
 

 

 

Key Stage 3 Curriculum Map 2020-21 

 Term 1 

 الفصل الدراسي األول                                              لغة عربية للعرب :المادة السابع  :الصف

العنوان -الموضوع  الربط باإلمارات –مهارات التعلم  األهداف    قراءة إثرائية /الواجب المنزلي  
Induction, curriculum orientation and expectations 

Baseline assessments 
 

   

 ( ثالثة أسئلةقصة قصيرة)   القصة.عناصرأن يحلل المتعلم 
 .أن يبدي المتعلم رأيه في اآلراء المقدمة 

 ت إبداعيةاكتابة موضوع 
 باستخدام األسلوب اإلنشائي.

 .مهارة تلخيص القصة 

  تابع المرفقات على موقع
 المدرسة

 ( حب الوطننص شعري) 
 بالغة:األسلوب الخبري واإلنشائي 

 -.أن يوضح الفكرة الرئيسة واألفكار الفرعية 
 . ًأن يحلل النص تحليالً فكرياً ونقدياً وبالغيا 
 أن يفرق بين اإلسلوب الخبري واإلنشائي 

  إنشاء جمل تحتوي على جمل
 وتراكيب

  مهارة شرح وتحليل النصوص
 األدبية

  تابع المرفقات على موقع
 المدرسة

 ( مكتب محمد بن راشدنص معلوماتي)   أن يميز المتعلم بين األفكار الفرعية والرئيسة
 من النص األدبي.

  أن يوظف المتعلم األفكار الواردة بالنص في
 تقديم نماذج أدبية مماثلة.

  تحليل المعلومات الصريحة
 والضمنية.

  االستشهاد بمصادر متنوعة من
األدلة التي تدعم رأي المتعلم 

 من إحصاءات وأرقام ومواقف.

  تابع المرفقات على موقع
 المدرسة

  الجملة االسمية والجملة الفعلية(نحو( 
 )كتابة )كتابة نص سردي 

 
 

 عالمات االسم الفرعية  أن يفرق المتعلم بين
 واألصلية في الجمل االسمية والفعلية.

  تفسيريًاأن يؤلف المتعلم نًصا. 

  يبحث المتعلم بفاعلية عن
المعلومات المتصلة بموضوع 

 بحثه.
 ةسردي كتابة نصوص. 

  

  تابع المرفقات على موقع
 المدرسة

 ( غريزة العودة إلى الوطناستماع) 
 (غيريةتقديم عرض بعنوان سيرة ) تحدث 

  أن يفهم المتعلم مضمون المادة المسموعة
منة.  والرسائل المضَّ

 .يعد مخطًطا ألفكار بمنهجية تنظيمية متوازنة 

 .القدرة على تقديم عروض 
  القدرة على المناقشة وعرض

  وجهة النظر.

  تابع المرفقات على موقع
 المدرسة

Half Term 
 ( حلم وجهلقصة قصيرة) تحديد قصة إثرائية   يحلل المتعلم القصة.أن 

 .أن يبدي المتعلم رأيه في اآلراء المقدمة 
 ت إبداعية اكتابة موضوع

 باستخدام األسلوب اإلنشائي.
 .مهارة تلخيص القصة 

  تابع المرفقات على موقع
 المدرسة

 ( حب الوطننص شعري)  تحديد نص شعري
 .إثرائي

 :أنواع التشبيه  بالغة  

 -الفرعية. أن يوضح الفكرة الرئيسة واألفكار 
 . ًأن يحلل النص تحليالً فكرياً ونقدياً وبالغيا 
 أن يفرق بين اإلسلوب الخبري واإلنشائي 

  مهارة شرح وتحليل النصوص
 .األدبية

  تابع المرفقات على موقع
 المدرسة



  تفسير كلمات النص مستنتًجا
الدالالت التعبيرية )اإليحائية 

 والمجازية(

 ( اختراع حساب الوقت قبل نص معلوماتي
 .(الساعات

 كتابة مقال. 

  أن يميز المتعلم بين األفكار الفرعية والرئيسة
 من النص األدبي.

  أن يوظف المتعلم األفكار الواردة بالنص في
 تقديم نماذج أدبية مماثلة.

  تفسير الكلمات والمصطلحات
والعبارات ذات المعاني الداللية 

 والمجازية.
  تحليل أسلوب المؤلف في

 و غايته.عرض وجهة أ

  تابع المرفقات على موقع
 المدرسة

 (كان وأخواتهانحو). 
  (سيرة ذاتيةكتابة )كتابة. 

  عالمات االسم الفرعية  أن يفرق المتعلم بين
 واألصلية في الجمل االسمية والفعلية.

 .أن يؤلف المتعلم نًصا السردي 

  يحدد االقتباسات والبيانات
المالئمة لموضوعه ويدمجها 

 فيه.
  المنتج النهائي من يعرض

خالل الوسائل المطبوعة أو 
 الوسائط المتعددة.

  تابع المرفقات على موقع
 المدرسة

 ( وقتك وهاتفك الذكياستماع). 
 (تقديم عرضتحدث). 

  أن يفهم المتعلم مضمون المادة المسموعة
منة.  والرسائل المضَّ

 .يعد مخطًطا ألفكار بمنهجية تنظيمية متوازنة 

  عروض.القدرة على تقديم 
  القدرة على المناقشة وعرض

 وجهة النظر. 

  تابع المرفقات على موقع
 المدرسة

  نص شعري 
 . بالغة:التشبيه البليغ 

 -.أن يوضح الفكرة الرئيسة واألفكار الفرعية 
 . ًأن يحلل النص تحليالً فكرياً ونقدياً وبالغيا 
 أن يفرق بين اإلسلوب الخبري واإلنشائي 

  النصوص مهارة شرح وتحليل
 األدبية.

  تفسير كلمات النص مستنتًجا
الدالالت التعبيرية )اإليحائية 

 والمجازية(

  تابع المرفقات على موقع
 المدرسة

 (رحمة للعالمينقصة) .تحديد قصة إثرائية  .أن يحلل المتعلم القصة 
 .أن يبدي المتعلم رأيه في اآلراء المقدمة 

  مهارة شرح وتحليل النصوص
مثل القصة والرواية  األدبية

 .والمسرحية مفرقًا بينهم
  يميز بين تقنية الوصف والسرد

 والحوار

  تابع المرفقات على موقع
 المدرسة

                                                                                                                Winter Break 
 

 

 


