المنهج الشتوي الصف الثالث – ٢٠١٩
The submission of the final written project is due on Tuesday April
16th
مراجعة من خالل امتحان نصف العام
صف يوم الثالثاء ١/٨
واجب يوم الخميس ١/١٠
10:45-10:05
صف يوم الخميس
١/١٠
11:25-10:45
صف يوم الثالثاء ١/١٥
واجب يوم الثالثاء
١/١٥
واجب يوم الخميس ١/١٧

10:45-10:05
11:25-10:45

تحضير العبارات ص  146عمل تمرين (( )9أ) و(ب) ص،147
تفعيل العبارات من خالل أسئلة وأجوبة
قراءة خارجية
االستماع للثقافة ص  148عمل تمرين ( )11ص  + 148قراءة النص الرئيسي ص
 149عمل تمرين ( )12ص 148وعمل تمرين ( )14ص151 ،150
مناقشة استماع الثقافة ص .148
قراءة النص الرئيسي ص  149وعمل تمرين ( )13ص 150وت  15ص 151

(مراجعة الممنوع من الصرف ص  )124وتحضير “قواعد " أفعل التفضيل
 +وزن فُ ْعلى" ص +156 , 155عمل تمرين  18ص )3-1( 156عمل تمرين
( )19ص)1-5( 157
(مراجعة الممنوع من الصرف ص  )124عمل تمرين  18ص)4-7( 156
صف يوم الخميس 10:45-10:05 ١/١٧
ُ
تفعيل قواعد " أفعل التفضيل  +وزن ف ْعلى" من خالل نشاطات أخرى  +عمل
تمرين  18ص)1-3( 156
قراءة  /استماع خارجي
11:25-10:45
Brainstorming and outline
Submission of draft 1due Tuesday
January 23rd
تحضير قواعد " التمييز " ص  159عمل تمرين ( )21ص.160
واجب يوم الثالثاء ١/٢٢
صف يوم الثالثاء 10:45-10:05 ١/٢٢
تفعيل قواعد " قواعد " التمييز والمقارنة باستخدام التمييز " " من خالل
نشاطات أخرى
عمل نشاط قراءة ت  23ص 161
11:25-10:45
تحضير مفردات الدرس السادس ص  171 ،170 ،169وعمل  4ص ،175
واجب يوم الخميس ١/٢٤
 )7-1( 177 ،176و ت  5ص  .177عمل ت  2ص  .173عمل نشاط قراءة
ت  28ص ( 196 ،195أ) (القراءة السريعة فقط)
تفعيل مفردات الدرس السادس من خالل نشاطات مختلفة وعمل ت )1-6( 10
صف يوم الخميس 10:45-10:05 ١/٢٤
وعمل ت  7ص .178
عمل نشاط قراءة ت  28ص ( 196 ،195ب) ( القراءة في الصف فقط )
11:25-10:45
تحضير عبارات الدرس السادس ص  180وعمل ت ( 11أ) (ترجمة ب ،ج
واجب يوم الثالثاء ١/٢٩
من ص  180فقط) وعمل ت (11ب) ( 5 ،1فقط) .عمل نشاط استماع ت 29
ص ( .198المرأة والحجاب في المجتمع العربي)
تفعيل عبارات الدرس السادس من خالل نشاطات مختلفة.
صف يوم الثالثاء 10:45-10:05 ١/٢٩
عمل نشاط استماع ت  30ص ( 199المرأة والحجاب في المجتمع العربي)
11:25-10:45
تحضير قواعد الحال ص  190 ،189 ،188 ،187وعمل ت  20ص  190و
واجب يوم الخميس ١/٣١
ت  21ص .191
تفعيل قواعد الحال من خالل نشاطات مختلفة و " استخدام كتاب أدوات الربط
صف يوم الخميس 10:45-10:05 ١/٣١
"
قراءة خارجية
11:25-10:45
Introduction and a thesis statement
Submission of draft 2due Tuesday,
February 5th

واجب يوم الثالثاء ٢/٥
صف يوم الثالثاء ٢/٥

10:45-10:05
11:25-10:45

واجب يوم الخميس ٢/٧
صف يوم الخميس ٢/٧

10:45-10:05
11:25-10:45

واجب يوم الثالثاء ٢/١٢

صف يوم الثالثاء ٢/١٢

10:45-10:05
11:25-10:45

واجب يوم الخميس ٢/١٤
صف يوم الخميس 10:45-10:05 ٢/١٤
11:25-10:45

واجب يوم الثالثاء ٢/١٩
صف يوم الثالثاء ٢/١٩

قراءة النص الرئيسي ص  ،185 ،184وعمل ت  16ص  186وعمل ت 18
ص  186وتحضير أوزان الفعل " فاعل وتفاعل “ص  175 ،174وعمل ت
ص .175
قراءة النص الرئيسي ص  ،185 ،184وعمل ت  17ص  186عمل ت 19
ص .187
تفعيل أوزان الفعل " فاعل وتفاعل “ص .175 ،174
تحضير قواعد االسم المنقوص ص  192 ،191وعمل ت  24ص .193
تحضير قواعد الفعل الذي يبدأ جذره بــ (و) ص  194وعمل ت  27ص 195
تفعيل قواعد االسم المنقوص ص  192 ،191وعمل ت  25ص  .193تحضير
قواعد الفعل الذي يبدأ جذره بــ (و) ص  194وعمل ت  26ص 195
عمل نشاط استماع خارجي
تحضير عبارات الدرس السابع ص  212وعمل ت ( 9أ) (ترجمة ج ،د فقط)
صـل/ي ( أ ) مع ( ب ) لتكوين نَظـْم  /او تركيب
ص  212عمل ت ص ( 2أ) ِ
شائع و ت ص ( 2ب) ضع عالمة صح (√) أمام العبارة الصحيحة و عالمة
خطأ (×) أمام العبارة الخاطئة .من نشاط االستماع :إلغاء حظر ارتداء
الحجاب في المدارس التركية
https://www.youtube.com/watch?v=I7_CLC0sTys
تفعيل عبارات الدرس السابع ص  212من خالل نشاطات مختلفة
ت د-أجب عن األسئلة التالية .ص 3من نشاط استماع إلغاء حظر ارتداء
الحجاب في المدارس التركية
تحضيير مفردات الدرس السابع ص  ٢٠٦ ،٢٠٥ ،٢٠٤وعمل ت  ٥ص
٢٠٩و ٢١٠وت  ٤ص  .٢٠٨تحضير عبارات الدرس السابع ص 212
وعمل ت ( 9أ) (ترجمة ج ،د فقط) ص 212
تفعيل مفردات الدرس السابع ص  ٢٠٦ ،٢٠٥ ،٢٠٤وعمل ت  ٥ص
٢٠٩و ٢١٠وت  ٤ص .٢٠٨
وتفعيل عبارات الدرس السابع ص  212من خالل نشاطات مختلفة .

تحضير لالمتحان
امتحان

Introduction, thesis statement and the body Submission of draft 3 due Tuesday,
February 26th
قراءة النص الرئيسي ص ،217وعمل ت  (12آ ،ب) ص  ،216وعمل ت 14
واجب يوم الخميس ٢/٢١
ص  4 ،3( 218فقط ).
النص الرئيسي ص  ، 217وعمل ت  13ص  ،218وعمل ت  14ص 218
صف يوم الخميس 10:45-10:05 ٢/٢١
( 2 ,1فقط).
11:25-10:45
وعمل ت  ١٥ص ٢٢٠
تحضير قواعد الفعل األمر والنهي والم األمر  223 ،222 ،221 ،220وعمل
واجب يوم الثالثاء ٢/٢٦
ت  16ص  223وتحضير ت  223للمحادثة في الصف
تفعيل قواعد الفعل األمر والنهي والم األمر من خالل نشاطات مختلفة
صف يوم الثالثاء 10:45-10:05 ٢/٢٦
تفعيل ت  223محادثة في الصف
11:25-10:45
تحضير قواعد كان وأخواتها والسرد ص  224وعمل كتابة ت  18ص 224
واجب يوم الخميس ٢/٢٨
والتحضير للمحادثة في الصف .تحضير قواعد ما التعجبية ص  225وعمل
ت  19ص 225
تفعيل قواعد كان وأخواتها والسرد ص  224تفعيل قواعد ما التعجبية ص
صف يوم الخميس 10:45-10:05 ٢/٢٨
 225من خالل نشاطات مختلفة وعمل ت  3ص 239
عمل محادثة في الصف ت  18ص .224
11:25-10:45
تحضير مفردات الدرس الثامن ص  236 ،235 ،234وعمل ت  1ص
واجب يوم الثالثاء ٣/١٢
 238 ،237و ت  2ص  .239تحضير " ـــئذ “وعمل ت  7ص .242

صف يوم الثالثاء ٣/١٢

10:45-10:05
11:25-10:45

واجب يوم الخميس ٣/١٤
10:45-10:05
11:25-10:45

صف يوم الخميس ٣/١٤

واجب يوم الثالثاء ٣/١٩
صف يوم الثالثاء ٣/١٩
Submission of draft 4due Tuesday,
March 19th
واجب يوم الخميس ٣/٢١
صف يوم الخميس 10:45-10:05 ٣/٢١
11:25-10:45
واجب يوم الثالثاء ٣/٢٦
صف يوم الثالثاء ٣/٢٦

10:45-10:05
11:25-10:45

تفعيل مفردات الدرس الثامن من خالل نشاطات مختلفة وعمل  8ص ،241
 )8-1( 242و ت  5ص .240
وتفعيل " ـــئذ " من خالل نشاطات مختلفة
تحضير عبارات الدرس الثامن ص  244 ،243وعمل ت ( 11أ) (ترجمة ب،
ج ،د فقط) ص  244 ،243وعمل ت ( 11ب) ( 5 ،2 ،1فقط) ص ،243
 .244عمل نشاط قراءة ت  23ص .263 ،262 ،261
تفعيل عبارات الدرس الثامن ص  244 ،243من خالل نشاطات
عمل نشاط متابعة لقراءة ت  23ص 263 ،262 ،261

تحضير لالمتحان
امتحان
Introduction, the thesis statement, the body, and the
conclusion
قراءة النص الرئيسي ص  249 ،248وعمل ت  14ص  247وعمل ت 16
ص ( 251 ،250ب فقط).
قراءة النص الرئيسي ص  249 ،248وعمل ت  15ص  250عمل ت 17
ص .251
عمل نشاط اضافي.
تحضير قواعد أوزان الفعل ص  257 ،256 ،255 ،254وعمل ت  21ص
 259عمل نشاطات أخرى تحضير قواعد ما  ....من ص  253وعمل ت 19
ص .253
تفعيل قواعد أوزان الفعل ص  257 ،256 ،255 ،254وعمل ت  20ص
 258وعمل نشاطات أخرى
تفعيل قواعد ما  ....من ص 253

واجب يوم الخميس ٣/٢٨
صف يوم الخميس ٣/٢٨
Revision and Editing Submission of draft 5 due Tuesday
April 2nd
Submission of final draft of the and project
Submission of the final draft due
Tuesday, April 16th
واجب يوم الثالثاء ٤/٢
Oral Presentation
واجب يوم الثالثاء ٤/٢
Oral Presentation

Oral Presentation
Oral Presentation

واجب صف يوم الخميس ٤/٤

Oral Presentation

واجب صف يوم الخميس ٤/٤

Oral Presentation

واجب يوم الثالثاء ٤/١١

االستعداد لالمتحان النهائي

واجب يوم الثالثاء ٤/١١

االستعداد لالمتحان النهائي

