
 السادة األفاضل أولياء أمور مدرسة سان أرساني :  

 تحية طيبة وبعد :

 نقدم لسيادتكم خطة عمل اللغة العربية خالل هذا العام ) 2022/ 2023م(

على  ( ) تغذية راجعة ( أسئلة شفهية )في بداية الحصة  أول خمس دقائق إلى عشر دقائق -1

م شفهي( ) تقيي الدروس التي سبق شرحها  

متابعة الواجبات بعد التقييم الشفهي .  -2  

بالنسبة لحصة التعبير ) تٌسمى حصة التحدث بالفصحى ( وفيها سيتحدث الجميع باللغة  -3

 العربية الفصحى للنهوض بالتعبير اللفظي والكتابي للتالميذ بشكل سليم .

 4- ا لصف األول والثاني والثالث االبتدائي : 

 - خطة التصحيح بالنسبة للكشاكيل أو الكتاب المدرسي :

سوف يُصحح المعلم كل ما يكتبه التلميذ بدقة وسيضع خط  تحت األخطاء اإلمالئية ،  ويقوم 

 بتصحيحها ؛ حتى تُنمى لدى التالميذ إتقان الكتابة الصحيحة في الصفوف األولى .

 - تصحيح اإلمتحانات سيكون كالتالي  :

بعد تصحيح اإلمتحان وكتابة الدرجة سيضع المعلم خًطا تحت الكلمة المكتوبة بشكل خاطىء ،  

ويكتب ) م ( فوق الكلمة ، وهي ترمز إلى أن الكلمة مكتوبة بشكل خاطىء ، ويقوم بعد األخطاء 

اإلمالئية وكتابة عددها بجانب درجة اإلمتحان ؛ لمعرفة مستوى التلميذ في اإلمالء ، وعلى 

تلميذ تصحيح هذه الكلمات في كشكول الواجب .  ال  

 

 



 5- ا لصف  الرابع و الخامس  االبتدائي : 

 - خطة التصحيح بالنسبة للكشاكيل أو الكتاب المدرسي :

سوف يُصحح المعلم كل ما يكتبه التلميذ بدقة وسيضع خط  تحت األخطاء اإلمالئية ،  ويقوم 

إتقان الكتابة الصحيحة في الصفوف األولى .بتصحيحها ؛ حتى تُنمى لدى التالميذ   

 - بالنسبة لتصحيح اإلمتحانات :

بعد تصحيح اإلمتحان وكتابة الدرجة سيضع المعلم خًطا تحت الكلمة المكتوبة بشكل خاطىء ،  

ويكتب ) م ( فوق الكلمة ، وهي ترمز إلى أن الكلمة مكتوبة بشكل خاطىء ، ويقوم بعد األخطاء 

عددها بجانب درجة اإلمتحان ؛ لمعرفة مستوى التلميذ في اإلمالء ، وعلى  اإلمالئية وكتابة

 التلميذ تصحيح هذه الكلمات في كشكول الواجب .  

 - بالنسبة ل لمحفوظات : 

ال يتم حفظها ، ولكن يجب على التلميذ أن يكون قادرا على أن يشرح األبيات بأسلوبه البسيط ،  

التفرقة بين التعبيرات الحقيقية ، والمجازية من األبيات .  ويستنبط المعاني ، ويستطيع 

واستخراج الكلمات على نفس الوزن ونفس القافية ، والكلمات التي لها نفس النهاية ،..... وذلك  

 لتدريب التالميذ على كيفية اإلجابة على النصوص المتحررة . 

 - بالنسبة ل ألساليب ) النحو (  : 

د السابق دراستها في السنوات السابقة مع القواعد الجديدة التي تُدرس  أن يتقن التالميذ القواع  

) علًما بأن كل المعلمين يقدمون تغذية راجعة بصفة مستمرة على القواعد السابقة ( هذا العام .  

 

 

 



 7-  الصف السادس االبتدائي إلى الصف الثاني اإلعدادي : 

 - خطة التصحيح بالنسبة للكشاكيل أو الكتاب المدرسي :

. وبعدها يجمع المعلم   ت المعلومةيلتثب ؛فسه الواجبات مع المعلم بالقلم األخضرتلميذ بنيُصحح ال

 الكشكاكيل ويُصححها باللون األحمر للمتابعة بدقة . 

 - بالنسبة لتصحيح اإلمتحانات :

خاطىء ، بعد تصحيح اإلمتحان وكتابة الدرجة سيضع المعلم خًطا تحت الكلمة المكتوبة بشكل  

ويكتب ) م ( فوق الكلمة ، وهي ترمز إلى أن الكلمة مكتوبة بشكل خاطىء ، ويقوم بعد األخطاء 

اإلمالئية وكتابة عددها بجانب درجة اإلمتحان ؛ لمعرفة مستوى التلميذ في اإلمالء ، وعلى 

 التلميذ تصحيح هذه الكلمات في كشكول الواجب .

- بالنسبة للنصوص المقررة من قَبل الوزارة : المطلوب حفطها  يتم حفظها على أكمل وجه ، أما 

يتم حفظها . نالنصوص المقررة للدراسة فل  

وبشكل عام لكل النصوص يجب على التلميذ أن يكون لديه القدرة على شرح النص بأسلوبه 

عبير عنها ببساطه وبأسلوبه مواطن الجمال بسهولة والتالبسيط ، وفهم المعاني واستخراج 

 الخاص .

 8- بالنسبة للنحو : 

أن يتقن التالميذ القواعد السابق دراستها في السنوات السابقة مع القواعد الجديدة التي يجب 

) علًما بأن كل المعلمين يقدمون تغذية راجعة بصفة مستمرة على القواعد  تُدرس هذا العام . 

 السابقة ( 

 ولكم منا جزيل الشكر واالحترام 

مديرة المدرسة                    ئي واعداديابتدا وكيلةاللغة العربية               ُمشرف مادة   

ريني ظريفيأ/ إ           أ/ كرستيان ثروت                                    أ/ ياسمين عبد العاطي           


