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 مرحلة اإلعدادّيةالّدراسّية لل املقّرراتتوزيع محتوى كتاب "روافد أدبّية في حّب الوطن" على 

درجة ضمن املقّررات الّدراسّية املراحل الّدراسّية
ُ
صوص املـ

ّ
صوص اإلثرائّية الن

ّ
 الن

ّص  
ّ
ّص  الّصفحة الن

ّ
 الّصفحة الن

 

 

 األّول اإلعدادّي 

 حضن الواحة )شعر(

 يا وطني )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( 

 وطني الحبيب )شعر( 

 )شعر(حنين وشوق 

 إلى أبناء الوطن )شعر(

 27 

45 

62 

81 

 أهواك يا وطني )شعر(

 شرف الشبيبة )شعر(

 حّرّية الشعب )شعر( 

49 

36 

71 

 

الث اإلعدادّي 
ّ
 52 يا الئمي في هوى البحرين )شعر(  الثـ

 إلى األّمة العربية )شعر( 

 بالدي )شعر( 

 )شعر(العربّي تاريخنا 

57 

76 

85 

صوص املقّررة من كتاب "روافد أدبّية في حّب 
ّ
 الوطن" على مقّررات املرحلة اإلعدادّيةتوزيع الن

 الفصل الّدراس يّ 

 املقّرر 

 الفصل الثـاني الفصل األّول 

صوص
ّ
صوص املقّرر للحفظ الن

ّ
 املقّرر للحفظ الن

 

 األّول اإلعدادّي 

                  5-1  15حضن الواحة ص

          41النهضة العربية ص

 

القصيدة 

 7-1  19يا وطني ص - كاملة

 

اني اإلعدادّي 
ّ
 الثـ

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

  27بني العروبة ص

 

القصيدة 

 كاملة

   62ص حنين وشوق 

الث اإلعدادّي 
ّ
 (7-1)  52يا الئمي في هوى البحرين ص ------------- الثـ
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ّ
 ما قبل املنتصفدروس / الفصل الدراس ّي األّول                                                                              األّول اإلعدادّي  –الصف

صوص القرائّية املقّررة
ّ
  القواعد النحوّية املقّرر للحفظ الن

ّ
 الكتابّي  التعبير  اإلمالء والخط

 آداب اإلسالم من

 املعرفة والّنكرة: 

 من أنواع املعارف:

/ الضـــــــــــــــّ ـــــــائــر املــنــ صـــــــــــــــلـــــــة 

 الّض ائر املّتصلة.

 

 رسم ألف الت ريق. 

 كتابة حرف ) ع (. 
ت كيك املوضوع اإلنشائّي   -

 الّسردي إلى عناصره األساسّية.

ة ع ل لل وضوع   -
ّ
إعداد خط

اإلنشائّي الّسردي: )تحديد 

بة(ئيسة األحداث الرّ 
ّ
 مرت

كتابة نّص سردّي ذي بنية ثالثّية   -

)وضع البداية، سياق التحّول، 

ر فيه عناصر 
ّ
وضع الختام( تتوف

 القّصة.

 

 

من كتاب روافد أدبّية في  15حضن الواحة ص

 . حّب الوطن

 (1-5)  

---------- 

 

----------- 

 

 ملاذا نقرأ؟

 من أنواع املعارف: 

 أس اء اإلشارة.

 

 )هاتين(.رسم هاتان 

كتابة الحروف التي تكتب فوق الســـــــــــطر والحروف 

 التي يكتب جزء منها تحت الّسطر. 

 األس اء املوصولة.  التربية املكتبّية

 املضاف إلى معرفة.

 

ا بـ )ال(.
ّ
 رسم االسم املبدوء بالم معرف

ذان 
ّ
تان(. –رسم: )الل

ّ
 الل

ى   عليه 
ّ
أمير البحرين في عهد الرســــــــــــول صــــــــــــل

 
ّ
 م.وسل

 اإلعراب والبناء. 

 املبني من األس اء.

 كتابة اله زة املتوّسطة على نبرة.

 كتابة حرف ) و (.

  خلي ة( محّ د آل)أح د بالدي 

 

 املبنّي من األفعال  (10-16)

 أو الحروف.

 .رسم اله زة املتوّسطة على األلف
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ّ
 املنتصف بعدما دروس الفصل الدراس ّي األّول/                                                                                          األّول اإلعدادّي  –الصف

 
ّ
  القواعد النحوّية املقّرر للحفظ املقّررة ّيةالقرائ صوصالن

ّ
 الكتابّي  التعبير  اإلمالء والخط

 املخترع 

 

عالمات اإلعراب األصـــــــلّية  القصيدة كاملة

 املثّنى.والّ رعّية في 

طة الســـــــــــاكنة املســـــــــــبوقة  رســـــــــــم اله زة املتوســـــــــــّ

 كتابة حرف ) د ( ./  .بحرف متحّرك

ا - رقــيــم تــوفــيــ ـــــــ 
ّ
تــوفــيــف عــالمـــــــات الــتــ

ا.  سلي  

كتابة الّتقرير )رحلة، زيارة، فعالّية، -

 حدث...(

 كتابة بطاقة الّدعوة.-

ســــــــــــــرد ف هـــا األحـــداث-
 
ة    كتـــابـــة قصــــــــــــــــّ

ا. يًّ
ّ
ا خط  سرد 

ر السالم.  القدس عربّية
ّ
 كتابة حرف ) ق ( ./ ألف الت ريق .  ج ع املذك

 ------------ ------- (7-1)          في حّب الوطنأدبية  روافد"كتاب من  19يا وطني ص

 الحرّية

 

ث السالم 
ّ
 ج ع املؤن

 األس اء الخ سة.

 رسم اله زة املتطّرفة املسبوقة بألف .

 كتابة حرف ) غ ( .

 

 بّحار الخليج األكبر. ابن ماجد

 املبتدأ والخبر. 

 أنواع الخبر.

 كتابة حرف ) ج ( .

 كتابة حرف ) ح ( /رسم اله زة في آخر الكل ة.  كان وأخواتها .

 

 األزهار
 رسم اله زة املكسورة وسط الكل ة .  إّن وأخواتها . 

 كتابة حرف الهاء .

   )الفصل األّول( اتمالحظ

   ب َدرَّ   ي 
 
 (.ة )نثرا وشعرايّ ة من خالل املوضوعات القرائعلى الك ايات األساسّية وال رّعية لالست اع والتحّدث والقراءة والكتاب الطلبة

   ب َدرَّ   ي 
 
خّصص حّصة أسبوعّيا لدروس  على الك ايات األساسية وال رعية للتعبير الكتابي في ال صلين. الطلبة

ُ
عبير املقّررةوت

ّ
 .الت

 " يا وطني" من كتاب "روافد أدبّية في حّب الوطن". حضن الواحة" و" القصيدتان 

  غة العربّية. تحّقق)روافد أدبية في حب الوطن( في أنشطة متنّوعة،  كتاببقّية نصوص يوفف املعلم
ّ
 ك ايات الل

  املنتصف غير مدرجة في امتحان نهاية ال صل. القطع الشعرية املقررة للح ظ ملا قبلو  )نثرا وشعرا(دروس القراءة 

  ثرّية املقّررةالنّص املقّرر )الّداخلّي( املدرج ض ن امتحان املنتصف أو نهاية ال صل
ّ
عرّية أو الن

ّ
صوص الش

ّ
 .يمكن أن يكون من الن

 القواعد واإلنتاج الكتابّي و  اإلمالء امتحان نهاية ال صل يش ل دروس  
 
عليم األساس ّي.. املقّررة لل صل كاملة

ّ
انية من الت

ّ
 وكفايات اإلمالء مستمّرة تشمل ما درسه الطالب في الحلقة الث
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ّ
 ما قبل املنتصفدروس / الفصل الدراس ّي الثاني                                                                                                 األّول اإلعدادّي  –الصف

صوص القرائّية املقّررة
ّ
  القواعد النحوّية املقّرر للحفظ الن

ّ
عبير الكتابّي  اإلمالء والخط

ّ
 الت

 

 هذه أمنيتي

ــــع إفراد   ــ ــ ــ ــ ــــل: مواضــ ـــــاعـــ ال ــ

 مع 
 
ال عـــل وتـــأنيثـــه وجوبـــا

 ال اعل.

 . ) عالمات الترقيم  )ال اصلة والنقطة 

 . ) كتابة حرف ) الّراء 

 

ة تتضــــــــــــــّ ن حوارا بين - كتــــابــــة قصـــــــــــــــــّ

 طرفين.

 تلخيص قّصة قصيرة.-

خصّية )تتضّ ن -
ّ
كتابة الّرسالة الش

 سرد أحداث(

 كتابة الّرسالة الّرس ّية.-

 

 الحاجة إلى وحدة عربّية في الخليج.

ــــع   ــ ــ ــ ــ نـــــائـــــب ال ـــــاعـــــل: مواضـ

ـــه  ــ ـــيـــــثــ ـــــأنــ ـــــل وتــ ـــعــ إفـــــراد الـــــ ــ

 مع نائب ال اعل.
 
 وجوبا

 . رقيم
ّ
 عالمات الت

 . ) كتابة حرف ) الّسين 

 

 

 . األيدي املاهرة

 

ـــارع في  (1-7) ــ ــ ــ إعراب ال عل املضــ

 حالتي الرفع والنصب.

 حرف ) الخاء ( . كتابة 

ـــــارع   ال ردوس األخضر ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــل املضـ ـــعــ ــــ ــ جـــــزم الـ

 املعتّل اآلخر.

  ) ـــــد ) ال ــ ــ ــ ــ ــــع  عــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــط الحرف الواقــ ــ ــ ــ ــ ــ ضبـ

 الش سّية والق رّية .

 . ) كتابة حرف ) الالم 

 )التنوين بال تح( رسم ألف التنوين   األفعال الخ سة.  قالت لي جّد ي

 . ) كتابة حرف ) الباء 

 رسم اله زة على الّسطر.  املجّرد واملزيد. (5-1) . األّم 

 . ) كتابة حرف ) الضاد 
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ّ
 املنتصف بعدما دروس الفصل الدراس ّي الثاني/                                                                                                  األّول اإلعدادّي  –الصف

صوص القرائّية املقّررة
ّ
  القواعد النحوّية املقّرر للحفظ الن

ّ
عبير الكتابّي  اإلمالء والخط

ّ
 الت

 املسيرة 
 املقطع )أ(

 (1-6)األبيات 

كتابة الحروف فوق الّســطر أو كتابة   امليزان الصرفّي.

)لإلذاعة الصباحّية، ح ل كتابة كل ة - جزء منها تحته.

 ندوة...( تخّرج، مؤت ر،

 كتابة الّرسالة اإللكترونّية.-

ا - كتابة قّصة  سرد ف ها األحداث سرد 

ي.
ّ
 غير خط

 

 توج هات صحّية:

 من الهدّي النبوّي الشريف.

 )الظاء(.كتابة حرف   املعجم.الكشف في  

في أدبية  روافد"كتاب  من 41النهضة العربية ص

 .           الوطن "حّب 

 )امليم(.كتابة حرف   االست هام وأدواته. القصيدة كاملة

 زاي (.) الكتابة /اله زة املتوسطة على نبرة. ج ع التكسير  القصيدة كاملة الشباب أمل الغد

 العالم بين يديك
تــدريبــات على مــا ســــــــــــــبقــت  

 دراسته.

 اله زة املتوّسطة على الواو.

ين (.
ّ
 كتابة حرف ) الش

 (  الثاني)الفصل  اتمالحظ

 .عالج من خالل النصوص القرائية الك ايات املقررة في االست اع والتحدث والقراءة والكتابة  

   ب َدرَّ   ي 
 
عبير املقّررة راسيين األول والثاني.في ال صلين الّد  عبير الكتابّي على ك ايات التّ  الطلبة

ّ
خّصص حّصة أسبوعّيا لدروس الت

ُ
 .وت

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

  
ّ
 يوف

ّ
غة العربّية.وطن( في أنشطة متنّوعة، تحّق كتاب )روافد أدبية في حب البقّية نصوص م ف املعل

ّ
 ق ك ايات الل

  امتحان نهاية ال صل.ملا قبل املنتصف غير مدرجة في القطع الشعرية املقررة للح ظ و  )نثرا وشعرا(دروس القراءة 

 ( النّص املقّرر)ثرّية يمكنال صل املدرج ض ن امتحان املنتصف أو نهاية  الّداخلّي
ّ
عرّية أو الن

ّ
صوص الش

ّ
 .املقّررة أن يكون من الن

 عليم األساس يّ وكفايات اإلمالء مستمّرة  كاملة.املقّررة لل صل القواعد واإلنتاج الكتابي و  اإلمالء امتحان نهاية ال صل يش ل دروس
ّ
انية من الت

ّ
 .تشمل ما درسه الطالب في الحلقة الث
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ّ
 املنتصفما قبل دروس /الفصل الدراس ّي األّول                                                                                                                                    الثاني اإلعدادّي  –الصف

صوص القرائّية املقّررة
ّ
حو والصرف املقّرر للحفظ الن

ّ
  الن

ّ
 التعبير الكتابي اإلمالء والخط

 تدريبات على ما سبقت دراسته.  من الهدي القرآني من سورة فّصلت.

على كتــــابــــة ج ـــل تــــدريبــــات  -

سخبخ
ّ
 ط الن

رقيم -
ّ
 مراجعة عالمات الت

 مـــــراجـــــعـــــــة رســــــــــــــــــم الـــــهـــــ ـــــزة -

 .املتوّسطة

ــــف )مــا( - ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــذف ألـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  حـــ

 االست هامّية.

ت كيك املوضوع اإلنشائّي -

 الوص ي إلى عناصره األساسّية.

ة ع ل لكتابة فقرة -
ّ
إعداد خط

 وص ّية.

ا - كتابة قّصة تتضّ ن مقطع 

ا  قيًّ
ْ
ا )وصف شخص ِخل وص يًّ

ا قيًّ
 
ل
 
 (وخ

 كتابة بطاقة الّتهنئة-

 

في حّب أدبية  روافد"كتاب الوطن" من  "إلى أبناء

 81ص.      الوطن "
(1-5) 

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

 قائد دون العشرين
إعراب املقصـــــــــور واملنقوص من األســـــــــ اء  

 في حالة امل رد.

 البحرين في عيون زائريها.

زم واملتعّدي  
ّ
 من األفعال.الال

ـــــا ال عـــــــل املتعـــــــّدي  ـــله ـ ــ ــ ــ ــ إلى م عولين أصـــ

 خبر.البتدأ و امل

 وح.
ّ
 البن سجة الط

له ا أصال عل املتعّدي إلى م عولين ليس  

 املبتدأ والخبر.

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

صوص القرائّية املقّررة
ّ
حو والصرف املقّرر للحفظ الن

ّ
  الن

ّ
 التعبير الكتابي اإلمالء والخط

 معه.امل عول   الذهن.عصير 

-  
ّ
سخكتابة ج ل بخط

ّ
 .الن

مراجعة كتابة اله زة - -

 املتطّرفة

 مراجعة كتابة ألف الّت ريق -

 

ا - كتابة قّصة تتضّ ن مقطع 

ا )وصف مكان م توح أو  وص يًّ

 مغلق(.

 تلخيص قّصة قصيرة.-

 .كتابة كل ة توعوّية-

في حّب أدبية  روافد"كتاب من  27بني العروبة ص

 .           الوطن "

 الحال. القصيدة كاملة

.  التن ية املائّية في دول الخليج العربّي.
ّ
 املستثنى بإال

 فرفا الزمان واملكان (10-6) العربّي الخليج 

 الت ييز.  فن اإلصغاء.

 النداء. ( 2+1ن )ااملقطع من أغاني الرعاة 

 )الفصل األّول(   اتمالحظ 
 .عالج من خالل النصوص القرائية الك ايات املقررة في االست اع والتحدث والقراءة والكتابة  

   ب َدرَّ   ي 
 
عبير املقّررة .راسيين األول والثانيفي ال صلين الّد  الكتابّي  عبيرعلى ك ايات التّ  الطلبة

ّ
خّصص حّصة أسبوعّيا لدروس الت

ُ
 .وت

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

  
ّ
غة العربّية.ق وطن( في أنشطة متنّوعة، تحّق كتاب )روافد أدبية في حب البقّية نصوص م يوفف املعل

ّ
 ك ايات الل

  القطع الشعرية املقررة للح ظ ملا قبل املنتصف غير مدرجة في امتحان نهاية ال صل.و  )نثرا وشعرا(دروس القراءة 

 ثرّية املقّررة النّص املقّرر )الّداخلّي( املدرج ض ن امتحان املنتصف أو نهاية ال صل
ّ
عرّية أو الن

ّ
صوص الش

ّ
 .يمكن أن يكون من الن

 عليم األساس ّي. املقّررة لل صل كاملة. القواعد واإلنتاج الكتابّي و  اإلمالء امتحان نهاية ال صل يش ل دروس
ّ
انية من الت

ّ
 وكفايات اإلمالء مستمّرة تشمل ما درسه الطالب في الحلقة الث
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ّ
 ما قبل املنتصفدروس / الثاني الفصل الدراس يّ                                                                         الثاني اإلعدادّي  –الصف

صوص القرائّية املقّررة
ّ
حو والصرف املقّرر للحفظ الن

ّ
  الن

ّ
 التعبير الكتابّي  اإلمالء والخط

 تدريبات.  من الهدي النبوّي.
-  

ّ
سخكتابة ج ل بخط

ّ
 .الن

رقيم عالمات مراجعة -
ّ
 .الت

كتابة ه زة القطع مراجعة  -

 والوصل.

مراجعة كتابة الّتاء  -

 املربوطة والّتاء امل توحة.

اء. -
ّ
 كتابة الّضاد والظ

ا - كتابة قّصة تتضّ ن مقطع 

ا )  مشهد طبيعّي(.وصف وص يًّ

ا بين - كتابة قّصة تتضّ ن حوار 

 طرفين أو أكثر.

كتابة الّتقرير )حدث رياض ي، -

 ح ل تخّرج، ح ل تكريم ...(

في أدبية  روافد"كتاب من  45وطني الحبيب ص

 .10إلى البيت  1 البيت  دراسة من/ .حّب الوطن "

(6-10) ---------- 

 العدد.  قصة األلعاب األوملبّية 

 حروف الجّر. (6-1) الّربيع 

 عروس الصحراء والحقول 

 

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

صوص القرائّية املقّررة
ّ
حو والصرف املقّرر للحفظ الن

ّ
  الن

ّ
 التعبير الكتابّي  اإلمالء والخط

 الّصرف لعلتين.امل نوع من   املرأة البحرينّية ودورها في صنع غد أفضل.
-  

ّ
سخكتابة ج ل بخط

ّ
 .الن

مراجعة كتابة اله زة  -

اله زة املتوّسطة و 

 املتطّرفة

 الّتدّرب على ما سبق. -

 

ا - كتابة قّصة تتضّ ن مقطع 

ا )  حيوان(.وصف وص يًّ

خصّية  سالةالرّ كتابة -
ّ
الش

 )تتضّ ن وصف املشاعر(

 الّرس ّية.كتابة الّرسالة -

 .ملء است ارة طلب-

 النعت الحقيقّي. القصيدة كاملة األمّ في عيد 

اقة.مستقبل 
ّ
 الّتوكيد.  الط

 العطف: معانيه وحروفه. (5-1) العامل.

 البدل.  الع ل.في نظام 

في أدبية  روافد"كتاب من  62حنين وشوق ص

 " حّب الوطن

 
 تدريبات.

اني)الفصل الات مالحظ
ّ
 (  ث

  الك ايات املقررة في االست اع والتحدث والقراءة والكتابة. عالج من خالل النصوص القرائية 

   ب َدرَّ   ي 
 
عبير املقّررة راسيين األول والثاني.في ال صلين الّد  عبير الكتابّي على ك ايات التّ  الطلبة

ّ
خّصص حّصة أسبوعّيا لدروس الت

ُ
 .وت

  " الوطن"." من كتاب "روافد أدبّية في حّب  حنين وشوق " و" وطني الحبيب القصيدتان 

  
ّ
غة العربّيةتحّق بقّية نصوص كتاب )روافد أدبية في حب الوطن( في أنشطة متنّوعة، ف املعلم يوف

ّ
 ق ك ايات الل

  القطع الشعرية املقررة للح ظ ملا قبل املنتصف غير مدرجة في امتحان نهاية ال صل.و  )نثرا وشعرا(دروس القراءة 

  ثرّية املقّررة املقّرر )الّداخلّي( املدرج ض ن امتحان املنتصف أو نهاية ال صلالنّص
ّ
عرّية أو الن

ّ
صوص الش

ّ
 .يمكن أن يكون من الن

 انية من ا وكفايات اإلمالء مستمّرة تشمل ما درسه الطالب في الحلقة القواعد واإلنتاج الكتابي املقّررة لل صل كاملة.و  اإلمالء امتحان نهاية ال صل يش ل دروس
ّ
عليم الث

ّ
لت

 األساس ّي.

 

 

 



10 
 

 
ّ
 ما قبل املنتصفدروس /  الفصل الدراس ّي األول                                                                      الثالث اإلعدادّي  –الصف

 

 

 

 

صوص القرائّية املقّررة
ّ
حو والصرف املقّرر للحفظ الن

ّ
عبير الكتابّي  الن

ّ
 الت

ة عـ ـــــــل لـلـ ـوضـــــــــــــــوع - تدريبات على ما سبقت دراسته.  قدرة  .من دالئل 
ّ
إعـــــــداد خـطـــــــ

ردي( )تحـــــــديـــــــد  اإلنشــــــــــــــــــــائّي )الســــــــــــــّ

بة(
ّ
 األحداث الرئيسة مرت

ة متســــلســــلة األحداث، - كتابة قصــــّ

 مستوفية العناصر.

ا: - ا وصــــــــ يًّ ة مقطع  تضــــــــ ين القصــــــــّ

ا  خصــــــــــــــيــــات خــــارجيــــًّ
ّ

وصــــــــــــــف الشــــــــــــــ

قّيا(، وصـــــــــــــف 
 
ل
 
ا( وداخلّيا )خ قيًّ

ْ
)ِخل

املشاعر، وصف شخصّية في حالة 

حركة، وصــــــــف شــــــــخصــــــــّية في أثناء 

ــــف مكان مغلق )بيت،  ــ ــ الع ل، وصــ

ـــان  ــ ــــف مــكــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــة...( وصـ ـــــاعــ مــتــقــر، قــ

 م توح ) بحر، حديقة، شارع...( 

ا(.األس اء  ( 7-1)   . أنت الهوى 
 
ا سامل  املقصورة واملنقوصة وامل دودة )تثنيتها وج عها ج ع 

( .  إلى ولدي.
ّ
 أسلوب االستثناء، املستثنى بـ )إال

ا  املستثنى  غير وسوى وخال وعدا. كاملة القصيدة  . كن بلس  

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

 )الفصل األّول( اتمالحظ

  .عالج من خالل النصوص القرائية الك ايات املقررة في االست اع والتحدث والقراءة والكتابة  

   ب َدرَّ   ي 
 
خّصص حّصة راسيين األول والثاني.في ال صلين الّد  عبير الكتابّي على ك ايات التّ  الطلبة

ُ
عبير املقّررة وت

ّ
 .أسبوعّيا لدروس الت

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

  ،غة العربّية يوفف املعلم بقّية نصوص كتاب )روافد أدبية في حّب الوطن( في أنشطة متنّوعة
ّ
 تحّقق ك ايات الل

  ِذف ة واحدةدرس "ح 
ّ
 ."امل نوع من الصرف لعل

  القطع الشعرية املقررة للح ظ ملا قبل املنتصف غير مدرجة في امتحان نهاية ال صل.و  )نثرا وشعرا(دروس القراءة 

  ثرّية املقّررةالنّص املقّرر )الّداخلّي( املدرج ض ن امتحان املنتصف أو نهاية ال صل
ّ
عرّية أو الن

ّ
صوص الش

ّ
 .يمكن أن يكون من الن

 عليم األساس ّي. القواعد واإلنتاج الكتابي املقّررة لل صل كاملة.و  اإلمالء امتحان نهاية ال صل يش ل دروس
ّ
انية من الت

ّ
 وكفايات اإلمالء مستمّرة تشمل ما درسه الطالب في الحلقة الث

 

 

 

صوص القرائّية املقّررة
ّ
حو والصرف املقّرر للحفظ الن

ّ
عبير الكتابّي  الن

ّ
 الت

  اقتران جواب الشرط بال اء.  الترّدد

ا - تــوفــيــف عــالمـــــــات الــتــرقــيــم تــوفــيــ ـــــــ 

ا.   سلي  

خصّية.-
ّ
رات الش

ّ
 كتابة املذك

 كتابة اإلعالن-

 أسلوب الت ضيل )صوغه واستع االته( .  اإلنسان وأسرار الكون 

 أسلوب التعّجب. (6-1)         قليل.إّن الكرام 

 ( . )مراجعةأسلوب االست هام   ووفاء.مروءة 

 املدح والذم . أسلوب (11-5) قيم عربّية

 تدريبات عاّمة على ما سبق دراسته.
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ّ
 / دروس ما قبل املنتصف الثانيالفصل الدراس ّي                                                      الثالث اإلعدادّي الصف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

صوص القرائّية املقّررة
ّ
حو والصرف املقّرر للحفظ الن

ّ
عبير الكتابّي  الن

ّ
 الت

 تدريبات عاّمة على ما سبقت دراسته.  .النبوّي الشريف من الهدي

ـــــائي ال جا ي - ــ ــــوع اإلنشـــ ــ ــ ت كيك املوضــ

 إلى عناصره األساسّية.

ة ع ل لل وضـــوع اإلنشـــائّي -
ّ
إعداد خط

 )تحديد األفكار الّرئيسة...()ال جا ّي( 

د فـكـرة أو - كـتـــــــابـــــــة نـّص ةـجـــــــا ـّي يـؤيـــــــّ

 يعارضها.

 (: 1إسناد ال عل املعتّل إلى الّض ائر)  .ةعبد   بن رواح

 ال عل املثال وال عل األجوف. 

 (:2إسناد ال عل املعتّل إلى الّض ائر)  .الوطن

 ال عل الّناقـص. 

  (6-1) ك يا وطني أحبّ 

 الخدمات 
ّ
 مصادر ال عل الثالثي املجّرد.  .قافّية في البحرينالث

 مصادر ال عل الرباعي املجّرد.

 (5-1) نحن في الخليج 
 مصادر ال عل الثالثي املزيد.



13 
 

 

 الثالث
ّ
 املنتصف بعد/ دروس ما الفصل الدراس ّي الثاني                                                     اإلعدادّي  الصف

 )الفصل الثاني( اتمالحظ

   القرائية الك ايات املقررة في االست اع والتحدث والقراءة والكتابة. عالج من خالل النصوص 

   ب َدرَّ   ي 
 
عبير املقّررة راسيين األول والثاني.في ال صلين الّد  عبير الكتابّي على ك ايات التّ  الطلبة

ّ
خّصص حّصة أسبوعّيا لدروس الت

ُ
 .وت

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

  م بقّية نصوص
ّ
ف املعل

ّ
غة العربّية.كتاب )روافد أدبية في حّب الوطن( في أنشطة متنّوعة، يوف

ّ
 تحّقق ك ايات الل

  القطع الشعرية املقررة للح ظ ملا قبل املنتصف غير مدرجة في امتحان نهاية ال صل.و  )نثرا وشعرا(دروس القراءة 

  ثرّية املقّررةالنّص املقّرر )الّداخلّي( املدرج ض ن امتحان املنتصف أو نهاية ال صل
ّ
عرّية أو الن

ّ
صوص الش

ّ
 .يمكن أن يكون من الن

 علوكفايات اإلمالء مستمّرة تشمل ما درسه الطالب في االقواعد واإلنتاج الكتابي املقّررة لل صل كاملة.و  اإلمالء امتحان نهاية ال صل يش ل دروس
ّ
انية من الت

ّ
 يم األساس ّي.لحلقة الث

حو والصرف  ئّيةالقرا وصالنص
ّ
عبير الكتابّي  الن

ّ
 الت

كتاب  من 52يا الئمي في هوى البحرين ص

              .في حّب الوطن "أدبية  روافد"

(1-5)  

كتابة نّص ةجا ّي قائم على -

 الحوار بين طرفين أو أكثر.

ا بين - ا حواريًّ تض ين القّصة مقطع 

 طرفين أو أكثر.

خصّية الّرسالةة كتاب-
ّ
 ) غرض الش

 الّنصح والّتوجيه(

 اسم ال اعل وصيغة املبالغة.  .اصنع حياتك

 اسم امل عول.  .واحة الّسالم

 .اس ا الزمان واملكان (5-1) لوا.  عا

 .اسم اآللة  .ح اري والذهب

  (7-1) أحسن إلى الناس 


