
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج العُمانية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://almanahj.com/bh                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد أخبار اضغط هنا                                              

                 https://almanahj.com/bh/34                   

* للحصول على جميع أوراق أخبار في مادة لغة عربية ولجميع الفصول, اضغط هنا                                           

                 https://almanahj.com/bh/34arabic                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد أخبار في مادة لغة عربية الخاصة بـ الفصل الثاني  اضغط هنا                                     

                  https://almanahj.com/bh/34arabic2                   

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ أخبار اضغط هنا                                

                  https://almanahj.com/bh/grade34                   

        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا                        
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 عدادّيةمرحلة اإل الّدراسّية لل املقّرراتتوزيع محتوى كتاب "روافد أدبّية في حّب الوطن" على 

درجة ضمن املقّررات الّدراسّية املراحل الّدراسّية
ُ
 الّنصوص اإلثرائّية الّنصوص املـ

 الّصفحة الّنّص  الّصفحة الّنّص  

 
 

 األّول اإلعدادّي 

 حضن الواحة )شعر(
 يا وطني )شعر(

 الوطن )شعر(  
 النهضة العربية )شعر(

15 

19 

23 

41 

 ما أحلى الوطن)نثر(
 ( البلبل الذكّي )نثر

 قيود 

8 

12 

67 

 
اني اإلعدادّي 

ّ
 الثـ

 بني العروبة )شعر( 
 إلى أبناء الوطن )شعر(
 وطني الحبيب )شعر( 

 )شعر(حنين وشوق 

 27 

81 

45 

62 

 أهواك يا وطني )شعر(
 شرف الشبيبة )شعر(

 حّرّية الشعب )شعر( 

49 

36 

71 

 
الث اإلعدادّي 

ّ
 الثـ

 موطن الخالدين )شعر(
 ين )شعر( يا الئمي في هوى البحر 

31 

52 

 إلى األّمة العربية )شعر( 
 بالدي )شعر( 

 )شعر(العربّي تاريخنا 

57 

76 

85 

 توزيع الّنصوص املقّررة من كتاب "روافد أدبّية في حّب الوطن" على مقّررات املرحلة اإلعدادّية

 الفصل الّدراس يّ 
 املقّرر 

 الفصل الثـاني الفصل األّول 

 املقّرر للحفظ صوصالنّ  املقّرر للحفظ الّنصوص

 
 األّول اإلعدادّي 

                       23الوطن ص 5-1  15حضن الواحة ص

القصيدة           41النهضة العربية ص 7-1  19يا وطني ص -
 كاملة

 
اني اإلعدادّي 

ّ
 الثـ

 (10-6)        (10ـ 1)من  45وطني الحبيب ص (5-1)     81إلى أبناء الوطن ص

  27ة صبني العروب
 

القصيدة 
 كاملة

   62ص حنين وشوق 

الث اإلعدادّي 
ّ
 :31ص الخالدينموطن  الثـ

      (24إلى  10)من 
 (7-1)  52صيا الئمي في هوى البحرين  (10-16)
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 ما قبل املنتصفدروس  / األّول الفصل الدراس يّ                                                                              األّول اإلعدادّي  –الصّف 

 الكتابّي  التعبير  اإلمالء والخطّ  القواعد النحوّية املقّرر للحفظ الّنصوص القرائّية املقّررة

 املعرفة والّنكرة:  من آداب اإلسالم
 من أنواع املعارف:

ـــــ ائر الضـــــــّ ائر  /.الضـــــــّ ائر املن صـــــــلة /.الضــ
 املّتصلة.

 
 رسم ألف الت ريق. 

 (. كتابة حرف ) ع 

كتابة موضـــــــــــــوع ســـــــــــــردّي تتوّفر 
ة  فــــــــيــــــــ   ــــــــنــــــــا ـــــــــــــــــــــر الــــــــقصـــــــــــــــــــــّ
)الشــخصــياملك امل انك ال،مانك 
األحـــــــدادك الــــــعــــــقـــــــدةك الــــــحـــــــّلك 

 الّتشويق...(
-  

 

 

من كتاب روافد  15حضن الواحة ص
 . أدبّية في حّب الوطن

 (1-5)  
---------- 

 
----------- 

 من أنواع املعارف:  ملاذا نقرأ؟
 أس اء اإلشارة.

 العلم.
 عّرف بـ )آل(.امل

 رسم هاتان )هاتين(.
كتـــابـــة الحروف البي تكتـــب فوق ال ــــــــــــــ ر 
والــحــروف الــبــي يــكــتـــــــب  ــ،ء مــنــهـــــــا تــحـــــــ  

 الّ  ر. 

 األس اء املو ولة.  التربية املكتبّية
 املضاف إلى معرفة.

 املنادى النكرة .

 رسم االسم املبدوء بالم معرّفا بـ )ال(.
 الّلتان(. –رسم: )الّلذان 

حرين في  هد الرســــول  ــــّلى   أمير الب
 م.وسلّ  لي  

 اإل راب والبناء. 
 املبني من األس اء.

 كتابة اله ،ة املتوّس ة  لى نبرة.
 كتابة حرف ) و (.

  خلي ة( محّ د آل)أح د بالدي 
 

 املبنّي من األفعال  (10-16)
 أو الحروف.

 رسم اله ،ة املتوّس ة  لى األلف .
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 املنتصف بعدما دروس الفصل الدراس ّي األّول/                                                                                          إلعدادّي األّول ا –الصّف 

 الكتابّي  التعبير  اإلمالء والخطّ  القواعد النحوّية املقّرر للحفظ املقّررة ّيةالقرائ صوصالنّ 

 املخترع 
 

المامل اإل راب األ ــــــــلّية والّ ر ّية في   القصيدة كاملة
 املثّنى.

رســــــــــــــم اله ،ة املتوســــــــــــــّ ــــــة ال ــــــــــــــــــــاكنــــــة 
 امل بوقة بحرف متحّرك .

 كتابة حرف ) د ( .
 كتابة موضوع و  ي:

 * و ف م ان.
 * و ف وقائع ح ل.

 * و ف شخصيامل ب ولية.
كتــابــة تقرير  ن  ر  في احت ــال 

 ما.
ــــاهــــدة  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــوء مشـ ــ ــ ــ ــ كتــــابــــة فقرة في ضــ

 م رحية ما.

 

  

 

 كتابة حرف ) ق ( ./ ألف الت ريق .    ع املذّكر ال الم.  القدس  ربّية

 ------------ ------- (7-1)  من كتاب روافد أدبّية في حّب الوطن( 19يا وطني ص
 الحرّية

 

   ع املؤّنث ال الم 
 األس اء الخ  ة.

 رسم اله ،ة املت ّرفة امل بوقة بألف .
 كتابة حرف ) غ ( .

 املبتدأ والخبر.  بّحار الخليج األكبر. ا دابن م
 أنواع الخبر.

 رسم ) ابن ( ك ) بن (.

 كتابة حرف ) ج ( .

 رسم اله ،ة في آخر ال ل ة.  كان وأخواتها .  البحر
 كتابة حرف ) ح ( .

 

 األزهار

 رسم اله ،ة املك ورة وسط ال ل ة .  إّن وأخواتها . 
 كتابة حرف الهاء .

   فصل األّول()ال اتمالحظ

 (.ة )نثرًا وشعراً يّ ة من خالل املوضو امل القرائ لى الك ايامل األساسّية وال رّ ية لالست اع والتحّدد والقراءة والكتاب ال لبة   ب  ر  د  ي   •
  لى الك ايامل األساسية وال ر ية للتعبير الكتابي في ال صلين. ال لبة   ب  ر  د  ي   •

 من كتاب "روافد أدبّية في حّب الوطن".يا وطني"  حضن الواحة" و" القصيدتان " •
 )روافد أدبية في حب الوطن( في أنش ة متنّو ةك تخدم تحقيق ك ايامل الّلغة العربّية. كتاببقّية نصوص يوظف املعلم  •

 الق ع الشعرية املقررة للح ظ ملا قبل املنتصف غير مدر ة في امتحان نهاية ال صل.و  )نثرا وشعرا(دروس القراءة  •

 .ي كن أن ي ون من الّنصوص الّشعرّية أو الّنثرّية املقّررةقّرر )الّداخلّي( املدرج ض ن امتحان املنتصف أو نهاية ال صل النّص امل •

 .املقّررة لل صل كاملةً  القوا د واإلنتاج الكتابّي و  اإلمالء امتحان نهاية ال صل يش ل دروس •
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 ما قبل املنتصفدروس  /الفصل الدراس ّي الثاني                                                                                                 األّول اإلعدادّي  –الصّف 

 الّتعبير الكتابّي  اإلمالء والخطّ  القواعد النحوّية املقّرر للحفظ الّنصوص القرائّية املقّررة
من كتاب روافد أدبّية في  23الوطن ص
  .حّب الوطن

 -----------  
------------- 

 :في إطار قّصة كتابة حوار-

 * يدور بين طرفين حقيقيين.
 .خياليين بين طرفين * يدور 

 

ـــــة - ـــــابــ ــــتــ ـــكــ ـــــة الـــ ـــــالــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــة)اإل رسـ ــــيــ ــــوانــ  خــ
 .والّرس ّية(

 
 
 

ــــع إفراد ال عل وتأنيث    هذه أمنيبي ــ ــ ــ ــ ال ا ل: مواضــ
 و وبًا مع ال ا ل.

ـــم   • ــ ــ ــ ــ ــــيـ ــ ــ ــ ـــرقــ ــ ــ ــ ــ ـــــتـ ــ ــ ــ ــــامل الـ ــ ــ ــ ـــالمــ ــ ــ ــ ــ  ـ
 )ال ا لة والنق ة ( .

 ّراء ( .كتابة حرف ) ال •

ــــع إفراد ال عــــل   الحا ة إلى وحدة  ربّية في الخليج. ــ ــ ــ ــ نــــائــــب ال ــــا ــــل: مواضــ
 وتأنيث  و وبًا مع نائب ال ا ل.

  المامل الّترقيم . •

 كتابة حرف ) الّ ين ( . •

 

 . األيدي املاهرة

 

ـــارع في حالبي الرفع  (1-7) ــ ــ ــ ــ إ راب ال عل املضــ
 والنصب.

 كتابة حرف ) الخاء ( .

ـــــع  •  ،م ال عل املضارع املعتّل اآلخر.  رال ردوس األخض ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــط الحرف الواقـ ــ ــ ــ ــ ضبـ
ــــــــــــــــــــــد ) ال ( الشـــــــــ  ــــــــّية  بعـ

 والق رّية .
 كتابة حرف ) الالم ( . •

 رسم ألف التنوين . • األفعال الخ  ة.  قال  لي  ّدتي
 كتابة حرف ) الباء ( . •

 رسم اله ،ة  لى الّ  ر. • املجّرد وامل،يد. (5-1) . األّم 
 اد ( .كتابة حرف ) الض •
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 املنتصف بعدما دروس الفصل الدراس ّي الثاني/                                                                                                  األّول اإلعدادّي  –الصّف 

 ر الكتابّي الّتعبي اإلمالء والخطّ  القواعد النحوّية املقّرر للحفظ الّنصوص القرائّية املقّررة
 املق ع )أ( امل يرة 

 (1-6)األبيامل 
كتابة الحروف فوق الّ ــ ر أو كتابة  • امليزان الصرفّي.

  ،ء منها تحت .

تلخيص درس مـــا مع املحـــاف ـــة 
  لى فكره األساسية.

 
كتابة كل ة لإلذا ة الصباحية -

 حول قضية ما.
 

 تو يهامل صحّية:
 من الهدّي النبوّي الشريف.

 )ال اء(.كتابة حرف  • عجم.املالكشف في  

ـــــة العربيــــــة ص ــ ــ ــ ــ ــ ــ كتــــــاب  من 41النهضــ
 . روافد أدبّية في حّب الوطن

 ال ل ة.رسم اله ،ة  لى واو وسط  • االست هام وأدوات . القصيدة كاملة

 )امليم(.كتابة حرف  •

 الشباب أمل الغد
 

 اله ،ة املتوس ة  لى نبرة.   ع التك ير  القصيدة كاملة

 كتابة حرف ) ال،اي (.

 اله ،ة املتوّس ة  لى الواو. تدريبامل  لى ما سبق  دراست .  العالم بين يديك

 كتابة حرف ) الّشين (. تدريبامل  لى ما سبق  دراست .  رداء من الصوف

 (  الثاني)الفصل  اتمالحظ
 تعالج من خالل النصوص القرائية الك ايامل املقررة في االست اع والتحدد والقراءة والكتابة. •
 راسيين األول والثاني.في ال صلين الّد  عبير الكتابّي  لى ك ايامل التّ  ال لبة   ب  ر  د  ي   •

  " من كتاب "روافد أدبّية في حّب الوطن".النهضة العربية  " و"الوطن  القصيدتان " •

 ق ك ايامل الّلغة العربّية.وطن( في أنش ة متنّو ةك تحّق كتاب )روافد أدبية في حب البقّية نصوص م ف املعلّ يوظّ  •

 ملا قبل املنتصف غير مدر ة في امتحان نهاية ال صل.الق ع الشعرية املقررة للح ظ و  )نثرا وشعرا(دروس القراءة  •

 .املقّررة أن ي ون من الّنصوص الّشعرّية أو الّنثرّية ي كنال صل ض ن امتحان املنتصف أو نهاية املدرج  الّداخلّي(النّص املقّرر ) •

 كاملة.املقّررة لل صل القوا د واإلنتاج الكتابي و  اإلمالء امتحان نهاية ال صل يش ل دروس •
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 ما قبل املنتصفدروس /الفصل الدراس ّي األّول                                                                                                                                    الثاني اإلعدادّي  –الصّف 

 التعبير الكتابي اإلمالء والخطّ  الّنحو والصرف املقّرر للحفظ الّنصوص القرائّية املقّررة

 دراست . تدريبامل  لى ما سبق   من الهدي القرآني من سورة فّصل .
 لى كتـــــابــــة تـــــدريبـــــامل  -

 ط الّنسخ  ل بخ

ـــــامل  - ـــالمـــ ــ ـــــة  ـــ ـــعـــ ــ ـــــرا ـــ مـــ

 الّترقيم

 مرا عة رســـــــــم اله ،ة -

 .املتوّس ة

ــــف )ما(  - ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــذف ألــــ ــ ــ ــ حــــ

 االست هامّية.

 

 .ـ  كتابة قصة

فقرة  ـ كتابة 

و  ية في إطار 

قّصة )و ف 

شخصك و ف 

 (م ان...

-  

 ------------ (5-1) 81الوطن" من كتاب روافد أدبية ص "إلى أبناء

 إسناد ال عل الصحيح إلى ض ائر الّرفع البارزة.  حدثني  ّ ن تصاحب أخبرك من أن .

 إ راب املقصور واملنقوص من األس اء في حالة امل رد.  قائد دون العشرين

 ال عل الاّلزم واملتعّدي إلى م عولين أ له ا املبتدأ والخبر.  البحرين في  يون زائريها.

 ال عل الاّلزم املتعّدي إلى م عولين ليس أ له ا املبتدأ والخبر.   وح.البن سجة ال ّ 

 امل عول امل لق. (14-9) حّب وإي ان 
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 املنتصف بعدما دروس الفصل الدراس ّي األّول/                                                                                                                                       الثاني اإلعدادّي            –الصّف 

 التعبير الكتابي اإلمالء والخطّ  الّنحو والصرف املقّرر للحفظ الّنصوص القرائّية املقّررة

 مع .امل عول   الذهن. صير 

كـــــــتـــــــابـــــــة  ـــــــ ـــــــل بـــــــخـــــــّط  -
 .الّنسخ

مرا عة كتابة اله ،ة - -
 املت ّرفة

 مرا عة كتابة ألف -
 الّت ريق

 

 .زيارة  ن كتابة تقرير ـ

  قصة تلخيص ـ

  ـ تو وية كل ة كتابة ـ

من كتاب  27بني العروبة ص

  روافد أدبّية في حّب الوطن
 الحال. القصيدة كاملة

التن ية املائّية في دول الخليج 
 العربّي.

 امل تثنى بإاّل. 

 ظرفا ال،مان وامل ان (10-6) الخليج العربّي 

 الت ييز.  إل غاء.فن ا

 النداء. (1+2ن )ااملق ع من أغاني الر اة دراسة/ ح ظ 

 )الفصل األّول(   اتمالحظ
 التعبير الكتابي في ال صلين. موضو امل  لى  ال لبة   ب  ر  د  ي   •

 ."" بني العروبة " من كتاب "روافد أدبّية في حّب الوطنأبناء الوطن" و إلى“القصيدتان  •

 ق ك ايامل الّلغة العربّية.وطن( في أنش ة متنّو ةك تحّق كتاب )روافد أدبية في حب البقّية نصوص م يوظف املعلّ  •

 ملا قبل املنتصف غير مدر ة في امتحان نهاية ال صل. الق ع الشعرية املقررة للح ظو  )نثرا وشعرا(دروس القراءة  •

 .ي كن أن ي ون من الّنصوص الّشعرّية أو الّنثرّية املقّررةالنّص املقّرر )الّداخلّي( املدرج ض ن امتحان املنتصف أو نهاية ال صل  •

 ة.املقّررة لل صل كامل القوا د واإلنتاج الكتابّي و  اإلمالء امتحان نهاية ال صل يش ل دروس •
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 ما قبل املنتصفدروس  /الثاني الفصل الدراس يّ                                                                         الثاني اإلعدادّي  –الصّف 

 التعبير الكتابّي  اإلمالء والخطّ  الّنحو والصرف املقّرر للحفظ الّنصوص القرائّية املقّررة

 امل.تدريب  من الهدي النبوّي.
 .الّنسخكتابة   ل بخّط  -
 .الّترقيم  المامل مرا عة -

كتابة ه ،ة مرا عة  -
 الق ع والو ل.

مرا عة كتابة الّتاء  -
 املربوطة والّتاء امل توحة.

 كتابة الّضاد والّ اء. -

 

في  طرفين حول قضّية ماك حوار بين كتابة -
 ـ  إطار قّصة

)حدد رياض يك  حدد وقائع  ن تقرير كتابة -
 تكريم...(ح ل تخّرجك ح ل 

 ـ

 

 ت ييز العدد.   وائ،  املّية
من كتاب روافد  45وطني الحبيب ص

 ( 10ـ 1دراسة من ) /أدبّية في حّب الوطن 
(6-10) ---------- 

 العدد.  قصة األلعاب األوملبّية 
 حروف الجّر. (6-1) الّربيع 

  روس الصحراء والحقول 
 

 املضاف إلي . (10-15)
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 املنتصف بعدما دروس الفصل الدراس ّي الثاني/                                                                         الثاني اإلعدادّي  –الصّف 

 التعبير الكتابّي  اإلمالء والخطّ  الّنحو والصرف املقّرر للحفظ الّنصوص القرائّية املقّررة

 .الّنسخكتابة   ل بخّط  - امل نوع من الّصرف لعلتين.  ي  نع غد أفضل.املرأة البحرينّية ودورها ف
مرا عة كتابة اله ،ة  -

 املت ّرفةاله ،ة املتوّس ة و 

 الّتدّرب  لى ما سبق. -
 

 النصح بغر  رسالة كتابة -
 والتو ي 

 

 مقال حجاجي كتابة -

 في  يد األمّ 
 

 النع  الحقيقّي. القصيدة كاملة

 يد.الّتوك  الّ اقة.م تقبل 

 الع ف: معاني  وحروف . (5-1) العامل.
 البدل.  الع ل.في ن ام 

 تدريبامل.   أدبية  كتاب روافدمن  62حنين وشوق ص
 

 (  ّثاني)الفصل الات مالحظ
 

  لى التعبير الكتابي في ال صلين.  ال لبة   ب  ر  د  ي   •

 الوطن".دبّية في حّب " من كتاب "روافد أ حنين وشوق " و" وطني الحبيب القصيدتان "  •

 ق ك ايامل الّلغة العربّيةتحّق بقّية نصوص كتاب )روافد أدبية في حب الوطن( في أنش ة متنّو ةك ف املعلم يوظّ  •

  ع الشعرية املقررة للح ظ ملا قبل املنتصف غير مدر ة في امتحان نهاية ال صل.القو  )نثرا وشعرا(دروس القراءة  •

 .ي كن أن ي ون من الّنصوص الّشعرّية أو الّنثرّية املقّررةالنّص املقّرر )الّداخلّي( املدرج ض ن امتحان املنتصف أو نهاية ال صل  •

 تابي املقّررة لل صل كاملة.القوا د واإلنتاج الكو  اإلمالء امتحان نهاية ال صل يش ل دروس •
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 ما قبل املنتصفدروس /  الفصل الدراس ّي األول                                                                      الثالث اإلعدادّي  –الصّف 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الّتعبير الكتابّي  الّنحو والصرف املقّرر للحفظ الّنصوص القرائّية املقّررة

  تدريبامل  لى ما سبق  دراست .  .من دالئل قدرة  

 ل ـــــــــــ ـــــــــــ ة ـــــــــــّ خـــــــــــ داد ـــــــــــإ •

 .ّي ئاشنإلا عو ضو  لل

 كتابة قصة. •

 تلخيص قصة. •

ـــال   فيظو ت • ــ  ميقر تّ لا ملامــ

 .ا يلس ا يظو ت

 

 . 

األس اء املقصورة واملنقو ة وامل دودة )تثنيتها و  عها  ( 7-1)   . أن  الهوى 

ا(.
ً
   ًعا ساملـــ

 أسلوب االستثناءك امل تثنى بـ )إاّل( .  إلى ولدي.

 دا.امل تثنى بغير وسوى وخال و  كاملة القصيدة  . كن بل ً ا

 -----------------------------------------------  يا شباب العرب.

 الشرط.أسلوب  (8-1) دراسة   .ال ت ل كيف كّنا
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 املنتصف بعدما دروس الفصل الدراس ّي األول /                                                                      الثالث اإلعدادّي  –الصّف 

 )الفصل األّول( اتمالحظ

 والكتابة من خالل املوضو امل القرائّية ) نثًرا وشعًرا (  تدريب ال لبة  لى الك ايامل األساسّية وال ر ية لالست اع والتحّدد والقراءة يتّم   •

 ال صلين.عبير في  لى موضو امل التّ  ة  بل ّ لا ب  ر  ًد ي   •

  " من كتاب "روافد أدبّية في حّب الوطن". موطن الخالدين"  القصيدة •

  تحّقق ك ايامل الّلغة العربّيةالوطن( في أنش ة متنّو ةك  كتاب )روافد أدبية في حّب املعلم بقّية نصوص يوظف  •

ِذف  •  ."امل نوع من الصرف لعّلة واحدة" سر دح 

 الق ع الشعرية املقررة للح ظ ملا قبل املنتصف غير مدر ة في امتحان نهاية ال صل.و  )نثرا وشعرا(دروس القراءة  •

 .ي كن أن ي ون من الّنصوص الّشعرّية أو الّنثرّية املقّررةنهاية ال صل النّص املقّرر )الّداخلّي( املدرج ض ن امتحان املنتصف أو  •

 القوا د واإلنتاج الكتابي املقّررة لل صل كاملة.و  اإلمالء امتحان نهاية ال صل يش ل دروس •

 

 الّتعبير الكتابّي  الّنحو والصرف املقّرر للحفظ لّنصوص القرائّية املقّررةا

من    31ص   24إلى  10موطن الخالدين: من 
  كتاب روافد أدبّية في حّب الوطن

 كتابة رسالة: •  (16 – 10) 
 إخوانية. -
 رس ية  -

ة كتـــــابـــــة  • فقرة و ــــــــــــــ يـــــة في إطـــــار قصــــــــــــــــــّ
قّيا(  )و ــــــــــف الشــــــــــخصــــــــــّيامل خار يا )ِخل 

ِقّيا(ك و ــــــــــف شــــــــــخصــــــــــية في وداخلّيا  ل  )خ 
ة أثنـاء  حـالـة حركـةك و ــــــــــــــف شــــــــــــــخصــــــــــــــيـّ
الع لك و ف م ان مغلق )بي ك متجرك 
ــــف م ـــــان م توح )بحرك  ــ ــ ــ ــ قـــــا ـــــة...(ك و ــ

 (.حديقةك شارع..(ك و ف املشا ر..

 اقتران  واب الشرط بال اء.  الترّدد

 أسلوب الت ضيل ) وغ  واستع االت ( .  اإلن ان وأسرار ال ون 

 أسلوب التعّجب. (6-1)         قليل.م إّن الكرا

 ( . )مرا عةأسلوب االست هام   ووفاء.مروءة 

 أسلوب املدح والذم . (11-5) قيم  ربّية
 تدريبامل  اّمة  لى ما سبق دراست .
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 س ما قبل املنتصف درو  /الثانيالفصل الدراس ّي                                                      الثالث اإلعدادّي الصّف 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الّتعبير الكتابّي  الّنحو والصرف املقّرر للحفظ الّنصوص القرائّية املقّررة

ة  ـــــــ ـــــــل  • تدريبامل  اّمة  لى ما سبق  دراست .  .النبوّي الشريف من الهدي إ ـــــــداد خـــــــ ـــــــّ
 لل وضوع اإلنشائّي.

ـــوع  • ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــوضــ ــ ــ ـــــة مــ ــ ــ ـــــابـ ــ ــ ــــتـ ــ ــ كــ
 . حجاجي

ـــــة حــوار  • ـــــابــ مــتــعـــــــّدد كــتــ
ـــار  ــ ــ ــ ـــي إطــ ــ ــ ــ ـــــراف فـــ ــ ــ األطـــ

 . قّصة
 
 
 

 

 (: 1ّل إلى الّض ائر)إسناد ال عل املعت  .ة بد   بن رواح

 ال عل املثال وال عل األ وف. 
 (:2إسناد ال عل املعتّل إلى الّض ائر)  .الوطن

 ال عل الّناقـص. 
 تدريبامل  لى إسناد ال عل املعتل. (6-1) ك يا وطني أحبّ 

 مصادر ال عل الثالثي املجّرد.  .قافّية في البحرينالخدمامل الثّ 
 د.مصادر ال عل الرباعي املجرّ 

 (5-1) نحن في الخليج 
 مصادر ال عل الثالثي امل،يد.
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 املنتصف بعددروس ما  /الفصل الدراس ّي الثاني                                                     الصّف  الثالث اإلعدادّي 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )الفصل الثاني( اتمالحظ

 ن خالل املوضو امل القرائّية ) نثًرا وشعًرا ( . لى الك ايامل األساسّية وال ر ية لالست اع والتحّدد والقراءة والكتابة م لبة  ال ّ  ب  ر  د  ي    •

 . لى موضو امل التعبير في ال صلين لبة  ال ّ  ب  ر  د  ي   •

  القصيدة " يا الئمي في هوى البحرين " من كتاب "روافد أدبّية في حّب الوطن". •

 .تحّقق ك ايامل الّلغة العربّيةكتاب )روافد أدبية في حّب الوطن( في أنش ة متنّو ةك يوّظف املعّلم بقّية نصوص  •

 الق ع الشعرية املقررة للح ظ ملا قبل املنتصف غير مدر ة في امتحان نهاية ال صل.و  )نثرا وشعرا(دروس القراءة  •

 .ي كن أن ي ون من الّنصوص الّشعرّية أو الّنثرّية املقّررةان املنتصف أو نهاية ال صل النّص املقّرر )الّداخلّي( املدرج ض ن امتح •

 القوا د واإلنتاج الكتابي املقّررة لل صل كاملة.و  اإلمالء امتحان نهاية ال صل يش ل دروس •

 الّتعبير الكتابّي  الّنحو والصرف  ئّيةالقرا وصالنص

من كتاب  52في هوى البحرين ص يا الئمي
 .                      روافد أدبّية في حّب الوطن 

 .التخ يط إل داد ندوة • ه ،ة الو ل وه ،ة الق ع. (1-5)

ـــك • ةتــــابــــة مقــــالـ ـــامل  .ة معلومــــاتيــــّ )  ع معلومـ
 وتض ينها في مقالة.(

 اسم ال ا ل و يغة املبالغة.  .ا نع حياتك 

 اسم امل عول.  .واحة الّ الم

 اس ا ال،مان وامل ان . (5-1) لوا. تعا

 اسم اآللة .  .ح اري والذهب

 أح ن إلى الناس 

 

 تدريبامل  اّمة  لى ما سبق  دراست   (1-7)
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