قسْم اللغة العربيّة

إدارة التوجيه الرتبويّ

اخلطت الفصليت للصف الثالث االبتدائي 7102/7102م  -الفصل الدراسي األول
سبتمرب /أكتوبر  7102م (احلديث الشريف  +الوحدةاألوىل :النصوص السرديت (السرية)
ألاسبوع  4من ()11/5 - 11/1
ألاسبوع  3من ()28-24
ألاسبوع  2من ()21-17
ألاسبوع  1من ()14-11

 قساءة  :الحدًث الشسٍف -النشاط اللغىي  :حسوف الجس

 قساءة  :شيد الشهداء -النشاط اللغىي  :الجملت الاشميت

 الخط  :خط النسخ قساءة  :مخترع اإلاصباح الكهسبائي الخعبير الكخابي  :شخصيت أعجبخني النشاط اللغىي  :الجملت الفعليت ؤلامالء  :همزة الىصل وهمزة القطع  -اشخماع  :خادم العلم -جحدث :جقدًم شيرة شخصيت

أكتوبر /نوفمرب 7102م (الوحدةالثانيت:النصوص الشعريت) ( +الوحدةالثالثت:النصوص السرديت (القصصيت)
ألاسبوع  8من ()11/2 - 11/29
ألاسبوع  7من ()26-22
ألاسبوع  6من ()19-15
ألاسبوع  5من ()12-8

 القساءة  :التهرًب في الصغس القساءة  :حبيبتي أمي النش ا ا ا ا ا ا اااط اللغ ا ا ا ا ا ا ااىي :اإلا ا ا ا ا ا ا اااف  -النشاط اللغىي  :اإلافعىل بهحفظ أنشودة التهذيب في الصغر
واإلا اف إليه.
حفظ أنشودة حبيبتي أمي
ألاسبوع  9من ()9-5

نوفمرب  7102م (الوحدةالثالثت:النصوص السرديت (القصصيت)
ألاسبوع  11من ()23 -19
ألاسبوع  11من ()16-12

 النشاط اللغىي  :أشماء ؤلاشازة قساءة  :السحمتالنشاط اللغىي – 1 :ال مائس
مساجعا ا اات وحعزٍا ا ااز اإلاعا ا اااًير التا ا ااي جا ا اام  -بدء اخخباز منخصف الفصل
دزاشتها

ألاسبوع 13من ()7-3

 القساءة  :النعام طائس ال ًطير النشاط اللغىي  :ألاعداد من( ) 11-1

 ؤلامالء  :واو الجماعت الخط  :خط النسخ -الخعبير الكخابي  :معلمي

 الاشخماع  :ما أجمل الزهىز! الخحدث  :أصدقاء البيئت -قساءة  :ألازض والرهب

ألاسبوع  12من ()31 - 26

 جا اااشع النشا اااط اللغا ااىي  -2 :ألاشا ااماء  -الخط  :خط النسخ الخعبي ا ا ا اار الكخا ا ا ا ااابي  :خابا ا ا ا اات قصا ا ا ا ااتاإلاىصىلت
قصيرة
 ؤلامالء  :ألالف اإلاقصىزة الاشخماع  :جزاء ؤلاحصان جاشع اخخباز منخصف الفصل -الخحدث :جمثيل قصت

ديسمرب  7102م (الوحدة الرابعت :النصوص ادلعلوماتيت)
ألاسبوع  15من ()21-17
ألاسبوع  14من ()14-11

 ؤلامالء  :الهمزة اإلاخىشطت القساءة  :ألاشجاز النشا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اااط اللغا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااىي  :أدواث  -الخط  :النسخ والسقعت اليىم الىطنيالاشخفهام

ألاسبوع  16من ()28-24

 الخعبير الكخابي  :الحسف القدًمت فايبالدها
 الاشخماع  :القطاز الكهسبائي -الخحدث  :قلعت الزبازة

مالحظاث غامت:
 اخخبازاث منخصف الفصل الدزاس ي ألاول :من  21 : 12هىفمبر.
 ألاشبىع من  31دٌصمبر ً 4 - 2112ناًس 2112م  :مساجعت وحعزٍز .
 اخخبازاث نهاًت الفصل الدزاس ي ألاول :من ً 2ناًس ً 14 :ناًس 2112م.

ً نفر ؤلامالء العالجي على النحى آلاحيً :حدد اإلاعلم فقسة من فقساث دزس القساءة ( ثالثىن كلمت) ًُدزب الطالب عليها وفق آلاليت اإلاخبعت في مشسوع زفع
الكفاءة ،ثم ًقىم اإلاعلم بإمالئها في الحصت ألاخيرة من دزس القساءة  ،مع مساعاة جنفير ذلك في جميع الىحداث الدزاشيت.

