
 دليل املنهج الدراسي 
األوىل :لفرقةا                      اللغة العربية :املادة  

5األسبوع:   
 الكلمات

 مهارة اإلستماع
 اللغة العربية

========= 
 ساعة واحدة
: الوقت  
:الفصل   

 الوحدة الثانية:
 الموضوع:

 !ما أمجَل املدرسَة 
 احملتويات:

 1.1 
 األهداف:

 :قدرة الطالب على 
  االستماع إىل الكلمات

الصوت  حيثوتصنيفها من 
 لةوالدال

 الستماع إىل الكلمات ا
 .وتصنيفها امسا وفعال

  اآلتيةحفظ الكلمات: 
 ُمدِيرُ ال -
 َكاِتبال -
 َبائِعال -
 ُمعِّلمال -
 َحاِرسال -
 َمْطعمال -
 َمْلَعبال -
 الُمَصلَّى -
 الَمقِصفُ  -
 الَمَمر   -

 األنشطة:
  وشرحه شرحااملوضوع  بتقدمييقوم املعلم 

 .وافيا
  يطلب من يقرأ املعلم الكلمات مث

 .األحرف املطلوبةتصحيح  الطالب
 د ش ص ع خ
     
     
 .أي اقتراح مقبول* 

 الكلمات ويصنفوهنا الطالب  مييز
 أمام الفعل (X)(أمام االسم و√)بعالمة
  اخلريطة  اجلدول  البائع
  القاعة  اإلدارة  ديرامل

  واسع  احلارس  الورشة
  املعلم)ميكن أن يستخدم 

 ) Barcodeرمز
 لتدريب:ا
 يستمع الطالب إىل الكلمات ويكرروهنا 

 (72-72لصفحة )ا
 النقد الذاتي: 

  
 

 



 مهارة الكالم
 اللغة العربية

========= 
 دقيقة 03  

 الوقت :
الفصل:   

 الموضوع:
 !ما أمجَل املدرسَة 

 المحتويات:
 2.1 

 األهداف:
 :قدرة الطالب على 
  االستخدام الشفهي لألفعال

الفعل املضارع  :من املكونة
  :(هو,هيبالضمري ) املتصل
 , هي تكتب هو يكتب 
   مصفات معلميهكر ذ 

 . من الكلمات شفهيا بعدد

 األنشطة:
 وشرحه شرحااملوضوع  يقوم املعلم بتقدمي 

 .وافيا
  ويتابعه الطالبأ املعلم الكلمات يقر 

 .(مجاعيا)فرديا/( 5)صفحة 
 باستخدام آلة العرض يعرض املعلم الصور 

(LCD) النطق( يسموهنا والطالب(. 
 التدريب:

 لمات ويكرروهنا بطريقة يذكر الطالب الك
 (72صفحة ).نطق صحيحة

 النقد الذاتي: 
  
 

 

 مهارة القراءة
 اللغة العربية

========= 
 ساعة واحدة  

 الوقت :
الفصل:   

 الموضوع:
  املدرسَة!ما أمجَل 

 المحتويات:
 3.1 

 :األهداف
 :قدرة الطالب على 
  قراءة الكلمات وتصنيفها
 (مفرد ومثنى وجمع مذكر)

 

 األنشطة:
 وشرحه املوضوع  يقوم املعلم بتقدمي

 .وافيا شرحا
  ويتابعه الطالبيقرأ املعلم الكلمات 

 .(مجاعيا)فرديا/( 6)صفحة 
  باستخدام آلة الكلمات يعرض املعلم

 بالبطاقة. وأ( LCD) العرض
 التدريب:

  يقرأ الطالب الكلمات ويكرروهنا بطريقة
 (03صفحة ) .نطق صحيحة

 النقد الذاتي: 
  
 

 



 مهارة  الكتابة

 اللغة العربية
========= 

 دقيقة 03  
 الوقت :

الفصل:   

 الموضوع:
 !ما أمجَل املدرسَة 

 المحتويات:
 .14 

 األهداف:
 :قدرة الطالب على 
  االستخدام التحريري لألمساء

ناسبة للمواق  مع الكركيز امل
 على: 
المفرد األمساء الظاهرة :  –أ 

 مذكرالمع جوالمثنى و 
 متدوين صفات معلمته 

 بقائمة الكلمات

 األنشطة:
  وشرحه يقوم املعلم بتقدمي  املوضوع

 .وافيا شرحا
  ( 01ميارس الطالب التدريبات )صفحة

 .(مجاعيا)فرديا/
 التدريب:

  يكتب الطالب التدريبات كتابة
 (01)صحيحة

 النقد الذاتي: 
 
 

 دليل المنهج الدراسي
  



 
األولى :لفرقةا                      اللغة العربية :المادة   

6األسبوع:   
 التراكيب

 إلستماعا  مهارة

 اللغة العربية
========= 

 ساعة واحدة  
 الوقت :

الفصل:   

 الموضوع:
 !ما أمجَل املدرسَة 

 المحتويات:
 1.7 

 األهداف:
 :قدرة الطالب على 
  االستماع إىل الكراكيب

 وتصنيفها إضافية ونعتية
  جابة صحيحةإإجابة األسئلة. 
  اآلتيةحفظ الكلمات: 

 برتَ خْ المُ  -
 ةارَ دَ اإِل  -
 ةاعَ القَ  -
 بةتَ كْ المَ  -
 ةاحَ السَّ  -
 ةشَ رْ الوَ  -
 ةطَ يْ رَ الخَ  -
 عاسِ وَ  -
 ب  يِّ طَ  -
 ير  بِ كَ   -

 األنشطة:
  وشرحه شرحايقوم املعلم بتقدمي  املوضوع 

 .وافيا
  الطالب صنيفهامث ي الكراكيبيقرأ املعلم 

 .(مجاعيا. )فرديا/إضافية ونعتية يلإ
  بوضع  هايل الكراكيب مث صنفإاستمع

 (X)و ضايفاإل كيبأمام الكر (√)عالمة
 نعيتالكركيب أمام ال

عصير  
 الفواكه

الكعكة  
 اللذيذة

عيد  
 الميالد

 

القهوة 
 الّساخنة

صالة  
 الضيوف

هدايا  
 الحفلة

 

البلونات 
 الملّونة

األخ  
 الكبير

األرز  
 المقلي

 

  املعلم رمز)ميكن أن يستخدمBarcode 
( 

 التدريب:

  يكرروهناو  الكراكيب إيلالطالب يستمع 
 (72الصفحة )
 النقد الذاتي: 

  
 

 



 مهارة الكالم
 اللغة العربية

========= 
 دقيقة 03  

 الوقت :
۰۳الفصل:   

 املوضوع:
 !ما أمجَل املدرسَة 

 احملتويات:
 2.2 

 األهداف:
 :قدرة الطالب على 
  مصفات معلميهذكر 

 .شفهيا بعدد من الكلمات

 األنشطة:
  وشرحه شرحايقوم املعلم بتقدمي املوضوع 

 .وافيا
  ويتابعه الطالب الكراكيبيقرأ املعلم 

 (مجاعيا)فرديا/( 72)صفحة 
  باستخدام آلة يعرض املعلم الصور

( والطالب LCD)العرض
 يسموهنا)النطق(

 التدريب:
 بطريقة ايكررهالكراكيب و  بالالط يذكر 

 (72صفحة ).ةصحيح
 النقد الذايت: 

  
 

 مهارة القراءة
 اللغة العربية

========= 
 ساعة واحدة  

 الوقت :
الفصل:   

 املوضوع:
 !ما أمجَل املدرسَة 

 احملتويات:
 3.2 

 األهداف:
 :قدرة الطالب على 
  قراءة الكراكيب قراءة

  .صحيحة
 

 األنشطة:
 وشرحه املوضوع  يقوم املعلم بتقدمي

 .وافيا شرحا
  ويتابعه الطالب الكراكيبيقرأ املعلم 

 .(مجاعيا)فرديا/( 03)صفحة 
 لة آستخدام با بالكراكيب يعرض املعلم

 بالبطاقة ( أوLCDعرض)ال
(flashcard)  

 التدريب:
  بطريقةيكرروهنا و  الكراكيبالطالب يقرأ 

 (03صفحة ) صحيحة.
 النقد الذايت: 

  
 



 مهارة  الكتابة

 اللغة العربية
========= 

 دقيقة 03  
 الوقت :

الفصل:   

 املوضوع:
 !ما أمجَل املدرسَة 

 احملتويات:
 .24 

 األهداف:
 :قدرة الطالب على 
  مصفات معلمهتدوين 

 .بقائمة الكراكيب

 األنشطة:
  وشرحه شرحايقوم املعلم بتقدمياملوضوع 

 وافيا
 ميارس الطالب التدريبات يف الصفحة 

(02) 
  ملدرسةا مطعميكتب الطالب عن 
 
 

 
 
 التدريب:

  كتابة  الطالب التدريباتيكتب
 (02صفحة ). صحيحة
 النقد الذايت: 
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الدراسيدليل املنهج   
األوىل :لفرقةا                      اللغة العربية  :املادة   

2األسبوع:   
 الجمل المفيدة

 اإلستماع  مهارة
 اللغة العربية

========= 
 ساعة واحدة
 الوقت :

الفصل:   

 املوضوع:
 !ما أمجَل املدرسَة 

 احملتويات:
 1.3 

 األهداف:
 :قدرة الطالب على 
  االستماع إىل األسئلة املكونة من
دوات االستفهام احملددة : أين, أ

 )يف/على( حرف اجلرو  واالستجابة هلا
 الفهم للجمل اخلربية  إظهار

مع اخلربية املثبتة  -املسموعة:أ 
, أنا(الضمائر  )هو, هي, أنَت, أنت 

  اآلتيةحفظ الكلمات: 
 عُ مِ تَ جْ يَ  -
 بُ عَ لْ ي َ  -
 يلِّ صَ يُ  -
 عُ يْ بِ يَ  -
 أُ رَ قْ ي َ  -
 رُ ي ْ عِ تَ سْ يَ  -

 

 األنشطة:
 املوضوع  يقوم املعلم بتقدمي

 .وافيا وشرحه شرحا
  اجلمل املفيدة يقرأ املعلم

بإستخدام أدوات اإلستفهام 
 وحرف اجلر.

  األسئلة حبرف الطالب جييب
 ر الصحيحاجل

  املعلم )ميكن أن يستخدم
 )Barcodeرمز
 التدريب:

  اجلملإىل الطالب يستمع 
 (02الصفحة ) يكرروهناو 
 اآلتيةوالب كمل القأ 

 ( أنا أدرس)  + فعل اسم -
 (ميشي الطالب+ اسم) فعل -
 + اسمحرفاسم +  -

 الفصل ( يف )الطالب 
 النقد الذايت: 

  

 
 
 
 
 



 مهارة الكالم
 اللغة العربية

========= 
 دقيقة 03  

 الوقت :
الفصل:   

 الموضوع:
 ننظ  الفصَل! هيا 

 المحتويات:
 0.7 

 األهداف:
  الطالب على:قدرة 

  إلقاء التحيات والكرحيبات
 شفهيا

  اإلجابة عن األسئلة
 .شفهيا

 

 األنشطة:
 وشرحه شرحااملوضوع  يقوم املعلم بتقدمي 

 .وافيا
  الطالب تابعهيو  اجلمليقرأ املعلم 

 (مجاعيا)فرديا/( 43)صفحة 
  األسئلة شفهيا بأدوات املعلم يطرح

: أين مثل، االستفهام احملددة :  أين
 ؟ الطالب

 مثل : عن األسئلة شفهيا جييب الطالب
 الطالب يف الفصل

  القاء الطالب التحيات والكرحيبات شفهيا
 (43مثل صباح اخلري يا معلم )صفحة 

 التدريب:
 ويكررها  اجلملالطالب  يذكر

 (43صفحة )ة صحيحبطريقة 
 النقد الذايت: 
  

 
 مهارة القراءة

 اللغة العربية
========= 

 دقيقة 03  
 الوقت :

الفصل:   

 الموضوع:
 ! ما أمجل املدرسة 

 احملتويات:
 0.0 

 األهداف:
 :قدرة الطالب على 
  قراءة اجلمل بالنربات

والتنغيمات والسكتات 
 والوقفات الصحيحة

 

 األنشطة:
 وشرحه املوضوع  يقوم املعلم بتقدمي

 .وافيا شرحا
  وضع  بويتابعه الطالب اجلمليقرأ املعلم

. الصحيحة الصورة أمام( √عالمة )
 ( 41:صفحة)
 باستخدام آلة جلمل يعرض املعلم ا

 ( أو بالبطاقةLCD)العرض
(flashcard) 

 التدريب:



  بطريقة يكرروهناو  جلملاالطالب يقرأ 
 (41صفحة ) صحيحة

 النقد الذاتي: 
  

 مهارة  الكتابة

 اللغة العربية
========= 

 دقيقة 03  
 الوقت :

الفصل:   

 الموضوع:
 ! ما أمجل املدرسة 

 احملتويات:
 4.0 

 األهداف:
 :قدرة الطالب على 
 تكوين اجلمل االمسية. 

 والفعلية وفق القوالب احملددة
  القواعد اإلمالئية مراعاة

 .األساسية يف كتابة اجلمل
 

 األنشطة:
  وشرحه شرحايقوم املعلم بتقدمياملوضوع 

 وافيا
  ميارس الطالب التدريبات يف

 (47)الصفحة
  اآلتيةاكتب اجلمل مستعينا بالقوالب : 

يف اسم+حرف+اسم)الطالب  -
 (الفصل

  اسم+اسم+اسم )هذا مطعم
 املدرسة(

 )اسم+فعل)أنا أدرس 
 التدريب:

  كتابة  الطالب التدريباتيكتب
 (47صفحة ) صحيحة

 النقد الذاتي: 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 دليل املنهج الدراسي

األوىل :لفرقةا                      اللغة العربية :املادة   
2األسبوع:   

 الجمل المترابطة
 اإلستماع  مهارة

 اللغة العربية
========= 

 دقيقة 03  
 الوقت :

الفصل:   

 الموضوع:
 ! ما أمجل املدرسة 

 احملتويات:
 1.4 

 األهداف:
 :قدرة الطالب على 
  االستماع إىل الفقرة وحتديد

 .رة الرئيسة منهاكالف
  إىل الفقرة وإدراك االستماع

 .املعلومات املختلفة فيها
  اآلتيةحفظ الكلمات: 

 يَ ْعَملُ  -
 َيْشَتِري -
 يَْدُرسُ  -
 يَْمِشيْ  -
 يَ ْغَسلُ  -
 - َيْجِري 

 األنشطة:
  وشرحه شرحايقوم املعلم بتقدمياملوضوع 

 وافيا
 اجلمل املكرابطةيل إع ا ستماال 

 (40(صفحة
  املعلم )ميكن أن يستخدم

 )Barcodeرمز
 التدريب:

  اجلمل املكرابطةىل إالطالب يستمع 
 (40لصفحة )ا .و يكرروهنا

 اآلتيةوالب كمل القأ : 
 اسم+اسم)هذا مدير( -
 لى اجلدارعالصورة )اسم+حرف+اسم -

) 
 النقد الذايت: 

  
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 مهارة الكالم

 اللغة العربية
========= 

 دقيقة 03  
 الوقت :

الفصل:   

 الموضوع:
 ! ما أمجل املدرسة 

 المحتويات:
 4.7 

 األهداف:
 :قدرة الطالب على 

  وص  الصور يف مجل
 مكرابطة )صورة املدرسة(

 األنشطة:
  وشرحه شرحايقوم املعلم بتقدمياملوضوع 

 .وافيا
  ويتابعه  اجلمل املكرابطةيقرأ املعلم

 ( 77)صفحة  .الطالب
 الصورة  واب أن يصفب املعلم الطاليطل

 )النطق( مل املكرابطةاجليف 
 
 
 

 التدريب:
  ا وهنيكرر و  اجلمل املكرابطة بالالطيذكر

 (27صفحة . )ةصحيح بطريقة
 (مجاعيا)فرديا/

 النقد الذاتي:
  
 

 مهارة القراءة
 اللغة العربية

========= 
 دقيقة 03  

 الوقت :
الفصل:   

 املوضوع:
 ! ما أمجل املدرسة 

 احملتويات:
 3.4 

 األهداف:
 :قدرة الطالب على 
  صحيحة قراءة الفقرة قراءة

وإدراك املعلومات املختلفة 
 .منها

  (هذا,  اسم اإلشارة :

 األنشطة:
 وشرحه املوضوع  يقوم املعلم بتقدمي

 .وافيا شرحا
  بالنربات  اجلمل املكرابطةيقرأ املعلم

والتنغيمات والسكتات والوقفات 
 ( 42)صفحة ويتابعه الطالبالصحيحة

  باستخدام  اجلمل املكرابطةيعرض املعلم
 ( LCD)آلة العرض
 التدريب:

  اجلمل املكرابطةالطالب يقرؤون 



 ذلك, هذه, تلك (
 (ما, ستفهاماال تاو دأ :

 أين,ماذا (
 ( الضمائر) هو, هي : 
 ( الكلمة )يف, على : 
 ( ال النافية  الجملة المنفية :

 + املضارع هو هي(

 (42يكرروهنا بقرأة صحيحة.صفحة )و 
 النقد الذايت: 

  
 

 مهارة  الكتابة

 اللغة العربية
========= 

 دقيقة 03  
 الوقت :

الفصل:   

 املوضوع:
 ! ما أمجل املدرسة 

 احملتويات:
 4.4 

 األهداف:
 :قدرة الطالب على 
  الرمز  خريطة املدرسة عأبد /

  .مبختل  أشكاهلا البسيطة

 األنشطة:
 وشرحه املوضوع  يقوم املعلم بتقدمي

 .وافيا شرحا
 الصفحة .)ميارس الطالب التدريبات

42) 
  املدرسة  خريطةيكتب الطالب عن. 

 التدريب:
  كتابة  الطالب التدريباتيكتب

 (74صفحة ). صحيحة
 النقد الذايت: 

  
 

 

 


