المدرسة األردية الباكستانية – مملكة البحرين
خطة تنفيذ المنهج لمادة ..اللغة العربية ..للصف ...الثاني...

#

الشهر  /األسبوع

تاريخ البدء

الموضوعات من الكتاب المدرسي أو أخرى ( حدد
عنوان الوحدة والرقم )

*يتمكن من آليات الكتابة وعاداتها
الجملة االسمية البسيطة ( المبتدأ والخبر )

1
أبريل (ثاني)
2

أبريل ( ثالث)

3

أبريل(رابع)

4

أبريل  /مايو( أول)

5

مايو ( ثاني)

6

مايو( ثالث)

7

مايو(رابع)

8

يونيو ( أول)

9

يونيو ( ثاني )

2018/4/8

وحدة المراجعة
وحدة المراجعة

*يتمكن من مهارات التهجي الالزمة لتعلم القراءة.
أصوات الحروف القصيرة والطويلة والساكنة وأشكالها

2018/4/15
عام الدراسي الجديد

11-10

2018/4/22
أمل في الصف

13-12

2018/4/29
السمكة تزور المدينة 1

15-14

2018/5/6
السمكة تزور المدينة 2

18-16

2018/5/13
كيف تصنع لعبة 1

*يتمكن من بعض آليات كتابة وعاداتها
أيام األسبوع  /عالمات الترقيم  /تعبير بجمل  /تعبير
بفقرة قصيرة
*يتحدث بتلقائية ويسر بما ال يقل عن أربع جمل تامه
وسليمة  /يوظف عمليات الكتابة بشكل بسيط فما يكتب
عبارات الترحيب  /استفهام بماذا  /صيغة الفعل الماضي
والمضارع
*يتمكن من بعض آليات الكتابة وعاداتها ويميز كتابيا ً
الكلمات التي تتضمن بعض الظواهر اللغوية
النفي بـ ال  /حروف الجر إلى  /المد بااللف
*يعبر كتابا ً بجمل تاما قصيرة عن خبراته او ما يطلب
إليه
تعبير عن الصورة بجملة  /ترتيب الجمل لتكوين فقرة .

20-19

*يتمكن من بعض آليات الكتابة وعاداتها
(تاء المفتوحة وتاء المربوطة في إخر الكلمة )

21

*يتمكن من بعض آليات الكتابة وعاداتها
(تاء المفتوحة وتاء المربوطة في أخر الكلمة )

2018/5/20
كيف تصنع لعبة 2
2018/5/27
عامر يحفظ القرآن الكريم
2018/6/3

كفايات المنهاج الوزاري

23-22

يميز كتابيا ً الكلمات التي تتضمن الظواهر اللغوية
( التنوين بانواعه) رفعا ً  /نصبا ً /جراً)

مجموع
الحصص
3

4

4

4

4

4

4

4

4

خطة تنفيذ المنهج لمادة ..اللغة العربية ..للصف ...الثاني...الفصل الدراسي الثاني

#

1
2
3
4
5
6
7
8
9

الشهر  /األسبوع

تاريخ البدء

الموضوعات من الكتاب المدرسي أو أخرى ( حدد
عنوان الوحدة والرقم )

كفايات المنهاج الوزاري

مجموع
الحصص

مراجعة استعدادا المتحانات الفصل الدراسي
االول

أغسطس ( رابع)

2018/8/28

سبتمبر( أول /
ثاني )

-2018/9/4
2018/9/18

امتحان الفصل الدراسي االول

سبتمبر( ثالث)

2018/9/23

عامر يحفظ القرآن الكريم

سبتمبر /أكتوبر(
رابع  /أول)

2018/9/30

هواية محمود

تدريب الطالب على التحدث بصورة سليمة /
تدريب الطالب على التنوين والنطق الصحيح

4

تدريب الطالب على التحدث بصورة سليمة
والقراءة السليمة والتعبير  /تدريب الطالب على
تنوين الكلمات

4
4

أكتوبر( ثاني)

2018/10/7

هيا نفكر

تدريب الطالب على مهارات التعبير واإلمالء

أكتوبر(ثالث)

2018/10/14

الغذاء المفيد

تدريب الطالب على التحدث والقراءة السليمة /
تعريف الطال على الغذاء السليم والصحي

4

تدريب الطالب على التحدث والقراءة السليمة
والتحدث والتعبير  /تدريب الطالب على تمثيل
األدوار
تدريب الطالب على التحدث والقراءة السليمة
والتحدث  /تدريب الطالب على مهارات االستماع
واالمالء
الالم القمرية والالم الشمسية

4

أكتوبر(رابع)

2018/10/21

أكتوبر /نوفمبر
(أول)

2018/01/28

نوفمبر( ثاني )

2018/11/4

عيدنا الوطني
رسالة من الدمام
اين ذهبت الشمس

4
4

خطة تنفيذ المنهج لمادة ..اللغة العربية ..للصف ...الثاني...الفصل الدراسي الثالث
#

1

الشهر /
األسبوع

يناير ( أول)

2

يناير ( ثاني)

3

يناير (ثالث)

4

يناير(رابع)

5

فبراير(أول)

6

فبراير(ثاني)

7

فبراير(ثالث)

8

فبراير(رابع)

9

مارس(أول)

9

مارس (ثاني)

تاريخ البدء

2019/1/6

الموضوعات من الكتاب المدرسي أو
أخرى ( حدد عنوان الوحدة والرقم )

مشروع تعاونى
درس مفيد

2019/1/13

مجموع
الحصص

كفايات المنهاج الوزاري

التعليل بالألم قبل األسم  /التاء المربوطة والتاء المفتوحة فى
 .األسماء

4

من  ...إلى أخر  ,الجملة الفعلية ( فعل ماضى  +فاعل  +مفعول
به مضاف إلى ضمير ) المطابقة بين أجزاء الجملة ( الفعل
والفاعل )  /الهاء فى مواضعها المختلفة من الكلمة

4

2019/1/20

حيلة صبى

الجملة الفعل( فعل مضارع  +فاعل  +مفعول به مضاف
ُ
 .موصوف إلى أسم  ,الجملة األسمية ( خبر موصوف )  /الشدة

4

2019/1/27

أختبار شهر يناير

 .أختبار ( مشروع تعاونى  ,درس مفيد )

4

2019/2/3

هدى تستنجد

فأحس بـــ  /مصنوعة من  .....المطابقة بين أجزاء الجملة /
 .التمييز بين ( الــالم ) الشمسية و ( الــال م ) القمرية

4

2019/2/10

فكر مع هشام

األعداد من (  ) 10 - 3وتمييزها  ,األستفاهم ب ( كم )  /المدَ
 .بالياء والواو

4

2019/2/17

الكهرباء

كان  +األسم والخبر  ,حرف الجر ( عن )  /الهمزة والمنطرفة بعد
 .مدَ باأللف

4

النفى بــ ( لم )  ,حرف الجر ( على  ,عن  ,الى  ,فى  ,من ) /
أتصال الـالم الشمسية باألسم المبدوء بالألم  ,أتصال الــألم القمرية
 .باألسم المبدوء بالهمزة
 .مراجهة إستعداد األختبار النهائي

4

2019/2/24

مع ألوان

2019/3/3

مراجعه

2019/3/10

اختبارنهاية الفصل

4
4

إعدادMs. Duaa :

