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 الثةالسنة الث -الخطة المتوسطة األجل  

 
 
 

Medium Term Plan Arabic Year 3                                              خطة اللغة العربية ) متوسطة األجل ( للسنة الثالثة 
 

 الفترة الزمنية  الوحدات الدراسية  المخرجات

 األولى والثانية  :يتوقع من الطلبة في نهاية الحقبتين 

 أن يقرأ الطالب الدروس المقررة قراءة جهرية صحيحة معبرة بلغة سليمة •

 أن يعتاد القراءة لالستمتاع •

 أن يقرأوا النصوص المعطاة قراءة فهم واستيعاب •

 .سليما تركيبا اللغوية والتراكيب المفردات يوظف أن •

 (.  وهؤالء هذان هاتان، هذه، ، هذا)  اإلشارة أسماء يتذكر أن •

 .والنداء والنهي األمر بين يميز أن •

 .بأنواعه التنوين وبين القمرية، والالم الشمسية الالم بين يميز أن •

 . السردي النص عناصر من هام عنصر المكان أن يعرف أن •

 .الكالم أقسام يعرف أن •

 .المفتوحة والتاء المربوطة التاء بين يميز أن •

 .السردي النص عناصر من هام عنصر المكان أن يعرف أن •

 ( والخبر المبتدأ)  االسمية الجملة ركني على يتعرف أن •

 الحمامة المطوقة ) مراجعة ( •

 نص التيمينة •

 حلوى ألبي  •

مراجعة ) نشيد صوت النهضة  •

) 

 نشيد أنا أحب جاري •
 

 Block 1  ولى األالحقبة 

 يتوقع من الطلبة في نهاية الحقبتين األولى والثانية  :

 .   سليمة كتابة المشدد الحرف ويكتب يقرأ أن •

 .السردي النص عناصر من هام عنصر الزمان أن يعرف أن •

 .والمكان الزمان على تدل عبارات مستخدما اإلجازة خالل البيت في بها قام التي األعمال بعض يكتب أن •

 ( والفاعل الفعل)  الفعلية الجملة أركان يعرف أن •

 (  لـ بـ، فـ، كـ،)  التعريف الم إلى الحروف بعض يضيف أن •

 .القصة نهاية يكتب ثم(  والنهاية والوسط البداية) السردي النص أركان يعرف أن •

 .والجمع والمثني المفرد بين يميز أن •

 .الكلمة نهاية في والياء المقصورة األلف بين يميز أن •
 أن يتمذثل بالقيم اإليجابية الواردة في المادة

 السندباد الثامنةنص رحلة  •

 نص ) قصة ورقة ( •

 حاسوب نشيد: مراجعة •

 القلم مجد نشيد •

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

 النص قراءة سليمة ومعبرة. التلميذ أن يقرأ 
 أن يوظف المفردات والتراكيب اللغوية تركيبا سليما.

 بين المفرد والمثني والجمع.أن يميز 
 أن يميز بين األلف المقصورة والياء في نهاية الكلمة.

 . أن يعرف أركان النص السردي) البداية والوسط والنهاية ( ثم يكتب بداية ونهاية القصة
نهاية أن يضيف بعض الحروف إلى الم التعريف ) كـ، فـ، بـ، لـ ( ويميز بين األلف المقصورة والياء في 

 الكلمة.
 أن يعرف أركان النص السردي) البداية والوسط والنهاية ( ثم يكتب وسط ونهاية القصة.

 أن يفهم النشيد ويحفظه ثم يسمعه.
 تحدثا وكتابة . ها يوظفضمائر المتكلم وأن يعرف 

  أن يعرف معنى السرد والحوار ثم يكتب حوار بينه وبين زميله عن أهمية الماء . 
 مفردات والتراكيب اللغوية تركيبا سليما.أن يوظف ال

 تحدثا وكتابة ويوظفهاأن يعرف ضمائر الغائب  
 أن يميز همزة الوصل  .

 أن يعرف معنى السرد والوصف ثم يكتب تعبير يصف فيه رحلة قام بها مع أفراد أسرته  . 
 أن يقرأ النشيد قراءة سليمة ومعبرة. 

 أن يستخدم ضمائر الغياب والتكلم شفويا وكتابيا. 
 أن يكتب همزتي الوصل والقطع كتابة سليمة.

 أن يعرف معنى الوصف والحوار في النص السردي . 
 أن يميز بين حرفي العطف ) و / أو ( كتابيا وشفويا 

 ويستخدمها بطريقة سليمةأن يميز بين عالمات الترقيم التالية  ) :  ؟  ،  .  ...    (  
 التعبير عن شريط مصور بالحوار المناسب. 

 يستخدم حروف الجر استخداما سليما.
 أن يميز بين عالمات الترقيم التالية  ) : / ؟ / ، / . /... / ! / "  "  ( ويستخدمها بطريقة سليمة

 أن ينتج نصا سرديا مع التركيز على الشخصيات. 

 مراجعة عامة  •

 قصة ورقة •

 نشيد حاسوب •

 +نشيد مجد القلم •

  الماء ليس بعيدا •

 Block 3   الثالثةالحقبة 

 الماء ليس بعيدا •

 جدك والبحر صديقان •

 نشيد نداء الفراشة •

 Block 4الحقبة الرابعة   

 نشيد نداء الفراشة •

  أي العشين أقوى؟ •

 جحا والدينار •

 دعيني ألعب •

 Block 5الحقبة الخامسة   

 


