
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج القطرية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://almanahj.com/qa                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد المستوى الثالث اضغط هنا                                              

                 https://almanahj.com/qa/3                   

* للحصول على جميع أوراق المستوى الثالث في مادة لغة انجليزية ولجميع الفصول, اضغط هنا                                           

                 https://almanahj.com/qa/3english                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد المستوى الثالث في مادة لغة انجليزية الخاصة بـ الفصل األول  اضغط هنا                            

        

                  https://almanahj.com/qa/3english1                   

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ المستوى الثالث اضغط هنا                                

                  https://almanahj.com/qa/grade3                   

        للتحدث إلى بوت المناهج القطرية على تلغرام:  اضغط هنا                        

                  https://t.me/qacourse_bot                                  
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 قسم اللغة العربية  - إدارة التوجيه التربوي 

 م2022- 2023األكاديمي لعام ا

 

 األول األسبوع 
21 - 25/8 /2021 

  تهيئة عامة في املهارات األساسية التهيئة 
  من أخالق املؤمن  - النبوةمن هدي  التمهيد 

 الثاني األسبوع 
28/8 /– 1 /9   /2022 

 األولى
  ليتني سمعت الكالم القراءة 

  الفعل املاض ي التدريبات اللغوية 

 لثالثاألسبوع ا
4 - 8/9 /2022 

 األولى
  الحركات الطويلة والحركات القصيرة - اإلمالء

  حمد والكبريت  التعبير الكتابي 
  األرنب الكريم  - االستماع 

 (. 5-1) اتاألبيحفظ  - ا حفظ هللا تميم   - القراءة  الثانية

 رابع األسبوع ال
11 - 15/9 /2022 

 لثانيةا
ا  - القراءة    تابع/ حفظ هللا تميم 

  الفعل املضارع   - التدريبات اللغوية 
  التاء املربوطة والتاء املفتوحة - اإلمالء

 خامساألسبوع ال
18 - 22/9 /2022 

 الثانية
  ز(  -خط النسخ )ر  - الخط 
  في يومنا الوطني  - التحدث

  متحف األطفال في قطر  - القراءة  الثالثة

 دساألسبوع السا
25 - 29/9 /2022 

 الثالثة
  ض(-خط النسخ )ص  - الخط 
  تدريبات إمالئية  - اإلمالء

 القصيدة كاملة. حفظ  - رأيت نملة إني   - القراءة  الرابعة 

 سابعاألسبوع ال
2 - 6/10/2022 

 الرابعة 
  الشدة  - اإلمالء
  ن(  –خط النسخ )م  - الخط 

  الدالفين   - االستماع 
  كيف تصنع حصالة نقود؟   - القراءة  الخامسة 

 الثامناألسبوع 

9 - 13 /10 /2022 
 الخامسة 

  حصالة نقود؟ كيف تصنع  ع/تاب - القراءة 

  أسماء اإلشارة - التدريبات اللغوية 

  الالم الشمسية - اإلمالء

 تاسعألسبوع الا
16 - 20/10/2022 

 الخامسة 
  كيف أزرع نبتة؟ - التعبير الكتابي 

  ش( -خط النسخ )س الخط 
  صنع طائرة ورقية  - التحدث

  إنها زهرة واحدة  - القراءة  دسة اسال

 شرااألسبوع الع
23 - 27/10/2022 

 السادسة 
  إنها زهرة واحدة  ع/تاب- القراءة 

  العطف )الواو، ثم( - التدريبات اللغوية 
  الخروف والثعلب الغدار - التعبير الكتابي 

  السين وسوف التدريبات اللغوية  السابعة

 عشر الحادياألسبوع 
30/10- 3 /11 /2022 

 السابعة
  ل( -النسخ )ك خط  - الخط 
  تدريبات إمالئية  - اإلمالء

  مراجعة وتعزيز ما سبق دراسته   

 2022نوفمبر 14إلى  6اختبارات نهاية الفصل الدراس ي األول من 
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 منسجمة مع املهارات واملوضوعات املحددة في هذه الخطة.   يراعى تعويض فاقد التعلم بتنفيذ أنشطة -

 
 : الدروس اإلثرائية

 ذ(. -الوحدة األولى: خط النسخ )د -

 االستماع رحلة ممتعةالوحدة الثانية:  -
 - )  التعبير الكتابي: زهور من بالدي – الوحدة الثالثة: التدريبات اللغوية )إنَّ
 الوحدة الرابعة: التدريبات اللغوية )كان(.  - 
 .تدريبات إمالئية، ظ( ضمن دروس الخط األخرى ، )ط الحرفينيتم شرح مالحظة:  ظ( -الوحدة السادسة: خط النسخ )ط  -
 الوحدة السابعة: القراءة: أخالقي، التحدث: حسن املعاملة. -

 


