
 

 המפמ"ר וופא מועדי –ערבית לדרוזים וצ'רקסים  

 טבלת מיקוד למידה והמלצות הוראה לחטיבת הביניים

 

 מה במיקוד הלמידה השנה

 ט'( -יכסה את כל המיומנויות המומלצות בשכבות הגיל מ ז' ספיראלי ואופן )המורה בוחר/מתאים את המיומנויות המומלצות לטקסט ולסוגה ולרמת התלמידים ב

 فهم المقروء:

 نقترح تدريب الّطالّب على أنواع النّصوص التّالية: 

 )تقرير( إخبارّي وصفيّ  2

 . إقناعيّ  3

 نصوًصا بصريّة )خارطة، جداول، رسوم بيانيّة...(اخبارّي تعليمّي يشمل  2

 تفعيليّ  2

 

 

ح بها. -  استخراج معلومات مصرَّ

ح بها في النّّص.  -  استنتاج معلومات غير مصرَّ

 دمج معلومات نّصيّة مختلفة للوصول إلى نتيجة أو مفهوم معيّن.-

 تصنيف معلومات صريحة حسب معايير معطاة. -

 النّّص. التّعّرف على مبنى  -

 تحديد الّروابط األساسيّة للنّّص.  -

 التّعّرف على كيفيّة بناء جدول، وتحديد معايير. -

 تحديد األفكار الّرئيسة في النّّص.   -

 التّعّرف على عناصر ومرّكبات النّّص.   -

 التّعرف على طرق مختلفة لتنظيم المعطيات. -

 لتقارير مختارة.تحليل المضامين والمباني واللّغة  -

 تحديد َدْور ُمِعّد التّقرير وغرضه.  -

 المقارنة.   -

 التّمييز بين الواقعة والّرأي.  -



 استكشاف الخصائص األساسيّة للنّصوص اإلقناعيّة  -

 المختلفة.  

 اتّخاذ موقف وإبداء رأي.  -

 إدراك رأي الكاتب ومواقفه.  -

 تب.التنبّؤ بالبراهين واألدلّة التي سيطرحها الكا -

 مقارنة التنبّؤات بما ورد فعاًل في النّّص.  -

 مالحظة األمثلة التي أوردها الكاتب إلثبات حججه. -

 تحديد الفكرة المركزيّة. -

 التّمييز بين التّعريف والتّفصيل والتّصنيف والمقارنة والمقابلة والتّمثيل والتّوثيق. -

 الّربط بين األسباب والنّتائج. -

 التّناقضات في المواقف مع عرض الحجج المضاّدة.الكشف عن  - 

 تمييز المستوى اللّغوّي واألسلوب المالئَمْين لكّل نوع من أنواع النّصوص.  -

 تحديد عالقة العنوان الرئيسّي والعناوين الفرعيّة مع المضمون.  -

 تحديد نوع البداية.  -

 تحديد نوع النّهاية. -

 فهم مدلول الكلمات من الّسياق. -

 تمييز التّعليمات.-

 تحديد القيم والنّواحي الحياتيّة الّتي يتناولها النّّص.-

 فهم العالقات الّسببيّة بين أجزاء النّّص ومرّكباته.-

 صياغة فرضيّات باالعتماد على النّّص.  -



 استراتيجيّة الّدمج.  -

 استراتيجيّة التّلخيص. -

 اإلقناعّي واإلخبارّي المعلوماتي.األساليب المستخدمة في النّّص   -

 

 التّعبير الكتابّي والّشفوّي:

 الوصف اإلبداعّي والتّقريريّ  -

 النّّص اإلقناعيّ  -

 النّّص التّفعيليّ  -

 

 

 

تعلّم مباٍن لغويّة يكثر استخدمها في  تدريب الّطالب على كتابة أنواع النّصوص المذكورة، 

واستخدام   مالءمة اللّغة واألسلوب لكّل نوع من أنواع النّصوص، والمتنّوعةالنّّصوص 

 عالمات التّرقيم والروابط المناسبة. 

 

 المعرفة اللّغويّة:

 الّسابع

 أنواع الجمع والمثنى  -

 الضمائر -

 اسم اإلشارة واسم الموصول  -

 المجرد والمزيد  -

 الميزان الّصرفيّ  -

 حروف الّجر   -

 بالحركات والحروفعالمات اإلعراب  -

 الّسابع  

 التّمييز بين المفرد والمثنّى والجمع. -

 التّحويل من وإلى المفرد والمثنّى والجمع. -

التّمييز بين أنواع الجمع: جمع المذّكر الّسالم؛ جمع المؤنّث الّسالم؛ جمع  -

 التّكسير.

 استخراج عالمات اإلعراب الخاّصة باألسماء: األلف والواو والياء. -

 استنتاج عالمات اإلعراب الخاّصة باألسماء: األلف والواو والياء. -

 تعيين الضمائر -

 معرفة و التّمييز بين ضمائر الّرفع المنفصلة والمتصلة.  -



 الفاعل -

 المفعول به  -

 المبتدأ  -

 الخبر -

 حروف العطف -

 إسناد الفعل الّصحيح. -

 النّعت -

 

 

 معرفة وتعيين اسم اإلشارة واسم  -

 الموصول.  -

 الثالثّي المجّرد "فَـعََل". تحديد الفعل   -

 تحديد الجذر من الفعل الثاّلثّي.   -

صياغة أفعال ماضية صحيحة من األوزان التّالية: فَـعُـَل، فَعََّل، أَْفعََل، فاَعَل،   -

 تَفَعََّل، اِْنفَعََل، تَفاَعَل، اِْستَْفعََل. 

 . تحديد الحروف الّزائدة في األفعال المزيدة -

 ة؛ مصطلًَحا.تعريف الوظيفة النّحويّ  -

 معرفة الوظائف النّحويّة التّالية: الفاعل؛ المفعول به؛ المبتدأ؛ الخبر. -

 تحديد الخبر حين يأتي جملةً فعليّةً أو شبهَ جملة من جاّر ومجرور -

 إعراب بعض حروف الجّر: من؛ إلى؛ عن؛ على؛ في؛ الباء؛ الالّم؛ الكاف.   -

 إعراب االسم مجروًرا بالكسرة.  -

 طلوبة: من؛ إلى؛ عن؛ على؛ في؛ الباء؛ الكاف؛ الالّم.  حروف الجّر الم -

 حروف العطف المطلوبة: الواو؛ الفاء؛ ثّم؛ أو.  -

 استنتاج تطابق النّعت والمنعوت. -

 

 الثّامن

 صياغة اسم الفاعل واسم المفعول من الفعل الثاّلثّي والمزيد. -

 الثامن 

المتحّركة؛ استنتاج ضمائر الّرفع المتّصلة: واو الجماعة؛ ألف االثنين؛ التّاء  -

 نون النسوة؛ "نا" الّدالّة على الفاعليّة؛ ياء المخاَطبة.  



 البناء واإلعراب -

 نحويّة.الضمائر كأسماء مبنيّة ذات وظيفة  -

 المصادر.   -

 إسناد الفعل الّصحيح  -

 مراجعة المجّرد والمزيد.  -

 المبنّي للمعلوم والمبنّي للمجهول ونائب الفاعل. -

 األسماء الخمسة -

 المفعول فيه  -

 المبتدأ والخبر -

 الجّر باإلضافة   -

 

تحديد ضمائر النّصب المتّصلة باألفعال وبالحروف المشبّهة باألفعال: الهاء؛   -

 الكاف؛ ياء المتكلّم؛ "نا". 

 التمييز بين ضمائر الجّر المتّصلة باألسماء، والّضمائر المتّصلة بحروف الجّر.  -

 الضمائر حسب وظائفها النحويّة.تصنيف  -

 تعريف المبنّي والمعَرب. -

 معرفة نماذج تطبيقيّة من بعض األسماء المعَربة. -

معرفة بعض األسماء المبنيّة وعالمات بنائها: اسم اإلشارة )دون المثنّى(؛  -

 االسم الموصول )دون المثنّى(؛ الّضمير المتّصل؛ الّضمير المنفصل(.  

ت وعالمات اإلعراب األصليّة في األسماء )الّضّمة  معرفة اإلعراب بالحركا -

 )في حالة الّرفع(؛ الفتحة )في حالة النّصب(؛ 

 الكسرة )في حالة الجّر(.  -

 وفقط )الّظاهرة منها والمقدَّرة(.  -

 تمييز مصادر األفعال المزيدة من الثالثّي الّصحيح.   -

 صياغة مصادر األفعال المزيدة من الثالثّي الّصحيح.  -

 عل الماضي الّصحيح إلى ضمائر الّرفع المتّصلة. إسناد الف -

 إسناد الماضي والمضارع الّصحيحْين الّسالَمْين. -

 صياغة المضارع، مع حروف المضاَرعة )"أنيت/ نأتي"(. -

 التّمييز بين الفعل المبنّي للمعلوم والمبنّي للمجهول من حيث المعنى. -

 صياغة الفعل المبني للمجهول. -



الحاالت التّالية: االسم الّظاهر؛ الّضمير المتّصل؛  تمييز نائب الفاعل في  -

 الّضمير المستتر.

 تصنيف الّظرف بنْوَعْيِه. -

 إعراب الخبر حين يأتي جملةً اسميّة، وحين يأتي شبهَ جملة ظرفيّة.  -

 المضاف  -

 المضاف إليه حذف "أل" التّعريف؛ وحذف التّنوين من المضاف. -

 إعراب المضاف إليه مجروًرا بالكسرة. -

 

 التّاسع

 همزتا الوصل والقطع. -       

 اسناد المعتل  -

 همزة إنّ  -

 الفعل التّام والنّاقص  -

 المقصور والمنقوص والممدود  -

 الفعل المضارع )مرفوع، منصوب والمجزوم( -

 األفعال الخمسة  -

 المفعول به الثّاني ) الفعل الالزم والمتعّدي( -

 المفعول المطلق -

 التّاسع 

 تمييز مواضع همزة الوصل والقطع. -

 إسناد المثال واألجوف إلى الّضمائر. -

تمييز مواضع كسر همزة "إّن" في أّول الكالم، وبعد القول، وفي صدر جملة   -

 الّصلة. 

التّاّم والفعل النّاقص من حيث المعنى. )األفعال النّاقصة المطلوبة:  تمييز الفعل  -

؛ ليس؛ ما زال /ال زال؛ ما دام(  كان؛ صار؛ أصبح؛ أضحى؛ أمسى؛ بات؛ َظلَّ

 تصنيف المقصور والمنقوص والممدود. -

 استنتاج معاني بعض حروف الجزم وعملها: لم؛ لّما؛ الم األمر؛ "ال" الناهية. -

 المضارع.  تمييز عالمات جزم -

 معرفة المضارع المنصوب بأن مضمرة بعد الم التعليل، الم الجحود، حتّى. -



 المفعول ألجله -

 )لفظّي ومعنوّي(التوكيد  -

 البدل ) بدل مطابق و بدل تفصيل( -

 ضبط الكلمات بالّشكل واإلعراب. -

 إعراب األفعال الخمسة مرفوعةً ومنصوبةً ومجزومةً.   -

 تمييز المضارع المبنّي على الّسكون من المضارع المعرب. -

 إعراب المضارع المرفوع- -

 إعراب المضارع المنصوب - -

 المجزوم إعراب المضارع  - -

 األفعال الخمسة  - -

 تمييز المفعول المطلق  -

 تمييز المفعول ألجله. -

 استخراج التّوكيد اللّفظّي والمعنويّ  -

 إعراب التّوكيد اللّفظّي .   -

 فصيل.التمييز بين أنواع البدل:  البدل المطابق، وبدل التّ  -

 إعراب البدل المطابق وبدل التفصيل.  -

  

 


