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 السنة الثانية -الخطة المتوسطة األجل 
 

 
 

Medium Term Plan Arabic Year 2                                          خطة اللغة العربية ) متوسطة األجل ( للسنة الثانية 
 

 الفترة الزمنية  الوحدات الدراسية  المخرجات

 :يتوقع من الطلبة في نهاية الحقبتين األولى والثانية  

أهمية المدرسة واألنشطة المدرسية وأهمية  - أن يتحدث بلغٍة سليمٍة عن فوائد األشجار في حياتنا •
 الصحة. 

 يوظف القضايا اإلمالئية اآلتية توظيفاً سليماً) التنوين(.  •

األنشطة  - األعمال التي يقوم بها في الصباح - يعبر شفوياً وكتابياً عن أهمية األشجار في حياتنا •
  كيفية المحافظة على الصحة. . - المدرسية

•  ً حروف  - أسماء اإلشارة - مجاملة: عبارات ال يستخدم األنماط اللغوية اآلتية في حديثه استخداماً سليما
 العطف. 

 الالم الشمسية والقمرية.  - الشدة – يوظف القضايا اإلمالئية اآلتية توظيفاً سليماً:ال التعريف •
 

 مراجعة الحروف الهجائية.  •

 مراجعة عامة للممدودات.  •

 أحب أمي وأبي.  •

 Block 1  ولى األالحقبة 

  :يتوقع من الطلبة في نهاية الحقبتين األولى والثانية  

 

 أن يستذكر التالميذ الحروف الهجائية قراءةً وكتابةً.  •

 القصير. المد أن يستذكر الحروف مع المد الطويل و •

 أن يتحدث بلغٍة سليمٍة عن األسرة وأهميتها.  •

 يحدد مضمون النص من خالل االستماع.  •
 يقرأ فقرة من النص قراءةً جهريةً صحيحًة ومعبرةً. •

 أن يعتاد القراءة لالستمتاع •

 . والفعلية.  االسميةالجملة  -نحن( - يستخدم األنماط اللغوية اآلتية في حديثه استخداماً سليماً) أنا •

 اء المربوطة والتاء المفتوحة(. يوظف القضايا اإلمالئية اآلتية توظيفاً سليماً) الت •
  يعبر شفوياً وكتابياً عن أهمية األسرة.  •

  مزرعة جدي.  •

  عودة أبي.  •

  المزارع النشيط.  •

  إلى مدرستي.  •

  الهدية •

  الفحص الطبي. •

 أحسنت صنعاً.  •

 Block 2   ثانيةالالحقبة 
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 يتوقع من الطالب في نهاية الحقبات الثالثة والرابعة والخامسة أن : 

 

 يتحدث بلغٍة سليمٍة عن أهمية الماء في حياتنا ،  األشجار والحيوانات ، التسوق وآدابه بشكٍل عام. 
 يقرأ فقرة من النص قراءةً جهريةً صحيحًة ومعبرةً. 

متى (  –كيف  –يستخدم األنماط اللغوية اآلتية في حديثه استخداماً سليماً : أدوات االستفهام ) هل 
 على(.   -إلى  –في   -والتعجب وحروف الجر) من 

  يعبر شفوياً وكتابياً عن أهمية الماء والمحافظة على األشجار وعن آداب التسوق.
 اً) األلف المقصورة(. يوظف القضايا اإلمالئية اآلتية توظيفاً سليم

أن يتحدث بلغٍة سليمٍة عن الوطن وأهميته ،القيم ودورها في الناس والمجتمع ، الصحة ودورها في بناء 
 الجسم السليم. 

 يحدد مضمون النص من خالل االستماع. 
 

 يقرأ فقرة من النص قراءةً جهريةً صحيحًة ومعبرةً. 
يستخدم األنماط اللغوية اآلتية في حديثه استخداماً سليماً : الجملة الفعلية االسمية ، النداء ، التعجب ، 

 االستفهام ، أسماء اإلشارة ، األمر ، النهي(.  
 ر نص سردي، يعبر شفوياً وكتابياً من خالل ترتيب أحداث الصور ، وإكمال عناص

 يوظف القضايا اإلمالئية اآلتية توظيفاً سليماً) التاء المربوطة والمفتوحة(. 
 أن يتحدث بلغٍة سليمٍة عن أهمية القيم ودورها في حياة اإلنسان والمجتمع.

 عالمة االستفهام( -التعجب  –يستخدم األنماط اللغوية اآلتية في حديثه استخداماً سليماً : ) النداء 
 عالمة االستفهام(. -القضايا اإلمالئية اآلتية توظيفاً سليماً:) التنوين عالمة التعجب يوظف 

 أن يتحدث بلغٍة سليمٍة عن الصحة وأهميتها ودورها في بناء الجسم السليم.
 النهي(.-األمر-يستخدم األنماط اللغوية اآلتية في حديثه استخداماً سليماً :)أسماء اإلشارة

 اً من خالل إنتاج نص سردي متكامل.يعبر شفوياً وكتابي
 التضعيف(. -النقطتان  -الفاصلة  –يوظف القضايا اإلمالئية اآلتية توظيفاً سليماً :) النقطة 

  أنا الماء •

  عالٌء والعصفور •

يوٌم في السوق. الثعلب  •
 والغراب. 

 الثعلب والغراب. •

 ليلى والوطن الصغير. •

 Block 3   الثالثةالحقبة 

 والوطن الصغير.ليلى  •

 مدينتي •

عمان المجد / رسالة إلى  •
 صديقي. 

 خبأت وجهي بين ثيابها.  •

•  

 Block 4الحقبة الرابعة   

 كبرت معنا الصداقة •

 يدٌ واحدٌ ال تصدق/ لوال الجار. •

 صحتنا وسالمة غيرنا.  •

 لن أتركها تقضي عليك •

 مدينة الصحة.  •

 أصدقائي الحواس/ المراجعة. •

 Block 5الحقبة الخامسة   

 


