - ترصيف ( كلمة.٣يبني )مفرد - مجع - ترصيف ( كلمة.٣يبني )مفرد - مجع - ترصيف ( كلمة.٣

التذوق الفني)ج(التذوق الفني)ج(التذوق الفني)ج(
يستخرج تعبريين بينهام عالقة مقابلة من حمتوى مقدم إليه.١يستخرج جناسا )تاما / ناقصا( من تعبري مقدم إليه.١حيدد موطن االقتباس يف تعبري مقدم إليه.١
يصوغ تعبريا من إنشائه يتضمن مقابلة. ٢يصوغ تعبريا يتضمن جناسا ) تاما / ناقصا(. ٢يصوغ تعبريا مقتبسا فيه عبارة حمددة من احلديث الرشيف.٢
يصوغ عبارة تتضمن صورة بيانية.٣يرشح صورة بيانية مبينا أثرها يف املعنى.٣ يستخرج صورة بيانية يف نص مقدم إليه.٣

 السالمة اللغوية)د( السالمة اللغوية)د( السالمة اللغوية)د(
يستخرج مفعوال مطلقا أو نائبا عن املفعول املطلق من تعبري مقدم إليه.١يستخرج مفعوال به مرشوطا يف نص مقدم إليه.١يستخرج فعال الزما وآخر متعديا يف نص مقدم إليه.١
يضبط مفعوال مطلقا أو نائبا عن املفعول املطلق يف تعبري مقدم إليه.٢يضبط املفعول به يف تعبري مقدم إليه.٢حيدد املفعول به األول واملفعول به الثاين يف تعبري مقدم إليه.٢
يكمل مجلة بمفعول مطلق مرشوط.٣يصوب اخلطأ النحوي يف تعبري مقدم إليه يتضمن مفعوال به.٣يفرق بني الفعل الالزم والفعل املتعدي يف تعبري مقدم إليه.٣
يصوب اخلطأ النحوي يف كتابة املفعول املطلق يف تعبري مقدم إليه.٤حيول املبتدأ واخلرب إىل مفعولني يف تعبري مقدم إليه.٤يصوب اخلطأ النحوي يف تعبري تعدى فعله ألكثر من مفعول به.٤
يصوغ مجلة تتضمن مفعوال مطلقا أو نائبا عن مفعول مطلق.٥يمأل الفراغ بمفعول به مرشوطا.٥حيول الفعل الالزم إىل فعل متعد باهلمزة أو التضعيف.٥
-٦يصوغ تعبريا يتضمن مفعوال به صياغة سليمة.٦يصوغ تعبريا يتضمن فعال متعديا صياغة سليمة.٦

االستامع والتحدث)هـ(االستامع والتحدث)هـ(االستامع والتحدث)هـ(
يتحاور مع زمالئه يف قضية معروضة عليه.١يعلق عىل مشهد أو موقف )مرئي أو مسموع ( مؤيدا ما يقول بالدليل واحلجة. ١يناقش ما يبديه زمالؤه من آراء حول قضية معروضة عليه.١

الكتابة)و(الكتابة)و(الكتابة)و(
يكتب مذكرات تتناول جانبا  من حياته مراعيا رشوط كتابة املذكرات.١يكتب رسالة حول موضوع متصل بام درسه.١يكتب خاطرة تعرب عن موقف أو حدث تأثر به.١

االنتهاء من املرشوع وعرضه وتسليم مادته ٣متابعة املرشوع وتقديم التوجيهات والدعم٢التكليف باملرشوع وحتديد املهام١) املرشوع ) مجاعي
الموجه الفني العام للغة العربية

التوجيه الفني العام للغة العربية وزارة التربية
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تابع / خطة توزيع منهج الصف العاشر - الفترة الدراسية الثانية ٢٠١٧-٢٠١٨م

عدد الحصص
٣٦ حصة

األنشطة
تضمن احلصص أنشطة 

إثرائية وعالجية.

الدرس السادس٦الدرس الخامس٥الدرس الرابع٤

األسبوع احلادي عرش - األسبوع الثاين عرش األسبوع التاسع - األسبوع العارش األسبوع السابع - األسبوع الثامن 
سيل العرمعتاب البن الروميدور املرأة يف أحداث اهلجرة

الفهم واالستيعاب)أ(الفهم واالستيعاب)أ(الفهم واالستيعاب)أ(
يستخلص من النص هدفا سعى الكاتب إلبرازه.١يضع عنوانا مناسبا لوحدة فكرية واردة يف النص.١يستخلص اهلدف من النص.١
يبني دوافع بناء السد.٢يبني العالقة بني عنوان النص ومضمونه.٢حيدد القضية األساسية التي تناقشها الكاتبة.٢
يذكر مظاهر الرخاء التي عايشها أهل سبأ قبل اهنيار السد.٣يستنتج فكرة رئيسة وما يرتبط هبا من فكر جزئية.٣يذكر بعض اآلراء واملضامني الواردة يف النص.٣
يبني أثر شيوع البطر واألثرة يف املجتمع.٤يذكر األخطاء التي ارتكبها الصديق يف حق الشاعر.٤يبني املعنى الذي استنتجته الكاتبة من أحداث اهلجرة.٤
يميز بني احلقائق واآلراء يف النص.٥يبني ما كشفته األبيات من عالمات األخوة الصادقة.٥يستنتج صفة من صفات السيدة أسامء من خالل مواقفها.٥
يرشح عالقة النص بواقعه مبينا أثره فيه.٦يوضح أثر ترصفات الصديق يف نفس الشاعر. ٦يعلل انزعاج مرشكي قريش من هجرة النبي إىل يثرب. ٦
يستخلص العرب من القصص القرآين مبينا دالئل إعجازه من النص.٧يعلل موقفا ورد يف النص.٧يستخلص سامت شخصية الكاتبة من النص.٧
يثري فقرة مقدمة إليه بأسلوبه.٨ينثر أبياتا من النص بأسلوبه.٨يلخص بأسلوبه نصا مقدما إليه.٨

الثروة اللغوية)ب(الثروة اللغوية)ب(الثروة اللغوية)ب(
يوضح )مرتادف - معنى ( كلمة مسنعينا بالبحث يف املصادر.١يوضح )مرتادف - معنى ( كلمة مسنعينا بالبحث يف املصادر.١يوضح )مرتادف - معنى ( كلمة مسنعينا بالبحث يف املصادر.١
حيدد معنى كلمة يف سياقني خمتلفني.٢حيدد معنى كلمة يف سياقني خمتلفني.٢حيدد معنى كلمة يف سياقني خمتلفني.٢
يبني )مفرد - مجع - ترصيف ( كلمة.٣يبني )مفرد - مجع - ترصيف ( كلمة.٣يبني )مفرد - مجع - ترصيف ( كلمة.٣

التذوق الفني)ج(التذوق الفني)ج(التذوق الفني)ج(
يستخرج سجعا من تعبريات مقدمة إليه. ١يميز بني التشبيه الرصيح والتشبيه الضمني.١يستخرج طباقا  من تعبريات مقدمة إليه. ١
يأيت بفاصلة مسجوعة بعد أخرى مقدمة إليه.٢يصوغ تعبريا يتضمن تشبيها رصحيا أو ضمنيا.٢حيول طباق اإلجياب إىل طباق سلب والعكس. ٢
يفرق بني حمسنني بديعيني مقدمني إليه.٣يستخرج صورة بالغية مبينا أثرها يف املعنى.٣يصوغ تعبريا يتضمن طباقا. ٣

 السالمة اللغوية)د( السالمة اللغوية)د( السالمة اللغوية)د(
يستخرج مصدرا لفعل )ثالثي - غري ثالثي( من تعبري مقدم إليه.١يستخرج فعال مسندا إىل ضمري يف نص مقدم إليه.١يفرق بني الصحيح واملعتل من األفعال يف نص مقدم إليه.١
حيدد نوع املصدر لـفعل )ثالثي - غريثالثي(.يف تعبري مقدم إليه.٢يسند الفعل الصحيح أو املعتل إىل ضامئر الرفع.٢يستخرج الفعل الصحيح أو املعتل يف نص مقدم إليه.٢
يصوب اخلطأ يف صياغة املصادر يف تعبريات مقدمة إليه.٣حيول اجلملة إىل صيغة التثنية واجلمع بنوعيهام مغريا ما يلزم.٣يفرق بني أنواع الفعل الصحيح، وكذلك بني أنواع الفعل املعتل.٣
يصوغ مصدرا ألفعال ثالثية وغري ثالثية صياغة سليمة.٤يصوب اخلطأ النحوي يف فعل صحيح أو معتل أسند إىل ضمري رفع.٤حيدد فعال ) صحيحا أو معتال ( مرشوطا يف نص مقدم إليه.٤
-٥يضبط ما قبل الضمري يف فعل مسند إىل ) واو اجلامعة - ياء املخاطبة (.٥يصوغ تعبريا يتضمن فعال صحيحا أو معتال مرشوطا.٥
-٦يصوغ مجلة تتضمن فعال ناقصا مسندا إىل ضمري رفع صياغة سليمة.٦-٦

االستامع والتحدث)هـ(االستامع والتحدث)هـ(االستامع والتحدث)هـ(
يشارك ضمن فريق للمناظرة )مواليا أو معارضا( حول قضية حمددة.١يشارك ضمن فريق للمناظرة )مواليا أو معارضا( حول قضية حمددة.١يشارك ضمن فريق للمناظرة )مواليا أو معارضا( حول قضية حمددة.١

الكتابة)و(الكتابة)و(الكتابة)و(
يكتب مذكرات تتناول جانبا  من حياته مراعيا رشوط كتابة املذكرات.١يكتب رسالة حول موضوع متصل بام درسه١يكتب خاطرة تعرب عن موقف أو حدث تأثر به.١

االنتهاء من املرشوع وعرضه وتسليم مادته املكتوبة٣متابعة املرشوع وتقديم التوجيهات والدعم٢التكليف باملرشوع ١املرشوع ) فردي (
الموجه الفني العام للغة العربية

التوجيه الفني العام للغة العربية وزارة التربية
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خطة توزيع منهج الصف الحادي عشر - الفترة الدراسية األولى ٢٠١٧-٢٠١٨م

عدد الحصص
٣٦ حصة

األنشطة
تضمن احلصص أنشطة 

إثرائية وعالجية.

الدرس الثالث٣الدرس الثاني٢الدرس األول١

األسبوع اخلامس - األسبوع السادس األسبوع الثالث - األسبوع الرابع األسبوع األول - األسبوع الثاين 
 أنت ميزان نفسك وقفة على السور من سورة الحجرات

الفهم واالستيعاب)أ(الفهم واالستيعاب)أ(الفهم واالستيعاب)أ(
حيدد املشكلة التي يتناوهلا الكاتب.١يوضح أمهية السور الذي يعرب عنه الشاعر.١يستنتج الغاية من اآليات القرآنية الكريمة.١
يبني سبب املشكلة يف رأي الكاتب.٢يعلل ذكر األطالل يف بداية النص.٢يستخلص املعنى العام لآليات الكريمة.٢
يوضح آثار املشكلة عىل اإلنسان.٣حيدد املشاعر واإلحساسات املسيطرة عىل النص.٣يصوغ معنى رئيسيا لكل آية كريمة.٣
يذكر احلل الذي وضعه الكاتب للمشكلة.٤يدلل من النص عىل خربة الشاعر التارخيية.٤يوضح السلوكيات املنهي عنها يف اآليات الكريمة.٤
يناقش احلل الذي وضعه الكاتب للمشكلة.٥يستخلص األفكار التي أوحاها املوقف للشاعر.٥يذكر أثر السلوكيات املنهي عنها يف الفرد واملجتمع.٥
يقرتح حال آخر مناسبا للمشكلة.٦حيدد أهم أساليب التأثري التي وظفها الشاعر يف النص.٦يبني أثر العمل باآليات الكريمة يف الفرد واملجتمع.٦
يستخلص سامت أسلوب الكاتب.٧يبني بعض مواطن اإلبداع يف النص.٧يصوغ منهجا للعالقات بني الناس مستعينا باآليات الكريمة.٧
يثري مضمون فقرة من فقر النص.٨يعيد عرض بيت من أبيات النص بأسلوبه ) منثورا (.٨يلخص معاين اآليات الكريمة بأسلوبه.٨

الثروة اللغوية)ب(الثروة اللغوية)ب(الثروة اللغوية)ب(
يوضح ) مرتادف، معنى ( كلمة مسنعينا بالبحث يف املصادر.١يوضح ) مرتادف، معنى ( كلمة مسنعينا بالبحث يف املصادر.١يوضح ) مرتادف، معنى ( كلمة مسنعينا بالبحث يف املصادر.١
حيدد معنى كلمة يف سياقني خمتلفني.٢حيدد معنى كلمة يف سياقني خمتلفني.٢حيدد معنى كلمة يف سياقني خمتلفني.٢
يبني ) مفرد، مجع، ترصيف ( كلمة.٣يبني ) مفرد، مجع، ترصيف ( كلمة.٣يبني ) مفرد، مجع، ترصيف ( كلمة.٣

التذوق الفني)ج(التذوق الفني)ج(التذوق الفني)ج(
يوضح ) صورة بيانية، حمسنا بديعيا ( يف نص مقدم إليه.١يوضح ) صورة بيانية، حمسنا بديعيا ( يف نص مقدم إليه.١يوضح ) صورة بيانية، حمسنا بديعيا ( يف نص مقدم إليه.١
يستخرج أسلوب هني حمددا غرضه البالغي) الدعاء، النصح، التوبيخ، التيئيس، التهديد(.٢يستخرج أسلوب أمر حمددا غرضه البالغي) الدعاء، النصح، التخيري، اإلباحة، التعجيز(.٢يستخرج أسلوبا إنشائيا ) أمرا، هنيا، استفهاما، نداء، متنيا ( يف نص مقدم إليه حمددا نوعه.٢
يصوغ تعبريا يتضمن أسلوب هني معربا عن غرض بالغي حمدد.٣يصوغ تعبريا يتضمن أسلوب أمر معربا عن غرض بالغي حمدد.٣يصوغ تعبريا يتضمن أسلوبا إنشائيا ) أمرا، هنيا، استفهاما، نداء، متنيا (.٣

السالمة اللغوية )د(السالمة اللغوية )د(السالمة اللغوية )د(
يستخرج كلمة تعرب متييزا يف نص مقدم إليه.١يستخرج كلمة تعرب حاال يف نص مقدم إليه.١يستخرج ) ظرف زمان، ظرف مكان ( يف نص مقدم إليه.١
يضبط متييزا يف تعبري مقدم إليه.٢يضبط احلال يف تعبري مقدم إليه.٢يضبط ) ظرف الزمان، ظرف املكان ( يف تعبري مقدم إليه.٢
يكمل مجلة بتمييز مناسب.٣يكمل مجلة بحال مناسبة.٣يكمل مجلة بـ ) ظرف زمان، ظرف مكان ( مناسب.٣
يصوب اخلطأ النحوي يف ) التمييز ( يف تعبري مقدم إليه.٤يصوب اخلطأ النحوي يف ) احلال ( يف تعبري مقدم إليه.٤يصوب اخلطأ النحوي يف ) ظرف الزمان، ظرف املكان ( يف تعبري مقدم إليه.٤
حيول كلمة تقع مبتدأ أو فاعال أو مفعوال به إىل متييز والعكس.٥يستبدل بجار وجمرور حاال مغريا ما يلزم.٥حيول ظرف الزمان إىل ظرف مكان يف مجلة مغريا ما يلزم والعكس.٥
يصوغ تعبريا يتضمن متييزا صياغة سليمة.٦يصوغ تعبريا يتضمن حاال صياغة سليمة.٦يصوغ تعبريا يتضمن ) ظرف زمان، ظرف مكان ( صياغة سليمة.٦

االستامع والتحدث)هـ(االستامع والتحدث)هـ(االستامع والتحدث)هـ(
يقدم نصا من اختياره متصال بام درس للتقييم والرتشيح.١يتحاور مع زمالئه حول ) صورة، مقطع مرئي، تسجيل صويت ( متصل بام درسه.١يعرض ورقة عمل أمام زمالئه عن موضوع متصل بام درسه.١

الكتابة)و(الكتابة)و(الكتابة)و(
يكتب تقريرا حول موضوع متصل بام درسه.١يكتب خاطرة حول موضوع متصل بام درسه.١يكتب رسالة حول موضوع متصل بام درسه.١

االنتهاء من املرشوع وعرضه ثم تسليم مادته٣متابعة تنفيذ املرشوع وتقديم التوجيهات والدعم٢التكليف باملرشوع وحتديد املهام١) املرشوع ) مجاعي
الموجه الفني العام للغة العربية

التوجيه الفني العام للغة العربية وزارة التربية

33



تابع / خطة توزيع منهج الصف الحادي عشر - الفترة الدراسية األولى ٢٠١٧-٢٠١٨م

عدد الحصص
٣٦ حصة

األنشطة
تضمن احلصص أنشطة 

إثرائية وعالجية.

الدرس السادس٦الدرس الخامس٥الدرس الرابع٤

األسبوع احلادي عرش - األسبوع الثاين عرش األسبوع التاسع - األسبوع العارش األسبوع السابع - األسبوع الثامن 
كيف نزيل أسباب القلق ؟ قرآن الفجر حرية الرأي 

الفهم واالستيعاب)أ(الفهم واالستيعاب)أ(الفهم واالستيعاب)أ(
حيدد املشكلة التي يتناوهلا الكاتب.١يوضح أمهية املسجد يف ضوء فهمه للنص.١يستنتج هدف الشاعر من النص.١
يبني سبب املشكلة يف رأي الكاتب.٢يعلل ذكر اعتكاف أبيه يف املسجد يف بداية النص.٢يستخلص الفكرة العامة للنص.٢
يوضح آثار املشكلة عىل اإلنسان.٣حيدد املشاعر واإلحساسات املسيطرة عىل النص.٣يصوغ فكرة رئيسية لكل مقطع من النص.٣
يذكر احلل الذي وضعه الكاتب للمشكلة.٤يدلل من النص عىل خربة الشاعر الدينية.٤يستنتج السلوكيات التي يرفضها الشاعر يف ضوء فهمه للنص.٤
يناقش احلل الذي وضعه الكاتب للمشكلة.٥يستخلص األفكار التي أوحاها املوقف للكاتب.٥يذكر أثر تلك السلوكيات املرفوضة يف الفرد واملجتمع.٥
يقرتح حال آخر مناسبا للمشكلة.٦حيدد أهم أساليب التأثري التي وظفها الكاتب يف النص.٦يبني أثر العمل بام يطرحه الشاعر يف الفرد واملجتمع.٦
يستخلص سامت أسلوب الكاتب.٧يبني بعض مواطن اإلبداع يف النص.٧يصوغ منهجا للحوار بني الناس مستعينا بالنص.٧
يلخص ثالث فقر من النص بأسلوبه.٨يعيد عرض فقرة من النص بأسلوبه.٨يثري مضمون بيت من أبيات النص بأسلوبه.٨

الثروة اللغوية)ب(الثروة اللغوية)ب(الثروة اللغوية)ب(
يوضح ) مرتادف، معنى ( كلمة مسنعينا بالبحث يف املصادر.١يوضح ) مرتادف، معنى ( كلمة مسنعينا بالبحث يف املصادر.١يوضح ) مرتادف، معنى ( كلمة مسنعينا بالبحث يف املصادر.١
حيدد معنى كلمة يف سياقني خمتلفني.٢حيدد معنى كلمة يف سياقني خمتلفني.٢حيدد معنى كلمة يف سياقني خمتلفني.٢
يبني ) مفرد، مجع، ترصيف ( كلمة.٣يبني ) مفرد، مجع، ترصيف ( كلمة.٣يبني ) مفرد، مجع، ترصيف ( كلمة.٣

التذوق الفني)ج(التذوق الفني)ج(التذوق الفني)ج(
يوضح ) صورة بيانية، حمسنا بديعيا ( يف نص مقدم إليه.١يوضح ) صورة بيانية، حمسنا بديعيا ( يف نص مقدم إليه.١يوضح ) صورة بيانية، حمسنا بديعيا ( يف نص مقدم إليه.١
يستخرج أسلوبا للتمني يف نص مقدم إليه.٢يستخرج أسلوب نداء حمددا غرضه البالغي) التعظيم، التضجر، التنبيه، الزجر (.٢يستخرج أسلوب استفهام حمددا غرضه البالغي) النفي، التعجب، التقرير، التهكم، التشويق(.٢
يصوغ تعبريا يتضمن أسلوبا للتمني.٣يصوغ تعبريا يتضمن أسلوب نداء معربا عن غرض بالغي حمدد.٣يصوغ تعبريا يتضمن أسلوب استفهام معربا عن غرض بالغي حمدد.٣

السالمة اللغوية )د(السالمة اللغوية )د(السالمة اللغوية )د(
يستخرج ) اسم فاعل، اسم مفعول ( يف نص مقدم إليه مرشوطا.١يستخرج مستثنى يف نص مقدم إليه مرشوطا.١يستخرج كناية عدد يف نص مقدم إليه.١
يضبط معمول ) اسم الفاعل، اسم املفعول ( يف تعبري مقدم إليه.٢يضبط املستثنى يف تعبري مقدم إليه.٢يضبط العدد ومتييزه يف تعبري مقدم إليه.٢
حيول اسم فاعل يف مجلة إىل اسم مفعول مغريا ما يلزم.٣حيول االستثناء التام املثبت إىل منفي ) تام، ناقص ( مغريا ما يلزم.٣حيول األعداد من أرقام إىل حروف.٣
يكمل مجلة بـ ) اسم فاعل، اسم مفعول ( مرشوطا.٤يصوب اخلطأ النحوي يف املستثنى يف تعبري مقدم إليه.٤يصوب اخلطأ يف كتابة العدد ) التذكري والتأنيث ( يف تعبري مقدم إليه.٤
يستبدل بفعل ) اسم فاعل، اسم مفعول ( مغريا ما يلزم.٥يستبدل بأداة استثناء أداة أخرى مغريا ما يلزم.٥يصوغ األعداد ) مفردة، مركبة ( يف مجل مفيدة.٥
يصوغ تعبريا يتضمن ) اسم فاعل، اسم مفعول ( صياغة سليمة.٦يصوغ تعبريا يتضمن استثناء مرشوطا صياغة سليمة.٦يصوغ العدد عىل وزن فاعل يف مجلة مفيدة.٦

االستامع والتحدث)هـ(االستامع والتحدث)هـ(االستامع والتحدث)هـ(
يشارك ضمن فريق للمناظرة )مواليا، معارضا( حول قضية حمددة.١يشارك ضمن فريق للمناظرة )مواليا، معارضا( حول قضية حمددة.١يشارك ضمن فريق للمناظرة )مواليا، معارضا( حول قضية حمددة.١

الكتابة)و(الكتابة)و(الكتابة)و(
يكتب تقريرا حول موضوع متصل بام درسه.١يكتب خاطرة حول موضوع متصل بام درسه.١يكتب رسالة حول موضوع متصل بام درسه.١

االنتهاء من املرشوع وعرضه ثم تسليم مادته٣متابعة تنفيذ املرشوع وتقديم التوجيهات والدعم٢التكليف باملرشوع وحتديد املهام١املرشوع ) فردي (
الموجه الفني العام للغة العربية
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خطة توزيع منهج الصف الحادي عشر - الفترة الدراسية الثانية ٢٠١٧-٢٠١٨م

عدد الحصص
٣٦ حصة

األنشطة
تضمن احلصص أنشطة 

إثرائية وعالجية.

الدرس الثالث٣الدرس الثاني٢الدرس األول١

األسبوع اخلامس - األسبوع السادس األسبوع الثالث - األسبوع الرابع األسبوع األول - األسبوع الثاين 
من جتارب احلياةمنبع السحرآل عمران

الفهم واالستيعاب)أ(الفهم واالستيعاب)أ(الفهم واالستيعاب)أ(
يستخلص حكمة من النص مبينا أثرها يف املتلقي.١يضع عنوانا مناسبا لوحدة فكرة وردت يف النص.١يستنتج الغاية من آيات كريمة مقدمة إليه.١
يدلل من النص عىل خربة الشاعر بالنفس البرشية.٢يوضح العالقة بني عنوان النص ومضمونه.٢يضع عنوانا مناسبا يبني فهمه لكل آية كريمة. ٢
يبني مالمح البيئة اجلاهلية يف النص.٣يستخلص اهلدف من النص.٣يستخلص املعنى العام من اآليات الكريمة.٣
يوازن بني بيتني يقدمان إليه.٤حيدد منبع السحر الذي يراه الكاتب مستدال.٤يصوغ معنى رئيسا لنص مقدم إليه.٤
يعلل موقفا ورد يف النص.٥يوضح سحر البيان يف آية قرآنية وفق سياقها.٥يعدد صفات املتقني مبينا السمة اجلامعة هلا.٥
يعلل خلود مثل هذا النص.٦يفرق بني فواصل القرآن وسجع الكهان.٦يعلل ختصيص النهي واألمر باملؤمنني يف اآليات الثالثة األوىل.٦
يرشح عالقة املتلقي بمضمون النص.٧يعلق عىل نص بإجياز مبينا املستفاد منه.٧يبني أثر تطبيق ما ترشد إليه اآليات يف الفرد واملجتمع. ٧
ينثر مضمون أبيات من النص بأسلوبه.٨يثري بأسلوبه عبارة أو نصا مقدما له.٨يلخص معاين اآليات الكريمة بأسلوبه.٨

الثروة اللغوية)ب(الثروة اللغوية)ب(الثروة اللغوية)ب(
يوضح )مرتادف - معنى ( كلمة مسنعينا بالبحث يف املصادر.١يوضح )مرتادف - معنى ( كلمة مسنعينا بالبحث يف املصادر.١يوضح )مرتادف - معنى ( كلمة مسنعينا بالبحث يف املصادر.١
حيدد معنى كلمة يف سياقني خمتلفني.٢حيدد معنى كلمة يف سياقني خمتلفني.٢حيدد معنى كلمة يف سياقني خمتلفني.٢
يبني )مفرد - مجع - ترصيف ( كلمة.٣يبني )مفرد - مجع - ترصيف ( كلمة.٣يبني )مفرد - مجع - ترصيف ( كلمة.٣

التذوق الفني)ج(التذوق الفني)ج(التذوق الفني)ج(
يستخرج عبارة تتضمن إجيازا من حمتوى مقدم إليه.١.حيول أسلوب قرص من طريقة إىل طريقة أخرى.١يستخرج أسلوب قرص مبينا طريقته من حمتوى مقدم إليه.١
يعرب بأسلوب إجياز عن معنى مقدم إليه.٢يصوغ تعبريا يتضمن أسلوب قرص متبعا إحدى طرق القرص.٢حيدد املقصور واملقصور عليه يف تعبري مقدم إليه. ٢
حيول صورة بيانية يف نص مقدم إليه إىل تعبري حقيقي.٣يرشح صورة بيانية يف نص مقدم إليه.٣يستخرج صورة بيانية أو حمسنا بديعيا يف نص مقدم إليه.٣

السالمة اللغوية )د(السالمة اللغوية )د(السالمة اللغوية )د(
حيدد اسم التفضيل يف نص مقدم إليه مبينا فعله.١حيدد املضاف واملضاف إليه يف مجل مقدمة إليه.١يستخرج حرف جر من فقرة مقدمة إليه )مرشوطا(.١
يستخرج اسم تفضيل مرشوطا من نص مقدم له.٢يضبط املضاف إليه يف مجلة مقدمة إليه. ٢يوضح داللة حرف جر يف سياقه.٢
يصوغ تعبريا يتضمن اسم تفضيل مناسبا ليوازن بني أمرين.٣يصوب اخلطأ يف كتابة املضاف واملضاف إليه. ٣يصوب اخلطأ يف استخدام حرف اجلر يف غري داللته.٣
يصوب اخلطأ يف كتابة اسم التفضيل يف سياق مجلة مقدمة إليه.٤يستخدم كلمة يف مجلة من إنشائه بحيث تقع مضافا إليه أو مضافا.٤يمأل الفراغ يف كل مجلة بحرف جر )مرشوط(.٤
حيول االسم املفرد لغري الواحد يف مجلة تتضمن اسم تفضيل.٥-٥حيدد حروف اجلر الزائدة )الباء -من (يف فقرة مقدمة إليه.٥

االستامع والتحدث)هـ(االستامع والتحدث)هـ(االستامع والتحدث)هـ(
يناقش زمالءه يف نص من اختياره.١يتحدث مع زمالئه عن رأيه حول قضية )مرئية أو مسموعة ( عرضت عليه.١يتحاور مع زمالئه حول قضية معروضة عليه.١

الكتابة)و(الكتابة)و(الكتابة)و(
يكتب مقالة يعالج من خالهلا قضية حمددة. ١يكتب تقريرا حول موضوع متصل بام درسه. ١يكتب تعليقا حول فكرة أو موقف متصل بام درس.١

االنتهاء من املرشوع وعرضه وتسليم مادته املكتوبة٣متابعة املرشوع وتقديم التوجيهات والدعم٢التكليف باملرشوع وحتديد املهام١املرشوع ) مجاعي (
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تابع / خطة توزيع منهج الصف الحادي عشر - الفترة الدراسية الثانية ٢٠١٧-٢٠١٨م

عدد الحصص
٣٦ حصة

األنشطة
تضمن احلصص أنشطة 

إثرائية وعالجية.

الدرس السادس٦الدرس الخامس٥الدرس الرابع٤

األسبوع احلادي عرش - األسبوع الثاين عرش األسبوع التاسع - األسبوع العارش األسبوع السابع - األسبوع الثامن 
 لغة الضادالتنور الكبريحممد رسول اإلنسانية

الفهم واالستيعاب)أ(الفهم واالستيعاب)أ(الفهم واالستيعاب)أ(
يستنتج هدف الكاتب من النص.١يضع عنوانا لوحدة فكرية واردة يف النص.١يستنتج هدف الكاتب من النص.١
يستنتج الفكرة العامة للنص.٢يوضح العالقة بني عنوان النص ومضمونه.٢يستخلص بعض القيم الواردة يف النص.٢
يصوغ فكرة رئيسة لفقرة مقدمة إليه.٣يستدل عىل أثر العاطفة يف اختيار الفكر واأللفاظ والرتاكيب.٣حيدد موقفا من النص مبينا القيمة التي تدل عليه.٣
يوازن بني حال اللغة لدى األقدمني وحاهلا لدى املحدثني.٤يصف مالمح شخصيات وردت يف النص أو مشاهد رسمها الشاعر.٤يعلل بعض املواقف الواردة يف النص.٤
يوضح جهد األقدمني يف توحيد لغتهم عند إحساسهم بتشعبها.٥يبني كيف ربط الشاعر بني املايض واحلارض.٥يوازن بني عظمة الرسول وغريه من العظامء مع مرور الزمن.5
٦ . يبني معامل خارطة الطريق التي اقرتحها الكاتب الرتقاء املحدثني بلغتهم.٦يوضح كيف جعل الشاعر الطبيعة مادة للتعبري والتصوير.٦يدلل عىل جانب من جوانب عظمة الرسول
يستخلص سامت شخصية الكاتب من النص.٧يستخلص جوانب اإلبداع و االبتكار يف النص.٧يعلل عجز اليهودية والنرصانية عن إحداث تغيري يف حياة العرب.7
يلخص فقرة مقدمة له بأسلوبه.٨ينثر مضمون أبيات من النص بأسلوبه.٨يعيد عرض فقرة مقدمة إليه بأسلوبه.8

الثروة اللغوية)ب(الثروة اللغوية)ب(الثروة اللغوية)ب(
يوضح )مرتادف - معنى ( كلمة مسنعينا بالبحث يف املصادر.١يوضح )مرتادف - معنى ( كلمة مسنعينا بالبحث يف املصادر.١يوضح )مرتادف - معنى ( كلمة مسنعينا بالبحث يف املصادر.١
حيدد معنى كلمة يف سياقني خمتلفني.٢حيدد معنى كلمة يف سياقني خمتلفني.٢حيدد معنى كلمة يف سياقني خمتلفني.٢
يبني )مفرد - مجع - ترصيف ( كلمة.٣يبني )مفرد - مجع - ترصيف ( كلمة.٣يبني )مفرد - مجع - ترصيف ( كلمة.٣

التذوق الفني)ج(التذوق الفني)ج(التذوق الفني)ج(
يوضح اإلطناب يف عبارة مقدمة إليه مبينا نوعه. ١يستخرج إطنابا يف نص مقدم إليه.١يوضح اإلجياز يف عبارة مقدمة إليه مبينا نوعه.١
يصوغ تعبريا يتضمن إطنابا.٢يعرب عن معنى بعبارة تتضمن إطنابا.٢يصوغ تعبريا يتضمن إجيازا.٢
يبني نوع املحسن البديعي يف عبارة مقدم له مبينا أثره.٣يرشح صورة بيانية وردت يف النص مبينا أثره يف املعنى.٣يستخرج حمسنا بديعيا يف نص مقدم إليه مبينا أثره يف املعنى.٣

السالمة اللغوية )د(السالمة اللغوية )د(السالمة اللغوية )د(
يستخرج أسلوب قسم يف نص مقدم إليه.١يستخرج اسم آلة قياسيا يف نص مقدم إليه.١يستخرج ) اسم زمان - اسم مكان ( يف نص مقدم إليه.١
يضع جوابا لقسم )مرشوطا(.٢يصوغ اسم آلة من فعل ثالثي مترصف.٢يكمل مجلة باسم زمان أو مكان )مرشوطا(.٢
يصوب اخلطأ النحوي يف جواب القسم.٣يكمل اجلملة باسم آلة مناسب.٣يستخدم اسم زمان أو مكان من فعل مقدم إليه يف مجلة من إنشائه.٣
يستبدل بقسم رصيح قسام غري رصيح أو العكس.٤----

االستامع والتحدث)هـ(االستامع والتحدث)هـ(االستامع والتحدث)هـ(
يشارك ضمن فريق للمناظرة )مواليا أو معارضا( حول قضية حمددة.١يشارك ضمن فريق للمناظرة )مواليا أو معارضا( حول قضية حمددة.١يشارك ضمن فريق للمناظرة )مواليا أو معارضا( حول قضية حمددة. ١

الكتابة)و(الكتابة)و(الكتابة)و(
يكتب مقالة يعالج من خالهلا قضية حمددة. ١يكتب تقريرا حول موضوع متصل بام درس. ١يكتب تعليقا حول فكرة أو موقف متصل بام درس.١

االنتهاء من املرشوع وعرضه وتسليم مادته املكتوبة٣متابعة املرشوع وتقديم التوجيهات والدعم٢التكليف باملرشوع١املرشوع ) فردي (

* املطلوب يف اإلطناب : اإليضاح بعد اإلهبام وذكر العام بعد اخلاص وذكر اخلاص بعد العام - فقط. 
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خطة توزيع منهج الصف الثاني عشر - الفترة الدراسية األولى ٢٠١٧-٢٠١٨م

عدد الحصص
٣٦ حصة

األنشطة
تضمن احلصص أنشطة 

إثرائية وعالجية.

الدرس الثالث٣الدرس الثاني٢الدرس األول١

األسبوع اخلامس - األسبوع السادس األسبوع الثالث - األسبوع الرابع األسبوع األول - األسبوع الثاين 
مواقف في الحياة أطفالنا والتلفاز من سورة الروم 

الفهم واالستيعاب)أ(الفهم واالستيعاب)أ(الفهم واالستيعاب)أ(
يقسم النص إىل وحدات فكرية معنونا كل وحدة.١يبني عنارص البحث ) املتوافرة - غري املتوافرة ( يف النص.١يستنتج الغاية من اآليات القرآنية الكريمة.١
يوضح النصائح التي قدمها الشاعر.٢يضع عنوانا آخر مناسبا للنص.٢يقسم اآليات القرآنية الكريمة إىل قسمني معنونا كل قسم.٢
يذكر القضية التي تناوهلا الشاعر.٣حيدد مشكلة النص.٣يضع عنوانا - يبني فهمه - لكل آية كريمة.٣
يبني أسلوب الشاعر يف تناول القضية مدلال بعبارات من النص.٤يقسم النص إىل وحدات فكرية معنونا كل وحدة.٤يعدد أدلة قدرة اهلل ووحدانيته يف اآليات الكريمة.٤
يوضح نظرة الشاعر إىل خصومه.٥يصوغ مقدمة موجزة للنص.٥يصنف أدلة قدرة اهلل ووحدانيته مسميا جماالت التصنيف.٥
يستخلص املوقف النفيس للشاعر أمام القضية التي تناوهلا.٦يستخلص النتائج من النص ) البحث (.٦يوضح دليال من األدلة مبينا داللته عىل قدرة اهلل ووحدانيته.٦
يستنتج ما يرجوه أو يتوقعه الشاعر خلصومه.٧يذكر مصادر النص ) البحث ( ومراجعه.٧حيدد املخاطب باآليات الكريمة مدلال عىل ما يقول.٧
يعيد عرض بيت من أبيات النص بأسلوبه ) منثورا (.٨يثري مضمون فقرة من فقر النص.٨يلخص معاين اآليات الكريمة بأسلوبه.٨

الثروة اللغوية)ب(الثروة اللغوية)ب(الثروة اللغوية)ب(
يوضح ) مرتادف، معنى ( كلمة مسنعينا بالبحث يف املصادر.١يوضح ) مرتادف، معنى ( كلمة مسنعينا بالبحث يف املصادر.١يوضح ) مرتادف، معنى ( كلمة مسنعينا بالبحث يف املصادر.١
حيدد معنى كلمة يف سياقني خمتلفني.٢حيدد معنى كلمة يف سياقني خمتلفني.٢حيدد معنى كلمة يف سياقني خمتلفني.٢
يبني ) مفرد، مجع، ترصيف ( كلمة.٣يبني ) مفرد، مجع، ترصيف ( كلمة.٣يبني ) مفرد، مجع، ترصيف ( كلمة.٣

التذوق الفني)ج(التذوق الفني)ج(التذوق الفني)ج(
يوضح صورة بيانية يف النص.١يبني أجزاء املقالة.١يوضح صورة بيانية يف اآليات القرآنية الكريمة.١
حيدد حمسنا بديعيا يف النص.٢-٢حيدد حمسنا بديعيا يف اآليات القرآنية الكريمة.٢
يبني األسس الفنية للخاطرة.٣-٣يبني عنارص الرسالة.٣

السالمة اللغوية )د(السالمة اللغوية )د(السالمة اللغوية )د(
يستخرج توكيدا يف نص مقدم إليه وفق حالة اإلعراب املطلوبة.١يستخرج اسام معطوفا يف نص مقدم إليه وفق حالة اإلعراب املطلوبة.١يستخرج نعتا ) حقيقيا، سببيا ( يف نص مقدم إليه وفق حالة اإلعراب املطلوبة.١
يضبط التوكيد يف تعبري مقدم إليه.٢يضبط االسم املعطوف يف تعبري مقدم إليه.٢يضبط النعت ) احلقيقي، السببي ( يف تعبري مقدم إليه.٢
يكمل اجلملة بتوكيد ) معنوي - لفظي ( مع الضبط.٣يكمل اجلملة باسم معطوف مع الضبط.٣يكمل اجلملة بنعت ) حقيقي، سببي ( مع الضبط.٣
يصوب اخلطأ النحوي يف التوكيد يف تعبري مقدم إليه.٤يصوب اخلطأ النحوي يف ) االسم املعطوف، استخدام احلرف ( يف تعبري مقدم إليه.٤يصوب اخلطأ النحوي يف النعت ) احلقيقي، السببي ( يف تعبري مقدم إليه.٤
يصوغ تعبريا يتضمن توكيدا ) معنويا، لفظيا ( مع الضبط.٥يضع حرف العطف املناسب يف الفراغ ضمن مجلة مرشوطا.٥حيول النعت احلقيقي إىل نعت سببي والعكس.٥
-٦يصوغ تعبريا يتضمن اسام معطوفا مع الضبط.٦يصوغ تعبريا يتضمن نعتا ) حقيقيا، سببيا ( مع الضبط.٦

االستامع والتحدث)هـ(االستامع والتحدث)هـ(االستامع والتحدث)هـ(
يقدم نصا من اختياره متصال بام درس للتقييم والرتشيح.١يتحاور مع زمالئه حول ) صورة، مقطع مرئي، تسجيل صويت ( متصل بام درسه.١يعرض ورقة عمل أمام زمالئه عن موضوع متصل بام درسه.١

الكتابة)و(الكتابة)و(الكتابة)و(
يكتب خاطرة حول موضوع متصل بام درسه.١يكتب مقالة حول موضوع متصل بام درسه.١يكتب رسالة حول موضوع متصل بام درسه.١

االنتهاء من املرشوع وعرضه ثم تسليم مادته٣متابعة تنفيذ املرشوع وتقديم التوجيهات والدعم٢التكليف باملرشوع وحتديد املهام١املرشوع ) مجاعي (
الموجه الفني العام للغة العربية
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تابع / خطة توزيع منهج الصف الثاني عشر - الفترة الدراسية األولى ٢٠١٧-٢٠١٨م

عدد الحصص
٣٦ حصة

األنشطة
تضمن احلصص أنشطة 

إثرائية وعالجية.

الدرس السادس٦الدرس الخامس٥الدرس الرابع٤

األسبوع احلادي عرش - األسبوع الثاين عرش األسبوع التاسع - األسبوع العارش األسبوع السابع - األسبوع الثامن 
زمان اللؤلؤ العنب ملك الفاكهة اللغة والدين والعادات 

الفهم واالستيعاب)أ(الفهم واالستيعاب)أ(الفهم واالستيعاب)أ(
يقسم النص إىل وحدات فكرية معنونا كل وحدة.١يبني عنارص البحث التي تنقص البحث قيد الدراسة.١يستنتج هدف الكاتب من النص.١
يوضح الرسائل التي قدمتها الشاعرة.٢يضع عنوانا آخر مناسبا للبحث.٢يقسم النص إىل وحداته املوضوعية معنونا كل وحدة.٢
يذكر القضية التي تناولتها الشاعرة.٣حيدد مشكلة البحث ونوعه ) وصفيا، تأصيليا ( وجماله.٣يضع عنوانا لكل فقرة يف إطار الوحدة املوضوعية.٣
يبني أسلوب الشاعرة يف تناول القضية مدلال بعبارات من النص.٤يقسم متن البحث إىل عناوين رئيسية يرتبها يف قائمة حمتويات.٤يعدد أدلة تؤكد دور ) اللغة، الدين، العادات ( يف وحدة األمة.٤
يوضح نظرة الشاعرة إىل ) اجليل القديم، اجليل اجلديد (.٥يصوغ مقدمة موجزة للبحث.٥يصنف أدلة الكاتب مسميا جماالت التصنيف.٥
يستخلص املوقف النفيس للشاعرة أمام القضية التي تناولتها.٦يستخلص نتائج البحث.٦يوضح دليال من األدلة مبينا داللته يف إثبات رأي الكاتب.٦
يستنتج ماترجوه أو تتوقعه الشاعرة للجيل اجلديد.٧يذكر مصادر ومراجع البحث.٧حيدد املخاطب بالنص مدلال عىل ما يقول.٧
يثري مضمون مقطع شعري من النص.٨يعيد عرض فقرة من النص بأسلوبه.٨يلخص ثالث فقر من النص بأسلوبه.٨

الثروة اللغوية)ب(الثروة اللغوية)ب(الثروة اللغوية)ب(
يوضح ) مرتادف، معنى ( كلمة مسنعينا بالبحث يف املصادر.١يوضح ) مرتادف، معنى ( كلمة مسنعينا بالبحث يف املصادر.١يوضح ) مرتادف، معنى ( كلمة مسنعينا بالبحث يف املصادر.١
حيدد معنى كلمة يف سياقني خمتلفني.٢حيدد معنى كلمة يف سياقني خمتلفني.٢حيدد معنى كلمة يف سياقني خمتلفني.٢
يبني ) مفرد، مجع، ترصيف ( كلمة.٣يبني ) مفرد، مجع، ترصيف ( كلمة.٣يبني ) مفرد، مجع، ترصيف ( كلمة.٣

التذوق الفني)ج(التذوق الفني)ج(التذوق الفني)ج(
يوضح صورة بيانية يف نص مقدم إليه.١يبني خصائص احلديث اإلذاعي.١يوضح صورة بيانية يف نص مقدم إليه.١
حيدد حمسنا بديعيا يف نص مقدم إليه.٢-٢حيدد حمسنا بديعيا يف نص مقدم إليه.٢
يبني عنارص القصة.٣-٣يبني عنارص اخلطبة.٣

السالمة اللغوية )د(السالمة اللغوية )د(السالمة اللغوية )د(
يستخرج ) الفاعل، املفعول به ( من أسلوب تعجب.١يستخرج اسم فعل يف نص مقدم إليه وفق حالة البناء املطلوبة.١يستخرج بدال يف نص مقدم إليه وفق حالة اإلعراب املطلوبة.١
يضبط املفعول به يف أسلوب تعجب مقدم إليه.٢حيدد عالمة بناء اسم الفعل يف تعبري مقدم إليه.٢يضبط البدل يف تعبري مقدم إليه.٢
يكمل أسلوب التعجب بمفعول به مع الضبط.٣يكمل اجلملة باسم فعل مناسب.٣يكمل اجلملة ببدل مناسب مع الضبط.٣
يصوب اخلطأ النحوي يف أسلوب التعجب يف تعبري مقدم إليه.٤يصوب اخلطأ النحوي يف اسم الفعل يف تعبري مقدم إليه.٤يصوب اخلطأ النحوي يف البدل يف تعبري مقدم إليه.٤
حيول أسلوب تعجب مقدما إليه إىل صيغة أخرى مغريا ما يلزم.٥حيول اسم الفعل إىل اسم فعل آخر يف مجلة مقدمة إليه مغريا ما يلزم.٥يدخل البدل يف مجلة مقدمة إليه مغريا ما يلزم.٥
يصوغ تعبريا من إنشائه يتضمن أسلوب تعجب.٦يصوغ تعبريا يتضمن اسم فعل صياغة سليمة.٦يصوغ تعبريا يتضمن بدال مع الضبط.٦

االستامع والتحدث)هـ(االستامع والتحدث)هـ(االستامع والتحدث)هـ(
يشارك ضمن فريق للمناظرة )مواليا، معارضا( حول قضية حمددة.١يشارك ضمن فريق للمناظرة )مواليا، معارضا( حول قضية حمددة.١يشارك ضمن فريق للمناظرة )مواليا، معارضا( حول قضية حمددة.١

الكتابة)و(الكتابة)و(الكتابة)و(
يكتب قصة قصرية مستوحيا فكرهتا من موضوع درسه.١يقدم حديثا إذاعيا مكتوبا حول موضوع متصل بام درسه.١يكتب خطبة حول موضوع متصل بام درسه.١

االنتهاء من املرشوع وعرضه ثم تسليم مادته٣متابعة تنفيذ املرشوع وتقديم التوجيهات والدعم٢التكليف باملرشوع وحتديد املهام١املرشوع ) فردي (
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خطة توزيع منهج الصف الثاني عشر - الفترة الدراسية الثانية ٢٠١٧-٢٠١٨م

عدد الحصص
٣٦ حصة

األنشطة
تضمن احلصص أنشطة 

إثرائية وعالجية.

الدرس الثالث٣الدرس الثاني٢الدرس األول١

األسبوع اخلامس - األسبوع السادس األسبوع الثالث - األسبوع الرابع األسبوع األول - األسبوع الثاين 
الغبطة فكرةجابر عثرات الكراماهلدى والعلم

الفهم واالستيعاب)أ(الفهم واالستيعاب)أ(الفهم واالستيعاب)أ(
يستنتج فكرة رئيسية وما يرتبط هبا من فكر جزئية. ١يوضح مفهوم الرتاث مستدال عليه من النص.١يضع عنوانا آخر للنص.١
يذكر بعض اآلراء الواردة يف النص.٢يستخلص من النص القيم املستفادة.٢يوضح العالقة بني عنوان النص ومضمونه.٢
يوضح املعامل النفسية واجلسمية لبؤس الناس يف العيد.٣يستخلص من النص صفات الشخصيات الواردة فيه.٣يستنتج اهلدف من احلديث الرشيف.٣
يبني ما يف النص من مظاهر التشاؤم ومظاهر التفاؤل.٤يبني أمهية موقف أو حدث ورد يف النص.٤يبني املقصود بكل من اهلدى والعلم.٤
حيلل املقطع األخري يف النص مبينا ما فيه من مطالب وأدلة.٥حيدد طريقة العرض يف النص وأثرها يف املتلقي.٥يعلل اجلمع بني اهلدى والعلم يف النص مبينا العالقة بينهام.٥
يعلق عىل النص بإجياز مبينا ما يستفاد منه.٦يستنتج عنارص التشويق يف النص.٦يستنتج أقسام الناس وفق ما ورد يف النص.٦
يوازن بني بيتني أو رأيني يقدمان إليه.٧يستدل من النص عىل قوله   : »صنائع املعروف تقي مصارع السوء«.٧يبني آثر العمل باحلديث الرشيف يف الفرد واملجتمع.٧
ينثر مضمون أبيات من النص بأسلوبه.٨يثري مضمون عبارة مقدمة له.٨يلخص معنى احلديث الرشيف بأسلوبه. ٨

الثروة اللغوية)ب(الثروة اللغوية)ب(الثروة اللغوية)ب(
يوضح )مرتادف - معنى ( كلمة مسنعينا بالبحث يف املصادر.١يوضح )مرتادف - معنى ( كلمة مسنعينا بالبحث يف املصادر.١يوضح )مرتادف - معنى ( كلمة مسنعينا بالبحث يف املصادر.١
حيدد معنى كلمة يف سياقني خمتلفني.٢حيدد معنى كلمة يف سياقني خمتلفني.٢حيدد معنى كلمة يف سياقني خمتلفني.٢
يبني )مفرد - مجع - ترصيف ( كلمة.٣يبني )مفرد - مجع - ترصيف ( كلمة.٣يبني )مفرد - مجع - ترصيف ( كلمة.٣

التذوق الفني)ج(التذوق الفني)ج(التذوق الفني)ج(
يوضح مقومات التجربة الشعرية يف النص )الفكرة، العاطفة، اللغة(.١يبني عنارص العمل القصيص يف النص.١يستنتج اثنتني من سامت البالغة النبوية )رضب املثل - حسن التقسيم(.١
يبني عنارص صورة كلية وردت يف النص.٢يرشح صورة بيانية واردة يف النص مبينا آثرها.٢يستخرج صورة بيانية مبينا آثرها يف املعنى.٢
يستخرج حمسنا بديعيا )مرشوطا ( مبينا آثره.٣--يستخرج حمسنا بديعيا مرشوطا مبينا آثره.٣

السالمة اللغوية )د(السالمة اللغوية )د(السالمة اللغوية )د(
يفرق بني التصور والتصديق يف االستفهام عارضا بعض األمثلة. ١يستخرج اسام مصغرا من ) فقرة - مجلة ( مقدمة إليه مبينا داللته. ١يستخرج أسلوب مدح أو ذم مبينا أركانه من اجلمل املقدمة إليه.١
جييب عن استفهام )مثبت أو منفي( بحرف جواب مناسب.٢يصوب اخلطأ النحوي يف تصغري اسم حمدد. ٢يبني نوع الفاعل يف أسلوب مدح أو ذم مقدم إليه. ٢
يصوغ سؤاال مناسبا إلجابة مقدمة إليه. ٣يصغر اسام مقدما إليه ) مرشوطا (. ٣يصوب اخلطأ النحوي يف أسلوب مدح أو ذم مقدم إليه.٣
يصوب اخلطأ يف اإلجابة عن سؤال مقدمة إليه. ٤-٤يضبط املخصوص باملدح أو الذم يف أسلوب مدح أو ذم مقدم إليه.٤
-٥-٥يصوغ أسلوب مدح أو ذم )مرشوطا(.٥
-٦-٦يستبدل بفعل املدح أو )الذم( فعل مدح أو )ذم( آخر.٦

االستامع والتحدث)هـ(االستامع والتحدث)هـ(االستامع والتحدث)هـ(
يبدي رأيه حول مقطع مرئي أو مسموع يعالج قضية حمددة.-يناقش عنارص عمل قصيص استمع إليه. -يتحاور مع زمالئه حول قضية عرضت عليه.-

الكتابة)و(الكتابة)و(الكتابة)و(
يكتب تعليقا حول قضية تتصل بمضمون النص. ١يكتب قصة قصرية مراعيا رشوط كتابة القصة القصرية. ١يكتب مقالة متصلة بمضامني النص.١

االنتهاء من املرشوع وعرضه وتسليم مادته املكتوبة٣متابعة املرشوع وتقديم التوجيهات والدعم٢التكليف باملرشوع وحتديد املهام١املرشوع ) مجاعي (
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تابع / خطة توزيع منهج الصف الثاني عشر - الفترة الدراسية الثانية ٢٠١٧-٢٠١٨م

عدد الحصص
٣٦ حصة

األنشطة
تضمن احلصص أنشطة 

إثرائية وعالجية.

الدرس السادس٦الدرس الخامس٥الدرس الرابع٤

األسبوع احلادي عرش - األسبوع الثاين عرش األسبوع التاسع - األسبوع العارش األسبوع السابع - األسبوع الثامن 
اإلسالم حيارب السلبيةمن للرعية؟الوصايا العرش

الفهم واالستيعاب)أ(الفهم واالستيعاب)أ(الفهم واالستيعاب)أ(
يستخلص من النص اهلدف الذي يسعى الكاتب إىل حتقيقه.١حيدد املشكلة التي يتناوهلا الشاعر يف النص.١يوضح الوصايا التي تضمنها كل عهد من العهدين يف النص.١
يوضح مفهوم السلبية يف النص وما تدل عليه.٢حيدد مظاهر املشكلة يف النص.٢يعلل وضع كل من األمريكي والعريب عهدا لنفسه.٢
يبني موقف اإلسالم من السلبية يف املجاالت املختلفة.٣يوضح آثار املشكلة يف حياة الرعية. ٣يذكر ما اتفق عليه العهدان وما انفرد به كل منهام.٣
حيدد الصفات الشخصية التي متيز اإلنسان السلبي.٤يبني الوسائل التي اعتمد عليها الشاعر يف عالج املشكلة.٤يبني عوامل النجاح يف احلياة وفق ما ورد يف النص. ٤
يستخلص مظاهر اإلجيابية يف آيات وأحاديث تقدم إليه.٥يوضح ما متيزت به مفردات الشاعر وتراكيبه يف النص.٥يعلل ) موقفا- حدثا ( ورد يف النص.٥
يبني أمهية )موقف- حدث( ورد يف النص وقيمته.٦يستخلص دور األدب يف عالج مشكالت املجتمع.٦يميز بني احلقائق واآلراء يف النص.٦
يستنتج أثر املشكلة عىل الفرد واملجتمع.٧يقرتح حال آخر مناسبا للمشكلة.٧يرشح عالقة النص بواقعه ومدى تأثريه يف نفسه.٧
يثري فقرة مقدمة إليه بأسلوبه٨ينثر مضمون أبيات من النص بأسلوبه.٨يلخص بأسلوبه فقرة مقدمة إليه.٨

الثروة اللغوية)ب(الثروة اللغوية)ب(الثروة اللغوية)ب(
يوضح )مرتادف - معنى ( كلمة مسنعينا بالبحث يف املصادر.١يوضح )مرتادف - معنى ( كلمة مسنعينا بالبحث يف املصادر.١يوضح )مرتادف - معنى ( كلمة مسنعينا بالبحث يف املصادر.١
حيدد معنى كلمة يف سياقني خمتلفني.٢حيدد معنى كلمة يف سياقني خمتلفني.٢حيدد معنى كلمة يف سياقني خمتلفني.٢
يبني )مفرد - مجع - ترصيف ( كلمة.٣يبني )مفرد - مجع - ترصيف ( كلمة.٣يبني )مفرد - مجع - ترصيف ( كلمة.٣

التذوق الفني)ج(التذوق الفني)ج(التذوق الفني)ج(
حيدد صورة بيانية من النص. ١يستخرج حمسنا بديعا من النص مبينا آثره.١يبني عنارص املقال من خالل النص. ١
يبني دور الصورة اجلزئية يف اإلفصاح عن الفكرة. ٢يستنتج األثر الفني للتكرار يف التعبري عن املعنى. ٢يستنتج سامت شخصية كاتب املقال. ٢
يرشح صورة بيانية مبينا أثرها.٣يوضح الداللة البالغية لبعض الرتاكيب اللغوية. ٣يستخرج صورة بيانية من نص مقدم له.٣

السالمة اللغوية )د(السالمة اللغوية )د(السالمة اللغوية )د(
يستخرج مجلة ال حمل هلا من اإلعراب )مرشوطة( يف نص مقدم إليه. ١يستخرج مجلة هلا حمل اإلعراب )مرشوطة( يف نص مقدم إليه. ١يستخرج اسام منسوبا من نص  مقدم  إليه.١
ينشئ تعبريا يتضمن مجلة ال حمل هلا من اإلعراب )مرشوطة(. ٢حيول مجلة الصفة إىل مجلة احلال يف عبارة مغريا ما يلزم )والعكس(.٢يصوب اخلطأ يف اسم منسوب مقدم إليه. ٢
حيول مجلة هلا حمل من اإلعراب إىل مجلة ال حمل هلا من اإلعراب مغريا ما يلزم.٣ينشئ تعبريا يتضمن مجلة هلا حمل من اإلعراب )مرشوطة(.٣ينسب إىل اسم مقدم إليه يف مجلة من إنشائه. ٣
-٤يبني املوقع اإلعرايب جلملة واردة يف نص مقدم إليه. ٤يكمل اجلملة باسم منسوب مناسب. ٤

االستامع والتحدث)هـ(االستامع والتحدث)هـ(االستامع والتحدث)هـ(
يشارك ضمن فريق للمناظرة )مواليا أو معارضا ( حول قضية حمددة.١يشارك ضمن فريق للمناظرة )مواليا أو معارضا ( حول قضية حمددة.١يشارك ضمن فريق للمناظرة )مواليا أو معارضا ( حول قضية حمددة.١

الكتابة)و(الكتابة)و(الكتابة)و(
يكتب تعليقا حول قضية تتصل بمضمون النص. ١يكتب قصة قصرية مراعيا رشوط كتابة القصة القصرية. ١يكتب مقالة متصلة بمضامني النص.١

االنتهاء من املرشوع وعرضه وتسليم مادته املكتوبة٣متابعة املرشوع وتقديم التوجيهات والدعم٢التكليف باملرشوع ١املرشوع ) فردي (
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