الخطة السنوية لمادة اللغة العربية للصف الثالث
الدرس

السأبوع

الهأداف العامة

القراءة
في مكتبة ـ 5/9 26/9
القراءة
.المدرسة
:الجهرية
مساعدة التلميذ في
:المور التآية
ـ 27/9
عليك أن
التدرا على اجادة
15/10
تنظم
.النطق عند القراءاة
.وقتك
الكشف عن عيوا
.النطق وعبجها
ـ  16/10التدرا على اللقاءا
الجيد في الشعر
7/11
مرحبا بك
.والنثرر
.يا جدي
تشجيع التبميذ
الخجولين الذين
.يهابون الحديث
افهام السامعين ما
ـ 8/11
يدورر اولهم من
29/11
ملح أم
قضايار وامور
سكر؟
.ومشكبت
تذوقر الشعر وتمثل
.المعنى
القراءة
ـ  : /30/11الصامتة
السرعة في القراءاة
20/12
.والفهم والتذوقر
في
تلبية رغبات التبميذ
.المتجر
وتشجيعر ااجاتهم
.وميولهم
تيسيرر افظ ما
ـ  6/1 27/1يستحقر الحفظ من
الوان اددا والشعر
.وادناشيد
تعويددمر الستقبلا
ما أجمل
.في القراءاة
الثلج
قراءة
الستماع(من
ـ 28/1

السأاليب
والوسأائل
والنأشطة
التمهيد والتهيئة
باثارة دافعية
التبميذ نحو
موضوع
.الدرس

التقويم

مباظة مدى
متابعة الطلبة
لموضوع
الدرس ،ومدى
تفاعلهم مع
الموضوع.
معالجة مواطن
استخدامر
الوسائل الحسية الضعف لدى
.التبميذ
المتااة في
البيئة الصفية
أو في
المدرسة ،كذلك
استخدامر
الوسائل غير
الحسية
بانواعها
متابعة الطلبة
.المختلفة
استخدامر الكتاا أثناءا القراءاة,
ومباظة
المدرسير
قدرتهم على
.المقرر
المتابعة والتفاعل
والتركيز اثناءا
استخدامر
.السبورة الذكية .الصاغاءا
استخدامر
الوسائل
.اللفظية
استحدامر
الوسائل
السمعية
بالمشاركة مع
.معلم التجويد

تصحيح الدفاتر
والوقوفر عند
الخاطاءا
الجماعية
وتصحيحها امام
الطلبة
.وبمشاركتهمر
تصحيح المبءا

ملحاظات
مراعاة
الفروق
الفردية بين
.الطلبة

العمل يكون
بشكل
مجموعات
.ما أمكن

عرض
المادة بشكل
مبسط
.وميسرر
مشاركة
أكبر عدد
ممكن من
الطبا في
النشاط
.التعليمي

تصيح
المبءا
يكون

ضحى
.مريضة

ضاعت
.الكرة

أهل بك يا
.رمضان

.أيام الحج

الرنب
والسلحفا
.ة

الصف
23/2
 :الثالث)
اكسابهمر مهارة
الصاغاءا وسرعة
.الفهم
تشخيص مواطن
ـ 24/2
الضعف لديهم
16/3
.والعمل على عبجها
مساعتهم في فهم
المحاضراتر
والندواتر
.والخطاباتر
تعويددمر الصاغاءا
ـ 17/3
للخخارين ،والستماع
10/4
دفكاردم وارائهم،
مما يتيح فرصاة جيدة
.للرد عليهم
تمكينهمر من تذوقر
اددا وما يقدمه
.الباءا
ـ  11/4 3/5مساعدتهم في
.التلخيص
تنمية الروح
.الجماعية
الملء :تمكين
التلميذ من
المهارات
:التالية
ـ  4/5 29/5رسم الكلمات
والحروف رسما
صاحيحا دونمار جهد
.أو عناءا فكرير
رسم الكلمات بخط
واضح مقروءا
ويشمل ذلك:أاوالا
الحروف ،التنقيط،
.التسنين ،الترقيمر
 ....ـ  28/5دقة المباظة
والنتباه والذوقر
.واسن الستماع
كتابة الحروفر

لعب اددوارر
المختلفة
بمشاركة
.التبميذ

التمهيد واثارة
دافعية
التبميذ...
عرض النص.
القراءاة
النموذجية
للنص،
والشارة الى
الكلمات
الصعبة،
استنباطر بعض
القواعد
المبئية ،نقل
.النص

استخدامر
بطاقاتر
الحروفر
والكلمات
والجمل،
استخدامر
السبورة،
الكتاا
المدرسي،
أقبم وطباشير
ملونة ،أطباق
.ورقر مقوى

ورصادر الخاطاءا
المبئية
ومعالجتهار على
.السبورة
مباظة تطور
اداءا الطلبة في
المبءاالمنقولا
.وغير المنقولا

مباظة مدى
ادتمام التبميذ
بتطبيقر مهارات
.الخط
الوقوف عند
الخاطاءا
الجماعية
وتصحيحها
.ومعالجتهار
متابعة الطلبة
أثناءا تنفيذدم
للكتابة وتوجيههمر
.وارشاددم
رصاد دفاترر
الطلبة
وتصحيحها

بالطريقتان
.العامتان
تكون
المبءا من
النوع
المنظورر
للصفين
الثاني
.والثالث

اللتزام بنوع
الخط الوارد
في الكتاا
.المدرسير
عدم مبئمة
كتاا الخط
للصف
الثاني مع
كتاا القراءاة
المقرر ،لذا
قد ألجأ الى
التغيير
بعض
.الشيءا
عرض
المادة بشكل
مبسط
وميسرر
وعدم
الغوص الى
أعماق المادة
اتى يتمكن
الطلبة من
اللمام الجيد

على
شاطىء
.البحر

بأشكالهار ومواقعهار
.المختلفة
.الفهم والفهام
ـ  3/3 17/3تجنب الاراج في
الحياة المدرسية
.والعامة
.الشعورر بالثقة
ـ 18/3 3/4

ـ 4/4 20/4

ـ 21/4 6/5

ـ 7/5 23/5

ـ 24/5 7/6

الخط :تمكين
التلميذ من
المهارات
:التالية
رسم الحروفر
باشكالهار الصحيحة
ضمن كتابة سليمة
.مقروءاة
السيطرة على
اركات اليد والتحكمر
.في الكتابة
التعرف على انواع
الخط العربي وقواعد
.رسمهار
التذوقر الجمالي،
والتنسيق في الكتابة.
التمعن ودقة
.المباظة
النظام ،والنظافة،
.وسرعة النقد
تنمية الموادب
.وتشجيعر البداعات

قواعد النحو
والصرف :بدءا
من الصف
الرابع
.الساسي
استعمالا اللفاظ
ـ  8/6 20/6والجمل والنماطر
اللغوية استعمال
.صاحيحا
تضييقر الفجوة بين

استخدامر
الطريقة
القياسية،
استخدامر
الطريقة
الستقرائية،
استخدامر
بطاقاتر ورقية،
استخدامر
السبورة،
استخدامر الكتاا
.المدرسير

استخدامر
الوسائل الحسية
والمسموعة
ولعب الدوار
والتنفيذ
.الجماعي

لمباديءا
قواعد النحو
.والصرف

مباظة مدى
ادتمتم الطلبة
بموضوعر
الدرس .الدتمام
باجابات الطلبة.
الوقوفر عند
الخاطاءا
الجماعية
.ومعالجتهار

العامية والفصحىر في
.لغة الطالب
تدريب الطبا على
ضبط الكبم صاوتيا
.وكتابة وقراءاة
تمكين الطبا من
معرفة مواقع الكلمات
في الجملة ،ودذا
يساعددم على فهم
معنى الكبم فهما
.جيدا سريعا
تعويدر الطبا التفكير
المنظم وتقوية
المباظة وتدريبهمر
على الموازنة
.والستنباط
تزويدر الطبا
بادوات مساعدة لفهم
القرآن الكريم والشعرر
.والنثرر

الناشيد
:والمحفوظات
.تذوقر الشعر العربي
التدرا على اسن
.الستماع
التزودر بالفاظ رشيقة،
.مواية ،معبرة
اكتساا بعض
التجادات النبيلة
.السامية
اكتساا ثروة لغوية
.وفكرية
تجديد نشاط التبميذ
وابعادر الملل
.والضجرر عنهم
تنمية الحس
.الموسيقير عند الطفل

