المدرسة األردية الباكستانية – مملكة البحرين
خطة تنفيذ المنهج لمادة اللفة العربية للصف التاسع
#

الشهر  /األسبوع

تاريخ البدء
من  4/8إلى4/30

1

الموضوعات من الكتاب المدرسي أو أخرى ( حدد
عنوان الوحدة والرقم )
قراءة ءة خارجية  +تعبير كتابي  +أسماء االشارة

أبريل
2

مايو

من  5 / 3إلى
/31

قراءة صامتة  +تعبير كتابي  +أقسام الكالم

3

يونيو

 6 /3الى 6 /7

مراجعة عامة لما سبق دراسته

4

أغسطس  /سبتمبر

 8/28الى  9/30قراءة خاجية –ضمائر الرفع المنفصلة +تعبير كتابي

5

أكتوبر

 10/1الى 10/28

قراءة خارجية  +تقسيم االسم مفرد وجمع +تعبير
كتابي

6

نوفمبر

 11/2الى 11/23

قراءة خارجية  +حروف الجر  +استماع

7

يناير

 1/6الى 1/ 31

نص قرائي خارجي  +الجملة الفعلية والجملة االسمية
 +تعبير كتابي

8

فبراير

 2 /3الى 2/28

قراءة صامتة  +أدوات االستفهام  +استماع  +تعبير
كتابي

كفايات المنهاج الوزاري
اإلستماع -:يستجيب للتعليمات حسب ما يسمعه
القراءة -:يتعرف على المعاني والمفردات الجديدة .
التحدث  -:ينطق المفردات والعبارات نطقا ً صحيحاً.
ً
الكتابة  -:يوظفمكتسباته في التراكيب اللغوية توظيفا ً سليمافي
بناء جملة
قراءة  -:يقرأبطالقة فقرة في مستواه .
كتابة -:يستعمل ما يدرسه من تراكيب لغوية صحيحا ً
استماع -:يبدي رأيه فيما استمع اليه .
التحدث  -:التعرف على معاني ومفردات جديدة
قراءة  -:ينطق الحروف والكلمات نطقا ً سليماً.
كتابة -:يكتب جملة بصورة صحيحة .
التحدث-:ينطق الكلمات نطقا ً صحيحا ً .
االستماع-:يستنتج فائدة او قيمة من النص المسموع .
القراءة -:يتعرف على الفكرة العامة فيما يقرأ .
الكتابة  -:يعبر بجملة عن مضمون صورة..
التحدث  -:ينطق الكلمات والعبارات نطقا ً سليما ً .
االستماع  -:يستنتج فائدة من النص المسموع .
اإلستماع  -:يرتب االحداث والفكر وفق ورودها فيما استمع
إليه .
الكتابة-:يكتب كتابة صحيحة مطبقا ً القواعد والظواهر
اإلمالئية .
القراءة -:يميز بين الحقيقة والخيال .
التحدث -:يصوغ الجمل والعبارات .
القراءة -:يحدد معاني المفردات من خالل مؤشرات السياق .
الكتابة  -:ينسق ما يكتبه مراعيا ً شروط الكتابة .
التحدث  -:يستخدم اللغة الفصيحة في حديثه .
االستماع  -:يصغى بيقظة وانتباه وتركيز .
القراءة -:يراعي الضبط اللغوي الصحيح أثناء القراءة.
الكتابة -:يعيد كتابة جمل غير مرتبة لتكوين فقرة .
االستماع-:يلتزم بعدم مقاطعة المتحدث اثناء االستماع .
التحدث-:يستخدم اللغة الفصيحة في حديثه
القراءة -:يراعي مخارج الحروف.
الكتابة-:يعبر كتابيا ً عن صورة .
التحدث -:ينطق المفردات والعبارات نطقا ً سليما ً وصحيحا ً .
االستماع -:يرتب األحداث والفكر .

مجموع
الحصص
4

4

4

4

4

4

4

4

إعداد........... :

