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:التواصل باللغة العربية       
  يشترك التالميذ في محادثات ويتراسلون   ١٫١المعيار

باللغة العربية لتقديم معلومات وللحصول عليها   
. وأحاسيسهم ولتبادل اآلراء  هم وللتعبير عن مشاعر

 يفهم التالميذ ويشرحون مواضيع  متنوعة  ١٫٢المعيار 
.سواء باللغة المحكية أو المكتوبة 

 يعرض التالميذ معلومات ومفاهيم وأفكار  ١٫٣المعيار 
حول مواضيع متنوعة باللغة العربية لجمهور من 

.   المستمعين والقراء
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الهدف الثاني   : الثقافات
.اآتساب وفهم معلومات عن ثقافات العالم العربي   

 يبدي التالميذ فهما للعالقة بين ممارسات ووجهات نظر   ٢٫١المعيار
.ثقافات متنوعة من العالم العربي  

 يبدي التالميذ فهما للعالقة بين نتاج ووجهات نظر ثقافات     ٢٫٢المعيار
.متنوعة من العالم العربي

الهدف الثالث: الربط
استعمال اللغة العربية لربطها بفروع أخرى من الدراسة   

.ولتحصيل معلومات  
يقوي ويعزز التالميذ معلوماتهم عن فروع أخرى          ٣٫١المعيار  

. من المعرفة أو الدراسة من خالل اللغة العربية     
 يحّصل التالميذ على معلومات ويتعرفون على             ٣٫٢المعيار  

. وجهات النظر المتوفرة فقط باللغة العربية وفي ثقافاتها            
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الهدف الرابع : المقارنات
.تطوير رؤية تبصرية في اللغة والثقافة 

  يبدي التالميذ فهما لطبيعة اللغة من خالل إجراء مقارنات بين ٤٫١المعيار
.اللغة العربية ولغاتهم

 يبدي التالميذ فهما لمفهوم الثقافة من خالل  إجراء مقارنات  ٤٫٢المعيار
.بين ثقافات العالم العربي وثقافاتهم 

الهدف االخامس : المجتمعات 
. المشارآة في مجتمعات متعددة اللغات في البيت وفي العالم   

. يستعمل التالميذ اللغة العربية داخل المدرسة وخارجها  ٥٫١المعيار
  يظهر التالميذ دليال على آونهم طالبي علم مدى الحياة من ٥٫٢المعيار

.خالل استعمالهم اللغة العربية للمتعة الشخصية وإلغناء لغتهم 
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.عربيةيقوم التلميذ بتبادل التهنئة باألعياد مع أصحابه مستخدمًا اللغة ال) 1.1(المعيار 
ية يكتب التلميذ عبارات التهنئة بعيد المعلم على البطاقة باللغة العرب) 2.1(المعيار 

.أي يستطيع التلميذ أن يكتب بطاقات التهنئة ألعياد مختلفة. ويقدمها للمعلم
.يستمع التلميذ إلى قصة عن العيد) 3.1(المعيار 
.يتعلم التلميذ طريقة التهنئة باألعياد في البالد العربية) 1.2(المعيار 
.يتعلم التلميذ عن ثقافة ومعنى عيد الفطر) 2.2(المعيار 
.اد`يتعلم التلميذ أغنية عيد الميل) 2.3(المعيار 
عيد ميالد : يقارن التلميذ بين التعابير باللغة العربية واالنجليزية مثل) 1.4(المعيار 

 happy birthday= سعيد 
.ربيةيقارن التلميذ بين نماذج التهنئات بالعيد المختلفة بين البلدان الع) 2.4(المعيار 
.يتعلم التلميذ أغنية عيد الميالد للمتعة الشخصية) 2.5(المعيار 

عيد،األم، األب، المعلم، الشجرة، سعيد، عيد المولد :سيتعلم التلميذ المفردات التالية
)birthday( ثم يكتب هذه المفردات. ، عيد الفطر، عيد الميالد، عيد رأس السنة.

 باللغة العربية يعمل التلميذ بطاقة بمناسبة عيد المعلم ويكتب عليها عيد سعيد واسمه
.ثم يقدمها لمعلمه المفضل

آل سنة ( أو ) شكرًا) (عيد سعيد(يتعلم التلميذ تقديم التهنئة باألعياد باللغة العربية 
) عيد مبارك) (وأنت طيب) ( آل سنة وأنت طيب ) ( وأنت بخير) (وأنت بخير

) .عساآم من عوادة(
.يقارن التلميذ بين التهنئة باألعياد في البالد العربية وأمريكا

خليج العربي التهنئة يقارن التلميذ بين التهنئة في البلدان العربية المختلفة مثال في ال
) آل سنة وأنت طيب(، وفي مصر )عساآم من عوادة ( واالرد ) عيد مبارك (تكون 
وأنت طيب (والرد ) آل سنة وأنت طيب( ، وفي سوريا ولبنان )وأنت طيب ( والرد 

).وأنتم بخير(والرد ) آل عام وأنتم بخير( و الشكل الرسمي للتحية ) 
د صيام شهر يتعلم التلميذ عن عيد الفطر السعيد وآيف يحتفل الناس بعيد الفطر بع

 .رمضان
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. حسن استخدام اللوح    -
. التحّدث بالعربية -
. أوجه الشبه بين الثقافات  -
. األعداد :   ربط اللغة بمواّد أخرى  -
.  عمرها عشرون سنة-
 توفير المفردات السهلة والمعروفة لديهم لفهم   -

. المفردات الجديدة  

 
شمعة،  : المفرد والمثنى والجمع   :  القواعد بشكل غير مباشر  -

. شمعتان، شمعات  
أوال تسأل من يحب المشارآة،      :   تشجيع المشارآة من الجميع   -

.ثم تختار   
. أرسم-
.  أآتب-
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. مراجعة مع الصور -
. صنع بطاقة معايدة -
. عرض ما صنعوا-
.  قراءة ما على الكعكة-
. آعك وعصير-

. استخدام اللغة-

.اعادة تدوير:  المفردات-

.أوجه الشبه :  الثقافة-

 

 

CLASSRoad Topic 259 Copyright HADI

CL
AS

SR
oa

d



Foreign Language Standards: Linking 
Research, Theories, and Practices (Actfl 
Foreign Language Education Series) by June K. 
Phillips, Robert M. Terry, and American 
Council on the Teaching of Foreign 
Languages. 
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