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

الشهر  /األسبوع

تاريخ البدء
من  4/8إلى4/30

1
أبريل

الموضوعات من الكتاب المدرسي أو أخرى ( حدد
عنوان الوحدة والرقم )
قراءة ءة خارجية  +تعبير كتابي  +استماع  +تقسيم
االسم مذكر ومؤنث

2

مايو

من  5 / 3إلى
/31

قراءة صامتة  +تعبير كتابي+الجملة االسمية والجملة
الفعلية

3

يونيو

 6 /3الى 6 /7

مراجعة عامة لما سبق دراسته

4

أغسطس  /سبتمبر

 8/28الى  9/30قراءة صامتة –تقسيم الفعل مضارعا ً وماضيا ً

5

أكتوبر

 10/1الى 10/28

قراءة خارجية  +جمع المذكر السالم

6

نوفمبر

 11/2الى 11/23

قراءة خارجية  +جمع المؤنث السالم

7

يناير

 1/6الى 1/ 31

8

فبراير

 2 /3الى 2/28

قراءة خارجية  +المبتدأ والخبر  +تعبير كتابي

قراءة صامتة  +أدوات االستفهام

كفايات المنهاج الوزاري
اإلستماع -:اإلنصات الجيد واستيعاب ما يسمعه .
القراءة -:يقرا فقرة قصيرة في مستوى ما يدرسه .
التحدث  -:ينطق المفردات والعبارات نطقا ً صحيحاً.
الكتابة  -:يكتب من ذاكرته كلمات تدور حول ما قرأه .
قراءة  -:ينطق المفردات والعبارات نطقا ً صحيحا ً .
كتابة -:يوظف مكتسباته من التراكيب اللغوية توظيفا ً سليما ً
استماع -:يستجيب لتعليمات االخرين .
التحدث  -:التعرف على المفردات الجديدة في النص .
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 -:يوظف استراتيجية تنمية الحصيلة اللغوية..
الكتابة  -:يعيد ترتيب الجمل لتكوين فقرة..
التحدث  -:يصوغ الجمل والعبارات نطقا ً صحيحا ً .
االستماع  -:يرتب االحداث والفكر وفق ورودها فيما استمع
اليه .
اإلستماع  -:يجيبب عن أسئلة تدور حول شخصيلت وأحداث
وردت في النص المسموع .
الكتابة-:ينقل فقرة قصيرة من أي مصدر نقالصحيحا ً .
القراءة -:يقرأ بطالقة مراعيا ً صحة الضبط وتمثيل المعنى .
التحدث -:يستعمل ما يدرسه من تراكيب لغوية .
القراءة -:التعرف على معاني المفردات الجديدة .
الكتابة  -:يكتب كتابة صحيحة مطبقا ً القواعد النحوية .
التحدث  -:يتحدث بأدب ولطف مستعمالً ععبارات المجاملة
واللياقة االجتماعية في في الممواقف المختلفة .
االستماع  -:يحدد من نبرة الصوت جو النص ( الفرح-
الحزن . )....
القراءة -:يولد اسئلة حول النص المقروء.
الكتابة -:ينسق ما يكتبه مراعيا ً النظافة والنظام .
االستماع-:يرتب األحداث والفكر وفق ورودها فيما استمع
اليه .
التحدث-:ينطق المفردات والعبارات نطقا ً سليما ً صحيح
القراءة -:يحدد معاني الكلمات من خالل السياق.
الكتابة-:يعبر كتابيا ً عن صورة .
التحدث -:يعبر عن حاجاته ومشاعره بلغة سليمة واضحة .
االستماع -:يميز بين الحقيقة والخيال فيما استمع اليه .
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