
 المدرسة األردية الباكستانية – مملكة  البحرين

 الحادي عشر للصف اللفة العربية  خطة تنفيذ المنهج لمادة 

 

مجموع 
 الحصص

 كفايات المنهاج الوزاري
) حدد  الموضوعات من الكتاب المدرسي أو أخرى 

 عنوان الوحدة والرقم (
 # الشهر / األسبوع تاريخ البدء

اإلنصات الجيد واإلنتباه والتركيز إلدراك ما  -اإلستماع : 4
 يسمعه 

 . يتعرف على المعاني والمفردات الجديدة -:لقراءةا
يتحدث بلطف وأدب مستعمالً عبارات المجاملة  -التحدث :

 الشكر  –اإلعتذار  –السالم  –واللياقة واألدب ) التحية 
 جمعيكتب كتابة صحيحة مستخدماً اإلسم المفرد وال -: الكتابة

تعبير  -تقسيم اإلسم مفرداَ وجمعا  نص قراءة خارجي

 كتابي

 30/4إلى  8/4من 

 أبريل

1 

 يقرأبطالقة فقرة في مستواه . -قراءة : 4
 يعبر بجملة أو جملتين عن مضمون صورة  -كتابة:

 -يحدد من نبرة الصوت جو النص ) الفرح  -. استماع : 
  واضحاً .ينطق الكلمات نطقاً  -. التحدث : الحزن (

إلى  5/  3من    المثنى + تعبير كتابينص قراءة خارجي + 

31/ 

 2 مايو

ينطق الحروف والكلمات نطقاً سليماً. -قراءة : 4  
يكتب جملة بصورة صحيحة .-كتابة :   

.  ينطق الكلمات نطقاً صحيحاً -التحدث:  
  يستنتج فائدة او قيمة من النص المسموع .-االستماع:

 3 يونيو 6/ 7الى  6/ 3 لما سبق  دراستهمراجعة عامة 

 .يعيد ترتيب الفكر حسب تسلسلها -القراءة: 4
 .يكتب كتابة صحيحة مطبقاً القواعد التي تعلمها. -الكتابة :

 يتحدث مع األخرين بلغة واضحة . -التحدث :
 والخيال فيما يسمعه .يميز بين الحقيقة  -االستماع :

30/9الى  28/8  الجملة األسمية والفعلية –خاجية قراءة   4 أغسطس / سبتمبر 

 . يصغى بيقظة وإنتباه ليعي ما يسمعه -:اإلستماع  4
يعبر عما يريد بطريقة صحيحة مطبقاً القاعدة  -الكتابة:

 النحوية.
 . يضع أسئلة حول النص المسموع-:القراءة 
 . ينطق المفردات والعبارات نطقاً صحيحاً  -التحدث:

 5 أكتوبر 28/10الى  1/10  المبتدا والخبر + اسماع + تعبير كتابي+ صامتةقراءة 

 يعيد ترتيب األحداث ترتيباً صحيحاً  -القراءة: 4
 . يكتب كتابة صحيحة مطبقاً القواعد النحوية  -الكتابة :

 يعبر عن احتياجاته وخبراته بطريقة صحيحة . -التحدث :
 وما لم يرد في المادة المسموعةيميز بين ما ورد  -االستماع :

 

الفعل والفاعل + إستماع + تعبير قراءة خارجية + 
 كتابي

 6 نوفمبر 23/11الى  2/11

 يقرأ بكالقة فقرة في مستوى ما يدرسه قراءة سليمة.  -القراءة: 4
 يكتب جمالً مطبقاً القاعدة النحوية التي درسها . -الكتابة:

 . فيما استمع إليهيحدد الفكرة العامة -االستماع:
.يوجه تعليمات وغرشادات شفوية بلغة واضحة -التحدث:  

تقسيم الفعل ماضياً ومضارعاً نص قرائي خارجي + 
 + استماع 

 7 يناير 1/ 31الى  6/1

 يرتب مجموعة من الجمل ليكون فقرة . -القراءة: 4
 يعبر كتابياً عن صورة .-الكتابة:
 اثناء حديثه توظيفاً سليماً .يوظف مكتسباته اللغوية  -:التحدث

  يميز بين الحقيقة والخيال فيما يسمعه . -االستماع:
 

 أدوات االستفهام + تعبير كتابيقراءة صامتة + 
 

 8 فبراير 28/2الى  2/ 3
 
 
 
 



 

 إعداد: ...........

 


