
 

 

 اعدادي وثانوي خطة عمل اللغة العربية لمرحلة 

 الرؤية العامة : 

د الذي يعتم التعلم الهجينهي تدريس اللغة العربية ومهاراتها المختلفة عن طريق         

 على اإلنترنت في جزء أساسي منه. 

 نصاب عمل القسم مع الطالب :  

حصص أسبوعية  في ثالثة أيام في  4 عدد حصص اللغة العربية داخل الفصل – 1

 المرحلة اإلعدادية / ثالث حصص أسبوعية لمرحلة الثانوية 

 ساعات في يومين. 4من المنزل بما يساوي  عمل الطالب -2

 مصادر عمل القسم : 

 الكتاب المدرسي . -1

 المالزم المدرسيةعلى النحو اآلتي :  -2

  :المرحلة اإلعدادية 

 األنشطة اإلثرائية :  يحتوي على شرح دروس المنهج.  -
 القواعد النحوية.  -
 كراسة التعبير الكتابي. -
 .المراجعة النهائية -

  :المرحلة الثانوية 
 القراءة والفهم والتذوق األدبي. -
 القواعد النحوية والبالغية. -
 الكتابي.التعبير  -

 تسجيالت المنهج والتي سترسل كاملة لكن حسب الخطة الموضوعة.  -3
 

 

 



 

 

 طريقة تناول المنهج : 

تخبرهم بما يتم  Classroom))ويتم تحميلها على  خطة أسبوعية تصميمسيتم  -1

 تناوله خالل األسبوع بشكل تفصيلي 

    كاآلتى:الخطة: تكون موزعة-  

 (classroomفيديوهات مسجلة ترسل عبر  2الفصل + داخل  3    إعدادي: )       

 (Online 2داخل الفصل +  2ثانوي: اولى )       

 (Online 1داخل الفصل +  3ثانوي:  ثانية)       

 (داخل الفصل 2ثانوي:  ثالثة)       

 

وسيرفق به  Classroom)سيصل للطالب فيديو خاص بالدرس المشروح على ) -2

 مجموعة من المهام يجب على التلميذ تنفيذها في البيت وتسليمها إلى مدرس الفصل. 
 

الطالب االستماع إلى فيديو الشرح ستكون هناك مجموعة من الدروس سيطلب من  -3

 قشة المهام التي سيطلبها المدرس على النحو اآلتي: في البداية ويكون الفصل لمنا
 المرحلة اإلعدادية : 

 :   الشرح في الفصل أوال ثم يرسل الفيديو للطالب. النحو 

 :  الشرح في الفصل أوال ثم يرسل الفيديو للطالب. النصوص

 لفيديو أوال ثم مناقشة األفكار داخل الفصل. : إرسال ا  القراءة

 : إرسال الفيديو أوال ثم مناقشة األفكار داخل الفصل.   القصة

 : داخل الفصل ويطلب أداؤه في البيت. التعبير

 : داخل الفصل.  اإلمالء

  :المرحلة الثانوية 

داخل الفصل من خالل ملزمة القواعد ثم إرسال  القواعد النحوية  والبالغية :        

 Classroom))الفيديوهات المدعمة لذلك على 

داخل الفصل يتم شرح أسس هذا الفرع ومناقشة  القراءة والفهم والتذوق األدبي :         

 األفكار من خالل الملزمة الخاصة بذلك.



 

 

 اء مساحة للطالب للتعبير وذلكسيتم تقديمه داخل الفصل وإعط التعبير الكتابي :         

 من خالل موضوعات محددة داخل ملزمة التعبير الكتابي.

وسيطلب من الطالب  Classroom)سيتم إرسال روابط إثرائية للمناهج على )        

 االستماع إليها ومناقشتها داخل الفصل.
النهائية سيعقب شرح المنهج كامال مراجعة عامة من خالل ملزمة المراجعة        

 الموزعة على الطالب على الفصل الدراسي.

 طريقة التقييم : 

تقييم شهري في الفصل  يتم تصحيحه من قبل المدرس على ما تم دراسته، وسيتم  -1

 إعالن المواعيد جميعها مع أجندة الفصل.
 مهام أولياء األمور: 

رنت منزل وتوفير االنتالتأكيد على الطالب تنفيذ ما يطلب منهم خالل فترة وجودهم في ال   

والذي سيكون وسيلة التواصل بين الطالب والمدرس حالة  Classroomاالزم لتصفح 

 وجود الطالب في المنزل. 

 

 مع تحيات مشرف مادة اللغة العربية

 د.محمد إبراهيم                                                         

 


