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المنهج الدراسي للغة العربية
كيه .بي .ايس .عيم.
المقدمة
الحمد هلل الذي خلق اإلنسان وعلمه البيان ،نزل القرءان بلسان عربي مبين .والصالة والسالم على النبي
العربي ،سيد األنام وخاتم األنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ،وبعد.
اللغة العربية لغة الحياة ،وهي وسيلة التعبير والتواصل والتفكير .وقدد خصدها هللا بدنن جعلهدا ذات صدلة
بالدين وبها أنزل القرءان .فنصبحت لغة الحددي النبدوي اليدريف ولغدة العبدادة للمسدلمين .وهدذه اللغدة
ذات أهميددة قصددو فددي حيدداة المسددلم كمددا أنهددا أيض دا لغددة علميددة واسددعة االسددتخدام فددي كافددة المجدداالت
االتصالية والعلمية والثقافية واالقتصادية والسياسية.
لقد وضح قرار التعليم  1996مكانة اللغة العربية في بيان "قسم  Iعدن يدنون المدرسدة الثانويدة ) d ( -
من ناحية التسهيالت التعليمية ) iii ( :يمكن تدريس اللغة العربية واللغدة اليابانيدة واللغدة األلمانيدة واللغدة
الفرنسدية أو اللغدات األجنبيدة األخدر إذا كدان مناسددبا للتيبيدق والتنفيدذ" .إن تنفيدذ اللغدة العربيدة كىحددد
المواد المدروسة في المدارس الثانوية منصوص في قدوانين التربيدة (المدنهج الدراسدي الدويني) -1997
الجدول الثامن وهي من مجموعة ’’مادة إضافية‘‘ للمرحلة الثانوية.
وقد وضعت خية دراسة اللغة العربيدة للمرحلدة الثانويدة وفقدا ألهدداف الفلسدفة التربويدة الوينيدة إلعدداد
إنسان متوازن عقليا وجسميا وروحيدا وعايفيدا ومتحليدا بداألخالق الفاضدلة وملتزمدا بدالمواقف اإليجابيدة
ومتزودا بالمهارات المنيودة ومنيبعا باليخصيات الفذة ذات النظرة الثاقبدة تجداه الحيداة ومنصدفا بكونده
عبدا هلل الذي تقع عليه المسنولية للوصول إلى الخير والسعادة في الدنيا واآلخرة يبقا لمتيلبدات المدنهج
المتكامل للمدارس الثانوية.
تبددأ دراسددة اللغددة العربيددة لتالميددذ المرحلددة الثانويددة مددن الصددف األول إلددى الصدف الخددامس .وإن عمليددة
التعليم والدتعلم فدي دراسدتها تخلدق أجدواء مناسدبة حسد المحداور والمواقدف .وذلدك عدن يريدق التكامدل
والترابي بين المهارات اللغوية المنيودة والجوان األخر كالنحو والصرف والبالغة والمحفوظات من
األبيددات اليددعرية والحكددم واألمثددال وغيرهددا .والنظددام فددي اللغددة ييددمل يريقددة ترتيد الحددروف وتددوالي
األصوات وتركي الجمل .إنه ال يعنى بالقواعدد النحويدة فحسد  ،بدل يعندى بمختلدف القواعدد التدي تدنظم
العالقة بين المكونات المختلفة للغة؛ أصواتا وحروفا ومفردات وتراكي  .ويمكن أن يتم تعليم نظام اللغة
بيكل غير مباير؛ بنن تقدم للدارسدين نمداذ ألرفدع مسدتويات األداء اللغدوي التدي مدن خاللهدا يتعرفدون
على هذا النظام ويتعودون عليه ،أو بيكل مباير تعرض فيه القاعدة مبايرة .ومحور االهتمدام فدي هدذا
المنهج هو تعليم نظام اللغة بيكل غير مباير ،متدرجا إلى يكله المباير كلما اتسعت قدرة التالميذ علدى
التفكير المجرد.
ولتحقيق أهداف دراسة اللغة العربية لد التالميذ في المرحلة الثانوية فىن عملية التعليم والدتعلم ال بدد أن
تراعي الفروق الفردية فضال عن ربيها بالجوان العمليدة المختلفدة فدي الحيداة اليوميدة حسد الظدروف
والحاالت االجتماعية في ماليزيا من النواحي الديمغرافيدة واالجتماعيدة واالقتصدادية وإيجداد بي دة عربيدة
مال مة في المدرسة.
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الهدف العام
إن هدف تعليم اللغدة العربيدة وتعلمهدا فدي المرحلدة الثانويدة هدو تمكدين الدارسدين مدن اكتسدا المهدارات
اللغويدة األربدع مدن االسدتماو والكدالم والقدراءة والكتابدة وممارسدتها حسد المحداور والمواقدف المعيندة
و تزويددهم بدالثروات اللغويددة والقواعدد النحويددة والصدرفية والمحفوظددات المختدارة وتنميددة قددراتهم علددى
استعمال اللغة استعماال صحيحا وتكوين يخصيتهم بالقيم النبيلة واألخالق الفاضلة.
األهداف الخاصة
إن هدف تعليم اللغة العربية وتعلمها في المرحلة الثانوية يرمي إلى تمكين الدارسين من:
االستماو إلى النيرات مع فهمها والتحد عنها .
.1
الكالم بفصاحة في المواقف المعينة.
.2
قراءة مختلف المواد مع فهمها.
.3
الكتابة في مختلف أنواعها وأغراضها مع فهم مضمونها.
.4
اكتسا مهارة كتابة الخيوي العربية من نسخ ورقعة وثل حس قواعدها الصحيحة.
.5
حفظ المنتخبات من المحفوظات واألوزان الصرفية األساسية وتسميعها .
.6
اإلحاية بقواعد اللغة العربية األساسية مع القدرة على استخدامها وظيفيا.
.7
اكتسددا الثددروات اللغويددة مددا ال يقددل عددن ألددف وخمسددما ة ( )1,500كلمددة عربيددة واسددتعمالها
.8
استعماال صحيحا.
ولتحقيددق هددذه األهددداف البددد أن تكددون اللغددة العربيددة هددي اللغددة الوحيدددة المسددتخدمة فددي جميددع مددا يتعلددق
بتدريسها من عملية التعليم والتعلم وعملية التقويم واالختبارات واالمتحاندات سدواء أكاندت عامدة منهدا أم
خاصة.
تنظيم المنهج
وضع منهج اللغة العربية في المرحلة الثانويدة وفقدا للغدة التدي تمدارس يوميدا عندد التعامدل مدع اآلخدرين
واكتسا المعلومات والمعارف ولفهم المدواد المقدروءة المختلفدة .ويكدون نتدا الدتعلم انعكاسدا لممارسدة
هذه اللغة .فنتا التعلم يرتكز على المهارات األساسية األربع المندمجدة مدع القواعدد النحويدة والصدرفية
والنظدام الصددوتي .ووضددع نتددا الدتعلم علددى اليددكل الددوظيفى المددوقفي يبقدا للحيدداة اليوميددة فددي المجتمددع
الحضاري.
ييددمل هددذا المددنهج أيضددا علددى المحددور والموقددف واالسددتعمال اللغددوي وركيددزة المددنهج ومهددارة التفكيددر
اإلبداعي واستعمال تكنولوجيا اإلعالم الحديثة المتعلقة باللغة العربية.
المحور
.1
المحور هو الوعاء الذي يدور حولده محتدو المدنهج .لدذا يرتكدز المدنهج علدى المحداور اآلتيدة:
المحور الديني ،التربوي ،الثقافي ،الويني ،االجتماعي ،الرياضي ،الفكاهي ،البي ي ،االقتصدادي
أو السياحي ،السياسي ومحور العلوم والتكنولوجيا.
الموقف
.2
إذا كان المحور وعداء يددور حولده محتدو المدنهج فدالموقف يحددد نيداق المحدور .ويدتم اختيدار
المواقددف حس د المحدداور المددذكورة .تتندداول هددذه المواقددف علددى أسدداس حيدداة الدارسددين العا ليددة
والمدرسية واالجتماعيدة .وهدذه المواقدف المختدارة تتناسد مدع مسدتو الدارسدين فدي المرحلدة
الثانوية.
المهارة اللغوية
.3
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ييددمل هددذا المددنهج المهددارات اللغويددة األربددع وهددي مهددارة االسددتماو والكددالم والقددراءة والكتابددة.
ويسدتخدم الدارسددون هددذه المهددارات للتعامددل مدع اآلخددرين وللحصددول علددى المعلومددات وتقددديمها
ولالستجابة للنصوص المقروءة وللتعبير عن أنفسهم.

مهارة االستماع

مهارة االستماو هي قددرة الدارسدين علدى اسدتماو المدواد المسدموعة وتمكدنهم مدن فهمهدا فدي
المواقف المختلفة.

مهارة الكالم

مهددارة الكددالم هددي قدددرة الدارس دين علددى النيددق والتعبيددر عددن المعلومددات واآلراء يددفهيا مددع
مراعاة النبر والتنغيم .ويكون التركيز على الكالم الفصيح وفقا للقواعد النحوية والصرفية.

مهارة القراءة

مهارة القراءة هي قدرة الدارسين على القدراءة مدع مراعداة النبدر والتنغديم و تمكدنهم مدن الفهدم
واالستيعا باستخدام تقنيات القراءة المتنوعة.

مهارة الكتابة

مهددارة الكتابددة هددي قدددرة الدارسددين علددى التعبيددر واسددتنتا األفكددار بواسددية الكتابددة المختلف دة
المتعلقة بالمعلومات والخبرات اليخصية التي يمر بها الدارسدون باسدتعمال الجمدل وعالمدات
الترقيم الصحيحة هجا يا وكتابيا.
.4

.5

.6

نتاج التعلم
نتا التعلم هو البيان المست َمد من األهداف المنيودة في عملية التعليم والدتعلم .يَدد َمج نتدا الدتعلم
بالمهدارات اللغويدة األربدع مدن االسدتماو والكدالم والقدراءة والكتابدة كمددا أنده يضدم العناصدر فددي
المحتويات اللغوية .وتنتي التفاصيل عن نتا التعلم ومحتويات اللغة في دليل المنهج الدراسي.
االستعمال اللغوي.
ييددمل االسددتعمال اللغددوي ثالثددة مجدداالت وهددي التعامددل مددع اآلخددرين واإلعددالم والتعبيددر الفنددي.
ويقصددد باالسددتعمال اللغددوي فددي مجددال التعامددل مددع اآلخددرين هددو قدددرة الدارس دين علددى توييددد
أواصددر الصددداقة .ويقصددد بدده فددي مجددال اإلعددالم هددو قدددرة الدارسدين علددى اكتسددا المعلومددات
والمعارف وتقديمها وقت الحاجة .ويقصدد بده فدي مجدال التعبيدر الفندي هدو قددرة الدارسدين علدى
تقدير النصوص األدبية واإلعجا بها.
ركيزة المنهج
يتركز هذا المنهج على العناصر المكونة للتنمية التربوية المعاصرة التي تيدمل ندواحي اكتسدا
العلدم والمعرفدة والنظدام االجتمدداعي الثقدافي والمهدارات ذات القديم الزا دددة .وهدذه المهدارات هددي
مهارة التفكير ومهارة كيفية التعلم الذاتي ومهارة تكنولوجيا المعلومدات واالتصداالت واالسدتعداد
للعالم الحقيقي ومتعدد الذكاء والتعلم البنا ي والتعلم القريندي .يدتمكن الدارسدون مدن تيبيدق هدذه
العناصددر فددي العددالم المهنددي .باإلضددافة إلددى ذلددك ،فددىن هددذا المددنهج يهددتم بغددرس القدديم النبيلددة
والمواينية والوينية مسايرا مع أهداف الوين لبناء المجتمع الحضاري.
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محتوى المنهج
يندر تحت محتو المنهج نتا التعلم ومحتويات اللغة وركيزة التعلم .وجاءت تفاصيل كل واحدد منهدا
كما يلي:
نتاج التعلم
.1
يتيل نتا التعلم من الدارسين أن يقوموا بالنيايات اللغوية حتى يصلوا إلدى النتدا المقصدود
به يفهيا وكتابيا في ثالثة مجاالت:
 1,1استعمال اللغة للتعامل مع اآلخرين
يستهدف هذا االستعمال اللغوي إلى إيجاد العالقة األخوية وتوييد أواصر الصداقة من
خالل الحوار واالتصال والمراسلة والمكالمة باآلخرين .وييبق هذا االستعمال اللغدوي
أيضددا للحصددول علددى األيددياء والخدددمات يددفهيا وكتابيددا .وهددذا االسددتعمال اللغددوي يعددد
الدارسين القتحام المجاالت المهنية المناسبة لهم في المستقبل.
ويتيل هذا االستعمال اللغوي من الدارسين على أن يتحدثوا بكدالم فصديح مدع مراعداة
النبددر والتنغدديم ويسددتعملوا المصدديلحات واألنمدداي اللغويددة والقواعددد النحويددة والصددرفية
الصحيحة .وال بد أن تنسجم هذه المتيلبات كلها مع القيم الفاضلة والوينية فدي إجدراء
عملية التعليم والتعلم وإعداد المواد التعليمية.
توطيد الصداقة وإبقاؤها عن طريق؛
أ.
التعارف
.i
المياركة في الحوار والمحادثة والمراسلة عن األمور اليخصية
.ii
التحد عن النفس واألسرة واألصددقاء والرغبدات واألحددا الماضدية
.iii
واآلمددال والخبددرات اليخصددية والمحب دة واالحتددرام والتقدددير فيمددا بددين
المتحدثين.
تبادل األراء والمعلومات واألفكار في الموضوعات الييقة.
.iv
المشاركة في العالقة االجتماعية؛
ب.
اسددتخدام الوظددا ف اللغويددة المختلفددة فددي المحادثددة والكتابددة ابتددداء مددن
.i
التعارف إلى إقناو اآلخرين.
المناقية في وضع التخييي والتنظيم وحل الميكالت واتخاذ القرارات.
.ii
الحصول على األشياء والخدمات؛
ج.
يل األيياء والخدمات.
.i
تقديم اليكاو والردود عليها.
.ii
 1 ,2استخدام اللغة لألغراض اإلعالمية
من بين مضمون استخدام اللغة لألغراض اإلعالمية الحصول على المعلومات المتنوعة
وتحليلها وتقديمها للمستمعين على جميع المستويات .و يحتا الدارسون إلى البح عن
المعلومات المناسبة إما أن يكون عن يريق الميدافهة أو المدواد المكتوبدة أو النصدوص
المتعدددة وسددا لها فددي الموضدوعات المختلفددة تجدداه القضدايا الراهنددة .وييددور الدارسددون
مهارة التفكير اإلبداعي والنقدي ومهارة اكتسا المعلومات .فيصبح الدارسون معتمدين
علدددى أنفسدددهم فدددي اكتسدددا المعدددارف يدددوال حيددداتهم .وتددددمج القددديم الخلقيدددة الفاضدددلة
والمواينية النبيلة بالنيايات التربوية والمواد التعليمية المذكورة.
ويتم نتا التعلم عند استخدام اللغة لألغراض اإلعالمية باألمور اآلتية:
الحصول على المعلومات لألغراض المختلفة عن طريق؛
أ.
االستماو إلى النصوص المنيوقة والخيابة
.i
مياهدة األفالم الوثا قية ومصادر وسا ل اإلعالم المر ية .
.ii
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ب.

ج.

المقابلة واستخدام االستبيانات.
.iii
قدددراءة المدددواد الميبوعدددة مثدددل التقريدددر والمقددداالت واسدددتعمال المدددواد
.iv
اإللكترونية كاإلنترنت.
استخدام المعلومات لألغراض المتعددة عن طريق؛
القراءة السريعة للحصول على المعلومات العامة.
.i
القراءة المكثفة للتفحص عن المعلومات المعينة.
.ii
اسددتخرا األفكددار الر يسددة والثانويددة مددن الوسددا ل السددمعية البصددرية
.iii
المتعددة والمواد الميبوعات المختلفة.
تخمين حصيلة الدرس واستنتا خالصته.
.iv
استنتا معاني الكلمات الغريبة والبالغية باستخدام تقنية تخمدين معداني
.v
المفردات.
تعيين اآلراء المختلفة.
.vi
استخدام المعاجم الميبوعة واإللكترونية.
.vii
 .viiiفهددم المددواد الالنصددية مثددل الخرييددة والرسددم البيدداني والجدددول والخددي
البياني.
تخييي األفكار وكتابة المذكرات.
.ix
تقديم المعلومات عن طريق؛
كتابة التوجيهات واإلريادات والتوضيحات واإلعالنات.
.i
إصدار األوامر وسرد الحكايات والتوضيحات والتقارير يفهيا.
.ii
الرد على األس لة والتعليقات يفهيا وكتابيا.
.iii
تقديم المعلومات على يكل الجدول والرسم البياني أو بالعكس.
.iv
تيوير المذكرات والخيي.
.v
إعددداد الكتابددة المسددودة وتنقيحهددا وتصددحيح اإلمددالء وعالمددات التددرقيم
.vi
والنحو.
تلخيص المعلومات.
.vii
 .viiiالقدددراءة الجهريدددة للنصدددوص الميبوعدددة مثدددل األوامدددر واالتجاهدددات
والتقريرات بوضوح وفصاحة.
استعمال األنماي المال مدة والقواعدد النحويدة والصدرفية الصدحيحة عندد
.ix
تقديم المعلومات .

 1 ,3استخدام اللغة للتعبير الفني
إن اسددتعمال اللغددة لهدددف التعبيددر الفنددي ييددمل قدددرة الدارسددين علددى حدد النصددوص
والتذوق بها حس مسدتواهم .ويتوقدع مدن الدارسدين القددرة علدى تقدديم األراء واألفكدار
واليعور تقديما را عا.
ويكون نتا التعلم عند استخدام اللغة للتعبير الفني يتم كاآلتي:
االستماع والقراءة واالستجابة إلى األنشطة الفنية؛
أ.
فهم النصوص من خالل إلقاء اليعر والحوار واألناييد.
.i
قراءة المواد األدبية وتقديمها تقديما سليما.
.ii
سرد القصص أو الحوارات بيرق مختلفة.
.iii
كتابة الحوار والقصة كتابة صحيحة.
.iv
تمثيل الحوار أو القصة.
.v
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ب.

.2

التعبير اإلبداعي عن النفس؛
القدرة على تمثيل الحوار أو القصة.
.i
القدرة على إعادة القصة أو الحوار وتقديمها بيرق مختلفة.
.ii
القدرة على كتابة الحوار أو القصة كتابة صحيحة.
.iii

محتويات اللغة.
يندر تحت محتويات اللغة النحو والصدرف والنظدام الصدوتي وقا مدة المفدردات والمحفوظدات.
وتفاصيل كل واحد منها كما يلي:
 2,1المحاور والمواقف
المحاور والمواقف التي يتناولها هذا المنهج من خالل خمسة سنين هي كاآلتي:
السنة األولى
الرقم

المحور

الموقف

1

التربوي

بداية الدراسة

2

االجتماعي

التعارف

3

التربوي

اللغة األجنبية :لغة القرءان

4

الرياضي

األلعا في المدرسة

5

العلوم والتكنولوجيا

الكمبيوتر في حياة الدارسين

6

الثقافي

اللباس التقليدي

7

الفكاهي

قصة "كنجيل"

8

الدينى

األديان في ماليزيا

9

االقتصادي أو السياحي

الرحلة

10

الويني

اليعارات الوينية

السنة الثانية
الرقم

المحور

الموقف

1

االجتماعي

احترام المعلمين

2

التربوي

االلتزام باألوقات

3

الرياضي

التربية الجسمية والصحية

4

العلوم والتكنولوجيا

اإلنترنت
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5

الثقافي

اللعبة اليعبية

6

الفكاهي

القصة اليعبية

7

الديني

األعياد الدينية في ماليزيا

8

الويني

يهر االستقالل

9

االقتصادي والسياحي

األماكن السياحية في ماليزيا

10

االقتصادي والسياحي

الزراعة

السنة الثالثة
الرقم

المحور

الموقف

1

التربوي

استعداد لمواجهة االمتحان

2

االجتماعي

التعاون

3

التربوي

االجتهاد أساس النجاح

4

الرياضي

المهرجان الرياضي

5

العلوم والتكنولوجيا

وسا ل اإلعالم الحديثة

6

الثقافي

المنكوالت اليعبية

7

الفكاهي

قصة "أبو نواس"

8

الويني

ح الوين

9

االقتصادي أو السياحي

الصناعة

10

االجتماعي

وسا ل النقل

السنة الرابعة
الرقم

المحور

الموقف

1

الديني

األعياد عند المسلمين

2

الويني

3

العلوم والتكنولوجيا

الخدمة المدنية )(PLKN
مسدددددداهمة المسددددددلمين فددددددي مجددددددال العلددددددوم
والتكنولوجيا

4

التربوي

المنسسات التعليمية العالية
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5

االجتماعي

األسرة السعيدة

6

البي ي

المحافظة على سالمة اليبيعة

7

االقتصادي أوالسياحي

الصناعة التقليدية (باتيك وسوغكيت)

8

االقتصادي أوالسياحي

9

السياسي

رنساء وزراء ماليزيا

10

االجتماعي

اليع الماليزي

التسهيالت السياحية في ماليزيا

السنة الخامسة

2,2

الرقم

المحور

الموقف

1

الويني

ماليزيا المتقدمة

2

الويني

االلت ام الويني

3

العلوم والتكنولوجيا

األعالم في العلوم اليبية

4

التربوي

دراسة اللغة العربية في الجامعات بماليزيا

5

االجتماعي

حقوق الجيران

6

البي ي

التلو

7

االقتصادي أو السياحي

العولمة

8

السياسي

العالقة الثنا ية

9

الديني

اإلسالم الحضاري وتقدم البالد

10

االقتصادي أو السياحي

سياح العر

النحو والصرف.
تدرس موضوعات النحو والصرف من خالل خمس سنوات في المرحلة الثانوية .وهذه
الموضوعات جزء من نتا التعلم.
الموضوعات للنحو والصرف التي تدرس في السنة األولى:
ا.
الكلمات وأقسامها.
.i
االسم المذكر والمنن .
.ii
االسم المفرد والمثنى والجمع.
.iii
الماضي والمضارو واألمر.
.iv
أنواو الجمل-الجملة الفعلية.
.v
أنواو الجمل-الجملة االسمية.
.vi
10

المنهج الدراسي للغة العربية
كيه .بي .ايس .عيم.

ب.

ج.

د.

اسم اإليارة.
.vii
 .viiiحروف الجر.
أدوات االستفهام.
.ix
العدد والمعدود.
.x
الموضوعات للنحو والصرف التي تدرس في السنة الثانية:
أنواو الجمع.
.i
المعرفة والنكرة.
.ii
أنواو المعرفة.
.iii
المبتدأ والخبر.
.iv
أنواو الخبر.
.v
الماضي والمضارو واألمر.
.vi
الفاعل.
.vii
 .viiiالمفعول به.
االسم الموصول.
.ix
أدوات االستفهام.
.x
العيف.
.xi
النعت.
.xii
 .xiiiالعدد والمعدود.
الموضوعات للنحو والصرف التي تدرس في السنة الثالثة:
الماضي والمضارو واألمر.
.i
الفعل المبني للمعلوم والمجهول.
.ii
نا الفاعل.
.iii
الظرف.
.iv
أدوات النفي.
.v
أدوات النص .
.vi
أدوات الجزم.
.vii
 .viiiالعيف.
كان وأخواتها.
.ix
إن وأخواتها.
.x
العدد والمعدود.
.xi
بناء الفعل للمعلوم والمجهول.
.xii
الموضوعات للنحو والصرف التي تدرس في السنة الرابعة.
أنواو الخبر.
.i
اإلضافة.
.ii
أدوات اليري.
.iii
العيف.
.iv
البدل.
.v
التوكيد.
.vi
النعت.
.vii
 .viiiالحال.
األفعال الخمسة.
.ix
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هـ.

المحفوظات.
يتندداول هددذا المددنهج المحفوظددات مددن األبيددات اليددعرية المختددارة أو المصددينعة والحكددم
واألمثال المعينة .فعلى الدارسين أن يتعلموا تلك المنتخبات من األبيات اليعرية والحكم
واألمثال ثم يحفظونها ألنها خاصية من خصا ص الجمال اللغدوي .والهددف مدن دراسدة
المحفوظات هو غرس القيم الخلقية في نفوس الدارسين وتوسيع نظدرتهم عدن الحيداة ثدم
تيجيعهم على الفهم واستعمالها في المواقف المناسبة .هذه الدراسة تحتوي على القا مة
كاآلتي:
األبيات اليعرية
ا.
السنة المنتخبات من األبيات الشعرية
األولى

2,3

المبني والمعر .
.x
الميزان الصرفي.
.xi
المصادر.
.xii
 .xiiiالفعل الثالثي المزيد.
 .xivالفعل الصحيح والمعتل.
المقصور والمنقوص والممدود.
.xv
الموضوعات للنحو والصرف التي تدرس في السنة الخامسة.
المفعول الميلق.
.i
االستثناء.
.ii
النداء.
.iii
األسماء الخمسة.
.iv
المبني والمعر .
.v
المجرد والمزيد.
.vi
االسم الجامد والميتق.
.vii
 .viiiالمصادر.
اسم الفاعل.
.ix
اسم المفعول.
.x
اسم المكان واسم الزمان.
.xi
اسم اآللة.
.xii
 .xiiiالفعل الثالثي المزيد.
 .xivالمقصور والمنقوص والممدود.

أ ْ
س ْل فَ َما
يل ِ ال ِع ْل َم َوالَ ت َ ْك َ
الَ ت َق ْل قَدْ ذَ َهبَ ْ
ت أَ ْربَابه

*
*

َوأنا ال أ ْز ِعج ِجي َْرا ِني
سانِي
َوأقَدِم دَ ْو ًما إحْ َ

*
*

تى النَّ ِظيْف
أَنَا الفَ َ
أَق ْوم فِي ال َّ
صبَاحِ

*
*

َو َ
*
ينِي دَ َعانِي ِل ْل ِج َها ِد فَالَ أَنَّنِي
َ
ْ
َ
ددو *
د
ه
و
ددو
د
م
ال
ددى
د
ي
َ
خ
أ
م
ال
دد
د
ع
و
تَ
ََ
َ
َ ْ َ َ
َ
م َحتَّ ٌم
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س ْل
أ َ ْب َعدَ ال ْخََ ي َْر َعلَى أ َ ْه ِل ْال َك َ
ص ْل
ك ُّل َم ْن َ
ار َعلَى الد َّْر ِ َو َ
س َ
المحفوظات للفصل األول
ال أَ ْ
ان
ظ ِلم َح َّق اإل ْن َ
س ِ
ْ
فَالنَّاس َجميعًا إخ َوانِي
لغتنا العربية 3
م َهذَّ ٌ لَ ِييْف
أَ ْسعَى إلى الفَالَحِ
لغتنا العربية 2
ص َراو
يَ ْو ًما َوالَ أَ ْخيَى أ َ َ
يد َ ِ
إن َغ ِف َل َّ
َولَه َو ْ
الز َمانَ دَ َواو
وزارة التربية المالزية 2003
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الثانية

السنة المنتخبات من األبيات الشعرية
صبِ ْر َعلَى م ِر ال َجفَا ِم ْن معَ ِلم
اِ ْ
سا َعةً
ُّ
َ
ْ
ْ
َو َمن ل ْم يَذق م َّر التَعَل ِم َ

*
*

ْس فِي السِجْ ِن ِغنَا ٌء
لَي َ
إنَّما يَحْ لو ِغنَا ِي

*
*

ضاء اللَّ ْو ِن
أَ ْسنَانِي بَ ْي َ
َ
َان
ن
س
أل
َما أَجْ َملَ َها ِل
ْ
ِ

*
*

الرابعة

الثالثة

ضر ص ْنع ي ِ َََِ دِي *
ال َح ْقل األ َ ْخ َ
َ
*
وأَنَا فَالَّ ٌح  ...يَا بَلدِي
الما
ْس ال َم ْرء ي ْولَد َع ِ
تَعَلَّ ْم َف َلي َ
ْ
َو َّ
إن َكبِ ْي َر القَ ْو ِم ال ِعل َم ِع ْندَه

*
*

أ َ ِخى لَ ْن تَنَا َل ال ِع ْل َم ِإالَّ ِب ِستَّة
ص ،واجْ ِت َهاد ٌ وب ْلغَةٌ
ذَكَا ٌءَ ،و ِح ْر ٌ

*
*

سنَ ال َّ
يعَا َما
َما أَحْ َ
ْ
م َجدِد ال َحيَاةِ

*
*

ض ِحي بِ ِد َما ِي
سن َ
س ًما َ
قَ َ
َاص َ ِم ْن بَلَدِي
َوأ َ ِز ْي َل الغ ِ

*
*

س ْ
أَيُّ َها الفَ ِ
اخر َج ْهالً ِب ْال َح َ
إنَّ َما الفَ ْخر ِب َع ْقل َرا ِِجح

*
*

ص دد ِْر ِمثْددل ال َّ
ي د ْم ِس
ال ِع ْلددم فِددي ال َّ
فِي الفَلَ ِك
ْ
ْ
دددددم *
فَا ْيددددددددْ يَدددددددَيْكَ بِ َح ْبدددددد ِل ال ِعلد ِ
َص ًما
م ْعت ِ
الربِيع فَغَنَّى َّ
الييْر م ْبت َ ِه ًجا *
َعادَ َّ
ددددرا ٌء َواأل َ ْيددددد َجار *
األ َ ْرض َخ ْ
ضد َ
سة ٌ
َما ِ َ

الخامسة

*

أَ ْقبِل ْال ِعيدَ َوقَ ْلبِي
ك ُّل َما فِي ِه َج ِميل

*
*

ِاحْ َف ْ
سان
سانَكَ أَيُّ َها اإل ْن َ
ظ ِل َ
سانِ ِه
َك ْم فِي ال َمقَابِ ِر ِم ْن قَتِ ْي ِل ِل َ

*
*

ت َقودنِي ِإلَى ْال َعالَ
ْ
وم
ل
ع
ال
ص ْع فِي
ِ
َوك ُّل َ

*
*

قَ ِري ٌ بَيْته ِمنِي
أنَادِي ِه فَيَ ْس َمعنِي

*
*

اإل ْسالَم لَنَا دِينًا
أَ ْ
ض َحى ِ
ور
ت َْو ِحيد هللاِ لَنَا ن ٌ
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*
*

فَ َّ
ىن رس ْو َ ال ِع ْل ِم فِي نَفَ َراتِ ِه
و ذ َّل ال َج ْه ِل ي ْو َل َحيَاتِ ِه
تَ َج َّر َ
 اليافعيرور
ْس في السِجْ ِن س ْ
لَي َ
هور
بَيْنَ َر ْوض َوز ْ
لغتنا العربية 4
ك َْاللنْ ل ِن تَبْدو ِل ْل َع ْينِي
فَنَ َ
ظافَت َها ِم ْن ِإ ْي َمانِي
لغتنا العربية 3
فَالَّ ٌح  ...يَا بَلَدَ النَّ ْو ِر
ور
أ َ ْست َ ْي ِقظ قَ ْب َل ْالع ْ
صف ِ
لغتنا العربية 2
ليس أَخو ِع ْلم َك َم ْن هو َجاهِل
ير إذَا التَفَّ ْ
ت َعلَي ِه َِ ال َج َحافِل
ص ِغ ٌ
َ
 اليافعيان
سن ْن ِبيْكَ َع ْن تَ ْف ِ
صي ِل َها ِب َب َي ِ
زَ
ان
م
ول
ي
و
َ ِ
َوصحْ َبة أ ْست َاذَ ،
 اليافعيسا َما
إِذْ يَحْ فَظ اْألَجْ َ
ِلل َّ
ت
يي ِْر َوالنَّبَا ِ
لغتنا العربية 2
اء
ض ْالقدَ َم ِ
ي أَ ْر َ
ألَِ َر ِو َ
اء
َوأَبِ ْيدَ فلو َل ْالغ َربَ ِ
لغتنا العربية 3
ِإنَّ َما النَّاس أل ِم َو َِأل َ ْ
سان وأَدَ ْ
و ِبن َ ْخالق ِح َ
المنتخبات في المحفوظات
َو ْالعَ ْقل ِل ْل َم ْر ِء ِمثْل التَّا ِ ِل ْل َم ِل ِك
س َم ِك
اء ِلل َّ
فَ ْال ِع ْلم ِل ْل َم ْر ِء ِمثْل ْال َم ِ
المحفوظات للفصل األول
ض يَ ْيدو بِن َ ْنغَام َوأَ ْل َحان
فِي َّ
الر ْو ِ
َو ْال َو ْرد م ْبت َ ِس ٌم فِي ك ِل ب ْستَان
األناييد والمحفوظات االبتدا ية
للصف الخامس االبتدا ي
اء ْال ِعي ِد يَ ْف َرح
بِ ِلقَ ِ
صد َْر َويَ ْم َرح
يَ ْن ِعش ال َّ
العربية للناي ين :كتا المعلم 3
ال يَ ْلدَ َغنَّكَ إنه ث ْعبَان
كَان ْ
َت ت َ َها ِلقَا َءه األ ْق َران
 اليافعيفِي ِه َّمة َودَأ َ ِ
ْ
َ
ل
ي
م
ِ
ار َ
ص َ
َ
س ْه َل ْال َ
األناييد والمحفوظات االبتدا ية
للصف الخامس االبتدا ي
َوأَع ِْرفه َويَ ْع ِرفنِي
َوأَ ْك ِرمه َوي ْك ِرمنِي
العربية للناي ين :كتا المعلم 3
َو َج ِميع ْالك َْو ِن لَنَا َو َ
ينَا
س َكنَا
أَ ْعدَدْنَا ُّ
الروح لَه َ
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السنة المنتخبات من األبيات الشعرية
العربية للناي ين :كتا المعلم 3

ب.

الحكم واألمثال
المختارات للسنة األولى
 .iمن جد وجد
 .iiالحاجة تفتق الحيلة
 .iiiالحكمة ضآلة المنمن
 .ivالمنمن مرآة أخيه
السََ ْف ِر
 .vال َّ
سفَر ميزان َ
 .viأعقل الناس أعذرهم
 .viiح الوين من اإليمان

المختارات للسنة الثانية
 .iالعقل السليم في الجسم السليم.
 .iiال حياة إال بالحرية.
 .iiiكاد المعلم أن يكون رسوال
 .ivالقراءة مفتاح العلم
 .vمن زرو حصد
 .viوجعلناكم يعوبا وقبا ل لتعارفوا
 .viiالوقت كالسيف إن لم تقيعه قيعك

المختارات للسنة الرابعة
المختارات للسنة الثالثة
 .iالي ْهرة ثمرة االجتهاد
س ْهر الليالي
 .iمن يل العال َ
 .iiفاستبقوا الخيرات
 .iiاالنسان هو ما ينكل
 .iiiفددي االمتحددان يكددرم المددرء أو  .iiiبيتى جنتى
 .ivإصالح الرعية بىصالح الراعي
يهان
 .vسر الفنون تحسين اليبيعة
 .ivالرجل مدين للوين بالروح
َ
َ
 .viاليبا ث ْر َوة وث ْو َرة
 .vالتعاون قانون اليبيعة
 .viiبحسن المعايرة تدوم المحبة
 .viال لباس أجمل من العافية
ص ْنع ِة
 .viiيعرف الصانع من ال َ
المختارات للسنة الخامسة
 .iالجار قبل الدار
 .iiبقدر لغات المرء يكثر نفعه
 .iiiعامل الناس كما تح أن يعاملوك
 .ivما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمعا
 .vالمجد ظل الفضيلة
 .viلوال ال ِو ام لهلك األنام
 .viiظهر الفساد بما كسبت أيدي الناس
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ج.

األوزان الصرفية األساسية
الفعل الماضي
.i
الفعل المضارو
.ii
فعل األمر
.iii
مزيد الثالثي بحرف وبحرفين وبثالثة أحرف
.iv
الميتقات
.v
ويقدم هذه األوزان في قسم النحو والصرف.

2,4

البالغة.
أن تكددون دراسددة البالغددة فددي هددذا المسددتو أساسددا لتنميددة مهددارات التالميددذ وملكدداتهم
وتذوقهم باللغة العربية من حي جمالها وحسن أدا ها وتنسيقها ووقدوفهم علدى األسدالي
العربية الجيدة .هذه الدراسة تحتوي على الموضوعات اآلتية:
الموضوعات للسنة الرابعة:
ا.
البالغة وعلومها
.i
التيبيه وأركانه وأنواعه من حي أداة ووجه اليبه
.ii
الحقيقة والمجاز
.iii
االستعارة ( التصريحية والمكنية)
.iv
المجاز المرسل
.v
الموضوعات للسنة الخامسة:
ب.
األسلو الخبري
.i
األسلو اإلنيا ي
.ii
السجع
.iii
الجناس
.iv
االقتباس
.v
اليباق
.vi
المقابلة
.vii

2,5

النظام الصوتي
إن النظام الصوتي جان من جوان اللغة العربية الذي يحتوي عليه المنهج الدراسي.
ومن خالل دراسة هذا النظام يتوصل الدارسون إلى :
نيق الصوامت وفق مخارجها وصفاتها.
ا.
نيق الصوا ت.
ب.
ممارسة الكالم مع مراعاة النبر والتنغيم.
ج.

2,6

قائمة المفردات
أعدددت قا مددة المفددردات للمرحلددة اإلعداديددة (للسددنة األولددى والثانيددة والثالثددة) والمرحلددة
الثانوية (للسنة الرابعة والخامسة) في دليل المنهج الدراسي .عدد الكلمات المذكورة في
القا مددة هددو الحددد األدنددى يجد أن يتعلمهددا الدارسددون .ويمكددن للمعلددم تدددريس المفددردات
األخر حس المحداور والمواقدف المدروسدة فدي المدنهج الدراسدي .ويجددر للمعلدم أن
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يعيد النظر إلى المفردات وتيويرها إلى األخدر بنداءا علدى مسدتو التالميدذ وقددرتهم
اللغوية .باإلضافة إلى ذلك تدرس كذلك األرقام واألعداد على حد سواء.
.3

ركيزة المنهج
إن التيورات التربوية المعاصرة تعد الدارسين لالنخراي في العالم المهني والحيداة االجتماعيدة.
وفي هذا الصدد تقوم تربية األخالق والمواينية والوينية ومهارات التفكير بدور فعدال فدي بنداء
المجتمع الحضاري والمدني.
 3,1اكتساب المعرفة
يوضددع نتددا الددتعلم إليجدداد اسددتعمال اللغددة مددن خددالل المددواد المدروسددة مثددل العلددوم
والجغرافيا وركيزة المنهج في الدراسة البي ية واالستهالكية.
 3,2القيم وحسن المواطنة
تتحد القيم الوينية وحسدن الموايندة فدي نتدا الدتعلم .وهمدا موجودتدان فدي قا مدة القديم
النبيلة في منهج التربية اإلسالمية واألخالق على المستو الثانوي.
 3,3مهارة التفكير
تدددمج مهددارة التفكيددر اإلبددداعي والنقدددي فددي نتددا الددتعلم لي دتمكن الدارس دون مددن تحليددل
المعلومات واتخاذ القرارات و َحدل الميدكالت والتعبيدر عدن أنفسدهم تعبيدرا صدحيحا فدي
اللغة.
 3,4مهارات كيفية التعلم الذاتي
تهدف هذه المهارات في نتا التعلم إلى اهتمام الدارسين بالتعلم الذاتي .وهذه المهارات
تمكن الدارسين من استيعا مهارة اكتسا المعلومات والمهارة المكتبية ومهدارة الدتعلم
الددذاتي للحصددول علددى المعلومددات مددن مصددادرها الصددحيحة بيريقددة فعالددة كمددا أنهددا
تساعدهم ليكونوا على بعد المد معتمدين على أنفسهم.
 3,5مهارة تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت
تيددمل هددذه المهددارات علددى اسددتخدام وسددا ل اإلعددالم المتنوعددة مثددل األفددالم الوثا قيددة
والبحد عددن مصددادر فددي االنترنددت واسددتخدام كمبيددوتر فددي نيددايات المراسددلة ويددبكة
العمل والتعامل مع المواد التربوية اإللكترونية.
 3,6متعدد الذكاء
ينعكس نتا التعلم كذلك على االتحاد مع نظرية العبقرية المتنوعة .تظهر هذه النظرية
في االتصال مع اآلخرين باستعمال اللغة مثل في المعاملة االجتماعية والنيداي الحركدي
وتمثيليات النص وما يتعلدق بالدذكاء الحيدزي فدي تفسدير الخرييدة والمدواد األخدر فدي
األنيية المتنوعة.
 3,7االستعداد للعالم الواقعي
يعد نتا التعلم الدارسين القدادرين علدى مواجهدة التحدديات فدي العدالم الدواقعي بدالتركيز
على اللغة المستعملة في المجتمع .ويتحقق هذا الهدف بواسية نتا التعلم فدي مجداالت
االتصال مع اآلخرين والحصول على المعلومات واستخدام للغة للجمال اللغوي .وكذلك
باسعتمال القضايا المعاصرة للحصول على المعلومات وأخذ القرار وحل الميكالت.
 3,8التعلم البنائي
يهدف التعلم البنا ي إلدى بنداء قددرة الدارسدين علدى تكدوين المعدارف الجديددة ومفاهيمهدا
حس المعلومات والخبرات السابقة.
 3,9التعلم القريني
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يقوم هذا التعلم بربي محتويدات الددرس مدع حيداة الدارسدين اليوميدة والحيداة االجتماعيدة
وعالم التوظف .يدتمكن الدارسدون مدن خدالل الدتعلم القريندي اليدعور بنهميدة المعدارف
الجديدة وقيمتها في حياتهم اليومية.
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