اﻟﺨﻄﺔ اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ اﻷﺟﻞ  -اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ

Medium Term Plan Arabic Year 3

ﺧطﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ) ﻣﺗوﺳطﺔ اﻷﺟل ( ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ
اﻟﻔﺗرة اﻟزﻣﻧﯾﺔ

اﻟﻣﺧرﺟﺎت

اﻟوﺣدات اﻟدراﺳﯾﺔ

ﯾﺘﻮﻗﻊ ﻣﻦ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺤﻘﺒﺘﯿﻦ اﻷوﻟﻰ واﻟﺜﺎﻧﯿﺔ :

اﻟﺣﻘﺑﺔ اﻷوﻟﻰ Block 1

اﻟﺣﻘﺑﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ Block 2

• اﻟﺤﻤﺎﻣﺔ اﻟﻤﻄﻮﻗﺔ ) ﻣﺮاﺟﻌﺔ (
• ﻧﺺ اﻟﺘﯿﻤﯿﻨﺔ
• ﺣﻠﻮى ﻷﺑﻲ
• ﻣﺮاﺟﻌﺔ ) ﻧﺸﯿﺪ ﺻﻮت اﻟﻨﮭﻀﺔ
(
• ﻧﺸﯿﺪ أﻧﺎ أﺣﺐ ﺟﺎري

• ﻧﺺ رﺣﻠﺔ اﻟﺴﻨﺪﺑﺎد اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ
• ﻧﺺ ) ﻗﺼﺔ ورﻗﺔ (
• ﻣﺮاﺟﻌﺔ :ﻧﺸﯿﺪ ﺣﺎﺳﻮب
• ﻧﺸﯿﺪ ﻣﺠﺪ اﻟﻘﻠﻢ

• أن ﯾﻘﺮأ اﻟﻄﻼب اﻟﺪروس اﻟﻤﻘﺮرة ﻗﺮاءة ﺟﮭﺮﯾﺔ ﺻﺤﯿﺤﺔ ﻣﻌﺒﺮة ﺑﻠﻐﺔ ﺳﻠﯿﻤﺔ
• أن ﯾﻌﺘﺎد اﻟﻘﺮاءة ﻟﻼﺳﺘﻤﺘﺎع
• أن ﯾﻘﺮأوا اﻟﻨﺼﻮص اﻟﻤﻌﻄﺎة ﻗﺮاءة ﻓﮭﻢ واﺳﺘﯿﻌﺎب

• أن ﯾﻮظﻒ اﻟﻤﻔﺮدات واﻟﺘﺮاﻛﯿﺐ اﻟﻠﻐﻮﯾﺔ ﺗﺮﻛﯿﺒﺎ ﺳﻠﯿﻤﺎ.
• أن ﯾﺘﺬﻛﺮ أﺳﻤﺎء اﻹﺷﺎرة ) ھﺬا  ،ھﺬه ،ھﺎﺗﺎن ،ھﺬان وھﺆﻻء (.
• أن ﯾﻤﯿﺰ ﺑﯿﻦ اﻷﻣﺮ واﻟﻨﮭﻲ واﻟﻨﺪاء.
• أن ﯾﻤﯿﺰ ﺑﯿﻦ اﻟﻼم اﻟﺸﻤﺴﯿﺔ واﻟﻼم اﻟﻘﻤﺮﯾﺔ ،وﺑﯿﻦ اﻟﺘﻨﻮﯾﻦ ﺑﺄﻧﻮاﻋﮫ.
• أن ﯾﻌﺮف أن اﻟﻤﻜﺎن ﻋﻨﺼﺮ ھﺎم ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﻨﺺ اﻟﺴﺮدي.
• أن ﯾﻌﺮف أﻗﺴﺎم اﻟﻜﻼم.
• أن ﯾﻤﯿﺰ ﺑﯿﻦ اﻟﺘﺎء اﻟﻤﺮﺑﻮطﺔ واﻟﺘﺎء اﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ.
• أن ﯾﻌﺮف أن اﻟﻤﻜﺎن ﻋﻨﺼﺮ ھﺎم ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﻨﺺ اﻟﺴﺮدي.
• أن ﯾﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ رﻛﻨﻲ اﻟﺠﻤﻠﺔ اﻻﺳﻤﯿﺔ ) اﻟﻤﺒﺘﺪأ واﻟﺨﺒﺮ (
ﯾﺘﻮﻗﻊ ﻣﻦ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺤﻘﺒﺘﯿﻦ اﻷوﻟﻰ واﻟﺜﺎﻧﯿﺔ :
• أن ﯾﻘﺮأ وﯾﻜﺘﺐ اﻟﺤﺮف اﻟﻤﺸﺪد ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺳﻠﯿﻤﺔ.
• أن ﯾﻌﺮف أن اﻟﺰﻣﺎن ﻋﻨﺼﺮ ھﺎم ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﻨﺺ اﻟﺴﺮدي.
• أن ﯾﻜﺘﺐ ﺑﻌﺾ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﻲ ﻗﺎم ﺑﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺒﯿﺖ ﺧﻼل اﻹﺟﺎزة ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﺎ ﻋﺒﺎرات ﺗﺪل ﻋﻠﻰ اﻟﺰﻣﺎن واﻟﻤﻜﺎن.
• أن ﯾﻌﺮف أرﻛﺎن اﻟﺠﻤﻠﺔ اﻟﻔﻌﻠﯿﺔ ) اﻟﻔﻌﻞ واﻟﻔﺎﻋﻞ (
• أن ﯾﻀﯿﻒ ﺑﻌﺾ اﻟﺤﺮوف إﻟﻰ ﻻم اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ ) ﻛـ ،ﻓـ ،ﺑـ ،ﻟـ (
• أن ﯾﻌﺮف أرﻛﺎن اﻟﻨﺺ اﻟﺴﺮدي) اﻟﺒﺪاﯾﺔ واﻟﻮﺳﻂ واﻟﻨﮭﺎﯾﺔ ( ﺛﻢ ﯾﻜﺘﺐ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﻘﺼﺔ.
• أن ﯾﻤﯿﺰ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻔﺮد واﻟﻤﺜﻨﻲ واﻟﺠﻤﻊ.
• أن ﯾﻤﯿﺰ ﺑﯿﻦ اﻷﻟﻒ اﻟﻤﻘﺼﻮرة واﻟﯿﺎء ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﻜﻠﻤﺔ.
أن ﯾﺘﻤﺬﺛﻞ ﺑﺎﻟﻘﯿﻢ اﻹﯾﺠﺎﺑﯿﺔ اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة
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ﯾﺗوﻗﻊ ﻣن اﻟطﺎﻟب ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺣﻘب اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ واﻟراﺑﻌﺔ واﻟﺧﺎﻣﺳﺔ :

اﻟﺣﻘﺑﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ Block 3

• ﻗﺼﺔ ورﻗﺔ
• ﻧﺸﯿﺪ ﺣﺎﺳﻮب
• +ﻧﺸﯿﺪ ﻣﺠﺪ اﻟﻘﻠﻢ
• اﻟﻤﺎء ﻟﯿﺲ ﺑﻌﯿﺪا

اﻟﺣﻘﺑﺔ اﻟراﺑﻌﺔ Block 4

• اﻟﻤﺎء ﻟﯿﺲ ﺑﻌﯿﺪا
• ﺟﺪك واﻟﺒﺤﺮ ﺻﺪﯾﻘﺎن
• ﻧﺸﯿﺪ ﻧﺪاء اﻟﻔﺮاﺷﺔ

اﻟﺣﻘﺑﺔ اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ Block 5

• ﻧﺸﯿﺪ ﻧﺪاء اﻟﻔﺮاﺷﺔ
• أي اﻟﻌﺸﯿﻦ أﻗﻮى؟
• ﺟﺤﺎ واﻟﺪﯾﻨﺎر
• دﻋﯿﻨﻲ أﻟﻌﺐ

أن ﯾﻘرأ اﻟﺗﻠﻣﯾذ اﻟﻧص ﻗراءة ﺳﻠﯾﻣﺔ وﻣﻌﺑرة.
أن ﯾوظف اﻟﻣﻔردات واﻟﺗراﻛﯾب اﻟﻠﻐوﯾﺔ ﺗرﻛﯾﺑﺎ ﺳﻠﯾﻣﺎ.
أن ﯾﻣﯾز ﺑﯾن اﻟﻣﻔرد واﻟﻣﺛﻧﻲ واﻟﺟﻣﻊ.
أن ﯾﻣﯾز ﺑﯾن اﻷﻟف اﻟﻣﻘﺻورة واﻟﯾﺎء ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﻛﻠﻣﺔ.
أن ﯾﻌرف أرﻛﺎن اﻟﻧص اﻟﺳردي) اﻟﺑداﯾﺔ واﻟوﺳط واﻟﻧﮭﺎﯾﺔ ( ﺛم ﯾﻛﺗب ﺑداﯾﺔ وﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﻘﺻﺔ.
أن ﯾﺿﯾف ﺑﻌض اﻟﺣروف إﻟﻰ ﻻم اﻟﺗﻌرﯾف ) ﻛـ ،ﻓـ ،ﺑـ ،ﻟـ ( وﯾﻣﯾز ﺑﯾن اﻷﻟف اﻟﻣﻘﺻورة واﻟﯾﺎء ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ
اﻟﻛﻠﻣﺔ.
أن ﯾﻌرف أرﻛﺎن اﻟﻧص اﻟﺳردي) اﻟﺑداﯾﺔ واﻟوﺳط واﻟﻧﮭﺎﯾﺔ ( ﺛم ﯾﻛﺗب وﺳط وﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﻘﺻﺔ.
أن ﯾﻔﮭم اﻟﻧﺷﯾد وﯾﺣﻔظﮫ ﺛم ﯾﺳﻣﻌﮫ.
أن ﯾﻌرف ﺿﻣﺎﺋر اﻟﻣﺗﻛﻠم وﯾوظﻔﮭﺎ ﺗﺣدﺛﺎ وﻛﺗﺎﺑﺔ .
أن ﯾﻌرف ﻣﻌﻧﻰ اﻟﺳرد واﻟﺣوار ﺛم ﯾﻛﺗب ﺣوار ﺑﯾﻧﮫ وﺑﯾن زﻣﯾﻠﮫ ﻋن أھﻣﯾﺔ اﻟﻣﺎء .
أن ﯾوظف اﻟﻣﻔردات واﻟﺗراﻛﯾب اﻟﻠﻐوﯾﺔ ﺗرﻛﯾﺑﺎ ﺳﻠﯾﻣﺎ.
أن ﯾﻌرف ﺿﻣﺎﺋر اﻟﻐﺎﺋب وﯾوظﻔﮭﺎ ﺗﺣدﺛﺎ وﻛﺗﺎﺑﺔ
أن ﯾﻣﯾز ھﻣزة اﻟوﺻل .
أن ﯾﻌرف ﻣﻌﻧﻰ اﻟﺳرد واﻟوﺻف ﺛم ﯾﻛﺗب ﺗﻌﺑﯾر ﯾﺻف ﻓﯾﮫ رﺣﻠﺔ ﻗﺎم ﺑﮭﺎ ﻣﻊ أﻓراد أﺳرﺗﮫ .
أن ﯾﻘرأ اﻟﻧﺷﯾد ﻗراءة ﺳﻠﯾﻣﺔ وﻣﻌﺑرة.
أن ﯾﺳﺗﺧدم ﺿﻣﺎﺋر اﻟﻐﯾﺎب واﻟﺗﻛﻠم ﺷﻔوﯾﺎ وﻛﺗﺎﺑﯾﺎ.
أن ﯾﻛﺗب ھﻣزﺗﻲ اﻟوﺻل واﻟﻘطﻊ ﻛﺗﺎﺑﺔ ﺳﻠﯾﻣﺔ.
أن ﯾﻌرف ﻣﻌﻧﻰ اﻟوﺻف واﻟﺣوار ﻓﻲ اﻟﻧص اﻟﺳردي .
أن ﯾﻣﯾز ﺑﯾن ﺣرﻓﻲ اﻟﻌطف ) و  /أو ( ﻛﺗﺎﺑﯾﺎ وﺷﻔوﯾﺎ
أن ﯾﻣﯾز ﺑﯾن ﻋﻼﻣﺎت اﻟﺗرﻗﯾم اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ )  :؟  ( ... . ،وﯾﺳﺗﺧدﻣﮭﺎ ﺑطرﯾﻘﺔ ﺳﻠﯾﻣﺔ
اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋن ﺷرﯾط ﻣﺻور ﺑﺎﻟﺣوار اﻟﻣﻧﺎﺳب.
ﯾﺳﺗﺧدم ﺣروف اﻟﺟر اﺳﺗﺧداﻣﺎ ﺳﻠﯾﻣﺎ.
أن ﯾﻣﯾز ﺑﯾن ﻋﻼﻣﺎت اﻟﺗرﻗﯾم اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ )  / :؟  ( " " / ! / .../ . / ، /وﯾﺳﺗﺧدﻣﮭﺎ ﺑطرﯾﻘﺔ ﺳﻠﯾﻣﺔ
أن ﯾﻧﺗﺞ ﻧﺻﺎ ﺳردﯾﺎ ﻣﻊ اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت.
• ﻣراﺟﻌﺔ ﻋﺎﻣﺔ
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