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التوجيه الفني العام للغة العربية وزارة التربية

العام الدراسي ٢٠١٧/٢٠١٦مالفصل الدراسي األول

خطة توزيع منهج الصف األول - المنهج الوطني الكويتي

املرشوعات)٣( الكتابة)٢( القراءة واملشاهدة)١( االستامع والتحدثالمدة الزمنيةالوحدات التعلمية

1 

ب
ع
نل
ا 

هي
 

األسبوع األول
األسبوع الثاني

 ١-١
 ١-٢
 ١-٣
 ١-٤

١-٥
١-٦

* نمرح معا : 

١- أستمع - أردد
٢- العب معي

* التهيئة الصوتية :

١- أستمع - أحدد
٢- أستمع إىل قصة أصدقائي 

٣ - أستمع - أقارن - أعرب
4- أستمع - أردد - أشاهد - أعرب  
5- أستمع - أردد - أشاهد - أعرب  
6- أستمع - أردد - أشاهد - أعرب  

7- أستمع - أنطق
8- أستمع - أحول 

9- أشاهد - أستمع - أصوب

 ٢-٤
 ٢-٦

٢-٧

* نشاهد معا :

- أشاهد - أحدد
* التهيئة البصرية :

١- أشاهد - أميز - أستنتج 
٢- أشاهد - أحدد - أبني 

٣- أنظر - أميز - أقارن 
4- أشاهد - أتعرف - أحتدث 

5- أشاهد - أعرب
6- أشاهد - أستمع - أردد

7- أشاهد - أردد
8- أشاهد - أصل - ألون

* نلون معا :٣-٣ 

١- أنظر - أحوط 
٢-  أنظر - ألون

* التهيئة العضلية :

١- أنظر - أختار - أطبق 
٢- أصل
٣- أصل
4- أصل
5- ألون
6- أخط

-

* يصمم المعلم أنشطة تعلم إضافية تدعم تطوير المتعلمين للكفايات الخاصة السابقة، مركزا على معيار المنهج الخاص بكل كفاية.

2 

ي
وف

ر
ح

و
ا 

أن

األسبوع الثالث
األسبوع الرابع

األسبوع الخامس
األسبوع السادس

 ١-١
 ١-٢
 ١-٣

١-٥

- أستمع - أردد
* حروفي وأصواتي :

١- حرويف 
٢- أصوايت

٣- نشيد احلرف
4- أستمع - اردد - أشري 

حرويف	 
أنشد حرويف	 

5- أستمع - أردد - أشري
أصوايت	 
أنشد أصوايت	 

* الحروف :

١- أستمع إىل قصة احلرف 
٢- أنطق أصوات احلرف 

٣- أنشد نشيد احلرف

 ٢-١
 ٢-٤
 ٢-٦

٢-٧

* الحروف : 

١- أختار 
٢- أفرق بني أشكال احلرف

٣- أشري إىل احلرف يف كلامت

 ٣-٢
 ٣-٣

- أمرر  القلم عىل احلرف

املرشوع :
أنا وحروفي

ص 76 

* يصمم المعلم أنشطة تعلم إضافية تدعم تطوير المتعلمين للكفايات الخاصة السابقة، مركزا على معيار المنهج الخاص بكل كفاية.
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التوجيه الفني العام للغة العربية وزارة التربية

العام الدراسي ٢٠١٧/٢٠١٦مالفصل الدراسي األول

خطة توزيع منهج الصف األول ) تابع ( - المنهج الوطني الكويتي

املرشوعاتاملحتوى وأنشطة التعلمالكفاياتالمدة الزمنيةالوحدات التعلمية

3 

ي
ات

اي
و
ه
و
ا 

األسبوع السابعأن
األسبوع الثامن
األسبوع التاسع
األسبوع العاشر

األسبوع الحادي عشر
األسبوع الثاني عشر

 )١(
االستامع والتحدث
 ١-٢  ١-١
 ١-٤  ١-٣

١-٦  ١-٥

 )٢(
القراءة واملشاهدة
 ٢-٢  ٢-١
 ٢-٤  ٢-٣
 ٢-٦  ٢-٥

٢-٧

 )٣(
الكتابة

 ٣-٢  ٣-١
٣-٤  ٣-٣

القصة : الثعلب الصغير 

١- مناقشة
٢- ألون - أرسم

النشيد : كويت يا مالي

١- مناقشة
٢- ألون - أرسم 

املرشوع :
أنا وهواياتي

ص ١٢0

الدرس األول : ) أ - م (

أنا محد . ألعب مع سامل.
- أنشطة التعلم.

الدرس الثاني : ) 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.

* يصمم المعلم أنشطة تعلم إضافية تدعم تطوير المتعلمين للكفايات الخاصة السابقة، مركزا على معيار المنهج الخاص بكل كفاية.
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التوجيه الفني العام للغة العربية وزارة التربية

العام الدراسي ٢٠١٧/٢٠١٦مالفصل الدراسي األول

خطة توزيع منهج الصف الثاني - المنهج الوطني الكويتي

المرشوعات)٣( الكتابة)٢( القراءة والمشاهدة)١( االستماع والتحدثالمدة الزمنيةالوحدات التعلمية

1 

ي
ات

مي
و
األسبوع األولي

األسبوع الثاني
األسبوع الثالث

١-٤ راشد ومنار
١-١ دبدوب الرسام
١-٦ أرسم وأحتدث

١-٤ يعجبني وال يعجبني
١-٣ فكرة مجيلة

١-٣ يوم السبت: هيا نلعب
١-٦ يف سوق املباركية

١-٤ فصول السنة
١-١ يوم اإلثنني: آيات قرآنية

١-٤ كيف أترصف؟

٢-١ يوم اخلميس: من أنا؟
٢-١ يوم اجلمعة: اجتامع عائيل

٢-٣ معجمي
٢-٢ صحراؤنا اجلميلة

٢-٣ معجمي
٢-٥ قراءيت الصحيحة

٢-٢ يوم الثالثاء: أين بيتي؟
٢-٣ معجمي

٢-٥ حتدي القراءة
٢-٢ أنا ونحن )١(

٣-٢ بضائع متنوعة
٣-١ أماكن يف مدينتي

٣-٣ هيا نلعب
٣-١ أين أسكن؟

٣-٢ أنا ونحن )٢(
المرشوع :٣-٣ يوم األربعاء: هيا نشارك

مفكرتي

ص 54

* يصمم المعلم أنشطة تعلم إضافية تدعم تطوير المتعلمين للكفايات الخاصة السابقة، مركزا على معيار المنهج الخاص بكل كفاية.

2 

س
نا

ال
و
ا 

أن

األسبوع الرابع
األسبوع الخامس
األسبوع السادس

١-٢ أنا وأقاريب
١-٢ نتبادل األفكار

١-١ أنا وجاري
١-٤ أعرب عن الصورة

١-٤ أنا أعرب
١-٣ أستمع وأكتب

١-١ يف صحبة أيب
١-٥ نحن نعرب

١-٤ أنا وأرسيت
١-٥ نحن نستمع إىل زميلنا

٢-٧ شكرا أصحايب
٢-٣ معجمي

٢-٥ حتدي القراءة
٢-٦ أشاهد وأعرب

٢-٢ أنا أتوقع
٢-٦ رحلة سعيدة

٢-٣ معجمي
٢-٥ حتدي القراءة

٢-٧ أقرأ وأنطق
٢-٥ هيا نلعب

٣-١ أرسم وأكتب
٣-٣ أنا أكتب

٣-٤ أكتب عن مدينتي
٣-٢ نحن نكتب

٣-٢ أحب وأشكر
٣-١ أمزج بني الرسم والكتابة

٣-٤ نحن نعرب
٣-٢ نحن نكتب ونطبع

٣-١ أشارك زمالئي

المرشوع :
ملف الصور

ص 85

* يصمم المعلم أنشطة تعلم إضافية تدعم تطوير المتعلمين للكفايات الخاصة السابقة، مركزا على معيار المنهج الخاص بكل كفاية.
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التوجيه الفني العام للغة العربية وزارة التربية

العام الدراسي ٢٠١٧/٢٠١٦مالفصل الدراسي األول

خطة توزيع منهج الصف الثاني ) تابع ( - المنهج الوطني الكويتي

المرشوعات)٣( الكتابة)٢( القراءة والمشاهدة)١( االستماع والتحدثالمدة الزمنيةالوحدات التعلمية

3 

ح
ر

م
ال
ت 

قا
و
أ

األسبوع السابع
األسبوع الثامن
األسبوع التاسع

١-١ رسالة صوتية
١-٢ نزهة برية

١-٤ عندي هدف
١-١ يف صالة التزلج

١-٥ أنا وسلامن
١-٤ رحلة مدرسية

١-٣ مهزة وصل ومهزة قطع
١-٦ ألعاب رياضية

١-٤ نقدم املساعدة إىل هند
١-٢ أفكر وأبدع

١-٤ أعرف ما أقول
١-٥ آراء زمالئي

١-١ أوقايت الثمينة
١-٣ هيا نلعب

١-٦ رياضة مائية

٢-٢ أمجل لوحة
٢-٣ معجمي

٢-٦ أين نذهب؟
٢-٤ هيا نقارن

٢-٦ مشاري وأمحد
٢-٢ أنا أقول وأنتم تتوقعون

٢-١ يف املدينة الرتفيهية
٢-٣ معجمي

٢-٢ هند يف مدينة األلعاب
٢-٤ التشابه واالختالف

٢-٢ سارة والطيور
٢-١ يا أصحايب

٢-٦ نزهة عىل الشاطئ
٢-٧ معلومايت

٣-٤ يف احلديقة العامة
٣-١ أرسم وأكتب

٣-٢ أشاهد ثم أكتب
٣-٢ أطبع مجيل

المرشوع :
نزهاتي

ص ١١8

* يصمم المعلم أنشطة تعلم إضافية تدعم تطوير المتعلمين للكفايات الخاصة السابقة، مركزا على معيار المنهج الخاص بكل كفاية.

4 

ي
نت

دي
 م

ي
 ف

ي
الم

ح
أ

األسبوع العاشر
األسبوع الحادي عشر
األسبوع الثاني عشر

١-١ إشارة مرور
١-٤ اإلعجاب والشكر

١-٤ طبيب ماهر
١-٣ أشكال التاء

١-٢ يف املكتبة
١-٣ أدوات االستفهام

١-٢ هيا نلعب لعبة ماذا؟
١-٢ هيا نلعب لعبة متى؟
١-٢ هيا نلعب لعبة من؟

١-٤ أسئلتي إىل أصحاب املهن
١-١ مهنتي

١-١ مرافق مدينتي

٢-١ الطبيب الصغري
٢-٣ معجمي
٢-٤ احلديقة

٢-٧ آية من كالم ريب
٢-٣ سعاد يف احلديقة

٢-٥ نشيد ) الطبيب (
٢-٣ معجمي

٢-٤ أميز بني النصوص
٢-٢ لغز التخمني مع األصدقاء

٢-٧ خدمة ثمينة
٢-١ مدرستي اجلديدة

٢-٣ معجمي
٢-٦ أفكر وأبدع

٢-١ إشارايت
٢-٥ حتدي القراءة

٣-٣ الفتات مدينتي
٣-١ أدوات الطبيب

٣-٣ أفكر وأبدع
٣-٣ سؤال وإجابة
٣-٣ سؤال وإجابة
٣-٣ سؤال وإجابة

٣-٤ أكمل
٣-١ مهن أجدادي

٣-٤ هذا وهذه
٣-١ سلوك

المرشوع :
مهنة المستقبل

ص ١49

* يصمم المعلم أنشطة تعلم إضافية تدعم تطوير المتعلمين للكفايات الخاصة السابقة، مركزا على معيار المنهج الخاص بكل كفاية.
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التوجيه الفني العام للغة العربية وزارة التربية

العام الدراسي ٢٠١٧/٢٠١٦مالفصل الدراسي األول

خطة توزيع منهج الصف الثالث 

المرشوعاتالمحتوىالمدة الزمنية

المجال )1(

مدرستي 

عدد الحصص

٣٦ حصة

المدة الزمنية

األسبوع األول
األسبوع الثاني
األسبوع الثالث
األسبوع الرابع

األنشطة

يتم تضمين الحصص أنشطة 
إثرائية وعالجية وأنشطة 

رسم كتابي.

النشيد : اختيار المعلم - اقتراح المتعلمين 3النشيد : اختيار المعلم - اقتراح المتعلمين 2النشيد : اختيار المعلم - اقتراح المتعلمين 1

مرشوع املتعلم 
مدرستي

الحكاية : اختيار المعلم - اقتراح المتعلمين3الحكاية : اختيار المعلم - اقتراح المتعلمين2الحكاية : اختيار المعلم - اقتراح المتعلمين1

الدرس : األنشطة المدرسية3الدرس : مرافق المدرسة2الدرس : مدارس الكويت1

الفهم واالستيعاب١الفهم واالستيعاب١الفهم واالستيعاب١
يعلل شعور شخصية من النص باحلرية.١يعلل شعور شخصية من النص بالفرح.١يعلل شعور شخصية من النص بالفرح.١
يعدد األنشطة املدرسية.٢يعدد مرافق املدرسة.٢يبني أمهية املدرسة.٢
يتحدث عن أحد األنشطة املدرسية.٣يبني استخدامات مرافق املدرسة.٣يذكر معلومات عن مدارس الكويت.٣
يبني كيف خيتار النشاط املناسب.4يرتب األحداث كام وردت يف النص.4يدلل عىل اهتامم دولة الكويت بالتعليم.4
يبدي رأيه يف موقف معني مع التعليل.5يوضح وصية وردت يف النص.5يبني فوائد احلوار مع األرسة.5
يكتب كلمة تبني توقعه لنتيجة ما.6يذكر الترصف املناسب يف موقف معني.6يكتب كلمة تبني توقعه لنتيجة ما.6
الثروة اللغوية٢الثروة اللغوية٢الثروة اللغوية٢
يصنف كلامت بحسب حقلها املوضوعي.١حيدد الكلمة املختلفة من جمموعة كلامت.١حيدد الكلمة املختلفة من جمموعة كلامت.١
حيدد معنى كلمة وردت يف النص.٢حيدد معنى كلمة وردت يف النص.٢حيدد معنى كلمة وردت يف النص.٢
يبني مفرد كلمة.٣حيدد مفرد كلمة من جمموعة كلامت.٣حيدد مفرد كلمة من جمموعة كلامت.٣
يبني مجع كلمة.4حيدد مجع كلمة من جمموعة كلامت.4حيدد مجع كلمة من جمموعة كلامت.4
المهارات اهلجائية٣المهارات اهلجائية٣المهارات اهلجائية٣
يكتب كلامت تنتهي بتاء مربوطة.١يصنف الكلامت بحسب التاء ) املربوطة، املفتوحة (.١يصنف الكلامت بحسب الالم ) الشمسية، القمرية (.١
يكتب كلامت تنتهي بتاء مفتوحة.٢يكمل كلمة بتاء مربوطة أو تاء مفتوحة.٢يكتب كلامت تبدأ بالالم ) الشمسية، القمرية (.٢
المهارات اللغوية4المهارات اللغوية4المهارات اللغوية4
يكتب مجلة مفيدة تبدأ باسم إشارة ) هذا ، هذه (.١يستخدم حرف العطف ) الواو (.١يكمل مجلة باملفرد.١
يكتب مجلة مفيدة تبدأ باسم إشارة ) هذان ، هاتان (.٢يستخدم حرف العطف ) ثم (.٢يكمل مجلة باملثنى.٢
يكتب مجلة مفيدة تبدأ باسم إشارة ) هؤالء (.٣يستخدم حريف العطف ) الواو ، ثم (.٣يكمل مجلة باجلمع.٣
التعبري5التعبري5التعبري5
يرتب كلامت لتكوين مجلة تامة.١يرتب كلامت لتكوين مجلة تامة.١يرتب كلامت لتكوين مجلة تامة.١
يوظف كلمة يف مجلة ال تقل عن ست كلامت.٢يوظف كلمة يف مجلة ال تقل عن ست كلامت.٢يوظف كلمة يف مجلة ال تقل عن ست كلامت.٢
يكتب ثالث مجل مرتابطة عن موضوع متصل بام درسه.٣يكتب ثالث مجل مرتابطة عن موضوع متصل بام درسه.٣يعرب عن صورة متصلة بام درسه بثالث مجل تامة.٣
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التوجيه الفني العام للغة العربية وزارة التربية

العام الدراسي ٢٠١٧/٢٠١٦مالفصل الدراسي األول

خطة توزيع منهج الصف الثالث ) تابع (

المرشوعاتالمحتوىالمدة الزمنية

المجال )2(

البر بالوالدين 

عدد الحصص

٣٦ حصة

المدة الزمنية

األسبوع الخامس
األسبوع السادس
األسبوع السابع
األسبوع الثامن

األنشطة

يتم تضمين الحصص أنشطة 
إثرائية وعالجية وأنشطة 

رسم كتابي.

النشيد : اختيار المعلم - اقتراح المتعلمين 3النشيد : اختيار المعلم - اقتراح المتعلمين 2النشيد : اختيار المعلم - اقتراح المتعلمين 1

مرشوع املتعلم 
البر بالوالدين

الحكاية : اختيار المعلم - اقتراح المتعلمين3الحكاية : اختيار المعلم - اقتراح المتعلمين2الحكاية : اختيار المعلم - اقتراح المتعلمين1

الدرس : حب األم 3الدرس : احترام الكبير 2الدرس : عطف الوالدين1

الفهم واالستيعاب١الفهم واالستيعاب١الفهم واالستيعاب١
يضع عنوانا آخر مناسبا للنص.١يضع عنوانا آخر مناسبا للنص.١يضع عنوانا آخر مناسبا للنص.١
حيدد ما يراه الزائر يف حديقة احليوان.٢يذكر سلوكا من النص يدل عىل احرتام الصغري للكبري.٢يعلل شعور شخصية من النص باألمل.٢
يدلل عىل عاطفة األم جتاه ابنها.٣حيدد أوىل الناس باالحرتام.٣يدلل عىل اهتامم األم واألب بابنهام.٣
يبني أن حب األبناء فطرة لدى الكائنات احلية.4يعدد مظاهر احرتام الكبري.4يوضح وصية وردت يف النص.4
يبدي رأيه يف موقف معني مع التعليل.5يذكر القول املناسب يف موقف معني.5يذكر القول املناسب يف موقف معني.5
يبني الترصف املناسب يف موقف معني.6يبني الترصف املناسب يف موقف معني.6يبني توقعه ملفاجأة سارة يعدها األب ألرسته.6
الثروة اللغوية٢الثروة اللغوية٢الثروة اللغوية٢
حيدد معنى كلمة وردت يف النص.١حيدد معنى كلمة وردت يف النص.١حيدد معنى كلمة وردت يف النص.١
حيدد مفرد كلمة.٢حيدد مفرد كلمة.٢حيدد مفرد كلمة.٢
يبني مجع كلمة.٣يبني مجع كلمة.٣يبني مجع كلمة.٣
يوظف كلمة من النص يف مجلة توضح معناها.4يوظف كلمة من النص يف مجلة توضح معناها.4يوظف كلمة من النص يف مجلة توضح معناها.4
المهارات اهلجائية٣المهارات اهلجائية٣المهارات اهلجائية٣
يبني التنوين املصاحب للشدة.١جيرد احلرف املشدد من كلمة.١يكتب كلامت منونة من النص.١
يكتب كلمة تتضمن حرفا مشددا منونا.٢يكتب كلمة تتضمن حرفا مشددا.٢يكتب كلامت منونة من ذاكرته.٢
المهارات اللغوية4المهارات اللغوية4المهارات اللغوية4
يكمل مجلة بضمري مناسب ) هو، هي، مها، هم، هن (.١يكتب مجلة تتضمن ضمريا ) أنَت، أنِت، أنتام، أنتم، أنتن (.١يكمل مجلة بضمري مناسب ) هو، هي، هم (.١
يكتب مجلة مفيدة تبدأ بضمري ) هو، هي، مها، هم، هن (.٢يعرب عن صورة بجملة تبدأ باسم إشارة.٢يكمل مجلة بضمري مناسب ) أنَت، أنِت، أنتم (.٢
يعرب عن معنى بجملة تبدأ بضمري غائب.٣يعرب عن معنى بجملة تبدأ بضمري خماطب.٣يكتب مجلة تتضمن اسم إشارة ) هذا، هذه، هذان، هاتان، هؤالء (.٣
التعبري5التعبري5التعبري5
يرتب كلامت لتكوين مجلة مفيدة.١يرتب مجال لتكوين قصة مفيدة.١يرتب مجال لتكوين قصة مفيدة.١
يعرب عن صورة متصلة بام درسه بثالث مجل مرتابطة.٢يوظف كلمة يف مجلة ال تقل عن ست كلامت.٢يوظف كلمة يف مجلة ال تقل عن ست كلامت.٢
يكتب ثالث مجل مرتابطة عن موضوع متصل بام درسه.٣يعرب عن صورة متصلة بام درسه بثالث مجل مرتابطة.٣يكتب ثالث مجل مرتابطة عن موضوع متصل بام درسه.٣

الموجه الفني العام للغة العربية
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التوجيه الفني العام للغة العربية وزارة التربية

العام الدراسي ٢٠١٧/٢٠١٦مالفصل الدراسي األول

خطة توزيع منهج الصف الثالث ) تابع (

المرشوعاتالمحتوىالمدة الزمنية

المجال )3(

وطني

عدد الحصص

٣٦ حصة

المدة الزمنية

األسبوع التاسع
األسبوع العاشر

األسبوع الحادي عشر
األسبوع الثاني عشر

األنشطة

يتم تضمين الحصص أنشطة 
إثرائية وعالجية وأنشطة 

رسم كتابي.

النشيد : اختيار المعلم - اقتراح المتعلمين 3النشيد : اختيار المعلم - اقتراح المتعلمين 2النشيد : اختيار المعلم - اقتراح المتعلمين 1

مرشوع املتعلم 
وطني

الحكاية : اختيار المعلم - اقتراح المتعلمين3الحكاية : اختيار المعلم - اقتراح المتعلمين2الحكاية : اختيار المعلم - اقتراح المتعلمين1

الدرس : بين جيلين )3(3الدرس : بين جيلين )2( 2الدرس : بين جيلين )1( 1

الفهم واالستيعاب١الفهم واالستيعاب١الفهم واالستيعاب١
يعلل شعور األرسة بالسعادة.١يضع عنوانا آخر مناسبا للنص.١يضع عنوانا آخر مناسبا للنص.١
يبني أمهية السفر يف حياة الكويتيني قديام.٢يدلل عىل اتساع جماالت الرزق بعد استخراج النفط.٢يبني وجها من أوجه التشابه بني املايض واحلارض.٢
يوضح املقصود بالسفر عند أهل الكويت قديام.٣يعدد موارد الرزق يف املايض.٣يبني وجها من أوجه االختالف بني املايض واحلارض.٣
يدلل عىل اعتزاز أصحاب السفن الكويتية بوطنهم.4يبني ما تتطلبه مهنة الغوص عىل اللؤلؤ.4يدلل عىل العالقات الطيبة بني األرس الكويتية قديام.4
يبدي رأيه يف موقف معني مع التعليل.5يبدي رأيه يف موقف معني مع التعليل.5يقرتح حال ملشكلة ما.5
يكتب كلمة تبني توقعه حلدث ما.6يكتب كلمة تبني توقعه لنتيجة ما.6يكتب كلمة تبني توقعه لفعل يقوم به يف وقت معني.6
الثروة اللغوية٢الثروة اللغوية٢الثروة اللغوية٢
حيدد الكلمة املختلفة من جمموعة كلامت.١حيدد الكلمة املختلفة من جمموعة كلامت.١حيدد الكلمة املختلفة من جمموعة كلامت.١
حيدد معنى كلمة وردت يف النص.٢حيدد معنى كلمة وردت يف النص.٢حيدد معنى كلمة وردت يف النص.٢
يبني ) مفرد - مجع ( كلمة.٣يبني ) مفرد - مجع ( كلمة.٣يبني ) مفرد - مجع ( كلمة.٣
يوظف كلمة من النص يف مجلة توضح معناها.4يوظف كلمة من النص يف مجلة توضح معناها.4يوظف كلمة من النص يف مجلة توضح معناها.4
المهارات اهلجائية٣المهارات اهلجائية٣المهارات اهلجائية٣
حيدد احلرف الذي يكتب وال ينطق يف كلامت معينة.١حيدد احلرف الذي ينطق وال يكتب يف كلامت معينة.١يفرق بني حريف الضاد والظاء.١
يكتب كلامت تتضمن حرفا يكتب وال ينطق.٢يكتب كلامت تتضمن حرفا ينطق وال يكتب.٢يفرق بني حريف الغني والقاف.٢
المهارات اللغوية4المهارات اللغوية4المهارات اللغوية4
يعرب عن معنى بجملة تتضمن اسام موصوال.١يكمل مجلة باسم موصول مناسب.١يكمل مجلة باسم موصول مناسب ) الذي، التي (.١
يكمل مجلة بأداة استفهام ) كيف، ما، متى، أين، كم (.٢يكتب مجلة تبدأ باسم موصول ) الذي، التي، اللذان، اللتان (.٢يكمل مجلة باسم موصول مناسب ) اللذان، اللتان (.٢
يضع سؤاال مناسبا إلجابة معروضة.٣يكتب مجلة تبدأ باسم موصول ) الذين، الاليت (.٣يكمل مجلة باسم موصول مناسب ) الذين، الاليت (.٣
التعبري5التعبري5التعبري5
يرتب كلامت لتكوين مجلة مفيدة.١يرتب كلامت لتكوين مجلة مفيدة.١يرتب كلامت لتكوين مجلة مفيدة.١
يوظف كلمة يف مجلة ال تقل عن ست كلامت.٢يوظف كلمة يف مجلة ال تقل عن ست كلامت.٢يوظف كلمة يف مجلة ال تقل عن ست كلامت.٢
يكتب أربع مجل مرتابطة عن موضوع متصل بام درسه.٣يعرب عن صورة متصلة بام درسه بأربع مجل مرتابطة.٣يعرب عن صورة متصلة بام درسه بأربع مجل مرتابطة.٣

الموجه الفني العام للغة العربية
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التوجيه الفني العام للغة العربية وزارة التربية

العام الدراسي ٢٠١٧/٢٠١٦مالفصل الدراسي األول

خطة توزيع منهج الصف الرابع

المرشوعاتالمحتوىالمدة الزمنية

المجال )1(

المسلم عقيدة وسلوك

عدد الحصص

٢8 حصة

المدة الزمنية

األسبوع األول
األسبوع الثاني
األسبوع الثالث
األسبوع الرابع

األنشطة

يتم تضمين الحصص أنشطة 
إثرائية وعالجية وأنشطة 

رسم كتابي.

النشيد : اختيار المعلم - اقتراح المتعلمين 2النشيد : اختيار المعلم - اقتراح المتعلمين 1

مرشوع املتعلم 
سلوكي

الحكاية : اختيار المعلم - اقتراح المتعلمين2الحكاية : اختيار المعلم - اقتراح المتعلمين1

الدرس : وصفة نبوية مباركة2الدرس : من مظاهر قدرة الله1

الفهم واالستيعاب١الفهم واالستيعاب١
يعلل إحساس شخصية من النص بالغضب.١يعلل إحساس العبد املؤمن بالطمأنينة.١
يعدد طرق معاجلة الغضب كام وردت يف النص.٢يعدد مظاهر قدرة اهلل - تعاىل - يف الكون.٢
يبني صفات الصديق الصالح.٣يبني صفات النخل الواردة يف اآليات الكريمة.٣
يوضح فوائد الصحبة الصاحلة.4يوضح فوائد )اجلبال - األمطار( لألرض.4
يبدي رأيه يف موقف معني مع التعليل.5يبدي رأيه يف موقف معني مع التعليل.5
يذكر الترصف املناسب يف موقف معني.6يذكر الترصف املناسب يف موقف معني.6
الثروة اللغوية٢الثروة اللغوية٢
يوظف كلمة من النص يف مجلة توضح معناها.١يوظف كلمة من النص يف مجلة توضح معناها.١
حيدد املرتادف مع كلمة وردت يف النص.٢حيدد املرتادف مع كلمة وردت يف النص.٢
حيدد مفرد كلمة.٣حيدد مفرد كلمة.٣
حيدد مجع كلمة.4حيدد مجع كلمة.4
التذوق الفني٣التذوق الفني٣
يميز التعبري األمجل من بني تعبريين.١يميز التعبري األمجل من بني تعبريين.١
يصل تعبريا باملعنى املراد منه من جمموعة تعبريات.٢يصل تعبريا باملعنى املراد منه من جمموعة تعبريات.٢
الرسم اهلجائي4الرسم اهلجائي4
يدخل الالم )الشمسية، القمرية( عىل كلامت مفرقا بني نوعيها.١يفرق بني احلركات القصرية واملدود )األلف، الواو، الياء(.١
يدخل حروف اجلر )ب، ك، ل( عىل كلامت مبدوءة بأل.٢يكتب كلامت حتتوي عىل مدود )األلف، الواو، الياء(.٢
السالمة اللغوية5السالمة اللغوية5
يرتب كلامت لتكوين مجل فعلية.١يعني االسم والفعل واحلرف.١
يرتب كلامت لتكوين مجل اسمية.٢يستخدم حروف اجلر )إىل، عىل، من، يف( يف مكاهنا الصحيح.٢
يكتب مجلة )اسمية، فعلية(.٣يفرق بني اجلملة االسمية واجلملة الفعلية.٣
التعبري6التعبري6
يتعرف عالمات الرتقيم )عالمة االستفهام، عالمة التعجب(.١يستخدم عالمات الرتقيم )الفاصلة، النقطة، النقطتني(.١
يكتب تعبريا مجيال ال يقل عن ست كلامت.٢يكتب تعبريا مجيال ال يقل عن ست كلامت.٢
يكتب أربع مجل مرتابطة عن موضوع متصل بام درسه.٣يكتب أربع مجل مرتابطة عن موضوع متصل بام درسه.٣

الموجه الفني العام للغة العربية
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التوجيه الفني العام للغة العربية وزارة التربية

العام الدراسي ٢٠١٧/٢٠١٦مالفصل الدراسي األول

خطة توزيع منهج الصف الرابع ) تابع (

المرشوعاتالمحتوىالمدة الزمنية

المجال )2(

المجتمع الكويتي والخليجي

عدد الحصص

٢8 حصة

المدة الزمنية

األسبوع الخامس
األسبوع السادس
األسبوع السابع
األسبوع الثامن

األنشطة

يتم تضمين الحصص أنشطة 
إثرائية وعالجية وأنشطة 

رسم كتابي.

النشيد : اختيار المعلم - اقتراح المتعلمين 2النشيد : اختيار المعلم - اقتراح المتعلمين 1

مرشوع املتعلم 
مجتمعي

الحكاية : اختيار المعلم - اقتراح المتعلمين2الحكاية : اختيار المعلم - اقتراح المتعلمين1

الدرس : أمنا الكويت2الدرس : دول الخليج العربية1

الفهم واالستيعاب١الفهم واالستيعاب١
يضع عنوانا آخر مناسبا للنص.١يضع عنوانا آخر مناسبا للنص.١
يعدد هتافات حرائر الكويت.٢يعدد دول اخلليج العربية.٢
حيدد معلومات استفادها من النص.٣حيدد معلومات استفادها من النص.٣
يبني الصفات املشرتكة بني حرائر الكويت.4يبني السامت املشرتكة بني دول اخلليج العربية.4
يوضح سلوكه مع أفراد املجتمع الكويتي.5يوضح سلوكه مع إخوته من دول اخلليج العربية.5
يقرتح فكرة لتعميق املودة مع أفراد املجتمع الكويتي.6يقرتح فكرة لتعميق األلفة مع إخوته من اخلليج.6
الثروة اللغوية٢الثروة اللغوية٢
يوظف كلمة من النص يف مجلة توضح معناها.١يوظف كلمة من النص يف مجلة توضح معناها.١
حيدد املرتادف مع كلمة وردت يف النص.٢حيدد املرتادف مع كلمة وردت يف النص.٢
حيدد مفرد كلمة.٣حيدد مفرد كلمة.٣
حيدد مجع كلمة.4حيدد مجع كلمة.4
التذوق الفني٣التذوق الفني٣
يميز التعبري األمجل من بني تعبريين.١يميز التعبري األمجل من بني تعبريين.١
حيدد تعبريا يتضمن )تعجبا، إشادة، شكرا(.٢حيدد تعبريا يتضمن )تعجبا، إشادة، شكرا(.٢
الرسم اهلجائي4الرسم اهلجائي4
يفرق بني التاء املربوطة والتاء املفتوحة.١يميز احلروف )الغني والقاف - الضاد والظاء(.١
يكتب كلامت تنتهي بالتاء املربوطة والتاء املفتوحة.٢يكتب كلامت منونة باحلركات الثالث.٢
السالمة اللغوية5السالمة اللغوية5
حيول مجلة اسمية للمثنى.١حيول اجلملة االسمية إىل مجلة فعلية والعكس.١
حيول مجلة اسمية للجمع.٢حيول مجلة فعلية للمثنى.٢
يستخدم أسامء اإلشارة )هذا، هذه، هذان، هاتان، هؤالء(.٣حيول مجلة فعلية للجمع.٣
التعبري6التعبري6
يرتب كلامت لتكوين مجلة تامة تعرب عن مشاعر.١يرتب كلامت لتكوين مجلة تامة تعرب عن مشاعر.١
يكتب تعبريا يتضمن مشاعره ال يقل عن ست كلامت.٢يكتب تعبريا يتضمن مشاعره ال يقل عن ست كلامت.٢

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

يف أربع مجل مرتابطة مستعينا بموضوع درسه.
الموجه الفني العام للغة العربية
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التوجيه الفني العام للغة العربية وزارة التربية

العام الدراسي ٢٠١٧/٢٠١٦مالفصل الدراسي األول

خطة توزيع منهج الصف الرابع ) تابع (

المرشوعاتالمحتوىالمدة الزمنية

المجال )3(

المجتمع المدرسي

عدد الحصص

٢8 حصة

المدة الزمنية

األسبوع التاسع
األسبوع العاشر

األسبوع الحادي عشر
األسبوع الثاني عشر

األنشطة

يتم تضمين الحصص أنشطة 
إثرائية وعالجية وأنشطة 

رسم كتابي.

النشيد : اختيار المعلم - اقتراح المتعلمين 2النشيد : اختيار المعلم - اقتراح المتعلمين 1

مرشوع املتعلم 
نشاطي

الحكاية : اختيار المعلم - اقتراح المتعلمين2الحكاية : اختيار المعلم - اقتراح المتعلمين1

الدرس :  مجلس الطالب2الدرس : صحيفة المدرسة1

الفهم واالستيعاب١الفهم واالستيعاب١
يضع عنوانا آخر مناسبا للنص.١يضع عنوانا آخر مناسبا للنص.١
يعلل موقفا ورد يف النص.٢يعلل موقفا ورد يف النص.٢
يعرف نشاطا مدرسيا.٣يعرف املجلة املدرسية.٣
يعدد فوائد املشاركة يف نشاط مدريس.4يعدد حمتويات املجلة املدرسية.4
يبني كيفية املشاركة يف نشاط مدريس.5يبني كيفية عمل جملة مدرسية.5
يستخلص اجتاها ورد يف النص.6يستخلص اجتاها ورد يف النص.6
الثروة اللغوية٢الثروة اللغوية٢
يوظف كلمة من النص يف مجلة توضح معناها.١يوظف كلمة من النص يف مجلة توضح معناها.١
حيدد املرتادف مع كلمة وردت يف النص.٢حيدد املرتادف مع كلمة وردت يف النص.٢
حيدد مفرد كلمة.٣حيدد مفرد كلمة.٣
حيدد مجع كلمة.4حيدد مجع كلمة.4
التذوق الفني٣التذوق الفني٣
يميز التعبري األمجل من بني تعبريين.١يميز التعبري األمجل من بني تعبريين.١
حيدد تعبريا يتضمن  مشاعر وإحساسات.٢حيدد تعبريا يتضمن  مشاعر وإحساسات.٢
الرسم اهلجائي4الرسم اهلجائي4
حيدد كلامت تنتهي بألف لينة مقصورة )ى(.١يفرق بني التاء املربوطة واهلاء.١
يكتب كلامت تنتهي بألف لينة مقصورة )ى(.٢يكتب كلامت تنتهي بالتاء املربوطة واهلاء.٢
السالمة اللغوية5السالمة اللغوية5
يستخدم أسلوب األمر يف مجل بسيطة.١حيول مجلة تتضمن اسم إشارة للمثنى واجلمع.١
يستخدم أسلوب النهي يف مجل بسيطة.٢حيول مجلة تتضمن اسم إشارة وضمري غائب للمثنى.٢
يفرق بني أسلوب النهي وأسلوب النفي بـ ) ال (.٣حيول مجلة تتضمن اسم إشارة وضمري غائب للجمع.٣
التعبري6التعبري6
يرتب كلامت لتكوين معلومة واضحة.١يرتب كلامت لتكوين معلومة واضحة.١
يكتب تعبريا يتضمن معلومات ال يقل عن ست كلامت.٢يكتب تعبريا يتضمن معلومات ال يقل عن ست كلامت.٢

يكتب موضوعــا يتضمن معلومــات يف أربع مجــل مرتابطة ٣
يكتب موضوعــا يتضمن معلومــات يف أربع مجــل مرتابطة ٣مستعينا بموضوع درسه.

مستعينا بموضوع درسه.

الموجه الفني العام للغة العربية
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التوجيه الفني العام للغة العربية وزارة التربية

العام الدراسي ٢٠١٧/٢٠١٦مالفصل الدراسي األول

خطة توزيع منهج الصف الخامس 

المحتوىالمدة الزمنية

)1(

المجال األول

عدد الحصص

٤٢ حصة

المدة الزمنية

٭ األسبوع األول
٭ األسبوع الثاني
٭ األسبوع الثالث
٭ األسبوع الرابع

٭ األسبوع الخامس
٭ األسبوع السادس

األنشطة

يتم تضمين الحصص أنشطة 
إثرائية وعالجية وأنشطة 

رسم كتابي.

الحكاية : اختيار المعلم - اقتراح المتعلمين 3الحكاية : اختيار المعلم - اقتراح المتعلمين 2الحكاية : اختيار المعلم - اقتراح المتعلمين 1

الدرس : الرحمة 3الدرس : النشيد الوطني2الدرس : صفات المؤمنين وجزاؤهم1

الفهم واالستيعاب١الفهم واالستيعاب١الفهم واالستيعاب١
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.4يذكر السلوكيات الدالة عىل انتامئه ووالئه للوطن.4يذكر السلوك املؤكد لكل صفة من صفات أويل األلباب.4
يصف حالة من احلاالت التي تتطلب الرمحة.5يصف أهل الكويت يف ضوء فهمه للنشيد الوطني.5يصف جزاء أويل األلباب عند اهلل تعاىل.5
يبني أثر الرتاحم بني الناس يف حياهتم.6يبني أثر التزام القيم الوطنية يف املجتمع.6يبني أثر العمل بصفات أويل األلباب يف املجتمع.6
الثروة اللغوية٢الثروة اللغوية٢الثروة اللغوية٢
يوضح معنى كلمة من خالل البحث يف املصادر.١يوضح معنى كلمة من خالل البحث يف املصادر.١يوضح معنى كلمة من خالل البحث يف املصادر.١
يوظف كلمة من النص يف مجلة توضح معناها.٢يوظف كلمة من النص يف مجلة توضح معناها.٢يوظف كلمة من النص يف مجلة توضح معناها.٢
حيدد املرتادف مع كلمة وردت يف النص.٣حيدد املرتادف مع كلمة وردت يف النص.٣حيدد املرتادف مع كلمة وردت يف النص.٣
حيدد مفرد كلمة.4حيدد مفرد كلمة.4حيدد مفرد كلمة.4
حيدد مجع كلمة.5حيدد مجع كلمة.5حيدد مجع كلمة.5
التذوق الفني٣التذوق الفني٣التذوق الفني٣
حيدد كلمتني بينهام تضاد يف املعنى.١حيدد تعبريا خياليا من النشيد.١حيدد كلمتني بينهام تضاد يف املعنى.١
حيدد تعبريا خياليا من النص.٢يبني أثر عبارة من النشيد يف نفسه مع بيان السبب.٢يبني أثر آية كريمة يف نفسه مع بيان السبب.٢
الرسم اهلجائي4الرسم اهلجائي4الرسم اهلجائي4
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 اللغوية5السالمة اللغوية5السالمة اللغوية5
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.4يكمل مجلة اسمية باخلرب )مجلة فعلية (.4حيول مجلة اسمية للمثنى وللجمع.4
التعبري6التعبري6التعبري6
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
المرشوع7المرشوع7المرشوع7

يقدم مرشوعا عــن ) عمل اخلري، العمــل التطوعي ( وفق *
يقدم مرشوعا عــن ) قيمة وطنية، ما يتصــل بوطنه ( وفق *رشوط بناء املرشوع وعرضه.

يقدم مرشوعا عن ) قيمــة اجتامعية، العالقات بني الناس ( *رشوط بناء املرشوع وعرضه.
وفق رشوط بناء املرشوع وعرضه.

الموجه الفني العام للغة العربية
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التوجيه الفني العام للغة العربية وزارة التربية

العام الدراسي ٢٠١٧/٢٠١٦مالفصل الدراسي األول

خطة توزيع منهج الصف الخامس ) تابع (

المحتوىالمدة الزمنية

)2(

المجال الثاني

عدد الحصص

٤٢ حصة

المدة الزمنية

٭ األسبوع السابع
٭ األسبوع الثامن
٭ األسبوع التاسع
٭ األسبوع العاشر

٭ األسبوع الحادي عشر
٭ األسبوع الثاني عشر

األنشطة

يتم تضمين الحصص أنشطة 
إثرائية وعالجية وأنشطة 

رسم كتابي.

الحكاية : اختيار المعلم ) قصة حول شخصية تاريخية (. 3الحكاية : اختيار المعلم ) قصة من الخيال العلمي (. 2الحكاية : اختيار المعلم - اقتراح المتعلمين. 1

الدرس : ابن النفيس 3الدرس : األسماك المضيئة2الدرس : األزهار واألطفال 1

الفهم واالستيعاب١الفهم واالستيعاب١الفهم واالستيعاب١
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.4يوضح طرق رعاية األسامك.4يوضح طرق رعاية األزهار.4
يلخص فهمه للنص.5يلخص فهمه للنص.5يلخص فهمه للنص.5
يدون أسئلة عن النص لطرحها عىل زمالئه.6يدون أسئلة عن النص لطرحها عىل زمالئه.6يدون أسئلة عن النص لطرحها عىل زمالئه.6
الثروة اللغوية٢الثروة اللغوية٢الثروة اللغوية٢
يوضح معنى كلمة من خالل البحث يف املصادر.١يوضح معنى كلمة من خالل البحث يف املصادر.١يوضح معنى كلمة من خالل البحث يف املصادر.١
يوظف كلمة من النص يف مجلة توضح معناها.٢يوظف كلمة من النص يف مجلة توضح معناها.٢يوظف كلمة من النص يف مجلة توضح معناها.٢
حيدد املرتادف مع كلمة وردت يف النص.٣حيدد املرتادف مع كلمة وردت يف النص.٣حيدد املرتادف مع كلمة وردت يف النص.٣
حيدد مفرد كلمة.4حيدد مفرد كلمة.4حيدد مفرد كلمة.4
حيدد مجع كلمة.5حيدد مجع كلمة.5حيدد مجع كلمة.5
التذوق الفني٣التذوق الفني٣التذوق الفني٣
حيدد تعبريا  من النص تضمن معلومة.١حيدد تعبريا  من النص تضمن معلومة.١يبني ما أفاده اجلمع بني كلمتني ) األم واألب (.١
يبني ما أفاده اجلمع بني كلمتني ) الرشق والغرب (.٢حيدد تعبريا  من النص تضمن تشبيها.٢حيدد تعبريا  من النص تضمن تشبيها.٢
الرسم اهلجائي4الرسم اهلجائي4الرسم اهلجائي4
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 اللغوية5السالمة اللغوية5السالمة اللغوية5
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.4يكتب مجلة تتضمن ما يدل عىل املكان أو الزمان.4يعيد صياغة مجلة بإضافة اسم معطوف عىل إحدى كلامهتا.4
التعبري6التعبري6التعبري6
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
المرشوع7المرشوع7المرشوع7

يقدم مرشوعا متصال بعامل النبات واألشــجار وفق رشوط *
يقدم مرشوعا متصال بعامل البحار أو الكائنات البحرية وفق *بناء املرشوع وعرضه.

يقــدم مرشوعــا يعــرض ســرية ذاتيــة ألحد العلــامء أو *رشوط بناء املرشوع وعرضه.
الشخصيات البارزة وفق رشوط بناء املرشوع وعرضه.

الموجه الفني العام للغة العربية
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التوجيه الفني العام للغة العربية وزارة التربية

العام الدراسي ٢٠١٧/٢٠١٦مالفصل الدراسي األول

خطة توزيع منهج الصف السادس - المنهج الوطني الكويتي

المرشوعات)٣( الكتابة)٢( القراءة والمشاهدة)١( االستماع والتحدثالمدة الزمنيةالوحدات التعلمية

1 

ء
طا

ع
و
م 

قي
ي 

لت
ائ
ع

األسبوع األول
األسبوع الثاني
األسبوع الثالث

١-١  وصية أب  
١-٣ حوار  

١-٢ مواقف   
١-١ من وصايا الرسول  
١-٢ ترشيد االستهالك  

١-٣ َدين وواجب  

٢-١ الوالدان في القرآن
٢-٤ معجمي

٢-٧ أحب األعمال إلى الله
٢-٧ حاتم األصم 

٢-٩ عرض )اآليباد( 
٢-٤ معجمي 

٢-١ ولدي 
٢-٩ قراءاتي متنوعة

٢-٤ معجمي

٣-٥ الجملة الفعلية )١(
٣-٥ الجملة الفعلية )٢( 

٣-١ مدرستي عنواني 
٣-٥ آباء وأبناء 

٣-٥ خطي الجميل 
٣-١ مشاعر األبناء

٣-١ دراستي مترابطة

المرشوع :

رسالة من أسرتي

ص 66

* يصمم المعلم أنشطة تعلم إضافية تدعم تطوير المتعلمين للكفايات الخاصة السابقة، مركزا على معيار المنهج الخاص بكل كفاية.
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 ث
ى

ائ
دق

ص
أ

األسبوع الرابع
األسبوع الخامس
األسبوع السادس

١-١ تقوى األخالء
١-٧ جملتي االسمية )١(

١-١ اإلشاعة 
١-١ رفيق دربي

١-٧ صفات تعجبني

٢-٥ إشاعة في الغابة 
٢-٤ معجمي         

٢-٢ خريطتي الذهنية
٢-٥ الخل الصدوق 

٢-٤ معجمي 
٢-١٠ الجليس الصالح 

٢-٤ معجمي 
٢-١٠ مجالسة

٢-٦ أميز التعبير الخيالي
٢-٢ مخطط القصيدة

٢-٩ لقاء تحدي القراءة

٣-٥ خطي الجميل 
٣-١ أكتب قصة

٣-٥ مكتبتي عامرة 
٣-٥ همزتي المتوسطة
٣-٣ رأيي في اإلشاعة

٣-٥ جملتي االسمية )٢(
٣-٥ رسمي وهجائي

٣-٣ التواصل الكتابي 
٣-١ أكتب و أطبع

المرشوع :

الصداقة واألصدقاء

ص ١04

* يصمم المعلم أنشطة تعلم إضافية تدعم تطوير المتعلمين للكفايات الخاصة السابقة، مركزا على معيار المنهج الخاص بكل كفاية.

الموجه الفني العام للغة العربية
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التوجيه الفني العام للغة العربية وزارة التربية

العام الدراسي ٢٠١٧/٢٠١٦مالفصل الدراسي األول

 خطة توزيع منهج الصف السادس ) تابع ( - المنهج الوطني الكويتي
المرشوعات)٣( الكتابة)٢( القراءة والمشاهدة)١( االستماع والتحدثالمدة الزمنيةالوحدات التعلمية

3 

ل
م
ع
و
ك 

و
سل

ي 
يت

ان
س

إن

األسبوع السابع
األسبوع الثامن
األسبوع التاسع

١-١ نصوص متنوعة
١-٧ أنواع الخبر

١-٧ أطبق ما تعلمت

٢-١ أين طائرتي؟
٢-٢ عناصر القصة 

٢-٩ األثر الطيب 
٢-٢ أطبق

٢-٤ معجمي 
٢-١٠ األسرة نواة المجتمع

٢-٦ معلوماتي الجديدة 
٢-١ رجل فقير

٢-٦ محاكاة
٢-١ عبد الرحمن السميط

٣-٦ قائــد العمل اإلنساني
٣-٢ التعليق

٣-٣ صياغة جديدة
٣-٢ الدبدوب المتسرع 

٣-٥ خطي الجميل
٣-٥ الهمزة المتوسطة على السطر )١(

٣-٥ أبحث وأتحدث وأكتب
٣-٣ التخطيط

٣-٤ خريطتي الذهنية 
٣-٥ خطي الجميل

٣-٥ الهمزة المتوسطة على السطر )٢( 

المرشوع :

تقدير ذوي 

االحتياجات 

الخاصة

ص ١46

* يصمم المعلم أنشطة تعلم إضافية تدعم تطوير المتعلمين للكفايات الخاصة السابقة، مركزا على معيار المنهج الخاص بكل كفاية.

4 

ي
ات
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ائ
ك
ذ

األسبوع العاشر
األسبوع الحادي عشر
األسبوع الثاني عشر

١-١ أنا وأنت ذكيان
١-١ أستمع وأتحدث

١-8 حوار القراء
١-٩ نبين الحقيقة والرأي

١-٢ أشاهد وأعرض وأقارن
١-٩ نحتفل باإلنجاز

١-8 وجادلهم بالتي هي أحسن
١-٧ حوار يثريني

٢-٩ زيارة إلى المكتبة
٢-١ الرجل الذي باع الشمس

٢-٤ معجمي 
٢-٤ معجمي 

٢-٢ أختار وأعبر
٢-١٠ معلوماتي الجديدة

٢-١ دردشة إلكترونية 
٢-٤ معجمي 

٢-٦ طموح
٢-٥ أبي واألمير

٢-٧ بأي وجه تلقاني؟

٣-٥ كان وأخواتها
٣-٥ أطبع جدواًل

٣-٧ أنتم الفائزون
٣-٢ أكتب عن مشكلة 

٣-٥ أنواع الخبر
٣-٢ قصة صديقي

٣-٤ نطبع عماًل منظًما 
٣-٤ أنت سمعي أم بَصري؟

المرشوع :

أسرتي وذكائي

ص ١90

* يصمم المعلم أنشطة تعلم إضافية تدعم تطوير المتعلمين للكفايات الخاصة السابقة، مركزا على معيار المنهج الخاص بكل كفاية.

الموجه الفني العام للغة العربية
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التوجيه الفني العام للغة العربية وزارة التربية

العام الدراسي ٢٠١٧/٢٠١٦مالفصل الدراسي األول

خطة توزيع منهج الصف السابع

المحتوىالمدة الزمنية

)1(

الجزء األول

عدد الحصص

٣٦ حصة

المدة الزمنية

٭ األسبوع األول
٭ األسبوع الثاني
٭ األسبوع الثالث
٭ األسبوع الرابع

٭ األسبوع الخامس
٭ األسبوع السادس

األنشطة

يتم تضمين الحصص أنشطة 
إثرائية وعالجية وأنشطة 

رسم كتابي.

الدرس : الزالزل 3الدرس : أهل الكويت 2الدرس : آيات من سورة آل عمران 1

الفهم واالستيعاب١الفهم واالستيعاب١الفهم واالستيعاب١
يستخلص هدف الكاتب من النص.١يستخلص هدف الشاعرة من النص.١يستخلص الغاية من اآليات القرآنية الكريمة.١
يضع عنوانا لكل فقرة من فقرات النص.٢يضع عنوانا لكل مقطع من مقاطع النص.٢يصوغ عنوانا - يبني فهمه - لكل آية كريمة.٢
يوازن بني اعتقاد الشعوب القديمة ورأي العلامء.٣يوازن بني عالقة الكويت بأبنائها وعالقتها باآلخرين.٣يوازن بني أهل التقوى وأهل الضاللة.٣
يعلل حدوث الزالزل.4يعلل علو منزلة الكويت يف العمل اإلنساين.4يعلل استحقاق أهل التقوى املغفرة واجلنة.4
يذكر عبارات تدل عىل آثار الزالزل.5يذكر عبارات تدل عىل أنشطة الكويت اإلنسانية.5يذكر آية كريمة تدل عىل اجلزاء العظيم ألهل التقوى.5
جيمع معلومات عن الزالزل ويرتبها مستعينا بالنص.6جيمع أنشطة الكويت اإلنسانية ويرتبها مستعينا بالنص.6جيمع أعامل أهل التقوى ويرتبها مستعينا باآليات الكريمة.6
الثروة اللغوية٢الثروة اللغوية٢الثروة اللغوية٢
يوضح ) مرتادف، معنى ( كلمة من خالل البحث يف املصادر.١يوضح ) مرتادف، معنى ( كلمة من خالل البحث يف املصادر.١يوضح ) مرتادف، معنى ( كلمة من خالل البحث يف املصادر.١
يوظف كلمة من النص يف مجلة توضح معناها.٢يوظف كلمة من النص يف مجلة توضح معناها.٢يوظف كلمة من النص يف مجلة توضح معناها.٢
حيدد معنى كلمة يف سياقني خمتلفني.٣حيدد معنى كلمة يف سياقني خمتلفني.٣حيدد معنى كلمة يف سياقني خمتلفني.٣
يبني ) مفرد، مجع، ترصيف ( كلمة.4يبني ) مفرد، مجع، ترصيف ( كلمة.4يبني ) مفرد، مجع، ترصيف ( كلمة.4
التذوق الفني٣التذوق الفني٣التذوق الفني٣
حيدد كلمة جعلت التعبري خياليا.١يبني داللة تكرار الشاعرة السم الكويت يف كل مقطع.١حيدد كلمتني بينهام تضاد يف املعنى.١
يميز التعبري احلقيقي من تعبريين مقدمني إليه.٢يستخرج تشبيهات للكويت من النص.٢يستخرج كلامت تصف أهل التقوى من اآليات الكريمة.٢
الرسم اهلجائي4الرسم اهلجائي4الرسم اهلجائي4
يكتب كلامت تبدأ هبمزة وصل ومهزة قطع.١يكتب كلامت تنتهي بتنوين ) الضم، الفتح، الكرس (.١يدخل الالم ) الشمسية، القمرية ( عىل كلامت مفرقا بني نوعيها.١
يكتب كلامت خيتلف رسمها عن نطقها.٢يكتب كلامت تنتهي بالتاء املنونة بـ ) الضم، الفتح، الكرس (.٢يدخل احلروف ) ب، و، ك، ل ( عىل كلامت مبدوءة بـ ) أل (.٢
السالمة اللغوية5السالمة اللغوية5السالمة اللغوية 5
يميز صيغ الفعل املضارع.١يميز صيغ الفعل املايض.١يكتب مجلة فعلية حمددا ركنيها.١
يستخدم صيغ الفعل املضارع يف الكتابة.٢يستخدم صيغ الفعل املايض يف الكتابة.٢يفرق بني اجلملة الفعلية البسيطة واجلملة الفعلية املمتدة.٢
يستخدم الفعل املضارع مرفوعا.٣يميز صيغ فعل األمر.٣حيول اجلملة الفعلية البسيطة إىل اجلملة الفعلية املمتدة.٣
يكتب مجال فعلية يف صيغ خمتلفة يكون فعلها املضارع مرفوعا.4يستخدم صيغ فعل األمر يف الكتابة.4يكتب مجلة فعلية ممتدة حمددا إضافاته.4
التعبري6التعبري6التعبري6
يتحاور مع زمالئه حول قضية متصلة 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 فقرتني من سبع مجل ممتدة عن موضوع متصل بام درسه.٢يكتب فقرتني من ست مجل ممتدة عن موضوع متصل بام درسه.٢يكتب فقرتني من ست مجل ممتدة عن موضوع متصل بام درسه.٢
المرشوع7المرشوع7المرشوع7

يقدم مرشوعا عن ) الســلوك احلســن، عمل اخلري، العمل *
يقدم مرشوعا عــن ) قيمة وطنية، ما يتصــل بوطنه ( وفق *التطوعي ( وفق رشوط بناء املرشوع وعرضه.

يقدم مرشوعا عن ) موضوع علمــي، ظاهرة طبيعية ( وفق *رشوط بناء املرشوع وعرضه.
رشوط بناء املرشوع وعرضه.

الموجه الفني العام للغة العربية
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التوجيه الفني العام للغة العربية وزارة التربية

العام الدراسي ٢٠١٧/٢٠١٦مالفصل الدراسي األول

خطة توزيع منهج الصف السابع ) تابع (

المحتوىالمدة الزمنية

)2(

الجزء الثاني

عدد الحصص

٣٦ حصة

المدة الزمنية

٭ األسبوع السابع
٭ األسبوع الثامن
٭ األسبوع التاسع
٭ األسبوع العاشر

٭ األسبوع الحادي عشر
٭ األسبوع الثاني عشر

األنشطة

يتم تضمين الحصص أنشطة 
إثرائية وعالجية وأنشطة 

رسم كتابي.

الدرس : النهضة الرياضية في الكويت 3الدرس : التسامح 2الدرس : فضل العلم 1

الفهم واالستيعاب١الفهم واالستيعاب١الفهم واالستيعاب١
يضع عنوانا آخر مناسبا للنص.١يضع عنوانا آخر مناسبا للنص.١يضع عنوانا آخر مناسبا للنص.١
يلخص فهمه للنص بجملة ممتدة.٢يلخص فهمه للنص بجملة ممتدة.٢يلخص فهمه للنص بجملة ممتدة.٢
يذكر نوعني من أنواع الرياضة مبينا أمهيتهام مستعينا بالنص.٣يذكر موقفني يدالن عىل التسامح مبينا رأيه فيهام مستعينا بالنص.٣يذكر صنفني من الناس مبينا موقفه من كل منهام مستعينا بالنص.٣
يبني بعض االجتاهات املستخلصة من النص.4يبني بعض االجتاهات املستخلصة من النص.4يبني بعض االجتاهات املستخلصة من النص.4
يدلل من النص عىل اهتامم الكويت بالرياضة.5يدلل من النص عىل أن اإلسالم يدعو إىل التسامح.5يدلل من النص عىل أن حتصيل العلم ال يأيت إال بالعزيمة واإلرادة.5
يوضح فوائد ممارسة الرياضة.6يوضح فوائد التحيل بالتسامح للفرد واملجتمع.6يوضح فوائد حتصيل العلم.6
الثروة اللغوية٢الثروة اللغوية٢الثروة اللغوية٢
يوضح ) مرتادف، معنى ( كلمة من خالل البحث يف املصادر.١يوضح ) مرتادف، معنى ( كلمة من خالل البحث يف املصادر.١يوضح ) مرتادف، معنى ( كلمة من خالل البحث يف املصادر.١
يوظف كلمة من النص يف مجلة توضح معناها.٢يوظف كلمة من النص يف مجلة توضح معناها.٢يوظف كلمة من النص يف مجلة توضح معناها.٢
حيدد معنى كلمة يف سياقني خمتلفني.٣حيدد معنى كلمة يف سياقني خمتلفني.٣حيدد معنى كلمة يف سياقني خمتلفني.٣
يبني ) مفرد، مجع، ترصيف ( كلمة.4يبني ) مفرد، مجع، ترصيف ( كلمة.4يبني ) مفرد، مجع، ترصيف ( كلمة.4
التذوق الفني٣التذوق الفني٣التذوق الفني٣
يميز التعبري احلقيقي من تعبريين مقدمني إليه.١يبني داللة تكرار االستشهاد بمواقف الرسول �.١حيدد كلمتني بينهام تضاد يف املعنى.١
حيول التعبري اخليايل إىل تعبري حقيقي.٢يميز التعبري احلقيقي من تعبريين مقدمني إليه.٢حيدد كلمة جعلت التعبري خياليا.٢
الرسم اهلجائي4الرسم اهلجائي4الرسم اهلجائي4
يكون كلامت من حروف متفرقة تتضمن مهزة متوسطة عىل ياء.١يكتب كلامت تنتهي هبمزة متطرفة بعد ألف.١يكتب كلامت تنتهي بألف لينة مقصورة.١
يكتب كلامت تتضمن مهزة متوسطة عىل ياء.٢يكتب كلامت تتضمن مهزة متوسطة عىل ألف.٢يكتب كلامت تنتهي بألف لينة طويلة.٢
السالمة اللغوية5السالمة اللغوية5السالمة اللغوية5
حيدد الفاعل يف مجل فعلية.١يستخدم األفعال اخلمسة.١يتعرف أدوات نصب الفعل املضارع.١
يكتب الفاعل مستوفيا صوره يف مجل فعلية.٢يكتب مجال فعلية تتضمن األفعال اخلمسة مرفوعة.٢يكتب مجال فعلية يف صيغ خمتلفة يكون فعلها املضارع منصوبا.٢
يبني عالمة إعراب الفاعل.٣يكتب مجال فعلية تتضمن األفعال اخلمسة منصوبة.٣يتعرف أدوات جزم الفعل املضارع.٣
يصوب صورة كتابة الفاعل يف مجل مقدمة إليه.4يكتب مجال فعلية تتضمن األفعال اخلمسة جمزومة.4يكتب مجال فعلية يف صيغ خمتلفة يكون فعلها املضارع جمزوما.4
التعبري6التعبري6التعبري6
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 حول قضية متصلة بام درسه.١
يكتب فقرتني من ثامين مجل ممتدة عن موضوع متصل بام درسه.٢يكتب فقرتني من ثامين مجل ممتدة عن موضوع متصل بام درسه.٢يكتب فقرتني من سبع مجل ممتدة عن موضوع متصل بام درسه.٢
المرشوع7المرشوع7المرشوع7

يقدم مرشوعا عن ) العلم واملعرفة، مؤسسة علمية، شخصية *
يقدم مرشوعا عن ) قيمة إنسانية، قيمة اجتامعية، العالقات *علمية ( وفق رشوط بناء املرشوع وعرضه.

يقدم مرشوعا عن ) نشاط ريايض، رياضة معينة، معلومات *بني الناس ( وفق رشوط بناء املرشوع وعرضه.
رياضية أو صحية ( وفق رشوط بناء املرشوع وعرضه.

الموجه الفني العام للغة العربية
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التوجيه الفني العام للغة العربية وزارة التربية

العام الدراسي ٢٠١٧/٢٠١٦مالفصل الدراسي األول

خطة توزيع منهج الصف الثامن 

المحتوىالمدة الزمنية

)1(

الجزء األول

عدد الحصص

٣٦ حصة

المدة الزمنية

٭ األسبوع األول
٭ األسبوع الثاني
٭ األسبوع الثالث
٭ األسبوع الرابع

٭ األسبوع الخامس
٭ األسبوع السادس

األنشطة

يتم تضمين الحصص أنشطة 
إثرائية وعالجية وأنشطة 

رسم كتابي.

الدرس : أنشودة 3الدرس : من خطاب صاحب السمو أمير البالد 2الدرس : آيات من سورة لقمان 1

الفهم واالستيعاب١الفهم واالستيعاب١الفهم واالستيعاب١
يضع عنوانا آخر مناسبا للنص.١يضع عنوانا آخر مناسبا للخطاب السامي.١يستنتج الغاية من اآليات الكريمة.١
يقسم النص إىل ثالث وحدات موضوعية مستخلصا فكرة رئيسية لكل وحدة.٢يستخلص املفهوم الصحيح للمسؤولية مستعينا باخلطاب السامي.٢يعدد األوامر والنواهي يف اآليات الكريمة.٢
يعدد أوصاف الشاعر للوطن.٣يذكر أثر املحافظة عىل وحدة الصف.٣يبني أثر كل أمر وكل هني يف شخصية وسلوك الفرد.٣
يستخلص ) املشاعر واإلحساسات، القيم ( الواردة يف النص.4يوضح الواجبات األساسية لوسائل اإلعالم التي جيب أن تراعيها.4يستخلص أمهية النصح بني الناس.4
يوضح نظرة الشاعر إىل ) العلم، الفكر، احلب ( يف وطنه.5يدلل عىل أمهية احرتام العالقات مع الدول الشقيقة والصديقة.5يذكر أثر الظاهرة السلبية التي وردت يف اآلية األخرية يف املجتمع.5
يبني اجتاهات املواطن الفطن يف وطنه.6يبني مساوئ احلسد والبغضاء والكراهية.6يوضح أثر العمل بام جاء يف اآليات الكريمة يف سلوك الفرد واملجتمع.6
الثروة اللغوية٢الثروة اللغوية٢الثروة اللغوية٢
يوضح ) مرتادف، معنى ( كلمة من خالل البحث يف املصادر.١يوضح ) مرتادف، معنى ( كلمة من خالل البحث يف املصادر.١يوضح ) مرتادف، معنى ( كلمة من خالل البحث يف املصادر.١
يوظف كلمة من النص يف مجلة توضح معناها.٢يوظف كلمة من النص يف مجلة توضح معناها.٢يوظف كلمة من النص يف مجلة توضح معناها.٢
حيدد معنى كلمة يف سياقني خمتلفني.٣حيدد معنى كلمة يف سياقني خمتلفني.٣حيدد معنى كلمة يف سياقني خمتلفني.٣
يبني ) مفرد، مجع، ترصيف ( كلمة.4يبني ) مفرد، مجع، ترصيف ( كلمة.4يبني ) مفرد، مجع، ترصيف ( كلمة.4
التذوق الفني٣التذوق الفني٣التذوق الفني٣
يستخرج تعبريا أعجبه من النص مبينا سبب إعجابه.١يوضح تصويرا مجيال من اخلطاب السامي وفائدته.١يوضح تصويرا مجيال من اآليات الكريمة وفائدته.١
يرشح تعبريا خياليا من النص.٢يبني فائدة استخدام ) أو ( يف إحدى اآليات الكريمة.٢يبني فائدة استخدام ) الواو ( يف إحدى فقر اخلطاب السامي.٢
الرسم اهلجائي4الرسم اهلجائي4الرسم اهلجائي4
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 اللغوية5السالمة اللغوية5السالمة اللغوية 5
يضع مبتدأ مطابقا لكل خرب مقدم إليه.١يستخرج ) مبتدأ، خربا ( مرشوطا من النص.١يضع مبتدأ مناسبا لكل خرب مقدم إليه.١
يضع خربا مطابقا لكل مبتدأ مقدم إليه.٢يصوب اخلطأ النحوي يف ) املبتدأ، اخلرب ( يف تعبري مقدم إليه.٢يضع خربا مناسبا لكل مبتدأ مقدم 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
يكون مجلة اسمية يطابق اخلرب فيها املبتدأ من كلامت مقدمة إليه.4يعرب بجملة اسمية عن مضمون مقدم إليه.4يكون مجلة اسمية من كلامت مقدمة إليه.4
التعبري6التعبري6التعبري6
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 حول قضية 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
المرشوع7المرشوع7المرشوع7

يقدم مرشوعا حول موضوع اجتامعي يقوم عىل ) إرشادات، *
يقــدم مرشوعا عــن ) قيمة وطنية، اجتاهــات وطنية ( وفق *تعليامت، قوانني ( وفق رشوط بناء املرشوع وعرضه.

يقدم مرشوعا متصال بوطنه ) التعليم، األندية ... إلخ ( وفق *رشوط بناء املرشوع وعرضه.
رشوط بناء املرشوع وعرضه.

الموجه الفني العام للغة العربية
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التوجيه الفني العام للغة العربية وزارة التربية

العام الدراسي ٢٠١٧/٢٠١٦مالفصل الدراسي األول

خطة توزيع منهج الصف الثامن ) تابع (

المحتوىالمدة الزمنية

)2(

الجزء الثاني

عدد الحصص

٣٦ حصة

المدة الزمنية

٭ األسبوع السابع
٭ األسبوع الثامن
٭ األسبوع التاسع
٭ األسبوع العاشر

٭ األسبوع الحادي عشر
٭ األسبوع الثاني عشر

األنشطة

يتم تضمين الحصص أنشطة 
إثرائية وعالجية وأنشطة 

رسم كتابي.

الدرس : مؤسسة الكويت للتقدم العلمي 3الدرس : آيات العلم 2الدرس : الحرية الشخصية1

الفهم واالستيعاب١الفهم واالستيعاب١الفهم واالستيعاب١
يضع عنوانا آخر مناسبا للنص.١يستنتج هدف الشاعر من النص.١يصوغ عنوانا آخر مناسبا للنص.١
يقسم النص إىل ثالث وحدات موضوعية مستخلصا فكرة رئيسية لكل وحدة.٢يعدد االخرتاعات العلمية التي أشار إليها النص.٢يستخلص املفهوم الصحيح للحرية الشخصية مستعينا بالنص.٢
يعدد جهود مؤسسة الكويت للتقدم العلمي.٣يبني أثر كل اخرتاع يف حياة اإلنسان.٣يذكر أثر املحافظة عىل حريات وحقوق اآلخرين.٣
يستخلص القيم الواردة يف النص.4يستخلص أمهية العلم بني لإلنسان واملجتمع.4يوضح الضوابط األساسية للحرية الشخصية التي جيب أن يتحىل هبا املرء.4
يوضح اهلدف من إنشاء مؤسسة الكويت للتقدم العلمي.5يذكر أثر اجلهل يف الفرد واملجتمع.5يدلل عىل أمهية احرتام حرية اآلخرين.5
يبني اجتاهات مؤسسة الكويت للتقدم العلمي جتاه املجتمع.6يوضح أثر االهتامم بالتعليم يف املجتمع.6يبني مساوئ احلرية املطلقة.6
الثروة اللغوية٢الثروة اللغوية٢الثروة اللغوية٢
يوضح ) مرتادف، معنى ( كلمة من خالل البحث يف املصادر.١يوضح ) مرتادف، معنى ( كلمة من خالل البحث يف املصادر.١يوضح ) مرتادف، معنى ( كلمة من خالل البحث يف املصادر.١
يوظف كلمة من النص يف مجلة توضح معناها.٢يوظف كلمة من النص يف مجلة توضح معناها.٢يوظف كلمة من النص يف مجلة توضح معناها.٢
حيدد معنى كلمة يف سياقني خمتلفني.٣حيدد معنى كلمة يف سياقني خمتلفني.٣حيدد معنى كلمة يف سياقني خمتلفني.٣
يبني ) مفرد، مجع، ترصيف ( كلمة.4يبني ) مفرد، مجع، ترصيف ( كلمة.4يبني ) مفرد، مجع، ترصيف ( كلمة.4
التذوق الفني٣التذوق الفني٣التذوق الفني٣
حيدد كلمة جعلت التعبري خياليا.١يستخرج تعبريا أعجبه من النص مبينا سبب إعجابه.١حيدد كلمة جعلت التعبري خياليا.١
حيول التعبري اخليايل إىل تعبري حقيقي والعكس.٢يرشح تعبريا خياليا من النص.٢حيول التعبري اخليايل إىل تعبري حقيقي والعكس.٢
الرسم اهلجائي4الرسم اهلجائي4الرسم اهلجائي4
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 اللغوية5السالمة اللغوية5السالمة اللغوية5
يفرق بني اجلملة االسمية البسيطة واجلملة االسمية املمتدة.١يستخرج خربا من النص مرشوطا ) مفردا، مجلة بنوعيها، شبه مجلة بنوعيها (.١يستخرج ) مبتدأ، خربا ( مرشوطا من النص.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.4حيول اخلرب املفرد يف مجلة اسمية مقدمة إليه للمثنى واجلمع.4يعرب بجملة اسمية يتطابق فيها املبتدأ واخلرب عن مضمون مقدم إليه.4
التعبري6التعبري6التعبري6
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
يصوغ أسئلة حول موضوع متصل بام درسه، ثم جييب عنها.٢يصوغ أسئلة حول موضوع متصل بام درسه، ثم جييب عنها.٢يكتب رسالة من ثالث فقرات حول موضوع متصل بام درسه مراعيا عنارص الرسالة.٢
المرشوع7المرشوع7المرشوع7

يقدم مرشوعا عن ) قيمة إنسانية، قيمة اجتامعية، العالقات *
يقــدم مرشوعا عــن ) العلــم واملعرفة ( وفــق رشوط بناء *بني الناس ( وفق رشوط بناء املرشوع وعرضه.

يقدم مرشوعا يعرف بـ ) مؤسسة علمية أو تعليمية، شخصية *املرشوع وعرضه.
علمية ( كويتية، وفق رشوط بناء املرشوع وعرضه.
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التوجيه الفني العام للغة العربية وزارة التربية

العام الدراسي ٢٠١٧/٢٠١٦مالفصل الدراسي األول

خطة توزيع منهج الصف التاسع 

المحتوىالمدة الزمنية

)1(

الجزء األول

عدد الحصص

٣٦ حصة

المدة الزمنية

٭ األسبوع األول
٭ األسبوع الثاني
٭ األسبوع الثالث
٭ األسبوع الرابع

٭ األسبوع الخامس
٭ األسبوع السادس

األنشطة

يتم تضمين الحصص أنشطة 
إثرائية وعالجية وأنشطة 

رسم كتابي.

الدرس : السمع 3الدرس : الحياء 2الدرس : آيات من سورة النور 1

الفهم واالستيعاب١الفهم واالستيعاب١الفهم واالستيعاب١
يستنتج هدف الكاتب من النص.١يستنتج هدف الشاعر من النص.١يستنتج الغاية من اآليات الكريمة.١
يبني سبب وصول الصوت إىل أذن اإلنسان.٢يعدد االجتاهات التي يدعو إليها النص.٢يستخلص املعاين الرئيسية لآليات الكريمة.٢
يصف تفاصيل اجلهاز السمعي.٣يعلل دعوة الشاعر إىل التحيل باحلياء.٣يبني من اآليات الكريمة ) ما تأمر به، ما تبيحه، ما تنهى عنه (.٣
يدلل من النص عىل إعجاب الكاتب باجلهاز السمعي.4يدلل عىل متتع الشاعر بقدر كبري من اخلربة واحلكمة .4يعلل ما جاء يف اآليات الكريمة من أمر وإباحة وهني.4
يعدد احلاالت التي ال يستطيع فيها اإلنسان السمع.5يوضح الفرق بني احلياء واخلجل ) من خالل البحث يف املصادر (.5يضع خريطة طريق لسلوك اإلنسان السليم من جمموعة مبادئ مستعينا باآليات الكريمة.5
يرسم خريطة ذهنية للجهاز السمعي.6يبني أثر احلياء عىل الفرد واملجتمع.6يوضح أثر االلتزام بالقيم اإليامنية والقيم السلوكية يف الفرد واملجتمع.6
يثري مضمون فقرة من فقر النص.7يعيد عرض بيت من أبيات النص بأسلوبه ) منثورا (.7يلخص معاين اآليات الكريمة بأسلوبه.7
الثروة اللغوية٢الثروة اللغوية٢الثروة اللغوية٢
يوضح ) مرتادف، معنى ( كلمة من خالل البحث يف املصادر.١يوضح ) مرتادف، معنى ( كلمة من خالل البحث يف املصادر.١يوضح ) مرتادف، معنى ( كلمة من خالل البحث يف املصادر.١
يوظف كلمة من النص يف مجلة توضح معناها.٢يوظف كلمة من النص يف مجلة توضح معناها.٢يوظف كلمة من النص يف مجلة توضح معناها.٢
حيدد معنى كلمة يف سياقني خمتلفني.٣حيدد معنى كلمة يف سياقني خمتلفني.٣حيدد معنى كلمة يف سياقني خمتلفني.٣
يبني ) مفرد، مجع، ترصيف ( كلمة.4يبني ) مفرد، مجع، ترصيف ( كلمة.4يبني ) مفرد، مجع، ترصيف ( كلمة.4
التذوق الفني٣التذوق الفني٣التذوق الفني٣
حيول التعبري احلقيقي إىل تعبري خيايل.١حيدد كلمتني بينهام تضاد يف املعنى مبينا فائدته.١حيدد كلمتني بينهام تضاد يف املعنى مبينا فائدته.١
يعلل قلة التعبريات اخليالية يف النص.٢يبني وجه الشبه بني شيئني يف تعبري خيايل من النص.٢يعلل قلة التعبريات املجازية يف اآليات الكريمة.٢
الرسم اهلجائي4الرسم اهلجائي4الرسم اهلجائي4
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 اللغوية5السالمة اللغوية5السالمة اللغوية 5
يستخرج ) مجلة الرشط، مجلة اجلواب ( لرشط غري جازم من النص.١يستخرج ) فعل الرشط، فعل اجلواب ( لرشط جازم من النص.١يستخرج نائب فاعل من النص مرشوطا.١
يستبدل بأداة رشط جازمة أداة رشط غري جازمة مغريا ما يلزم والعكس.٢يضبط ) فعل الرشط، فعل اجلواب ( يف تعبري مقدم إليه.٢يضبط نائب الفاعل يف تعبري مقدم إليه.٢
يربط بني مجلتني مقدمتني إليه بأداة رشط غري جازمة مناسبة.٣يربط بني مجلتني مقدمتني إليه بأداة رشط جازمة مناسبة.٣حيول اجلملة الفعلية من املعلوم إىل املجهول.٣
يصوغ أسلوب رشط بأداة رشط غري جازمة.4يصوغ أسلوب رشط بأداة رشط جازمة.4يصوغ تعبريا يتضمن فعال مبنيا للمجهول مرشوطا.4
التعبري6التعبري6التعبري6
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
المرشوع7المرشوع7المرشوع7

يقدم مرشوعا عن ) الســلوك احلســن، عمل اخلري، العمل *
يقدم مرشوعا عــن ) قيمة وطنية، ما يتصــل بوطنه ( وفق *التطوعي ( وفق رشوط بناء املرشوع وعرضه.

يقدم مرشوعا عن ) موضوع علمــي، ظاهرة طبيعية ( وفق *رشوط بناء املرشوع وعرضه.
رشوط بناء املرشوع وعرضه.

الموجه الفني العام للغة العربية
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التوجيه الفني العام للغة العربية وزارة التربية

العام الدراسي ٢٠١٧/٢٠١٦مالفصل الدراسي األول

خطة توزيع منهج الصف التاسع ) تابع (

المحتوىالمدة الزمنية

)2(

الجزء الثاني

عدد الحصص

٣٦ حصة

المدة الزمنية

٭ األسبوع السابع
٭ األسبوع الثامن
٭ األسبوع التاسع
٭ األسبوع العاشر

٭ األسبوع الحادي عشر
٭ األسبوع الثاني عشر

األنشطة

يتم تضمين الحصص أنشطة 
إثرائية وعالجية وأنشطة 

رسم كتابي.

الدرس : الحمامة والثعلب ومالك الحزين 3الدرس : ابتسم للحياة 2الدرس : من خطاب صاحب السمو أمير البالد 1

الفهم واالستيعاب١الفهم واالستيعاب١الفهم واالستيعاب١
يستنتج هدف الكاتب من القصة.١يستنتج هدف الشاعر من النص.١يستنتج الغاية من اخلطاب السامي.١
يبني سبب خالص احلاممة من الثعلب.٢يعدد االجتاهات التي يدعو إليها النص.٢يستخلص املعاين الرئيسية من اخلطاب السامي.٢
يصف تفاصيل حيلة الثعلب مع مالك احلزين.٣يعلل دعوة الشاعر إىل التحيل بالتفاؤل.٣يبني من اخلطاب السامي ) ما يؤكد عليه، ما يذكر به، ما يتطلع إليه (.٣
يدلل من القصة عىل دهاء الثعلب.4يدلل عىل متتع الشاعر بقدر كبري من اخلربة.4يعلل ما جاء يف اخلطاب السامي من أمور أكد عليها وأشياء ذكر هبا وتطلعات أبرزها.4
يعدد عنارص القصة.5يوضح الفرق بني التفاؤل والرضا ) من خالل البحث يف املصادر (.5يضع خريطة طريق ملستقبل املجتمع الكويتي من جمموعة مبادئ مستعينا باخلطاب السامي.5
يرسم خريطة ذهنية ألحداث القصة.6يبني أثر التفاؤل عىل الفرد واملجتمع.6يوضح أثر العمل بام جاء يف اخلطاب السامي يف الفرد واملجتمع الكويتي.6
يعيد عرض حدث من أحداث القصة بأسلوبه.7يثري املضمون الفكري لبيت من أبيات النص.7يلخص مضمون فقرتني من اخلطاب السامي بأسلوبه.7
الثروة اللغوية٢الثروة اللغوية٢الثروة اللغوية٢
يوضح ) مرتادف، معنى ( كلمة من خالل البحث يف املصادر.١يوضح ) مرتادف، معنى ( كلمة من خالل البحث يف املصادر.١يوضح ) مرتادف، معنى ( كلمة من خالل البحث يف املصادر.١
يوظف كلمة من النص يف مجلة توضح معناها.٢يوظف كلمة من النص يف مجلة توضح معناها.٢يوظف كلمة من النص يف مجلة توضح معناها.٢
حيدد معنى كلمة يف سياقني خمتلفني.٣حيدد معنى كلمة يف سياقني خمتلفني.٣حيدد معنى كلمة يف سياقني خمتلفني.٣
يبني ) مفرد، مجع، ترصيف ( كلمة.4يبني ) مفرد، مجع، ترصيف ( كلمة.4يبني ) مفرد، مجع، ترصيف ( كلمة.4
التذوق الفني٣التذوق الفني٣التذوق الفني٣
يصنف كلامت وعبارات من النص إىل حقلني دالليني ) احلزن، العنف (.١يصنف كلامت وعبارات من النص إىل حقلني دالليني ) الفرح، احلزن (.١حيول التعبري احلقيقي إىل تعبري خيايل.١
يصف شخصيات القصة بتعبريات خيالية.٢يصف اإلنسان ) السعيد، احلزين ( بتعبريات خيالية.٢يبني وجه الشبه بني شيئني يف تعبري خيايل من اخلطاب السامي.٢
الرسم اهلجائي4الرسم اهلجائي4الرسم اهلجائي4
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 اللغوية5السالمة اللغوية5السالمة اللغوية5
حيدد الفاعل يف أسلوب الذم ضمن النص.١حيدد الفاعل يف أسلوب املدح ضمن النص.١يستخرج أسلوب قسم من النص.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 إليه.٢
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 يف صياغة سليمة.4يصوغ أسلوب مدح مرشوطا يف صياغة سليمة.4يصوغ أسلوب قسم ) مثبت، منفي ( صياغة سليمة.4
التعبري6التعبري6التعبري6
يتحدث أمام زمالئه حول قضية متصلة 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 رسالة من ثالث فقرات حول موضوع متصل بام درسه مراعيا عنارص الرسالة.٢يكتب رسالة من ثالث فقرات حول موضوع متصل بام درسه مراعيا عنارص الرسالة.٢يكتب ثالث فقرات حول موضوع متصل بام درسه مراعيا استخدام عالمات الرتقيم.٢
المرشوع7المرشوع7المرشوع7

يقدم مرشوعا عن ) العلم واملعرفة، مؤسسة علمية، شخصية *
يقدم مرشوعا عن ) قيمة إنسانية، قيمة اجتامعية، العالقات *علمية ( وفق رشوط بناء املرشوع وعرضه.

يقدم مرشوعا عن ) نشاط ريايض، رياضة معينة، معلومات *بني الناس ( وفق رشوط بناء املرشوع وعرضه.
رياضية أو صحية ( وفق رشوط بناء املرشوع وعرضه.

الموجه الفني العام للغة العربية
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التوجيه الفني العام للغة العربية وزارة التربية

العام الدراسي ٢٠١٧/٢٠١٦مالفصل الدراسي األول

خطة توزيع منهج الصف العاشر 

المحتوىالمدة الزمنية

)1(

الجزء األول

عدد الحصص

٣٦ حصة

المدة الزمنية

٭ األسبوع األول
٭ األسبوع الثاني
٭ األسبوع الثالث
٭ األسبوع الرابع

٭ األسبوع الخامس
٭ األسبوع السادس

األنشطة

يتم تضمين الحصص أنشطة 
إثرائية وعالجية.

الدرس : عطر األحباء 3الدرس : من الشعر الجاهلي  2الدرس : التأمل في دالئل كمال قدرة الله تعالى 1

الفهم واالستيعاب١الفهم واالستيعاب١الفهم واالستيعاب١
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.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 رئييس لكل آية كريمة.٣
يبني مواقف من النص ذاكرا القيمة التي يدل عليها كل موقف.4يستخلص األثر العام للموقف يف نفس الشاعرة.4يفرق بني احلقيقة واالدعاء الباطل مستعينا باآليات الكريمة.4
يعلل بعض املواقف الواردة يف النص.5يوضح األفكار التي جالت يف عقل الشاعرة.5يوضح الرد عىل االدعاءات الباطلة يف ضوء فهمه اآليات الكريمة.5
يوضح االجتاهات التي يدعو إليها الكاتب.6يستنتج صفات شخصية الشاعرة من خالل النص.6حيدد األسلوب القرآين يف الرد مع التمثيل.6
حيدد بعض العبارات التي استخدمها الكاتب للتأثري يف املتلقي.7يبني من النص مالمح البيئة وظروف املجتمع.7يبني دالئل قدرة اهلل تعاىل مستعينا باآليات الكريمة.7
يثري مضمون فقرة من فقر النص.8يعيد عرض بيت من أبيات النص بأسلوبه ) منثورا (.8يلخص معاين اآليات الكريمة بأسلوبه.8
الثروة اللغوية٢الثروة اللغوية٢الثروة اللغوية٢
يوضح ) مرتادف، معنى ( كلمة من خالل البحث يف املصادر.١يوضح ) مرتادف، معنى ( كلمة من خالل البحث يف املصادر.١يوضح ) مرتادف، معنى ( كلمة من خالل البحث 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 الفني٣التذوق الفني٣التذوق الفني٣
يستخرج تشبيها ضمنيا من فقرة.١يستخرج تشبيها رصحيا من النص.١يستخرج تشبيها رصحيا من النص.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 4السالمة اللغوية 4السالمة اللغوية 4
يستخرج حرفا ناسخا من النص حمددا اسمه وخربه.١يفرق يف األفعال الناسخة بني التامم والنقصان.١يستخرج فعال ناسخا من النص 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.4يصوب اخلطأ يف اقرتان خرب أفعال الرشوع بأن.4يصوب اخلطأ النحوي يف اسم الفعل الناسخ أو خربه يف تعبري مقدم إليه.4
يستبدل بفعل ناسخ حرفا ناسخا مغريا ما يلزم.5يستبدل بحرف ناسخ فعل ) مقاربة، رجاء، رشوع ( مغريا ما يلزم.5يستبدل بحرف ناسخ فعال ناسخا مغريا ما يلزم.5
يصوغ تعبريا يتضمن حرفا ناسخا صياغة سليمة.6يفرق يف أفعال ) املقاربة، الرجاء، الرشوع ( بني التامم والنقصان.6يصوغ تعبريا يتضمن فعال ناسخا صياغة سليمة.6
االستامع والتحدث5االستامع والتحدث5االستامع والتحدث5
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
الكتابة6الكتابة6الكتابة6
يكتب تقريرا حول موضوع متصل بام درسه.١يكتب تعليقا حول موضوع متصل بام درسه.١يكتب مقالة حول موضوع متصل بام درسه.١
المرشوع7المرشوع7المرشوع7

يقدم مرشوعا عن ) الســلوك احلســن، عمل اخلري، العمل *
يقدم مرشوعا عــن ) قيمة وطنية، ما يتصــل بوطنه ( وفق *التطوعي ( وفق رشوط بناء املرشوع وعرضه.

يقدم مرشوعا عن ) موضوع علمــي، ظاهرة طبيعية ( وفق *رشوط بناء املرشوع وعرضه.
رشوط بناء املرشوع وعرضه.

الموجه الفني العام للغة العربية
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التوجيه الفني العام للغة العربية وزارة التربية

العام الدراسي ٢٠١٧/٢٠١٦مالفصل الدراسي األول

خطة توزيع منهج الصف العاشر ) تابع (

المحتوىالمدة الزمنية

)2(

الجزء الثاني

عدد الحصص

٣٦ حصة

المدة الزمنية

٭ األسبوع السابع
٭ األسبوع الثامن
٭ األسبوع التاسع
٭ األسبوع العاشر

٭ األسبوع الحادي عشر
٭ األسبوع الثاني عشر

األنشطة

يتم تضمين الحصص أنشطة 
إثرائية وعالجية.

الدرس : يا أصدقائي 3الدرس : انتظار  2الدرس : لغتنا والتقدم العلمي 1

الفهم واالستيعاب١الفهم واالستيعاب١الفهم واالستيعاب١
يستنتج هدف الكاتب من النص.١يبني املوقف الذي دفع الشاعرة إىل إنشاء النص.١يستنتج هدف الكاتب من النص.١
يستخلص بعض القيم الواردة يف النص.٢حيدد املشاعر واإلحساسات املسيطرة عىل النص.٢يستخلص الفكرة العامة للنص.٢
يصنف القيم الواردة يف النص حمددا جماالت التصنيف.٣يعلل بعض أقوال الشاعرة يف النص.٣يصوغ فكرة رئيسية لكل فقرة يف النص.٣
يبني مواقف من النص ذاكرا القيمة التي يدل عليها كل موقف.4يستخلص األثر العام للموقف يف نفس الشاعرة.4يفرق بني احلقيقة والرأي مستعينا بالنص.4
يعلل بعض آراء الكاتب يف النص.5يوضح األفكار التي جالت يف عقل الشاعرة.5يوضح الرد عىل اآلراء التي تتهم اللغة العربية.5
يوضح االجتاهات التي يدعو إليها الكاتب.6يستنتج صفات شخصية الشاعرة من خالل النص.6حيدد أسلوب الكاتب يف الرد مع التمثيل.6
حيدد بعض العبارات التي استخدمها الكاتب للتأثري يف املتلقي.7يبني من النص مالمح البيئة وظروف املجتمع.7يبني ميزات اللغة العربية مستعينا بالنص.7
يعيد عرض فقرة من فقر النص بأسلوبه.8يثري مضمون مقطع شعري من النص بأسلوبه.8يلخص ثالث فقر من النص بأسلوبه.8
الثروة اللغوية٢الثروة اللغوية٢الثروة اللغوية٢
يوضح ) مرتادف، معنى ( كلمة من خالل البحث يف املصادر.١يوضح ) مرتادف، معنى ( كلمة من خالل البحث يف املصادر.١يوضح ) مرتادف، معنى ( كلمة من خالل البحث 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 الفني٣التذوق الفني٣التذوق الفني٣
يستخرج كناية من النص.١يستخرج استعارة من النص.١يستخرج استعارة من النص.١
يرشح كناية مبينا داللتها.٢يرشح استعارة حمددا املشبه واملشبه به.٢يرشح استعارة حمددا املشبه واملشبه به.٢
يصوغ عبارة تتضمن كناية عن صفة حمددة.٣يصوغ عبارة تتضمن استعارة.٣يصوغ عبارة تتضمن استعارة.٣
السالمة اللغوية 4السالمة اللغوية 4السالمة اللغوية 4
يستخرج نائب فاعل من النص.١يستخرج فعال مضارعا ) مرفوعا، منصوبا، جمزوما ( من النص.١يستخرج اسم ال النافية للجنس من النص ) وخربها (.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 اجلملة الفعلية من املعلوم إىل املجهول.٣يدخل أداة ) نصب، جزم ( مغريا ما يلزم.٣يدخل ال النافية للجنس عىل مجلة اسمية مغريا ما يلزم.٣
يصوب اخلطأ النحوي يف نائب الفاعل ضمن تعبري مقدم إليه.4يصوب اخلطأ النحوي يف الفعل املضارع يف تعبري مقدم إليه.4يصوب اخلطأ النحوي يف اسم ال النافية للجنس يف تعبري مقدم إليه.4
يستبدل بفعل مبني للمجهول فعال للمعلوم مغريا ما يلزم.5يصوغ تعبريا يتضمن فعال مضارعا ) منصوبا، جمزوما ( صياغة سليمة.5يستبدل بفعل ناسخ اسم ال النافية للجنس مغريا ما يلزم.5
يصوغ تعبريا يتضمن فعال مبنيا للمجهول صياغة سليمة.6* يطبق ما سبق عىل األفعال اخلمسة.6يصوغ تعبريا يتضمن ال النافية للجنس صياغة سليمة.6
االستامع والتحدث5االستامع والتحدث5االستامع والتحدث5
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
الكتابة6الكتابة6الكتابة6
يكتب تقريرا حول موضوع متصل بام درسه.١يكتب تعليقا حول موضوع متصل بام درسه.١يكتب مقالة حول موضوع متصل بام درسه.١
المرشوع7المرشوع7المرشوع7

يقدم مرشوعا عن ) الســلوك احلســن، عمل اخلري، العمل *
يقدم مرشوعا عــن ) قيمة وطنية، ما يتصــل بوطنه ( وفق *التطوعي ( وفق رشوط بناء املرشوع وعرضه.

يقدم مرشوعا عن ) موضوع علمــي، ظاهرة طبيعية ( وفق *رشوط بناء املرشوع وعرضه.
رشوط بناء املرشوع وعرضه.

الموجه الفني العام للغة العربية
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التوجيه الفني العام للغة العربية وزارة التربية

العام الدراسي ٢٠١٧/٢٠١٦مالفصل الدراسي األول

خطة توزيع منهج الصف الحادي عشر 

المحتوىالمدة الزمنية

)1(

الجزء األول

عدد الحصص

٣٦ حصة

المدة الزمنية

٭ األسبوع األول
٭ األسبوع الثاني
٭ األسبوع الثالث
٭ األسبوع الرابع

٭ األسبوع الخامس
٭ األسبوع السادس

األنشطة

يتم تضمين الحصص أنشطة 
إثرائية وعالجية.

الدرس : أنت ميزان نفسك 3الدرس : وقفة على السور 2الدرس : من سورة الحجرات 1

الفهم واالستيعاب١الفهم واالستيعاب١الفهم واالستيعاب١
حيدد املشكلة التي يتناوهلا الكاتب.١يوضح أمهية السور الذي يعرب عنه الشاعر.١يستنتج الغاية من اآليات القرآنية الكريمة.١
يصف تفاصيل املشكلة.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 رئييس لكل آية كريمة.٣
يبني سبب املشكلة يف رأي الكاتب.4يدلل من النص عىل خربة الشاعر التارخيية.4يوضح السلوكيات املنهي عنها يف اآليات الكريمة.4
يذكر احلل الذي وضعه الكاتب للمشكلة.5يستخلص األفكار التي أوحاها املوقف للشاعر.5يذكر أثر السلوكيات املنهي عنها يف الفرد واملجتمع.5
يناقش احلل الذي وضعه الكاتب للمشكلة.6حيدد أهم أساليب التأثري التي وظفها الشاعر يف النص.6يبني أثر العمل باآليات الكريمة يف الفرد واملجتمع.6
يقرتح حال آخر مناسبا للمشكلة.7يبني بعض مواطن اإلبداع يف النص.7يصوغ منهجا للعالقات بني الناس من جمموعة مبادئ مستعينا باآليات الكريمة.7
يثري مضمون فقرة من فقر النص.8يعيد عرض بيت من أبيات النص بأسلوبه ) منثورا (.8يلخص معاين اآليات الكريمة بأسلوبه.8
الثروة اللغوية٢الثروة اللغوية٢الثروة اللغوية٢
يوضح ) مرتادف، معنى ( كلمة من خالل البحث يف املصادر.١يوضح ) مرتادف، معنى ( كلمة من خالل البحث يف املصادر.١يوضح ) مرتادف، معنى ( كلمة من خالل البحث يف املصادر.١
حيدد معنى كلمة يف سياقني خمتلفني.٢حيدد معنى كلمة يف سياقني خمتلفني.٢يبني أثر العمل باآليات الكريمة يف الفرد واملجتمع.٢
يبني ) مفرد، مجع، ترصيف ( كلمة.٣يبني ) مفرد، مجع، ترصيف ( كلمة.٣يبني ) مفرد، مجع، ترصيف ( كلمة.٣
التذوق الفني٣التذوق الفني٣التذوق الفني٣
يوضح ) صورة بيانية، حمسنا بديعيا ( من النص.١يوضح ) صورة بيانية، حمسنا بديعيا ( من النص.١يوضح ) صورة بيانية، حمسنا بديعيا ( من النص.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 ( من النص 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 4السالمة اللغوية 4السالمة اللغوية 4
يستخرج كلمة تعرب متييزا من النص.١يستخرج كلمة تعرب حاال من النص.١يستخرج ) ظرف زمان، ظرف مكان ( من النص.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.4يصوب اخلطأ النحوي يف ) احلال ( يف تعبري مقدم إليه.4يصوب اخلطأ النحوي يف ) ظرف الزمان، ظرف املكان ( يف تعبري مقدم إليه.4
حيول كلمة تقع مبتدأ أو فاعال أو مفعوال به إىل متييز والعكس.5يستبدل بجار وجمرور حاال مغريا ما يلزم.5حيول ظرف الزمان إىل ظرف مكان يف مجلة مغريا ما يلزم والعكس.5
يصوغ تعبريا يتضمن متييزا صياغة سليمة.6يصوغ تعبريا يتضمن حاال صياغة سليمة.6يصوغ تعبريا يتضمن ) ظرف زمان، ظرف مكان ( صياغة سليمة.6
االستامع والتحدث5االستامع والتحدث5االستامع والتحدث5
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
الكتابة6الكتابة6الكتابة6
يكتب تقريرا حول موضوع متصل بام درسه.١يكتب خاطرة حول موضوع متصل بام درسه.١يكتب رسالة حول موضوع متصل بام درسه.١
المرشوع7المرشوع7المرشوع7

يقدم مرشوعا من اختياره وفق رشوط بناء املرشوع وعرضه.*يقدم مرشوعا من اختياره وفق رشوط بناء املرشوع وعرضه.*يقدم مرشوعا من اختياره وفق رشوط بناء املرشوع وعرضه.*

الموجه الفني العام للغة العربية
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التوجيه الفني العام للغة العربية وزارة التربية

العام الدراسي ٢٠١٧/٢٠١٦مالفصل الدراسي األول

خطة توزيع منهج الصف الحادي عشر ) تابع (

المحتوىالمدة الزمنية

)2(

الجزء الثاني

عدد الحصص

٣٦ حصة

المدة الزمنية

٭ األسبوع السابع
٭ األسبوع الثامن
٭ األسبوع التاسع
٭ األسبوع العاشر

٭ األسبوع الحادي عشر
٭ األسبوع الثاني عشر

األنشطة

يتم تضمين الحصص أنشطة 
إثرائية وعالجية.

الدرس : كيف نزيل أسباب القلق ؟ 3الدرس : قرآن الفجر 2الدرس : حرية الرأي  1

الفهم واالستيعاب١الفهم واالستيعاب١الفهم واالستيعاب١
حيدد املشكلة التي يتناوهلا الكاتب.١يوضح أمهية املسجد يف ضوء فهمه للنص.١يستنتج هدف الشاعر من النص.١
يصف تفاصيل املشكلة.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
يبني سبب املشكلة يف رأي الكاتب.4يدلل من النص عىل خربة الشاعر الدينية.4يستنتج السلوكيات التي يرفضها الشاعر يف ضوء فهمه للنص.4
يذكر احلل الذي وضعه الكاتب للمشكلة.5يستخلص األفكار التي أوحاها املوقف للكاتب.5يذكر أثر تلك السلوكيات املرفوضة يف الفرد واملجتمع.5
يناقش احلل الذي وضعه الكاتب للمشكلة.6حيدد أهم أساليب التأثري التي وظفها الكاتب يف النص.6يبني أثر العمل بام يطرحه الشاعر يف الفرد واملجتمع.6
يقرتح حال آخر مناسبا للمشكلة.7يبني بعض مواطن اإلبداع يف النص.7يصوغ منهجا للحوار بني الناس من جمموعة مبادئ مستعينا بالنص.7
يلخص ثالث فقر من النص بأسلوبه.8يعيد عرض فقرة من النص بأسلوبه.8يثري مضمون بيت من أبيات النص بأسلوبه.8
الثروة اللغوية٢الثروة اللغوية٢الثروة اللغوية٢
يوضح ) مرتادف، معنى ( كلمة من خالل البحث يف املصادر.١يوضح ) مرتادف، معنى ( كلمة من خالل البحث يف املصادر.١يوضح ) مرتادف، معنى ( كلمة من خالل البحث 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 الفني٣التذوق الفني٣التذوق الفني٣
يوضح ) صورة بيانية، حمسنا بديعيا ( من النص.١يوضح ) صورة بيانية، حمسنا بديعيا ( من النص.١يوضح ) صورة بيانية، حمسنا بديعيا ( من النص.١
يستخرج أسلوبا للتمني من النص.٢يستخرج أسلوب نداء حمددا غرضه البالغي) التعظيم، اإلغراء، 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 4السالمة اللغوية 4السالمة اللغوية 4
يستخرج ) اسم فاعل، اسم مفعول ( من النص مرشوطا.١يستخرج مستثنى منه من النص مرشوطا.١يستخرج كناية عدد من النص.١
يضبط معمول ) اسم الفاعل، اسم املفعول ( يف تعبري مقدم إليه.٢يضبط املستثنى منه يف تعبري مقدم إليه.٢يضبط العدد ومتييزه يف تعبري مقدم إليه.٢
حيول اسم الفاعل يف مجلة إىل اسم املفعول 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.4يصوب اخلطأ النحوي يف املستثنى منه يف تعبري مقدم إليه.4يصوب اخلطأ يف كتابة العدد ) التذكري والتأنيث ( يف تعبري مقدم إليه.4
يستبدل بفعل ) اسم فاعل، اسم مفعول ( مغريا ما يلزم.5يستبدل بأداة استثناء أداة أخرى مغريا ما يلزم.5يصوغ األعداد ) مفردة، مركبة ( يف مجل مفيدة.5
يصوغ تعبريا يتضمن ) اسم فاعل، اسم مفعول ( صياغة سليمة.6يصوغ تعبريا يتضمن استثناء مرشوطا صياغة سليمة.6يصوغ العدد عىل وزن فاعل يف مجلة مفيدة.6
االستامع والتحدث5االستامع والتحدث5االستامع والتحدث5
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
الكتابة6الكتابة6الكتابة6
يكتب تقريرا حول موضوع متصل بام درسه.١يكتب خاطرة حول موضوع متصل بام درسه.١يكتب رسالة حول موضوع متصل بام درسه.١
المرشوع7المرشوع7المرشوع7

يقدم مرشوعا من اختياره وفق رشوط بناء املرشوع وعرضه.*يقدم مرشوعا من اختياره وفق رشوط بناء املرشوع وعرضه.*يقدم مرشوعا من اختياره وفق رشوط بناء املرشوع وعرضه.*

الموجه الفني العام للغة العربية
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التوجيه الفني العام للغة العربية وزارة التربية

العام الدراسي ٢٠١٧/٢٠١٦مالفصل الدراسي األول

خطة توزيع منهج الصف الثاني عشر 

المحتوىالمدة الزمنية

)1(

الجزء األول

عدد الحصص

٣٦ حصة

المدة الزمنية

٭ األسبوع األول
٭ األسبوع الثاني
٭ األسبوع الثالث
٭ األسبوع الرابع

٭ األسبوع الخامس
٭ األسبوع السادس

األنشطة

يتم تضمين الحصص أنشطة 
إثرائية وعالجية.

الدرس : مواقف في الحياة  3الدرس : أطفالنا والتلفاز 2الدرس : من سورة الروم 1

الفهم واالستيعاب١الفهم واالستيعاب١الفهم واالستيعاب١
يقسم النص إىل وحدات موضوعية معنونا كل وحدة.١يبني عنارص البحث التي تنقص البحث قيد الدراسة.١يستنتج الغاية من اآليات القرآنية الكريمة.١
يوضح النصائح التي قدمها الشاعر.٢يضع عنوانا آخر مناسبا للبحث.٢يقسم اآليات القرآنية الكريمة إىل قسمني معنونا كل قسم.٢
يذكر القضية التي تناوهلا الشاعر.٣حيدد مشكلة البحث ونوعه ) وصفيا، تأصيليا ( وجماله.٣يضع عنوانا - يبني فهمه - لكل آية كريمة.٣
يبني أسلوب  الشاعر يف تناول القضية مدلال بعبارات من النص.4يقسم متن البحث إىل عناوين رئيسية يرتبها يف قائمة حمتويات.4يعدد أدلة قدرة اهلل ووحدانيته يف اآليات الكريمة.4
يوضح نظرة الشاعر إىل خصومه.5يصوغ مقدمة موجزة للبحث.5يصنف أدلة قدرة اهلل ووحدانيته مسميا جماالت التصنيف.5
يستخلص املوقف النفيس للشاعر أمام القضية التي تناوهلا.6يستخلص نتائج البحث.6يوضح دليال من األدلة مبينا داللته عىل قدرة اهلل ووحدانيته.6
يستنتج ما يرجوه أو يتوقعه الشاعر خلصومه.7يذكر مصادر ومراجع البحث.7حيدد املخاطب باآليات الكريمة مدلال عىل ما يقول.7
يعيد عرض بيت من أبيات النص بأسلوبه ) منثورا (.8يثري مضمون فقرة من فقر النص.8يلخص معاين اآليات الكريمة بأسلوبه.8
الثروة اللغوية٢الثروة اللغوية٢الثروة اللغوية٢
يوضح ) مرتادف، معنى ( كلمة من خالل البحث يف املصادر.١يوضح ) مرتادف، معنى ( كلمة من خالل البحث يف املصادر.١يوضح ) مرتادف، معنى ( كلمة من خالل البحث 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 الفني٣التذوق الفني٣التذوق الفني٣
يوضح صورة بيانية يف النص.١يبني عنارص 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 4السالمة اللغوية 4السالمة اللغوية 4
يستخرج توكيدا من النص وفق حالة اإلعراب املطلوبة.١يستخرج اسام معطوفا من النص وفق حالة اإلعراب املطلوبة.١يستخرج نعتا ) حقيقيا، سببيا ( من النص 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 مناسب 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.4يصوب اخلطأ النحوي يف ) االسم املعطوف، استخدام احلرف ( يف تعبري مقدم إليه.4يصوب اخلطأ النحوي يف النعت ) احلقيقي، السببي ( يف تعبري مقدم إليه.4
حيول التوكيد املعنوي إىل توكيد لفظي والعكس.5يضع حرف العطف املناسب يف الفراغ ضمن مجلة.5حيول النعت احلقيقي إىل نعت سببي والعكس.5
يصوغ تعبريا يتضمن  توكيدا ) معنويا، لفظيا ( مع الضبط.6يصوغ تعبريا يتضمن  اسام معطوفا مع الضبط.6يصوغ تعبريا يتضمن  نعتا ) حقيقيا، سببيا ( مع الضبط.6
االستامع والتحدث5االستامع والتحدث5االستامع والتحدث5
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
الكتابة6الكتابة6الكتابة6
يكتب خاطرة حول موضوع متصل بام درسه.١يكتب مقالة حول موضوع متصل بام درسه.١يكتب رسالة حول موضوع متصل بام درسه.١
المرشوع7المرشوع7المرشوع7

يقدم مرشوعا من اختياره وفق رشوط بناء املرشوع وعرضه.*يقدم مرشوع بحث مصغر مستوفيا عنارص البحث.*يقدم مرشوعا من اختياره وفق رشوط بناء املرشوع وعرضه.*

الموجه الفني العام للغة العربية
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التوجيه الفني العام للغة العربية وزارة التربية

العام الدراسي ٢٠١٧/٢٠١٦مالفصل الدراسي األول

خطة توزيع منهج الصف الثاني عشر ) تابع (

المحتوى المدة الزمنية

)2(

الجزء الثاني

عدد الحصص

٣٦ حصة

المدة الزمنية

٭ األسبوع السابع
٭ األسبوع الثامن
٭ األسبوع التاسع
٭ األسبوع العاشر

٭ األسبوع الحادي عشر
٭ األسبوع الثاني عشر

األنشطة

يتم تضمين الحصص أنشطة 
إثرائية وعالجية.

الدرس : زمان اللؤلؤ3الدرس : العنب ملك الفاكهة2الدرس : اللغة والدين والعادات 1

الفهم واالستيعاب١الفهم واالستيعاب١الفهم واالستيعاب١
يقسم النص إىل وحدات موضوعية 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.4يقسم متن البحث إىل عناوين رئيسية يرتبها يف قائمة حمتويات.4يعدد أدلة تؤكد دور ) اللغة، الدين، العادات ( يف وحدة األمة.4
يوضح نظرة الشاعرة إىل ) اجليل القديم، اجليل اجلديد (.5يصوغ مقدمة موجزة للبحث.5يصنف أدلة الكاتب مسميا جماالت التصنيف.5
يستخلص املوقف النفيس للشاعرة أمام القضية التي تناولتها.6يستخلص نتائج البحث.6يوضح دليال من األدلة مبينا داللته يف إثبات رأي الكاتب.6
يستنتج ماترجوه أو تتوقعه الشاعرة للجيل اجلديد.7يذكر مصادر ومراجع البحث.7حيدد املخاطب بالنص مدلال عىل ما يقول.7
يثري مضمون مقطع شعري من النص.8يعيد عرض فقرة من النص بأسلوبه.8يلخص ثالث فقر من النص بأسلوبه.8
الثروة اللغوية٢الثروة اللغوية٢الثروة اللغوية٢
يوضح ) مرتادف، معنى ( كلمة من خالل البحث يف املصادر.١يوضح ) مرتادف، معنى ( كلمة من خالل البحث يف املصادر.١يوضح ) مرتادف، معنى ( كلمة من خالل البحث 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 الفني٣التذوق الفني٣التذوق الفني٣
يوضح صورة بيانية يف النص.١يبني خصائص احلديث اإلذاعي.١يوضح صورة بيانية يف النص.١
حيدد حمسنا بديعيا يف النص.٢-٢حيدد حمسنا بديعيا يف النص.٢
يبني عنارص القصة.٣-٣يبني عنارص اخلطبة.٣
السالمة اللغوية 4السالمة اللغوية 4السالمة اللغوية 4
يستخرج ) الفاعل، املفعول به ( من أسلوب تعجب.١يستخرج اسم فعل من النص وفق حالة البناء املطلوبة.١يستخرج بدال من النص 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.4يصوب اخلطأ النحوي يف اسم الفعل يف تعبري مقدم إليه.4يصوب اخلطأ النحوي يف البدل يف تعبري مقدم إليه.4
حيول أسلوب تعجب مقدما إليه إىل صيغة أخرى مغريا ما يلزم.5حيول اسم الفعل إىل اسم فعل آخر يف مجلة مقدمة إليه مغريا ما يلزم.5يدخل البدل يف مجلة مقدمة إليه مغريا ما يلزم.5
يصوغ تعبريا من إنشائه يتضمن أسلوب تعجب.6يصوغ تعبريا يتضمن  اسم فعل صياغة سليمة.6يصوغ تعبريا يتضمن  بدال مع الضبط.6
االستامع والتحدث5االستامع والتحدث5االستامع والتحدث5
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
الكتابة6الكتابة6الكتابة6
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
المرشوع7المرشوع7المرشوع7

يقدم مرشوعا عن مــن اختياره وفــق رشوط بناء املرشوع *
يقدم مرشوعا عن مــن اختياره وفــق رشوط بناء املرشوع *يقدم مرشوع بحث مصغر مستوفيا عنارص البحث.*وعرضه.

وعرضه.
الموجه الفني العام للغة العربية


