
 دليل المنهج الدراسي   
المادة: اللغة العربية                       الفرقة: األولى    

23األسبوع:   
 الكلمات

 مهارة اإلستماع
 

 العربية اللغة
========= 
 الساعة الواحدة
 : الوقت
 :الفصل

 الموضوع:
 ما ألّذ الطعام! 

 المحتويات:
 1.1 

 األهداف:
  :قدرة الطالب على 
 الكلاات  إىل تسماا  اال

حيث الصوت وتصنيفها من 
الكلاات  إىل تسماا  واال

 .وتصنيفها امسا وفعال
  اآلتية حفظ الكلمات: 

 العامل -(1
 الزبائن -(3
 الطّبق -(2
 الوجبة -(4
 شبعان-(5
 حار -(6
 ينّشف-(7
 يطلب -(8
 (_أمام9

 وراء-(11
 

 األنشطة:
 وشرحه شرحا  املوضو   يقوم املعلم بمقدمي 

 .وافيا
  يرتسم الطالب يقرأ املعلم الكلاات مث 

 املعلم . يقرأ الصورة حسب ما 
 ات مث الطالب مثل : يذكر املعلم كلا

 مثل: .يضع رقاا صحيحا
 الصحن البائع  

 الكأس اتسباحمل
 أي اقتراح مقبول* 

 مييز الطالب ويصنفوهنا. 
 ( X) بعالمة وفعال(√امسا بعالمة ) 

  النادل  المحاسب  العامل
  يحمل  المصاصة  البائع
  يمسك  يطبخ  يدفع

 ميكن أن يسمخدم املعلم الرمز(Barcode( 
 لتدريب:ا
  الكلاات ويكرروهنايسماع الطالب إىل. 

 (147الصفحة )
 : ةالذاتي المالحظة

  
 

 

 



 مهارة الكالم
 

 العربية اللغة
========= 

 دقيقة 03 
 : الوقت
 :الفصل

 الموضوع:
 ما ألّذ الطعام! 

 المحتويات:
 2.1 

 األهداف:
  :قدرة الطالب على 
  االتسمخدام الشفهي لألفعال

الفعل املضار   :املمكونة من
بالضاري  املمصل
أنا ( : أنا,نحن,أنتم )

 نحن نمسك, أمسك
   ممعلايه صفات كر ذ 

 . شفهيا بعدد من الكلاات

 األنشطة:
 وشرحه املوضو   يقوم املعلم بمقدمي

 .وافيا شرحا
  الطالب  ويمابعهأ املعلم الكلاات يقر 

 (مجاعيا)فرديا/( 147)صفحة 
 باتسمخدام آلة  يعرض املعلم الصور

 وهنايساّ  والطالب(LCD)العرض
 .)النطق(

 التدريب:
  نطقا  يكرروهنايذكر الطالب  الكلاات و

 (147صفحة ) صحيحا.
 : المالحظة الذاتية

  
 

 

 مهارة القراءة
 

 العربية اللغة
========= 
 الساعة الواحدة
 : الوقت
 :الفصل

 الموضوع:
 ما ألّذ الطعام! 

 المحتويات:
 3.1 

 األهداف:
  :قدرة الطالب على 
  قراءة الكلاات وتصنيفها من

 : الداللمنيحيث 
 األطعمة:  اسما-
 يحمل:فعال -

 األنشطة:
 وشرحه شرحا  املوضو   يقوم املعلم بمقدمي 

 .وافيا
  الطالب ويمابعه يقرأ املعلم الكلاات 

 (مجاعيا( )فرديا/147)صفحة 
  باتسمخدام آلة يعرض املعلم الكلاات

 بالبطاقة. ( أوLCD)العرض
 التدريب:

  فعالمث اخرت الطالب يقرؤون الكلاات .
 (147صفحة  )

 : ةالذاتي لمالحظةا
 

 



 مهارة الكتابة
 

 العربية اللغة
========= 

 دقيقة 03 
 : الوقت
 :الفصل

 الموضوع:
 !الطعامما ألّذ 

 المحتويات:
 .17 

 األهداف:
  :قدرة الطالب على 
  االتسمخدام المحريري لألمساء

ناتسبة للاواق  مع الرتكيز امل
 على: 

 الفعل المضارع للضمائر –
 أنا , نحن. أدفع , ندفع: 
 

 األنشطة:
 وشرحه شرحا  املوضو   يقوم املعلم بمقدمي 

 .وافيا
  صفحة ميارس الطالب المدريبات(

 (مجاعيا)فرديا/( 144
 التدريب:

  يكمب الطالب  المدريبات كمابة
 (144صفحة ) صحيحة.

 : المالحظة الذاتية
 
 

 

  



 دليل المنهج الدراسي   
المادة: اللغة العربية                       الفرقة: األولى    

22األسبوع:   
 التراكيب

 مهارة اإلستماع
 

 العربية اللغة
========= 

 الساعة الواحدة 
 : الوقت
 :الفصل

 الموضوع:
 ما ألّذ الطعام! 

 المحتويات:
 1.1 

 األهداف:
  :قدرة الطالب على 
   الرتاكيب إىل االتسماا

 وتصنيفها إضافية ونعمية
  صحيحة إجابةإجابة األتسئلة 
  اآلتية حفظ الكلمات: 

 قائمة  -(
 الخفيفة -(3
 نادل -(2
 العصير -(4
 فاتورة -(5
 المحاسب -(6
 الطّباخ -(7
 الكأس -(8
 ساخن -(9

 فوق -(11

 األنشطة:
  وشرحه شرحا  املوضو  يقوم املعلم بمقدمي 

 .وافيا
  إىل  الطالب يصنفهامث  الرتاكيبيقرأ املعلم 

 (مجاعيا. )فرديا/إضافية ونعمية
  الرتاكيب مث صن  بوضع  إىل اتسماع

 (Xضايف و)اإلرتكيب أمام ال(√)عالمة
 .نعيتالرتكيب أمام ال
 الطعام
 احلار

 فاتورة  
 الغداء

 عامل 
 المنظي 

 

نادل 
 املطعم

قائاة  
 األطعاة

حاتسوب  
 احملاتسبة

 

الزبون 
 اجلوعان

 الشاي 
 الساخن

 العصري 
 البارد

 

 ميكن أن يسمخدم املعلم الرمز(Barcode( 
 التدريب:

  ويكرروهنا الرتاكيبيسماع الطالب إىل. 
 (147الصفحة )

 : المالحظة الذاتية
  
 

 

 

 



 مهارة الكالم
 

 العربية اللغة
========= 

 دقيقة 03 
 : الوقت
 :الفصل

 الموضوع:
 ما ألّذ الطعام! 

 المحتويات:
 2.2 

 األهداف:
  :قدرة الطالب على 
   احملبوب األخ  صفات كر ذ

 .شفهيا بعدد من الكلاات
 مثل: األخ اجلايل 
 األخ اجملمهد 

 األنشطة:
 وشرحه شرحا  املوضو   يقوم املعلم بمقدمي 

 .وافيا
  الطالب  ويمابعه الرتاكيبيقرأ املعلم 

 .(مجاعيا)فرديا/( 173)صفحة 
 لةآ باتسمخدام يعرض املعلم الصور. 

 وهنا)النطق(ساّ ي ( والطالبLCD)عرضلا
 التدريب:

 الكلاات تركيبا مع  يكون الطالب من
 (173 صفحة ) .صحيحا نطقها نطقا

 مثل: الشاي , البارد, العصري, قائاة 
 : ةالذاتي مالحظةال
  
 

 

 مهارة القراءة
 

 العربية اللغة
========= 

 الساعة الواحدة 
 : الوقت
 :الفصل

 الموضوع:
 مسّوقهيا ن! 

 احملمويات:
 3.2 

 األهداف:
  :قدرة الطالب على 
  قراءة الرتاكيب قراءة صحيحة

 من حيث :
 صفات احلروف وخمارجها -
 الصوامت والصوائت -
 (كيب وبيان معانيهاا قراءة الرت  -
 فهايصنتكيب مع ا قراءة الرت  -

 األنشطة:
 وشرحه شرحا  املوضو   يقوم املعلم بمقدمي 

 .وافيا
  الطالب  ويمابعه الرتاكيبيقرأ املعلم

 .(مجاعيا)فرديا/( 171)صفحة 
 باتسمخدام آلة  الرتاكيب يعرض املعلم

 الومضية بالبطاقة ( أوLCD)العرض
(flashcard) . 

 التدريب:
  بني  مييزون و  الرتاكيبالطالب يقرأ

النادل  –مثل:نادل املطعم .الرتكيبني
 (171صفحة ) النشيط



نادل إضافية ونعمية: إىل 
 املطعم

 الطعام البارد -

 : ةالذاتي مالحظةال
  

 مهارة الكتابة
 

 العربية اللغة
========= 

 دقيقة 03 
 : الوقت
 :الفصل

 الموضوع:
  ما ألّذ الطعامهيا! 

 المحتويات:
 .27 

 األهداف:
  :قدرة الطالب على 
  األخت  صفات تدوين

 بقائاة الرتاكيب

 األنشطة:
 وشرحه املوضو   يقوم املعلم بمقدمي

 .وافيا شرحا  
 الطالب المدريبات ميارس. 

 .(مجاعيا)فرديا/ )171الصفحة ( 
  األخ احملبوبيكمب الطالب عن. 
 

 
 

 التدريب:
  المدريبات كمابة يكمب الطالب

 (171صفحة ) .صحيحة
 : المالحظة الذاتية

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 األخ اجلايل.1 .1
 ةاجلي األخ.1 .1
0. 0............. 
7. 7............ 

 



 دليل المنهج الدراسي   
المادة: اللغة العربية                       الفرقة: األولى    

24األسبوع:   
 الجمل المفيدة
 مهارة اإلستماع

 

 العربية اللغة
========= 

 الساعة الواحدة 
 : الوقت
 : الفصل

 الموضوع:
 ما ألّذ  الطعام! 

 المحتويات:
 1.3 

 األهداف:
  :قدرة الطالب على 
   املكونة  األتسئلة  إىل االتسماا

 .مامن أدوات االتسمفه
 مثل: ما هذه؟ من هي 
  اآلتية حفظ الكلمات: 

 جّيدة -(1
 المائدة -(3
 الماهر-(2
 المطعم-(4
 جانب-(5
 على -(6
 ( يطبخ7
 ( ينّظف8
 (يستخدم9

 النافية ( ال11
 

 األنشطة:
 وشرحه شرحا  املوضو   يقوم املعلم بمقدمي 

 .وافيا
  الطالب يصنفهايقرأ املعلم الرتاكيب مث 

 .إضافية ونعميةإىل 
  بوضع عالمة هامث صنف اجلالإىل اتسماع 

 رتكيبأمام ال(X)واجلال أمام (√)
 الزبائن يف املطعم الواتسع      )   (
 (   البائعة اجلّيدة صاحب املطعم )

 
 (ميكن أن يسمخدم املعلم الرمزBarcode( 

 التدريب:
  يكرروهناو  اجلال إىليسماع الطالب 

 (147الصفحة )
  اآلتية  أكال القوالب 

 اسم + اسم + اسم -
 ( البائع اجلّيد صاحب املطعم) 
 +اسم حرف اسم +  -

 ( املطعمالزبائن يف )
 : الحظة الذاتيةمال
  
 

 
 
 



 مهارة الكالم
 

 العربية اللغة
========= 

  الساعة الواحدة 
 : الوقت
 : الفصل

 الموضوع:
 ما ألّذ الطعام! 

 المحتويات:
 0.1 

 األهداف:
  :قدرة الطالب على 
   يف مجل  األخ احملبوبوص

 :.خربية وفق القوالب احملددة
خربية مثبية : األخ  -

 مجيل.
  طرح األتسئلة شفهيا بأدوات

االتسمفهام احملددة: 
 ما,أين,كم,من,هل.

 األنشطة:
 وشرحه شرحا  املوضو   يقوم املعلم بمقدمي 

 .وافيا
 الطالب ويمابعه يقرأ املعلم اجلال 

 .(مجاعيا( )فرديا/177)صفحة 
 باتسمخدام آلة  يعرض املعلم الصور

 ( والطالب يساوهناLCD)العرض
 .)النطق(

 التدريب:
 األتسئلة املناتسبة لإلجابة الطالب  يكّون

النادل يعال :(177صفحة املطروحة.)
 : (أين. )يف املطعم

 .المالحظة الذاتية 
 

 

 مهارة القراءة
 

 العربية اللغة
========= 

  الساعة الواحدة 
 : الوقت
 : الفصل

 الموضوع:
 ما ألّذ  الطعام! 

 احملمويات:
 0.0 

 األهداف:
  :قدرة الطالب على 
  قراءة اجلال قراءة صحيحة

 وحتديد الفكرة العامة فيها
  :يف الزبون يمغذى مثل

 املطعم
 .يمغذى الزبون يف املطعم_ 

 األنشطة:
 وشرحه املوضو   يقوم املعلم بمقدمي

 .وافيا شرحا  
  الطالب ويمابعه  اجلاليقرأ املعلم. 
 ا.) صفحة يق بينهوفمقراءة اجلال مع ال

174)  
 باتسمخدام آلة جلال يعرض املعلم ا

 الومضية ( أو بالبطاقةLCD)العرض
(flashcard). 

 التدريب:
  يز مع الماي يكرروهناو  جلالاالطالب يقرأ

 مسيةبني اجلالة الفعلية واجلالةاال



 .(174صفحة )
 : المالحظة الذاتية

  

 مهارة الكتابة
 

 العربية اللغة
========= 

 دقيقة 03 
 : الوقت
 : الفصل

 الموضوع:
 !ما ألّذ الطعام
 احملمويات:

 7.0 
 األهداف:

  :قدرة الطالب على 
  اإلمالئية تطبيق القواعد

 .األتساتسية يف كمابة اجلال
  تكوين اجلال االمسية والفعلية

 .وفق القوالب احملددة
 - خربية مثبمة 

 األنشطة:
 وشرحه املوضو   يقوم املعلم بمقدمي

 .وافيا شرحا  
  ميارس الطالب المدريبات

 (177الصفحة)
  احملبوب األخيكمب الطالب عن. 
 
 

 
 

 التدريب:
  يكمب الطالب  المدريبات كمابة

 (177صفحة ) .صحيحة
 النقد الذاتي: 

  
 

 

 

 

 

 

 

 .يأخ ا.هذ1 .7
 كرمي يأخ.1 .7
4. 0............. 
7. 7............ 

 



 دليل المنهج الدراسي    
  المادة: اللغة العربية                       الفرقة: األولى

25األسبوع:   
 الجمل المترابطة
 مهارة اإلستماع

 

 العربية اللغة
========= 

 الساعة الواحدة 
 : الوقت
 : الفصل

 الموضوع:
 ما الّذ الطعام! 

 احملمويات:
 1.7 

 األهداف:
  :قدرة الطالب على 

   الفقرة وحتديد إىل االتسماا
 رة الرئيسة منهاكالف

 الفقرة وإدراك إىل اا  االتسم
 .املخملفة فيها املعلومات

  اآلتية حفظ الكلمات: 
 هذا -(
 المقليّ  -(3
 الفواكه -(2
 المشروبات -(4
 المأكوالت -(5
 الحامضة -(6
 الشوكة -(7
 سعر -(8
 يحمل -(9

 يبيع -(11
 

 األنشطة:
 وشرحه شرحا  املوضو   يقوم املعلم بمقدمي 

 .وافيا
 اجلال املرتابطة إىل   ا تسمااال 

 .)178ةصفح(
 التدريب:

  اجلال املرتابطةيسماع الطالب إىل 
 (178 صفحة).يكرروهناو 
  اآلتية  القوالبأكال 

 اسم+ + اسم  اسم -
 ( هذا زبون جوعان)
 اسم +اسم + فعل + اسم  -

 ( فاتورة الغداء متسك هي)
 : املالحظة الذاتية

  
 

 

 



 مهارة الكالم
 

 العربية اللغة
========= 

 دقيقة 03 
 : الوقت
 : الفصل

 الموضوع:
 ما ألّذ  الطعام! 

 المحتويات:
 7.1 

 األهداف:
  :قدرة الطالب على 
  يف مجل  األخ احملبوبص  و

 مرتابطة
  وص  الصور يف مجل

مرتابطة )الصورة عن "يف 
 (املطعما

 األنشطة:
 وشرحه شرحا  املوضو   يقوم املعلم بمقدمي 

 .وافيا
  ويمابعه  اجلال املرتابطةيقرأ املعلم 

  .(181الطالب )صفحة 
 واب أن يصفالطال من ب املعلميطل 

 ال املرتابطةاجلالصورة يف 
 .يساوهنا)النطق(

 (811) صفحة   
 

 التدريب:
  ا وهنويكرر  اجلال املرتابطة يذكر الطالب

 (193صفحة ) نطقا صحيحا
 .(مجاعيا)فرديا/

 :المالحظة الذاتية
  
 

 مهارة القراءة
 

 العربية اللغة
========= 

 الساعة الواحدة 
 : الوقت
 : الفصل

 الموضوع:
 ما ألّذ  الطعام! 

 المحتويات:
 3.4 

 األهداف:
  :قدرة الطالب على 
  قراءة الفقرة بالنربات

والمنغياات والسكمات 
 .والوقفات الصحيحة

  :املطعم  الزبائن يفمثل
 .النظي 

 األنشطة:
 وشرحه املوضو   يقوم املعلم بمقدمي

 وافيا شرحا  
  بالنربات  اجلال املرتابطةيقرأ املعلم

والوقفات والمنغياات والسكمات 
 .الطالب ويمابعه الصحيحة
 ( 180)صفحة 

 باتسمخدام  اجلال املرتابطةيعرض املعلم ا
 ( LCD)آلة العرض

 التدريب:
  يكرروهنا و  اجلال املرتابطةالطالب يقرأ



 (180صفحة ) صحيحة. قراءة .ال تشرب عصري اللياون 
 النقد الذاتي: 

  
 

 مهارة الكتابة
 

 العربية اللغة
========= 

 دقيقة 03 
 : الوقت
 : الفصل

 الموضوع:
 ما ألّذ الطعام! 

 المحتويات:
 4.4 

 األهداف:
  :قدرة الطالب على 
   يف مجل مرتابطة  األخوص

 حتريريا
 النصوص البسيطة  بدا إ

قائاة  –مبخمل  أشكاهلا 
 (187. )صفحة األطعاة

 األنشطة:
 وشرحه املوضو   يقوم املعلم بمقدمي

 .وافيا شرحا  
  الصفحة  )ميارس الطالب المدريبات

143). 
  األخيكمب الطالب عن 

 (187)صفحة .احملبوب
 
 

 
 

 التدريب:
  يكمب الطالب  المدريبات كمابة

 (143صفحة ). صحيحة
 : المالحظة الذاتية
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3.............. 

4........... ... 


