
 دليل المنهج الدراسي   
 المادة: اللغة العربية                            الفرقة: األولى

82 األسبوع:    
 الكلمات

 مهارة االستماع
 

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

 الموضوع:
 نتسّوق هيا! 

 المحتويات:
 1.1 

 األهداف:
  :قدرة الطالب على 
 الكلاات  إىل تستاا  اال

حيث الصوت يفها من نّ وتص
الكلاات  إىل تستاا  واال
 .فها امسا وفعاليوتصنّ 

  اآلتية  حفظ الكلمات: 
 البائع -(1
 لمرّوجا -(8
 الحارس -(3
 كشكال -(4
 رخيص -(5
 مّجانا -(6
 يختار -(7
 يبيع -(2
 يشتري (_9

 يتسّوق-(11
 

 األنشطة:
 وشرحه شرحا املوضو   يقوم املعلم بتقدمي 

 .وافيا
  يرتسم الطالب يقرأ املعلم الكلاات مث 

 املعلم .  يقرأ الصورة حسب ما 
  مثل : يذكر املعلم كلاة

 مسها يف اللوحة.ير "احلارس"والطالب 
 أي اقتراح مقبول * 

 ميّيز الطالب الكلاات ويصّنفوهنا. 
 (X)عالمةب وفعال (√)بعالمة امسا  

  غال  آلةالبق  البائع
  الزبائن  ينّظف  رخيص

  يستعدّ   مجانا  يعلن
 ميكن أن يستخدم املعلم الرمز(Barcode( 
 لتدريب:ا
  الكلاات  إىل  يستاع الطالب

 (151الصفحة ) .ويكرروهنا
 : ةالذاتي المالحظة

  
 

 

 



 

 مهارة الكالم
 

 العربية اللغة
========= 

 دقيقة 01 
 : الوقت
 :الفصل

 الموضوع:
  نتسّوقهيا! 

 المحتويات:
 2.1 

 األهداف:
  :قدرة الطالب على 
  االتستخدام الشفهي لألفعال

الفعل املضار   :من املكّونة
( : هو, هيبالضاري ) املتصل

 تبيع , هييبع هو
   معلايهم  صفاتكر ذ 

 . شفهيا بعدد من الكلاات

 األنشطة:
 وشرحه املوضو   يقوم املعلم بتقدمي

 .وافياشرحا 
  الطالب ويتابعه أ املعلم الكلاات يقر 

 (مجاعياا/)فرديّ ( 151)صفحة 
 آلة باتستخدام يعرض املعلم الصور 

 وهنايساّ  والطالب(LCD)العرض
 .)النطق(

 التدريب:
  نطقا  يكرروهنايذكر الطالب الكلاات و

 (151صفحة ) صحيحا.
 : المالحظة الذاتية

  
 

 مهارة القراءة
 

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

 الموضوع:
  نتسّوقهيا! 

 المحتويات:
 3.1 

 األهداف:
  :قدرة الطالب على: 
  قراءة الكلاات وتصنيفها من

 :حيث
 : الزبونمفرد ال-
 :الزبائنجمعال -

 األنشطة:
 وشرحه شرحا املوضو   يقوم املعلم بتقدمي 

 وافيا
  الطالب  ويتابعهيقرأ املعلم الكلاات 

 (مجاعيا( )فرديا/151)صفحة 
  آلة باتستخداميعرض املعلم الكلاات 

 بالبطاقة. ( أوLCD)العرض
 التدريب:

  قراءة  يكرروهنايقرأ الطالب الكلاات و 
 (6صفحة  صحيحة. )

 : ةالذاتي لمالحظةا
 



 مهارة الكتابة
 

 العربية اللغة
========= 

 دقيقة 01 
 : الوقت
 :الفصل

 الموضوع:
 !نتسّوقهيا 

 المحتويات:
 .14 

 األهداف:
  :قدرة الطالب على: 
  لألمساءاالتستخدام التحريري 

ناتسبة للاواق  مع الكركيز امل
 على: 

 سماء الظاهرة : اال –
المفرد والمثنى مذكرا 

 .ومؤنثا

 األنشطة:
   وشرحه يقوم املعلم بتقدمي  املوضو

 وافياشرحا 
  صفحة ميارس الطالب التدريبات(

 (مجاعيا( )فرديا/150
 التدريب:

  يكتب الطالب التدريبات كتابة
 (150صفحة  ) صحيحة.

 : المالحظة الذاتية
 
 

 

 
  



 دليل المنهج الدراسي  
المادة: اللغة العربية                         الفرقة: األولى   

98األسبوع:   
 التراكيب

 مهارة االستماع
 

 العربية اللغة
========= 

 الساعة الواحدة 
 : الوقت
 :الفصل

 الموضوع:
  نتسّوقهيا! 

 المحتويات:
 1.1 

 األهداف:
  :قدرة الطالب على: 
   الكراكيب إىل االتستاا

 إضافية ونعتيةإىل وتصنيفها 
  صحيحةإجابة إجابة األتسئلة 
  اآلتية  حفظ الكلمات: 

  آلةبق -(1
 حارس -(8
 المحاّلت -(3
 البضائع -(4
 الدكاكين -(5
 غال -(6
 ينّظف -(7
 يرّوج-(2
 يستّعد -(9

 يعلن -(11

 األنشطة:
   وشرحه شرحا يقوم املعلم بتقدمي  املوضو 

 .وافيا
  إىل   الطالب فهاصنمث ي الكراكيبيقرأ املعلم 

 (مجاعيا. )فرديا/إضافية ونعتية
  الكراكيب مث صن  بوضع  إىل  اتستاع

 (Xو)اإلضايف كركيب أمام ال(√)عالمة
 .نعيتالكركيب أمام ال
 آلةبق

 البضائع
 حارس 

 األمن
 مالبس 

 العيد
 

كشك 
 لوياتاحل

 عامل 
 الكتب

املروج  
 النشيط

 

األحذية 
 الغالية

 السعر 
 الرخيص

 البائع 
 اجليد

 

 ميكن أن يستخدم املعلم الرمز(Barcode( 
 التدريب:

 ويكرروهنا الكراكيبإىل  يستاع الطالب. 
 (154الصفحة )

 : المالحظة الذاتية
  
 

 

 

 



 مهارة الكالم
 

 العربية اللغة
========= 

 دقيقة 01 
 : الوقت
 :الفصل

 الموضوع:
  نتسّوقهيا! 

 المحتويات:
 2.2 

 األهداف:
  :قدرة الطالب على 
   األخت احملبوبة  صفاتكر ذ

 .شفهيا بعدد من الكلاات
 مثل: األخت اجلايلة 
 األخت اجملتهدة 

 األنشطة:
   وشرحه يقوم املعلم بتقدمي  املوضو

 .وافيا شرحا 
  الطالب  ويتابعه الكراكيبيقرأ املعلم 

 .(مجاعيا)فرديا/( 156)صفحة 
 آلة باتستخدام يعرض املعلم الصور. 

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

  طقا ن   ايكررهالكراكيب و  يذكر الطالب
 (156 صفحة ) .صحيحا

 : ةالذاتي مالحظةال
  
 

 

 مهارة القراءة
 

 العربية اللغة
========= 

 الساعة الواحدة 
 : الوقت
 :الفصل

 الموضوع:
 تسّوقهيا ن! 

  .23احملتويات:
 األهداف:

  :قدرة الطالب على 
  قراءة الكراكيب قراءة صحيحة

 من حيث :
 صفات احلروف وخمارجها -
 الصوامت والصوائت -
 (كيب وبيان معانيهاا قراءة الكر  -
إىل صنيفها وتكيب ا قراءة الكر  -

إضافية ونعتية:احملالت 
 التجارية,حارس األمن.

 األنشطة:
 وشرحه شرحا املوضو   يقوم املعلم بتقدمي 

 .وافيا
  الطالب  ويتابعه الكراكيبيقرأ املعلم

 .(مجاعيا)فرديا/( 155)صفحة 
 آلة باتستخدام الكراكيب يعرض املعلم 

 الومضية بالبطاقة ( أوLCD)العرض
(flashcard) . 

 التدريب:
  قراءة يكرروهنا و  الكراكيبيقرأ الطالب 

 (155صفحة ) صحيحة.
 : ةالذاتي مالحظةال

 



 مهارة الكتابة
 

 العربية اللغة
========= 

 دقيقة 01 
 : الوقت
 :الفصل

 الموضوع:
  نتسّوقهيا! 

 المحتويات:
 .24 

 األهداف:
  :قدرة الطالب على 
  األخت  صفاتتدوين

 بقائاة الكراكيب

 األنشطة:
 وشرحه املوضو   يقوم املعلم بتقدمي

 .وافيا شرحا 
 الطالب التدريبات ميارس 

 .(مجاعيا)فرديا/ )155الصفحة ( 
  األخت احملبوبةيكتب الطالب عن. 
 

 
 

 التدريب:
  يكتب الطالب التدريبات كتابة

 (156صفحة ) .صحيحة
 : المالحظة الذاتية

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

األخت .1 .1
 اجلايلة

 األخت اجليدة.1 .1
0. 0............. 
4. 4............ 

 



 دليل المنهج الدراسي  
الفرقة: األولى                      : اللغة العربية         المادة   

31األسبوع:   
 الجمل المفيدة
 مهارة اإلستماع

 

 العربية اللغة
========= 

 الساعة الواحدة 
 : الوقت
 : الفصل

 الموضوع:
  نتسّوقهيا! 

 المحتويات:
 1.3 

 األهداف:
  :قدرة الطالب على 
   اجلال وتصنيفها إىل االتستاا

 .تركيبا أو مجال
  اآلتية  حفظ الكلمات: 

 األمن -(1
 النقود -(8
 األحذية-(3
 التجارية-(4
 تخفيضات-(5
 يساعد -(6
 يحرس -(7
 يحاسب -(2
 يدفع -(9

 م النافية( ل11
 
 

 

 األنشطة:
 وشرحه شرحا املوضو   يقوم املعلم بتقدمي 

 .وافيا
 فها الطالبيقرأ املعلم الكراكيب مث يصن 

 .إضافية ونعتية إىل
 بوضع عالمة هامث صنف اجلال إىل اتستاع 

 .كركيبأمام ال (X)اجلال أمام  (√)
 البائع اجليد يبيع البضائع
 ضائعةبالبائعة اجليدة تبيع ال

  (ميكن أن يستخدم املعلم الرمزBarcode( 

 التدريب:
  يكرروهناو  اجلالإىل يستاع الطالب 

 (161الصفحة )
 :  أكال القوالب اآلتية 

 اسم + اسم + اسم -
 ( هو مروج نشيط) 
 +اسم حرف اسم +  -

 ( الزبائن يف الدكان)
 : الحظة الذاتيةمال
  
 

 
 
 



 مهارة الكالم
 

 العربية اللغة
========= 

  الساعة الواحدة 
 : الوقت
 : الفصل

 الموضوع:
  نتسّوقهيا! 

 المحتويات:
 0.1 

 األهداف:
  :قدرة الطالب على 
   يف  األخت احملبوبةوص

آتية  التستفهاممجل خربية 
 .احملددةوفق القوالب 

  طرح األتسئلة شفهيا بأدوات
االتستفهام احملددة: 
 ما,أين,كم,من,هل.

 األنشطة:
 وشرحه شرحا املوضو   يقوم املعلم بتقدمي 

 .وافيا
 الطالب ويتابعه يقرأ املعلم اجلال 

 .(مجاعيا( )فرديا/161)صفحة 
 آلة باتستخدام يعرض املعلم الصور 

 ( والطالب يساوهناLCD)العرض
 .)النطق(

 التدريب:
  األتسئلة املناتسبة لإلجابة  يكّون الطالب

:الزبون الطيب (161صفحة املطروحة.)
 : يشكري املالبس. )ماذا (

 .املالحظة الذاتية 
 

 مهارة القراءة
 

 العربية اللغة
========= 

  الساعة الواحدة 
 : الوقت
 : الفصل

 الموضوع:
  نتسّوقهيا! 

 احملتويات:
 0.0 

 األهداف:
  :قدرة الطالب على 
  قراءة اجلال قراءة صحيحة

 وحتديد الفكرة العامة فيها
  وق األحذيةفمثل: املالبس 

_ حتاتسب احملاتسبة اجليدة 
 النقود.

 األنشطة:
 وشرحه املوضو   يقوم املعلم بتقدمي

 .وافيا شرحا 
  بوضع الطالب  ويتابعه اجلاليقرأ املعلم

       ( يف الصورة الصحيحة√عالمة )
  .(160صفحة) 

 آلة باتستخدامجلال يعرض املعلم ا 
 الومضية ( أو بالبطاقةLCD)العرض

(flashcard). 
 التدريب:

  قراءة  يكرروهناو  جلالايقرأ الطالب 
 .(160صفحة ) صحيحة

 : المالحظة الذاتية



 مهارة الكتابة
 

 العربية اللغة
========= 

 دقيقة 01 
 : الوقت
 : الفصل

 الموضوع:
 !نتسّوقهيا 

 احملتويات:
 4.0 

 األهداف:
  :قدرة الطالب على 
  تطبيق القواعد اإلمالئية

 .األتساتسية يف كتابة اجلال
  تكوين اجلال االمسية والفعلية

 .وفق القوالب احملددة

 األنشطة:
 وشرحه املوضو   يقوم املعلم بتقدمي

 .وافيا شرحا 
  ميارس الطالب التدريبات

 (18الصفحة)
  احملبوبة األخت يكتب الطالب عن. 
 
 

 
 

 التدريب:
  يكتب الطالب التدريبات كتابة

 (164صفحة ) .صحيحة
 النقد الذاتي: 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .أخيت ه.هذ1 .5
 .ةجيد أخيت.1 .6
5. 0............. 
8. 4............ 

 



 

 دليل المنهج الدراسي  
المادة: اللغة العربية                              الفرقة: األولى   

31األسبوع:   
 الجمل المترابطة
 مهارة اإلستماع

 

 العربية اللغة
========= 

 الساعة الواحدة 
 : الوقت
 : الفصل

 الموضوع:
  نتسّوقهيا! 

 احملتويات:
 1.4 

 األهداف:
  :قدرة الطالب على 

   الفقرة وحتديد  إىلاالتستاا
 الرئيسة منهارة كالف

 الفقرة وإدراك إىل اا  االتست
 .املختلفة فيها املعلومات

  اآلتية  حفظ الكلمات: 
 هذا -(1
 المكنسة -(8
 هائلة -(3
 خصم -(4
 لنشيطا -(5
 لتنظيفا -(6
 شكرا -(7
 المحبوبة -(2
 يختارون -(9

 يّروجون -(11
 يشتريان -(11
 يلبسان -(18

 األنشطة:
 وشرحه شرحا املوضو   يقوم املعلم بتقدمي 

 .وافيا
 اجلال املكرابطةإىل   ا اإلتستا 

 .)165ةصفح(
 التدريب:

 اجلال املكرابطة إىل يستاع الطالب 
 (165 صفحة).يكرروهناو 
 :  أكال القوالب اآلتية 

 حرف + اسم + اسم -
 اسم+ فعل اسم + اسم +  -

 ( املالبس ن الطّيب يشكريو )الزب
 اسم +اسم + فعل + اسم  -

 ( هو خيتار مالبس العيد)
 : املالحظة الذاتية

  
 



 

 

 مهارة الكالم
 

 العربية اللغة
========= 

 دقيقة 01 
 : الوقت
 : الفصل

 الموضوع:
 !هيا ننظ  الفصَل 

 المحتويات:
 4.1 

 األهداف:
  :قدرة الطالب على 
  يف مجل  معلايهم ص  و

 مكرابطة
  وص  الصور يف مجل

مكرابطة )الصورة عن "يف 
 " (التجارية احملالت

 األنشطة:
 وشرحه شرحا املوضو   يقوم املعلم بتقدمي 

 .وافيا
  ويتابعه   اجلال املكرابطةيقرأ املعلم 

  .(168الطالب )صفحة 
 واب أن يصفالطالمن ب املعلم يطل 

 .مكرابطةالصورة يف مجل 
 (168) صفحة   

 التدريب:
  ا وهنيكرر و  اجلال املكرابطةيذكر الطالب

 (162صفحة ) نطقا صحيحا
 .(مجاعيا)فرديا/

 :المالحظة الذاتية
  
 

 

 مهارة القراءة
 



 العربية اللغة
========= 

 الساعة الواحدة 
 : الوقت
 : الفصل

 الموضوع:
  نتسوقهيا! 

 المحتويات:
 3.4 

 األهداف:
  :قدرة الطالب على 
  قراءة الفقرة بالنربات

والتنغياات والسكتات 
 .والوقفات الصحيحة

  مثل: احملاتسبة اجلّيدة يف
 الشباك.

 احملاتسبة اجليدة حتاتسب النقود. 

 األنشطة:
 وشرحه املوضو   بتقدمي يقوم املعلم

 وافيا شرحا 
  بالنربات  اجلال املكرابطةيقرأ املعلم

والتنغياات والسكتات والوقفات 
 .الطالب ويتابعه الصحيحة
 ( 161)صفحة 

 باتستخدام اجلال املكرابطةيعرض املعلم ا 
 ( LCD)العرض آلة

 التدريب:
  يكرروهنا و  اجلال املكرابطةيقرأ الطالب

 (161صفحة ) صحيحة. قراءة 
 النقد الذاتي: 

  
 مهارة الكتابة

 

 العربية اللغة
========= 

 دقيقة 01 
 : الوقت
 : الفصل

 الموضوع:
  نتسّوقهيا! 

 المحتويات:
 4.4 

 األهداف:
  :قدرة الطالب على 
   يف مجل  األختوص

 .مكرابطة حتريريا
 النصوص البسيطة  بدا إ

 إعالن –مبختل  أشكاهلا 
التخفيضات. )صفحة 

151) 

 األنشطة:
 وشرحه املوضو   يقوم املعلم بتقدمي

 .وافيا شرحا 
  الصفحة  )ميارس الطالب التدريبات

151). 
  األخت احملبوبةيكتب الطالب عن. 
 
 

 
 
 

 التدريب:
  يكتب الطالب التدريبات كتابة

 (151صفحة ). صحيحة
 : المالحظة الذاتية

9. 1............. 

2............. 

3.............. 

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



  
 

 

 

 

 

 

 


