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ي خالل الفصل الدراسي ا 
ي التعليم عل   الحادي عش  للصف      الثان 

كز ف  بية  لقراءة والكتابة للطالب بما يتوافق تماًما مع  ،ا االستماع  ، مهارات التحدث    سن  منهج وزارة النر
ي مجموع س والتعليم، و  

اتيجيات مختلفة متنوعة    ات يتم تشجيع الطالب عل المشاركة ف   .  أو بشكل فردي باتباع اسنر
ي ب حيث سيقوم الطالب ي نص أدن 

ي األدب  و  ،تحليل التفاعل بي   موضوعات عدة وأفكار مركزية، وخيارات لغوية، ودرجات المعن  ف 
إظهار معرفة ف 

ي  ي نص ، والعالمي وفق مرحلته التعليمية العرن 
، وتحديد مدى تفاعلها وتضارب  ها والتحليل بدقة ألفكار عدة مشمولة ف  ي

كتابة نصوص    أيضا معلومانر

ي موضوعات متنوعة وتطبيق  
، وإنتاج ورقة بحثية ف  ي

متنوعة، وإظهار القدرة عل استخدام اللغة العربية الفصيحة مع مراعاة الغرض والمتلقر

اتيجيات البحث العروض باللغة العربية الفصيحة باستخدام الوسائط المتعددة مراعًيا  نقد المادة المسموعة وتقييمها، وتقديم ب سيقوم   كما ، اسنر

 و  آداب االستماع والتحدث
 
ا وكتابة

ً
ا سليًما تحدث

ً
 . توظيف المفاهيم النحوية، والرصفية، واإلمالئية، والبالغية، المتصلة بالمرحلة توظيف

ي سيدرس الطالب خالل الفصل الدراسي  •
:  الثان   ما يلي

ة)حنر آخر رمق  -(شعر) قصيدة الّطي       القراءة والنصوص:  -  (IGCSEتحليل نصوص )  -(قصة قصن 
 :  النحو  -

 
داء – وعش  أفعال المقاربة والّرجاء وال

ّ
 ( IGCSEو ) ملزمة النحمختلفة مراجعة مهارات نحوية  -البدل -الن

 . إدارة الوقت وأهميته االستماع:  -
  كتابة مواضيع مختلفة.   –  كتابة قصة من وجهة نظر راٍو آخر   الكتابة:  -
.  – الكناية –التشبيه التمثيلي   البالغة :  - ي

 التشبيه الضمن 

ي يمكنكم من خاللها
لية، النر ي الصف ومساعدته إن واجه بعض يدرسه الطالب ما  معرفة عل مدار األسبوع ستكون هناك واجبات من  

 ف 

ي حلها كما  الصعوبة
  تشجيع الطالب عل قراءة يمكنكم ف 

 
ي غة العربيّ الكتب بالل

يد من رصيدهم ة والنر   سنر 
 
 .غويالل

ي قام بدراستها ومدى فهمه لها.  -
 يمكنكم أيًضا أن تسألوا الطالب عن النصوص النر

ي كتاب الطالب و ألق  -
 . تحقيقها ه عما إذا كان يفهم األهداف وكيف يمكن اسأله نظرة عل األنشطة الموجودة ف 

ي الصف ومواصلة القراءة عل نطاق واسع    عنشجع الطالب عل البحث  -
  . نصوص ومواضيع مماثلة لما درسه ف 

ورة ممارسة  غوي، كما نوصي بشدة ض 
 
يد من مخزونه الل ي سنر 

ل والنر ي المن  
وقد  ، الكتابة بشكل دورييرج  تشجيع الطالب عل القراءة  المستمرة ف 

 
 
ي علمكم ان المكتبة الخاصة بقسم الل

ة، أو شعر... إلخ. وليكن ف  غة العربية تزخر بمجموعة كتب قيمة  يكون ذلك من خالل كتابة قصص قصن 
ي كما يمكن للطالب تصفح الموقعي   التالي   حيث توجد الكثن  من .  يشاء ومتنوعة يمكن للطالب أن يستعن  منها ما 

الكتب والقصص والروايات النر
 يمكنه أن يستفيد منها. 
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