
 دليل المنهج الدراسي
ثانيةال :لفرقةا                      اللغة العربية  :المادة   

2:  األسبوع  
 الكلمات

  مهارة االستماع
 

 العربية اللغة

========= 

 الساعة الواحدة

 : الوقت

 :الفصل

 الوحدة األولى
 الموضوع:

   املكتبةإىل هيا 
 المحتويات:

 1.1 
 األهداف:

 :قدرة الطالب على 
  الكلمات إلى  االستماع 

 حسب لها واالستجابة
 .المواقف

  األفعال  تعيين 
من  المكونة المسموعة 

 .ماض ومضارع وأمر 
 اآلتيةالكلمات  حفظ: 
 المستعير -
 الطالب -
 الكتب -
 الشباك -
 المراجع -
 تبحث -
 تدفع -

 األنشطة:

 وشرحه شرحااملوضوع  يقوم املعلم بتقدمي 
 وافيا

  يطلب من يقرأ املعلم الكلمات مث
 .األحرف املطلوبة الطالب تصحيح

 ط ك م ه ح

     

     

 مقبولأي اقتراح * 
  مييز الطالب الكلمات ويصنفوهنا. 

 (X)بعالمة  (وفعال√) بعالمة امسا
المستع  تبحث  طالب ال

 ير

 

  تدفع  المراجع  لكتبا

  يقرأ  ترجع  الشباك

  يستخدم املعلم الرمز)ميكن أنBarcode( 
 التدريب:

  استمع إىل  الكلمات مث صنفها. 
 ( 3)الصفحة
 النقد الذاتي: 

  



 يقرأ -
 ترجع -
 تسأل -

 

 

 مهارة الكالم
 

 العربية اللغة

========= 

 دقيقة 33 

 : الوقت

 :الفصل

 الموضوع:

  املكتبة إىل هيا 
 المحتويات:

 2.1 
 األهداف:

 :قدرة الطالب على 
 1.1 نطق الكلمات نطقا

 صحيحا من حيث : 
 أ.صفات احلروف وخمارجها

  ب.الصوامت والصوائت
نطق الكلمات بالنربات 

 والسكتات الصحيحة 
 

 األنشطة:

 وشرحه املوضوع  يقوم املعلم بتقدمي
 .وافيا شرحا

  الطالب  ويتابعه يقرأ املعلم الكلمات 
 (مجاعيا ( )فرديا/5)صفحة 

 باستخدام آلة  يعرض املعلم الصور
 وهنايسم   (والطالبLCD)العرض 
 .)النطق(

 التدريب:

  (5. )صفحة أمس ى الصورة 
 النقد الذاتي: 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مهارة القراءة
 

 العربية اللغة

========= 

 الساعة الواحدة

 : الوقت

 :الفصل

 الموضوع:

  املكتبة إىل هيا 
 المحتويات:

 3.1 
 األهداف:

 :قدرة الطالب على: 
  الكلمات وتصنيفها من قراءة

 زمن :حيث ال
    ماضيا ومضارعا وأمر -

 

 

 األنشطة:

 وشرحه شرحااملوضوع  يقوم املعلم بتقدمي 
 وافيا

  الطالب  ويتابعه يقرأ املعلم الكلمات 
 (مجاعيا ( )فرديا/6)صفحة 

  باستخدام آلة يعرض املعلم الكلمات
 بالبطاقة. ( أوLCD)العرض 

 التدريب:

  قراءة  الكلمات و يكرروهنا يقرأ الطالب 
 (6صفحة  صحيحة. )

 النقد الذاتي: 

  
 

 

 
 مهارة الكتابة

 

 العربية اللغة

========= 

 دقيقة 33 

 : الوقت

 :الفصل

 الموضوع:
 املكتبة إىل هيا 

 المحتويات:

 .14 
 األهداف:

 :قدرة الطالب على 
  اإلمالئية القواعد  تطبيق

ىف كتابة  األساسية 
 : الكلمات

 األنشطة:

  وشرحه يقوم املعلم بتقدمي  املوضوع
 .وافيا شرحا

 ( 7ة ميارس الطالب التدريبات )صفح
 (مجاعيا )فرديا/

 التدريب:

  يكتب الطالب التدريبات كتابة
 (7صفحة  صحيحة. )

 النقد الذاتي: 



 املستعري -
 الطالب -
 الكتب -
 الشباك -
 املراجع -
 تبحث -
 تدفع -
 يقرأ -
 ترجع -

  تسأل -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 دليل المنهج الدراسي 
 المادة: اللغة العربية                                             الفرقة: الثانية 

3األسبوع:   
:التراكيب  

  مهارة االستماع
 

 العربية اللغة

========= 

 الساعة الواحدة 

 : الوقت

 :الفصل

 الموضوع:

  املكتبة إىل هيا 
 المحتويات:

 1.1 
 األهداف:

 :قدرة الطالب على 
  الرتاكيب  إىل  االستماع

 وتصنيفها إضافية ونعتية
  صحيحة إجابة األسئلة  إجابة 
  اآلتيةحفظ التراكيب: 

 نظام المكتبة -
 بطاقة اإلعارة -
 كتب القصص  -
 جرائده -
 كتبهم  -
 مجالتها -
 الكتب المرتبة -
 المعلم المجتهد -
 المراجع المفيدة -

 األنشطة:

  وشرحه شرحايقوم املعلم بتقدمي  املوضوع 
 .وافيا

  مث يطلب من الطالب يقرأ املعلم الرتاكيب
مجاعيا )فرديا/ونعتية. تصنيفها إىل  إضافية

) 
  بوضع  هاالرتاكيب مث صنف إىل   استمع

 (X) ضايف واإلرتكيب أمام ال (√عالمة)
 .نعيتالرتكيب أمام ال

نظام 
 املكتبة

بطاقة  
 اإلعارة

كتب  
القص
 ص

 

  جمالهتا  كتبهم  جرائده

الكتب 
 املرتبة

ملعلم ا 
 اجملتهد

املراجع  
 املفيدة

 

 ميكن أن يستخدم املعلم الرمز(Barcode ( 
 التدريب:

  الرتاكيب و  إىل يستمع الطالب
 (11)الصفحة  .يكرروهنا

 النقد الذاتي: 

  
 



 مهارة الكالم
 

 العربية اللغة

========= 

 دقيقة 33 

 : الوقت

 :الفصل

 الموضوع:

  املكتبة إىل هيا 
 المحتويات:

 2.2 
 األهداف:

 :قدرة الطالب على 
  نطق الرتاكيب بالنربات.

 والسكتات الصحيحة.
 م الرتاكيب شفهيا مع استخدا

 :الرتكيز على
 اإلضايف املكون ا. الرتكيب 

من اسم ظاهرمفرد وضمري 
متصل حمدد : 

 ه,ها,هم,ك,ك,كم,ي,نا
 املكون ب.الرتكيب النعيت 

من اسم ظاهرمثىن ومجع 
املذكر السامل ومجع املؤنث 

 السامل. 
 
 

 

 األنشطة:

  وشرحه يقوم املعلم بتقدمي  املوضوع
 .وافيا شرحا

  ويتابعه  الرتاكيببقراءة يقرأ املعلم 
 .(مجاعيا ( )فرديا/9 )صفحة .الطالب

 لةآ باستخدام  يعرض املعلم الصور. 
 وهنا)النطق(سم  ي ( والطالبLCD)العرض 

 التدريب:

  طقا يكررها ن  يذكر الطالب الرتاكيب و
 (9 ) صفحة .صحيحا

 النقد الذاتي: 

  
 

 

 

 



 مهارة القراءة
 

 العربية اللغة

========= 

 الساعة الواحدة 

 :الوقت

:الفصل  

 الموضوع:

  املكتبة إىل هيا 
 احملتويات:

 3.2 
 األهداف:

 :قدرة الطالب على 
  اءة الرتاكيب قراءة صحيحةقر 

 :من حيث
مبعاين الرتاكيب اإلتيان  -

 املقروءة .
 استخالص القاعدة العامة : -

 اإلضايف املكون أ( الرتكيب 
من اسم ظاهرمفرد وضمري 

، ها  متصل حمدد : ه
 ،هم,ك,ك,كم,ي,نا
 املكون ب( الرتكيب النعيت 

من اسم ظاهرمثىن ومجع 
املذكر السامل ومجع املؤنث 

 السامل. 
 

 األنشطة:

 وشرحه شرحااملوضوع  بتقدمي يقوم املعلم 
 .وافيا

 الطالب  ويتابعه  يقرأ املعلم الرتاكيب
 .(مجاعيا ( )فرديا/11)صفحة 

 باستخدام آلة  يعرض املعلم الرتاكيب
 بالبطاقة الومضية ( أوLCD)العرض 

(flashcard) . 
 التدريب:

  يقرؤونمث الرتاكيب  يبين الطالب. 
 (11)صفحة  

 النقد الذاتي: 

  
 

 

 

 
 
 
 
 



 مهارة الكتابة
 
 

 العربية اللغة

========= 

 دقيقة 33 

 : الوقت

 :الفصل

 الموضوع:

  املكتبة إىل هيا 
 المحتويات:

 .24 
 األهداف:

 :قدرة الطالب على 
  ممعلمهصفات تدوين 

 .بقائمة الرتاكيب
 :تطبيق  قدرة الطالب على 

 اإلمالئية األساسية القواعد 
 ىف كتابة الكلمات :

 نظام املکتبة.  
 جرائده. 
 املعلم اجملتهد. 

 األنشطة:

 وشرحه املوضوع  يقوم املعلم بتقدمي
 .وافيا شرحا

 الطالب التدريبات ميارس: 
 .(مجاعيا )فرديا/ )13الصفحة ( 
  املعلمني.يكتب الطالب عن 
 

 

 

 التدريب:

  يكتب الطالب التدريبات كتابة
 (13صفحة ) .صحيحة

 النقد الذاتي: 

  
 

 

 
 
 
 
 
 
 

المعلم .1 .1

 المجتهد

 لم الجيد.المع2 .2

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

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

 



  دليل المنهج الدراسي 
األولى :لفرقةا                             اللغة العربية  :المادة  

4األسبوع:   
:الجمل المفيدة  
  مهارة االستماع

 

 العربية اللغة

========= 

 الساعة الواحدة 

 : الوقت

 : الفصل

 الموضوع:

  املكتبة إىل هيا 
 المحتويات:

 1.3 
 األهداف:

 :قدرة الطالب على 
  اجلمل املسموعة مع  تعيني

اجلمل املوافقة  الرتكيز على 
 .لقوالبل
  املسموعة  التوفيق بني اجلمل

 .واجلمل املكتوبة
  اجلمل اخلربية إىل  االستماع

 .وإظهار الفهم هلا
 :ضع الكلمات اآلتية في جمل

  .الكتب -
  .المجالت -
 المراجع. -
 .المستعيرة األمينة -
 .الطالبة الجديدة -

 

 األنشطة:

 وشرحه شرحااملوضوع  يقوم املعلم بتقدمي 
 .وافيا

  من  املكونة اجلمل املفيدة إىل  االستماع
 ست كلمات.

 (ميكن أن يستخدم املعلم الرمزBarcode( 

 التدريب:

  يكرروهنااجلمل و  إىل  يستمع الطالب 
 (16الصفحة )

  اآلتية البو الق أكمل 
 ( املعلم اجملتهد)  اسم + اسم -
 اسم + اسم + اسم -

 ( )الكتب القادمة مرتبة

 اسم + فعل+اسم  -
 ( الطالبة تدفع الغرامة)

 النقد الذاتي: 

  
 

 



 مهارة الكالم
 

 العربية اللغة

========= 

 الساعة الواحدة  

 : الوقت

 : الفصل

 الموضوع:

  املكتبة إىل هيا 
 المحتويات:

 3.1 
 األهداف:

 :قدرة الطالب على 
  نطق اجلمل بالنربات

والتنغيمات والسكتات 
 .والوقفات الصحيحة

  وصف األشياء احملسوسة
واألشخاص واألماكن شفهيا 

يف مجل مفيدة مع الرتكيز 
 على اجلمل وفق القوالب.

 األنشطة:

 وشرحه شرحااملوضوع  يقوم املعلم بتقدمي 
 .وافيا

  الطالب ويتابعه  اجلمليقرأ املعلم 
 .(مجاعيا ( )فرديا/7)صفحة 

 باستخدام آلة  يعرض املعلم الصور
 ( والطالب يسموهناLCD)العرض 
 .)النطق(

 التدريب:

  يكررها نطقا يذكر الطالب اجلمل و
 ( 17)صفحة .صحيحا

  :النقد الذاتي 
  
 

 

 مهارة القراءة
 

 العربية اللغة

========= 

 الساعة الواحدة  

 : الوقت

 : الفصل

 الموضوع:

  املکتبة إىل هيا 
 احملتويات:

 3.3 
 األهداف:

 :قدرة الطالب على 
  قراءة اجلمل قراءة صحيحة

 .وحتديد الفكرة العامة فيها

 األنشطة:

 وشرحه املوضوع  يقوم املعلم بتقدمي
 .وافيا شرحا

 الطالب  ويتابعه  يقرأ املعلم اجلمل
       ( يف الصورة الصحيحة√عالمة )بوضع 

 (18 صفحة) 
  باستخدام آلة يعرض املعلم اجلمل

 الومضية ( أو بالبطاقةLCD)العرض 
(flashcard). 



 التدريب: 

  قراءة يكرروهنا اجلمل و  يقرأ الطالب 
 (81صفحة  صحيحة

 النقد الذاتي: 

  
 

 مهارة الكتابة
 

 العربية اللغة

========= 

 دقيقة 33 

 : الوقت

 : الفصل

 الموضوع:
 املکتبة إىل إ هيا

 احملتويات:

 4.3 
 األهداف:

 :قدرة الطالب على 
  اإلمالئية تطبيق القواعد

 .يف كتابة اجلمل األساسية 
  تكوين اجلمل االمسية والفعلية

 .وفق القوالب احملددة

 األنشطة:

 وشرحه املوضوع  يقوم املعلم بتقدمي
 .وافيا شرحا

 ميارس الطالب التدريبات )الصفحة 
19) 

 . أمسي الصور مث أکون اجلمل 
 

     ............. 

 
 

 التدريب:

  يكتب الطالب التدريبات كتابة
 (19)صفحة  .صحيحة

 النقد الذاتي: 

  
 

 



 
 دليل المنهج الدراسي 

األولى :لفرقةا                     اللغة العربية :المادة   
5األسبوع:   

 الجمل المترابطة
  مهارة االستماع

 

 العربية اللغة

========= 

 الواحدةالساعة  

 : الوقت

 : فصلال

 الموضوع:

  املکتبة إىل هيا 
 احملتويات:

 1.4 
 األهداف:

 :قدرة الطالب على 
  ط  النقاالفقرة وحتديد  إىل االستماع

 : منها الفرعيةالرئيسة و 
  هاالتوجيهات وتطبيق إىل االستماع 
  اآلتيةحفظ الكلمات: 

 االسم الفعل

 النشرات  يناقش

 الالصقات يقرأ

 البطاقة يلتزم

 الغرامة تنظم

 الضوضاء يطالع

 املوعد تستعري

 

 األنشطة:

 وشرحه شرحااملوضوع  يقوم املعلم بتقدمي 
 .وافيا

  صفحة(اجلمل املرتابطة  إىل  االستماع 
21-22) 

 ميكن أن يستخدم املعلم الرمز(Barcode( 
 التدريب:

  اجلمل املرتابطة إىل  يستمع الطالب 
 (19-13)الصفحة.و يكرروهنا

  اآلتية القوالب  أكمل 
 (هذه کتب )  اسم + اسم -
 اسم + اسم   -

 ( مرتبة کتب)ال
+ اسم ظرف + اسم+  اسماسم +  -

 ( الکتب املرتبة داخل مکتبة املدرسة)
+ حرف  فعل+ اسم+  اسماسم +  -

 + اسم
 )الطالب اجملتهد ينظم الکتب على الرفوف(

 

 النقد الذايت: 

 



 مهارة الكالم
 

 العربية اللغة

========= 

 دقيقة 33 

 : الوقت

 : الفصل

 الموضوع:

  املکتبة إىل هيا 
 المحتويات:

 1.4 
 األهداف:

 :قدرة الطالب على 
  يف مجل  مصف معلميهو

 مرتابطة
  وصف الصور يف مجل

مرتابطة )الصورة عن "يف 
 الفصل" (

 األنشطة:

 وشرحه شرحااملوضوع  يقوم املعلم بتقدمي 
 .وافيا

  ويتابعه  املعلم اجلمل املرتابطةيقرأ 
  .(11الطالب )صفحة 

  أن يصفوا  يطلب املعلم من الطالب
الصورة يف مجل املرتابطة 

 .يسموهنا)النطق(.
 التدريب:

  يكرروهنا و  املرتابطةيذكر الطالب اجلمل
 (23صفحة ) نطقا صحيحا

 .(مجاعيا )فرديا/
 النقد الذاتي:

  
 

 مهارة القراءة
 

 العربية اللغة

========= 

 الساعة الواحدة 

 : الوقت

 : الفصل

 الموضوع:

 املکتبة إىل ا هي ! 
 المحتويات:

 3.4 
 األهداف:

 :قدرة الطالب على 
  قراءة الفقرة بالنربات

 األنشطة:

 وشرحه املوضوع  يقوم املعلم بتقدمي
 وافيا شرحا

 بالنربات  يقرأ املعلم اجلمل املرتابطة
والتنغيمات والسكتات والوقفات 

 .الطالبويتابعه  الصحيحة
 ( 14)صفحة 

  باستخدام يعرض املعلم ااجلمل املرتابطة
 ( LCD)آلة العرض 



والتنغيمات والسكتات 
 والوقفات الصحيحة

 

 التدريب:

  يكرروهنا اجلمل املرتابطة و  يقرأ الطالب
 (14صحيحة. )صفحة قراءة 

 النقد الذاتي: 

  

 

 مهارة الكتابة
 

 العربية اللغة

========= 

 دقيقة 33 

 : الوقت

 : الفصل

 الموضوع:

  املکتبة إىل هيا 
 المحتويات:

 4.4 
 األهداف:

 :قدرة الطالب على 
  صف معلمه يف مجل يأن

 مرتابطة حتريريا
  دع النصوص البسيطة يبأن

 مبختلف أشكاهلا 

 األنشطة:

 وشرحه املوضوع  يقوم املعلم بتقدمي
 .وافيا شرحا

  الصفحة  )ميارس الطالب التدريبات
15.) 

 مث أکتبها.  أرت ب اجلمل املرتابطة 
 

 

 

 التدريب:

  يكتب الطالب التدريبات كتابة
 (15)صفحة . صحيحة

 النقد الذاتي: 

  
 

 

5. 1............. 

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

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

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

5..............

.  



 الباب الثاين

 دليل المنهج الدراسي 
الفرقة: الثانية                        لغة العربية               المادة: ال   

 األسبوع: 
 الكلمات

  مهارة االستماع
 

 العربية اللغة
========= 
 الساعة الواحدة

 : الوقت
 :الفصل

 عيد األضحى المبارک الموضوع:
 المحتويات:

 ( 33احلص ة )دقيقة 
 األهداف:

 :قدرة الطالب على 
  املكونة املسموعة  األفعال  تعيني 
   ، من: أ( ماضي للضمائر هو ، هي ، هم 
 ، أنت ، أنت ، أنتم 

 أنا ، حنن      
    ب( مضارع للضمائر هو ، هي ، هم ،  أنت ، 

 أنا ، حنن أنت ، أنتم ،
 ج( أمر للضمائر أنت ، أنت ،  أنتم 

  األمساء املسموعة مع الرتکيز على تعيني 
    صحيح الرد اجملثالثي اللفعل لاسم الفاعل  
 همو..وامل املسال
  التوفيق بني الکلمات املسموعة 

 والکلمات املکتوبة.
  مبعانيها اإلتيان الکلمات  إىل  االستماع 
  الکلمات وتصنيفها إىل  االستماع 

 من حيث الصوت والداللة.

 األسماء األفعال 
 األنعام جيتمع
 التقوية يز ين
 احلبل يعد
 صلة الرحم يو.ع

 الفقراءواملسکني يتصافح
 األدوات املنزلية يطبخ
 السکني يقطع
 اللحوم يذبح

 األنشطة:
 وشرحه شرحااملوضوع  يقوم املعلم بتقدمي 

 وافيا
  يطلب من الطالب يقرأ املعلم الكلمات مث

 .األحرف املطلوبة تصحيح
 ط ك ص ه ح
     
     

 مقبولأي اقتراح * 
  مييز الطالب الكلمات ويصنفوهنا. 
 ميكن أن يستخدم املعلم الرمز(Barcode( 

 التدريب:
  الكلمات و يكرروهنا إىل  يستمع الطالب. 

 (18)الصفحة 
 النقد الذاتي: 

  
 



 مهارة الكالم
 العربية اللغة

========= 
 دقيقة 33 

 : الوقت
 :الفصل

 عيد األضحى المبارکالموضوع:
 المحتويات:

 2.1 
 األهداف:

 على البقدرة الط : 
  نطق الکلمات نطقا صحيحا من

 :حيث
 أ( صفات احلروف وخمارجها
 ب( الصوامت والصوائت  

 نطق الکلمات بالنربات 
 والسکتات الصحيحة. 
  لألفعال االستخدام الشفهي      

 من:املكونة 
لضمائر هو, هي ، هم أ( ماضي مع ا 
 أنت، أنت ، أنتم ، أنا, حنن  ،

لضمائر هو ، هي ، مضارع مع اب( 
 هم، أنت، أنت ، أنتم ، أنا ، حنن

لضمائر أنت ، أنت ،          ج( أمر مع ا 
 أنتم
  استخدام األمساء شفهيا 

    لفعل لمع الرتکيز على اسم الفاعل 
سامل ومهمو.  صحيح الرد اجملثالثي ال

 . 
  احملسوسة األشياء صفات ذکر  

 واألشخاص واألماکن بعدد من 
 الکلمات .

  استخدام الرتاکيب شفهيا مع
 الرتکيز على : 

من اسم  املكون أ( الرتکيب اإلضايف 
متصل حمدد: ه ،  ظاهر مفرد وضمري

 األنشطة:
 وشرحه املوضوع  يقوم املعلم بتقدمي

 وافيا شرحا
  الطالب  ويتابعه يقرأ املعلم الكلمات

 (مجاعيا ( )فرديا/31)صفحة 
 باستخدام آلة  يعرض املعلم الصور

 وهنايسم   والطالب (LCD)العرض 
 .)النطق(

 التدريب:
  الكلمات و يكرروهنا  يذكر الطالب

 نطقا صحيحا. 
  املوجود األسئلة  جييب الطالب على

    : ة يف الكتاب املدرسي. مثال
  األفعال يضع  يسمى الصورة مث       

 الصحيحة يف اجلدوال    
  الرتاکيب مث ينسخ و يوفق ، و يصل   

 شفهيا . يصنفها 
 

 النقد الذاتي: 
  
 



 ها ، هم ، ک ، ک ، کم ، ي ، نا .
من اسم  املكون ب( الرتکيب النعيت 

ظاهر مثىن ومجع املذکر السامل ومجع 
 املؤنث السامل .

 “أفعل من  ”ج( حالة اسم التفضيل
 

 مهارة القراءة
 

 العربية اللغة
========= 
 الساعة الواحدة

 : الوقت
 :الفصل

 عيد األضحى المبارک الموضوع:
 

  المحتويات:
3.1 

 يقدر الطالب على : 
 أ( صفات احلروف وخمارجها         
 ب( الصوامت والصوائت         

 ة الکلمات بالنربات والسکتات قراء
 الصحيحة .

  مبعاين الکلمات املقروءة .  اإلتيان 
  وتصنيفها من حيث  األفعال قراءة 

 وماضيا ومضارعا وأمرا .الزمان: 
 األمساء وتعيني اسم الفاعل قراءة 

 للفعل ثالثي جمرد صحيح سامل 
 ومهمو. منها . 
  استخالص القاعدة العامة السم 

     صحيحالرد اجملثالثي الالفاعل للفعل 
 .واملهمو.سامل ال

 األهداف:
 :قدرة الطالب على 
  قراءة الكلمات وتصنيفها من

 : حيث الداللة
 مفرد مذكر   -
 مفرد مؤنث -

 

 األنشطة:
 وشرحه املوضوع  يقوم املعلم بتقدمي

 وافيا شرحا
  الطالب  ويتابعه يقرأ املعلم الكلمات 

 (مجاعيا ( )فرديا/32)صفحة 
  باستخدام آلة يعرض املعلم الكلمات

 بالبطاقة. ( أوLCD)العرض 
 التدريب:

  يكرروهناالكلمات و  يقرأ الطالب 
 (32صفحة  صحيحة. ) قراءة 

 النقد الذاتي: 
  
 



 مهارة الكتابة
 

 العربية اللغة
========= 

 دقيقة 33 
 : الوقت
 :الفصل

 الموضوع:
 عيد األضحى املبارك.

 المحتويات:
 .14 

 األهداف:
 :قدرة الطالب على 
  االستخدام التحريري لألمساء

ناسبة للمواقف مع الرتكيز امل
 على: 

 األسماء الظاهرة :  –
والمثنى مذكرا المفرد 

 .ومؤنثا

 األنشطة:
  وشرحه يقوم املعلم بتقدمي  املوضوع

 وافيا شرحا
  ( 33ميارس الطالب التدريبات )صفحة

 (مجاعيا )فرديا/
 التدريب:

  يكتب الطالب التدريبات كتابة
 (33صفحة  صحيحة. )

 النقد الذاتي: 
 

 

 

 

 

 

 

  



 دليل المنهج الدراسي 
األولى :لفرقةا                       اللغة العربية  :المادة   

  7األسبوع:
 التراكيب

  مهارة االستماع
 

 العربية اللغة
========= 

 الساعة الواحدة 
 : الوقت
 :الفصل

 الموضوع:
 عيد األضحى املبارک 

 المحتويات:
 1.1 

 األهداف:
 :قدرة الطالب على 
  الرتاكيب  إىل  االستماع

 وتصنيفها إضافية ونعتية
  صحيحة إجابة  األسئلة  إجابة 
  اآلتيةحفظ الكلمات: 

 االسم فعل
 الصلة تزور
 احملبة جيتمع
 اجلميلة يتصفح
 اجلديدة يبتسم
 اللونة يو.ع

 

 األنشطة:
  وشرحه شرحايقوم املعلم بتقدمي  املوضوع 

 .وافيا
  مث يطلب من الطالب يقرأ املعلم الرتاكيب

 (مجاعيا . )فرديا/تصنيفها إىل إضافية ونعتية
  عالمة الرتاكيب مث صنف بوضع إىل استمع 

  (Xضايف و)اإلرتكيب أمام ال (√)
 (36)الصفحة  .نعيتالرتكيب أمام ال

 ميكن أن يستخدم املعلم(. 
 )Barcodeالرمز
 التدريب:

 يكرروهناإىل الرتاكيب و  يستمع الطالب. 
 (36)الصفحة 
 النقد الذاتي: 

  

 

 

 

 

 

 



 مهارة الكالم:
 

 العربية اللغة
========= 

 دقيقة 33 
 : الوقت

 الفصل :

 عيد األضحى المبارك. الموضوع:
 المحتويات:

 2.2 
 األهداف:

 :قدرة الطالب على 
   شفهيا  ممعلميهصفات كر ذ

 .بعدد من الكلمات

 األنشطة:
  وشرحه يقوم املعلم بتقدمي  املوضوع

 .وافيا شرحا
 الطالب ويتابعه  يقرأ املعلم الرتاكيب 

 .(مجاعيا )فرديا/ (37)صفحة 
 لةآ باستخدام يعرض املعلم الصور 

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

 طقا يكررها ن  الرتاكيب و  يذكر الطالب
 (37 ) صفحة .صحيحا

 النقد الذاتي: 
  

 

 مهارة القراءة
 

 العربية اللغة
========= 

 الساعة الواحدة 
 : الوقت

 :الفصل

 الموضوع:
  املبارك.عيد األضحى 

 احملتويات:
 3.2 

 األهداف:
 :قدرة الطالب على 
  اءة الرتاكيب قراءة صحيحة قر

 :من حيث
 .صفات احلروف وخمارجها -
 .الصوامت والصوائت -
 أن يستخدم بأدوات -

 (من/ما) ستفهاماال
أن يستخدم أمساء اإلشارة  -

 األنشطة:
 وشرحه شرحااملوضوع  يقوم املعلم بتقدمي 

 .وافيا
 الطالب  ويتابعه يقرأ املعلم الرتاكيب

 .(مجاعيا ( )فرديا/37)صفحة 
 باستخدام آلة  يعرض املعلم الرتاكيب

 بالبطاقة الومضية ( أوLCD)العرض 
(flashcard) . 

 التدريب:
  قراءة يكرروهنا الرتاكيب و يقرأ الطالب 

 (37)صفحة  صحيحة.
 النقد الذاتي: 

  



  (هذا/هذه/ذلك/تلك)

 مهارة الكتابة
 

 العربية اللغة
========= 

 دقيقة 33 
 : الوقت
 :الفصل

 الموضوع:
 .عيد األضحى املبارك 

 المحتويات:
 .24 

 األهداف:
 :قدرة الطالب على 
  معلمه بقائمة صفات تدوين

 .الرتاكيب

 األنشطة:
 وشرحه املوضوع  يقوم املعلم بتقدمي

 .وافيا شرحا
 الطالب التدريبات ميارس. 

 .(مجاعيا )فرديا/ )31الصفحة ( 
  احملرتميكتب الطالب عن معلمه. 

 التدريب:
  يكتب الطالب التدريبات كتابة

 (31صفحة ) .صحيحة
 النقد الذاتي: 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 دليل المنهج الدراسي 
الفرقة: الثانية      العربية                        المادة: اللغة    

8األسبوع:   
:الجمل المفيدة  
  مهارة االستماع

 

 العربية اللغة
========= 

 الساعة الواحدة 
 : الوقت
 : الفصل

 الموضوع:
 عيد األضحى املبارک 

 المحتويات:
 1.3 

 األهداف:
 :قدرة الطالب على 
  اجلمل وتصنيفها إىل  االستماع

 .ةتركيبا أو مجل
  اآلتيةحفظ الكلمات: 
 هؤالء أعمام  -
 فقراء أولئك -
 هوالء خاالت -
 مسکينات أولئك -
 مسلمونهوالء  -

 األنشطة:
 وشرحه شرحااملوضوع  يقوم املعلم بتقدمي 

 .وافيا
  مث يطلب من يقرأ املعلم الرتاكيب

 .إضافية ونعتيةإىل  الطالب تصنيفها
  اجلمل مث صنفها بوضع  إىل  االستماع

 (X)وعالمة اجلملأمام  (√) عالمة
 .كيبا رت أماما ال

 (أن يستخدم املعلم الرمز کنميBarcode( 

 التدريب:
  يكرروهنااجلمل و يستمع الطالب إىل 

 (41الصفحة )
 النقد الذاتي: 

  
 

 

 مهارة الكالم
 

 العربية اللغة
========= 

 الساعة الواحدة  
 : الوقت
 : الفصل

 الموضوع:
 .عيد األضحى املبارك 

 المحتويات:
 3.1 

 األهداف:
 :قدرة الطالب على 
 شفهيا يف  موصف معلميه

 األنشطة:
 وشرحه شرحااملوضوع  يقوم املعلم بتقدمي 

 .وافيا
 الطالب ويتابعه  يقرأ املعلم اجلمل 

 .(مجاعيا ( )فرديا/41)صفحة 
 باستخدام آلة  يعرض املعلم الصور

 ( والطالب يسموهناLCD)العرض 



مجل خربية آتية وفق القوالب 
 .احملددة

 .)النطق(
 التدريب:

  يكررها نطقا و يذكر الطالب اجلمل
 (  43 )صفحة.صحيحا

 النقد الذاتي: 
  
 

 مهارة القراءة
 

 العربية اللغة
========= 

 الساعة الواحدة  
 : الوقت
 : الفصل

 الموضوع:
 .عيد األضحى املبارك 

 احملتويات:
 3.3 

 األهداف:
 :قدرة الطالب على 
  قراءة اجلمل قراءة صحيحة

 .وحتديد الفكرة العامة فيها
 

 األنشطة:
 وشرحه املوضوع  يقوم املعلم بتقدمي

 .وافيا شرحا
 الطالب بوضع ويتابعه  يقرأ املعلم اجلمل

      .( يف الصورة الصحيحة√العالمة )
 ( 44 ) صفحة

  باستخدام آلة يعرض املعلم اجلمل
 الومضية ( أو بالبطاقةLCD)العرض 

(flashcard). 
 التدريب:

  قراءة يكرروهنا اجلمل و  يقرأ الطالب 
 ( 44 صفحة ) صحيحة

 النقد الذاتي: 
  

 
 
 
 
 
 
 
 



 مهارة الكتابة
 

 العربية اللغة
========= 

 دقيقة 33 
 : الوقت
 : الفصل

 الموضوع:
 عيد األضحى املبارک

 المحتويات:
 4.3 

 األهداف:
 :قدرة الطالب على 
  اإلمالئية تطبيق القواعد

 .يف كتابة اجلملاألساسية 
  تكوين اجلمل االمسية والفعلية

 .وفق القوالب احملددة

 األنشطة:
  وشرحه املوضوع  املعلم بتقدمييقوم

 .وافيا شرحا
 ميارس الطالب التدريبات 
 (44 ة)الصفح 
 احملرتم ميكتب الطالب عن معلمه. 

 التدريب:
  يكتب الطالب التدريبات كتابة

 (44)صفحة  .صحيحة
 النقد الذاتي: 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 دليل المنهج الدراسي
الفرقة: الثانية                  اللغة العربية         المادة:     

11 األسبوع:  
 الجمل المترابطة

  مهارة االستماع

 

 العربية اللغة
========= 

 الساعة الواحدة 
 : الوقت
 : الفصل

 الموضوع:
 عيد األضحى املبارک 

 احملتويات:
 1.4 

 األهداف:
 :قدرة الطالب على 

  الفقرة وحتديد  إىل االستماع
 الرئيسة منهارة كالف

  الفقرة وإدراك  إىل  االستماع
 .املختلفة فيها املعلومات

  اآلتيةحفظ الكلمات: 
 

 األنشطة:
 وشرحه شرحااملوضوع  يقوم املعلم بتقدمي 

 .وافيا
 ةصفح(اجلمل املرتابطة  االستماع إىل 

48) 
 ميكن أن يستخدم املعلم الرمز(Barcode( 

 التدريب:

  اجلمل املرتابطة إىل يستمع الطالب 
 (47 )الصفحة.يكرروهناو 
  اآلتية القوالب أكمل 

 ( أسرتنا هؤالء )  اسم + اسم -
  حرف + اسم+ فعلاسم +  -

 ( حنن جنتمع يف العيد )
 + اسماسم + فعل + اسم  -

 ( حنن نلبس مالبس جديدة)
اسم + فعل + اسم + اسم + حرف  -   

 .+ اسم
 حنن نصلى صالة العيد يف املسجد()

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

 بالفرح والسرور يف العيد(أسرتنا ) تشعر 
 النقد الذاتي: 

  
 



 مهارة الكالم
 

 العربية اللغة
========= 

 دقيقة 33 
 : الوقت
 : الفصل

 الموضوع:
 .عيد األضحى املبارك 

 المحتويات:
 1.4 

 األهداف:
 :قدرة الطالب على 
  يف مجل  ممعلميهصف و

 مرتابطة
  وصف الصور يف مجل

مرتابطة )الصورة عن "يف 
 الفصل" (

 األنشطة:
 وشرحه شرحااملوضوع  يقوم املعلم بتقدمي 

 .وافيا
 ويتابعه  يقرأ املعلم اجلمل املرتابطة 

 (49الطالب )صفحة 
 فوا نأن يص يطلب املعلم من الطالب

. الصورة يف مجل املرتابطة
 .يسموهنا)النطق(

 

 التدريب:
  يكرروهنا و  املرتابطةيذكر الطالب اجلمل

 (49صفحة ) نطقا صحيحا
 .(مجاعيا )فرديا/

 النقد الذاتي:
  
 

 مهارة القراءة
 

 العربية اللغة
========= 

 الساعة الواحدة 
 : الوقت
 : الفصل

 الموضوع:
 .عيد األضحى املبارك 

 المحتويات:
 3.4 

 األهداف:
 :قدرة الطالب على 
  بالنربات قراءة الفقرة

والتنغيمات والسكتات 
 والوقفات الصحيحة

 

 األنشطة:
 وشرحه املوضوع  يقوم املعلم بتقدمي

 .وافيا شرحا
 بالنربات  يقرأ املعلم اجلمل املرتابطة

والتنغيمات والسكتات والوقفات 
 .الطالب ويتابعه  الصحيحة
 ( 53)صفحة 

 باستخدام املرتابطة  مليعرض املعلم اجل
 ( LCD)آلة العرض 

 التدريب:
  يكرروهنا ملرتابطة و اجلمل ا يقرأ الطالب

 (53صحيحة. )صفحة  قراءة 



 النقد الذاتي: 
  

 مهارة الكتابة
 

 العربية اللغة
========= 

 دقيقة 33 
 : الوقت
 : الفصل

 الموضوع:
 .عيد األضحى املبارك 

 المحتويات:
 4.4 

 األهداف:
 :قدرة الطالب على 
  وصف معلمه يف مجل

 حتريريامرتابطة 
  النصوص البسيطة  إبداع

جدول  –مبختلف أشكاهلا 
 تنظيف الفصل

 األنشطة:
 وشرحه املوضوع  يقوم املعلم بتقدمي

 .وافيا شرحا
  الصفحة  )ميارس الطالب التدريبات

51.) 
  رتابطةالصورة يف مخس مجل مأکتب عن 

 
 
 
 
 

 التدريب:
  يكتب الطالب التدريبات كتابة

 (51)صفحة . صحيحة
 النقد الذاتي: 
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 الباب الثالث

 دليل المنهج الدراسي 
ثانيال :لفرقةا                     اللغة العربية  :المادة   

 األسبوع: 
 الكلمات:

  مهارة االستماع
 

 العربية اللغة

========= 

 الواحدةالساعة 

 : الوقت

 :الفصل

 الموضوع:
 .احليوانات حديقةإىل  علمية رحلة

 المحتويات:

  (دقيقة 33)احلصة 
 1.1 

 األهداف:

 :قدرة الطالب على 
  الكلمات إىل االستماع 

 من وتصنيفها مبعانيها اإلتيانو 
 .والداللة الصوت حيث

  اآلتيةحفظ الكلمات: 
 الفعل االسم

 يعيش احلارس

 تلد املشرف

 ترضع املشرتكون

 يتأمل األصدقاء

األسد   يشرح 

 األنشطة:

 شرحا وافيااملوضوع  يقوم املعلم بتقدمي 
  يطلب من يقرأ املعلم الكلمات مث

 .األحرف املطلوبة الطالب تصحيح
 ش س ص ه ح

     

     

 مقبولأي اقتراح * 
  الكلمات مث  إىل يستمع الطالب

من  barcodeيرددوهنا.)املعلم يستخدم 
 (56الصفحة 

 التدريب:
 يصنفوهنا بعالمة الكلمات و  مييز الطالب

 أمام الفعل. (X) سمأمام اال (√)
  يرسم  الزرافة   يطعم

  األسد  ينظر  النمر

  احلية  مشرف  يعيش

 النقد الذاتي: 

  



الزرافة   يرسم 

 يطعم النمر

 يركض احلية

 ينظر التمساح

  الفيل

القردة    
 

 

 مهارة الكالم
 

 العربية اللغة

========= 

 دقيقة 33 

 : الوقت

 :الفصل

 الموضوع:
 احليوانات حديقةإىل  علمية رحلة

 المحتويات:

 2.1 
 األهداف:

 :قدرة الطالب على 
 صحيحا نطقا الكلمات نطق 

 :حيث من
 وخمارجها احلروف صفات -أ

  والصوائت الصوامت -ب   

 بالنربات الكلمات نطق 
 .والسكتات الصحيحة

 األنشطة:

 وشرحه املوضوع  يقوم املعلم بتقدمي
 وافيا شرحا

  الطالب  ويتابعهيقرأ املعلم الكلمات 
 (مجاعيا ( )فرديا/54،55)صفحة 

  الكلمات و يكرروهنا  يذكر الطالب
 (54،55صفحةنطقا صحيحا. )

 التدريب:

 لة آباستخدام  يعرض املعلم الصور
 .وهنايسم   والطالب (LCD)العرض 

 ( 57 صفحة)
 النقد الذاتي: 

  
 

 
 
 



 مهارة القراءة
 

 العربية اللغة

========= 

 الساعة الواحدة

 : الوقت

 :الفصل

 الموضوع:
 احليوانات حديقة إىل  علمية رحلة

 المحتويات:

 3.1 
 األهداف:

 :قدرة الطالب على 
 من وتصنيفها األفعال  قراءة 

 :الزمن حيث
  وأمرا اومضارع ياضام

 

 األنشطة:

  شرحا وافيااملوضوع  بتقدمييقوم املعلم 
  لة آيعرض املعلم الكلمات باستخدام

 البطاقة. ( أوLCD)العرض 
 التدريب:

  إىل مث يصنفوهنا  األفعال يقرأ الطالب 
الفعل و  ضارعالفعل املو  يضاالفعل امل

  (58)صفحة مراأل
 مراأل ضارعامل يضاامل

 اذهب يذهب ذهب

   

 النقد الذاتي: 

  
 

 مهارة الكتابة
 

 العربية اللغة

========= 

 دقيقة 33 

 : الوقت

 :الفصل

 الموضوع:
 احليوانات حديقة إىل  علمية رحلة

 المحتويات:

 .14 
 األهداف:

 :قدرة الطالب على 
 اإلمالئية  القواعد تطبيق

 من كتابة يف األساسية 

 األنشطة:

  بتقدمي  املوضوع وشرحه يقوم املعلم
 .وافيا شرحا

  يعرض املعلم الكلمات باستخدام
 البطاقة. ( أوLCD)العرض لة آ
 التدريب:

  يكتب الطالب التدريبات كتابة
 (59صفحة  صحيحة. )



 :الزمن حيث
  وأمرا اومضارع ياضام

 النقد الذاتي: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 دليل المنهج الدراسي 
ثانيال :لفرقةا                      اللغة العربية  :المادة   

 األسبوع: 
:التراكيب  

  مهارة االستماع
 

 العربية اللغة

========= 

 الساعة الواحدة 

 : الوقت

 :الفصل

 الموضوع:
 احليوانات حديقة إىل  علمية رحلة

 المحتويات:

 1.1 
 األهداف:

 :قدرة الطالب على 
 اإلتيان و  الرتاكيب إىل  االستماع 

 .ونعتية إضافية وتصنيفها مبعانيها

 نعتيال ضافياإل

 األمنياحلارس  حارس احلديقة

 الفيل الكبري مشرف الرحلة

 اجللد الغليظ باب احلديقة

 احليوان الزاحفي مجعية العلوم

 احليوان الربمائي حافلة املدرسة

 احليوان الثديي أعضاء اجلمعية
 

 األنشطة:

  بتقدمي  املوضوع وشرحه شرحايقوم املعلم 
 .وافيا

  الكلمات مث  إىل يستمع الطالب
من  barcodeيرددوهنا.)املعلم يستخدم 

 (61الصفحة 
 التدريب:

 وهنا صنفيالرتاكيب مث  إىل الطالبستمع ي
 ضايفاإلرتكيب لأمام ا (√) بوضع عالمة

 .نعيتالرتكيب لأمام ا (Xو)
حارس 
 احلديقة

الفيل  
 الكبري

احلارس  
 األمني

 

احليوان 
 الزاحفي

مشرف  
 الرحلة

اجللد  
 الغليظ

 

أعضاء 
 اجلمعية

حافلة  
 املدرسة

باب  
 احلديقة

 

 النقد الذاتي: 

  
 

 

 



 

 مهارة الكالم
 

 العربية اللغة

========= 

 دقيقة 33 

 : الوقت

 :الفصل

 الموضوع:
 احليوانات حديقة إىل  علمية رحلة

 المحتويات:

 2.2 
 األهداف:

 :قدرة الطالب على 
 مع شفهيا الرتاكيب استخدام

 :على الرتكيز

 من اإلضايف املكون  الرتكيب -أ
 متصل وضمري مفرد ظاهر اسم

، َك، هم، ها، ، ه حمدد؛  كم، ك 
  نا ي،

 من املكون  النعيت الرتكيب -ب
 املذكر ومجع مثىن ظاهر اسم

 السامل املؤنث ومجع السامل

 األنشطة:

  بتقدمي  املوضوع وشرحه يقوم املعلم
 .وافيا شرحا

 يكرروهناالطالب مث  يقرأ املعلم الرتاكيب 
 (61)صفحة 

 لةآستخدام با يعرض املعلم الصور 
 .وهناسم  ي ( والطالبLCD) العرض 

 التدريب:
ن يبعض الكلمات لتكو يوفق الطالب 

 مث ينطقوهنا. لنعيتوااإلضايف الرتكيب 
 (63)صفحة 

 النقد الذاتي: 

  
 

 مهارة القراءة
 

 العربية اللغة

========= 

 الساعة الواحدة 

 : الوقت

 الموضوع:
 احليوانات حديقة إىل علمية رحلة

 احملتويات:

 3.2 
 األهداف:

 األنشطة:

 شرحا وشرحه املوضوع  يقوم املعلم بتقدمي
 .وافيا

  مث يعيينون  الرتاكيب الطالبيقرأ
 .(مجاعيا ( )فرديا/64)صفحة الصور

 لة آستخدام اب يعرض املعلم الرتاكيب



 قدرة الطالب على:  :الفصل
 : ل العامة القاعدة استخالص

 من اإلضايف املكون  الرتكيب -أ
 متصل وضمري مفرد ظاهر اسم

، َك، هم، ها، ، ه حمدد؛  كم، ك 
 .نا ي،

 من املكون  النعيت الرتكيب -ب
 املذكر ومجع مثىن ظاهر اسم

 السامل املؤنث ومجع السامل

 مث يصنفها الطالب.( LCD)العرض 
 التدريب:

  اإلضايف الرتكيب لطالبايستخلص  
 (64)صفحة  النعيت الرتكيبو 

 الرتكيب الكلمة
 اإلضايف

 الرتكيب
 النعيت

 املشرف العامل مشرف الرحلة مشرف

   حارس

 النقد الذاتي: 
 

 
 مهارة الكتابة

 

 العربية اللغة

========= 

 دقيقة 33 

 : الوقت

 :الفصل

 الموضوع:
 احليوانات حديقةإىل  علمية رحلة

 المحتويات:

 .24 
 األهداف:

  على:قدرة الطالب 
 اإلمالئية  القواعد تطبيق

 كتابة يف األساسية 
 .الرتاكيب

 الرتاكيب تكوين 
 .والنعتية اإلضافية

 األنشطة:

 شرحا وافيااملوضوع  يقوم املعلم بتقدمي. 
 الفراغ بالكلمات املناسبة الطالبكمل ي 

  )65الصفحة ( أ(. التدريبات)
 التدريب:

  املثىن  إىل  الرتاكيبحيو ل الطالب
 واجلمع

 :املثال

 -املعلمان النشيطان -املعلم النشيط 
 املعلمون النشيطون

 النقد الذاتي: 

  



 

  دليل المنهج الدراسي 
ثانيال :لفرقةا                     اللغة العربية  :المادة  

 األسبوع: 
:الجمل المفيدة  
  مهارة االستماع

 

 العربية اللغة

========= 

 الساعة الواحدة 

 : الوقت

 : الفصل

 الموضوع:
 احليوانات حديقة إىل علمية رحلة

 المحتويات:

 1.3 
 األهداف:

 :قدرة الطالب على 
 اجلمل إىل  االستماع 

 ست من املكونة  املفيدة
  األقصى   احلد على كلمات

 

 األنشطة:

 شرحا وافيااملوضوع  يقوم املعلم بتقدمي. 
  باستخدام  املفيدة اجلمل الطالبيستمع

Barcode يرددوهنا مث. 
 التدريب:

 باستخدام  اجلمل إىل الطالب ستمع ي
Barcode  عالمةيضعون مث (√) . 

  النمرة ترضع ولدها

  النمرة تطعم ولدها

 النقد الذاتي: 

  
 

 مهارة الكالم
 



 العربية اللغة

========= 

  الساعة الواحدة 

 : الوقت

 : الفصل

 الموضوع:
 احليوانات حديقة إىل علمية رحلة

 المحتويات:

 3.1 
 األهداف:

 :قدرة الطالب على 
 املكونة  املفيدة اجلمل نطق 

 احلد على كلمات ست من
 عربيا نطقا األقصى  

 األنشطة:

 شرحا وافيااملوضوع  يقوم املعلم بتقدمي. 
 الطالب ويتابعه  يقرأ املعلم اجلمل 

 .(مجاعيا ( )فرديا/67)صفحة 
 لة آستخدام با يعرض املعلم الصور

 يسموهنا( والطالب LCD)العرض 
 .)النطق(

 التدريب:

  ( مجاعيا ) األسئلة  عن  الطالبجييب
 (69)صفحة 

 النقد الذاتي: 

  
 مهارة القراءة

 

 العربية اللغة

========= 

  الساعة الواحدة 

 : الوقت

 : الفصل

 الموضوع:
 احليوانات حديقةإىل  علمية رحلة

 احملتويات:

 3.3 
 األهداف:

 :قدرة الطالب على 
 املكونة  املفيدة اجلمل قراءة 

 احلدى عل كلمات ست من
 مع صحيحة قراءة األقصى  

 .االستيعاب

 األنشطة:

 شرحا وافيااملوضوع  يقوم املعلم بتقدمي. 
  صحيحة  قراءة اجلمل الطالبيقرأ

  .(67صفحة)
 التدريب:

  مث يضعون رقما اجلمل  يقرأ الطالب
 .(73صفحة ) صحيحا

  إىل يقرأ الطالب اجلمل مث يغريوهنا 
 املثىن.

 النقد الذاتي: 

  
 

 مهارة الكتابة
 



 العربية اللغة

========= 

 دقيقة 33 

 : الوقت

 : الفصل

 الموضوع:
 احليوانات حديقة إىل  علمية رحلة

 احملتويات:

 4.3 
 األهداف:

 :قدرة الطالب على 
 املكونة  املفيدة اجلمل كتابة 

 احلد على كلمات ست من
 صحيحة كتابة األقصى  

  إمالئيا

 األنشطة:

 شرحا وافيااملوضوع  يقوم املعلم بتقدمي. 
 الكلمات مث يكتبوهنا الطالب  رتبي

 (71)الصفحةترتيبا صحيحا 
 .النهر-التمساح-داخل-املثال: يسبح

 اإلجابة:يسبح التمساح داخل النهر.

 التدريب:

 اجلمل عن احليوان الطالب  يكتب
 الثديي.

 النقد الذاتي: 

  
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



  



 دليل المنهج الدراسي 
ثانيال :لفرقةا                       اللغة العربية  :المادة   

 األسبوع: 
:الجمل المترابطة  

  مهارة االستماع

 

 العربية اللغة

========= 

 الساعة الواحدة 

 : الوقت

 : الفصل

 الموضوع:
 احليوانات حديقة إىل  علمية رحلة

 احملتويات:

 1.4 
 األهداف:

  الطالب على:قدرة 
 البسيطة الفقرة إىل  االستماع 

 مخس من املكونة  (املرتابطة اجلمل)
 األقصى   احلد على مجل

 .املواقف حسبهلا  واالستجابة

 األنشطة:

 شرحا وافيااملوضوع  يقوم املعلم بتقدمي. 
 73 صفحةمن اجلمل املرتابطة  يقرأ املعلم  
   مث  اجلمل املرتابطةإىل يستمع الطالب

 يرددوهنا.
 ميكن أن يستخدم املعلم الرمزBarcode 

 التدريب:

ستخدم با اجلمل املرتابطةإىل يستمع الطالب 
Barcode مث يضعون رقما صحيحا. 

 (74 صفحة)
 النقد الذاتي: 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 مهارة الكالم
 العربية اللغة

========= 

 دقيقة 33 

 : الوقت

 : الفصل

 الموضوع:
 احليوانات حديقة إىل  علمية رحلة

 المحتويات:

 1.4 
 األهداف:

 :قدرة الطالب على 
 املكونة  املفيدة اجلمل نطق 

 .كلمات ست من
 األسئلة   عن اإلجابة 

 .شفهيا

 األنشطة:

 شرحا وافيااملوضوع  يقوم املعلم بتقدمي. 
 ويتابعه  يقرأ املعلم اجلمل املرتابطة 

  .(73الطالب )صفحة 
 

 التدريب:

  جيروا أن  يطلب املعلم من الطالب
 (.مجاعيا )املعينةالصورة احلوار بينهم عن 

 
 النقد الذاتي:

  
 مهارة القراءة

 

 العربية اللغة

========= 

 الساعة الواحدة 

 : الوقت

 : الفصل

 الموضوع:
 احليوانات حديقة إىل  علمية رحلة

 المحتويات:

 3.4 
 األهداف:

 :قدرة الطالب على 
 من املكونة  البسيطةقراءة الفقرة 

 احلد على مرتابطة مجل مخس
 مع صحيحة قراءة األقصى  

 االستيعاب
 

 األنشطة:

 شرحا وافيااملوضوع  يقوم املعلم بتقدمي. 
  باستخدام آلة يعرض املعلم اجلمل املرتابطة

  .(LCD)العرض 
 بالنربات  اجلمل املرتابطة لطالبيقرأ ا

والوقفات والتنغيمات والسكتات 
 . الطالبويتابعه  الصحيحة

 التدريب:

  قراءة  الطالب اجلمل املرتابطةأ يقر 
 (76. )صفحة وميثلوهنا صحيحة

 النقد الذاتي: 



 مهارة الكتابة
 

 العربية اللغة

========= 

 دقيقة 33 

 : الوقت

 : الفصل

 الموضوع:
 احليوانات حديقةإىل  علمية رحلة

 المحتويات:

 4.4 
 األهداف:

  الطالب على:قدرة 
 البسيطة الفقرة كتابة 

 مخس من املكونة ( املرتابطة اجلمل)
 كتابة األقصى   احلد على مجل

 حتريريا واستخدامها إمالئيا صحيحة
 املواقف حسب

 األنشطة:

 شرحا املوضوع  يقوم املعلم بتقدمي
 .وافيا

  مخس مجل مرتابطة يكتب الطالب
 ت.تعيينا بالكلمامس

 املثال: 

 الفيل الكبري

................................. 

................................. 

................................. 

 

 التدريب:

  ا تعييناإلعالن مس الطالبيكتب
 باملوضوع :

 "احليوانات حديقة إىل  علميةال رحلةال "
 (.مجاعيا )

 النقد الذاتي: 

  
 

 

  



 الباب الرابع

 دليل المنهج الدراسي 
األولى :لفرقةا                 اللغة العربية  :المادة   

11األسبوع:   
 الكلمات

  مهارة االستماع
 اللغة العربية

========= 

 الساعة الواحدة

 الوقت :

 :الفصل

 :4الموضوع 

 العامل بني أيديكم. 
 المحتويات:

 1.1 
 األهداف:

 :قدرة الطالب على 
  الكلمات  إىل االستماع

وتصنيفها من حيث الصوت 
الكلمات إىل  االستماع و 

 وتصنيفها امسا وفعال.
  اآلتيةحفظ الكلمات: 

 الطالب-
 الدردشة-
 اإليجابي-
 السلبي-
 البريد -
 يرسل -
 يبحث -
 تتجول-

 األنشطة:

 وشرحه شرحااملوضوع  يقوم املعلم بتقدمي 
 .وافيا

  يطلب من يقرأ املعلم الكلمات مث
 األحرف املطلوبة. الطالب تصحيح

 ن س م ت خ

     

     

 مقبولأي اقتراح * 
 يصنفوهناو الكلمات الطالب  مييز. 

 (X)عالمة ب وفعال (√) عالمةب امسا 
  يبحث  األلعاب  الموقع

  المعلومات  يرسل  البريد

  الممتعة  النافعة  يستفيد

  ميكن أن يستخدم املعلم(
 )Barcodeالرمز
 التدريب:

  يكرروهناالكلمات و إىل  الطالبيستمع. 
 (  81)الصفحة 



 المالحظة الذاتية: 

 مهارة الكالم
 اللغة العربية

========= 

 دقيقة33

 الوقت :

 :الفصل

 الموضوع:

  أيديكمالعامل بني 
 المحتويات:

 2.1 
 األهداف:

 :قدرة الطالب على 
  االستخدام الشفهي السم

لفعل الثالثي اجملرد لالفاعل 
همو. : واملسامل الالصحيح 

 قائم الدردشة 
  كمبيوتر شفهيا. صفات  ذ كر 

 األنشطة:

  وشرحه يقوم املعلم بتقدمي املوضوع
 وافيا شرحا

  الطالب  ويتابعه يقرأ املعلم الكلمات 
 (مجاعيا ( )فرديا/83)صفحة 

  باستخدام آلة يعرض املعلم الصور
 (والطالب يسم وهناLCD)العرض 

 )النطق(.

 التدريب:

  الصورة مع الرتكيز على الطالب يسمون
اسم الفاعل و يكرروهنا نطقا صحيحا. 

 ( 83)صفحة 
  :المالحظة الذاتية 
  

 مهارة القراءة
 اللغة العربية

========= 

 الساعة الواحدة

 الوقت :

 :الفصل

 

 

 الموضوع:

  أيديكمالعامل بني 
 المحتويات:

 3.1 
 األهداف:

 :قدرة الطالب على 
  قراءة الكلمات وتصنيفها من

 حيث الزمن :
بحث / الفعل الماضي :  -

 األنشطة:

  وشرحه شرحايقوم املعلم بتقدمي املوضوع 
 .وافيا

  الطالب ويتابعه يقرأ املعلم الكلمات 
 (مجاعيا )فرديا/( 84)صفحة 

  باستخدام آلة يعرض املعلم الكلمات
 ( أوبالبطاقة.LCD)العرض 

 التدريب:

  قراءة يكرروهنا الكلمات و  يقرأ الطالب 



 

 

 

 

 أرسل / تعّلم / استخدم   

الفعل المضارع : يبحث  -
 / يرسل / يتعّلم / يستخدم

الفعل األمر : ابحث /  -
 م / استخدم أرسل / تعلّ 

 (84صحيحة. ) صفحة 
 النقد الذاتي: 

  
 

 

 
 مهارة الكتابة

 اللغة العربية

========= 

 دقيقة33

 الوقت :

 :الفصل

 الموضوع:

  أيديكمالعامل بني 
 المحتويات:

 .14 
 األهداف:

 :قدرة الطالب على 
  لألفعال االستخدام التحريري 

املاضي من فعل املكونة 
واملضارع واألمر املت صل 

 لضمائر: با
هو / هي / هم / أنَت /  –

 أنِت / أنتم / أنا / نحن.

 األنشطة:

  وشرحه يقوم املعلم بتقدمي  املوضوع
 .وافيا شرحا

  ( 85ميارس الطالب التدريبات )صفحة
 (مجاعيا )فرديا/

 التدريب:

  من حيث  األفعال الطالب يصن فون
 (85.منها. ) صفحة 

 النقد الذاتي: 
 

 

 

  



 دليل المنهج الدراسي 
األولى :لفرقةا                            اللغة العربية  :المادة   

17األسبوع:   
:التراكيب  

  مهارة االستماع
 اللغة العربية

========= 

 الواحدةالساعة 

 الوقت :

 :الفصل

 الموضوع:

  أيديكمالعامل بني. 
 المحتويات:

 1.1 
 األهداف:

 :قدرة الطالب على 
  الرتاكيب  إىل  االستماع

 وتصنيفها إضافية ونعتية
  الرتكيز على الرتكيب اإلضايف

 والنعيت من حيث : 
ظاهر من اسم  املكون  -

مفرد وضمري متصل حمدد 
ه / ها / هم / َك / ك  / 

 / نا. كم / ي
ثين ماملكون من اسم ظاهر  -

ومجع املذكر السامل ومجع 
 املؤنث السامل.

  اآلتيةحفظ التركيب: 
 شبكة اإلنترنيت -
 البريد اإللكتروني-
 معلوماتَك / ِك / كم -
 المستخدم المبتدئ -

 األنشطة:

  وشرحه شرحايقوم املعلم بتقدمي  املوضوع 
 .وافيا

  مث يطلب من الطالب يقرأ املعلم الرتاكيب
 (مجاعيا )فرديا/.تصنيفها إىل إضافية ونعتية

  الرتاكيب مث صنف بوضع إىل  استمع
 (X)و ضايفاإل رتكيبأمام ال (√عالمة)
 .نعيتالرتكيب أمام ال
شبكة 
 اإلنرتنيت

الربيد  
 اإللكرتوين

  معلوماتك 

املستخدم 
 املبتدئ

األلعاب   معلوماتكم 
 التعليمية

 

 ميكن أن يستخدم املعلم( 
 ) Barcodeالرمز
 التدريب:

  يكرروهناالرتاكيب و إىل  يستمع الطالب. 
 (88)الصفحة 

 المالخظة الذاتية: 

  
 



 المستخدمة المبتدئة-

 مهارة الكالم
 اللغة العربية

========= 

 دقيقة33

 الوقت :

 :الفصل

 الموضوع:

  أيديكمالعامل بني. 
 المحتويات:

 2.2 
 األهداف:

  على:قدرة الطالب 
 .ذ كر موصفات الدردشة 

 األنشطة:

  وشرحه يقوم املعلم بتقدمي  املوضوع
 .وافيا شرحا

  الطالب  ويتابعهيقرأ املعلم الرتاكيب 
 .(مجاعيا ( )فرديا/89)صفحة 

 آلةباستخدام  يعرض املعلم الصور. 
 ( والطالب يسم وهناLCD)العرض 
 )النطق(

 التدريب:

 ينطقوهنا الطالب بني الكلمتني مث  يوفق
 ( 89)صفحة  .ن طقا صحيحا

 المالحظة الذاتية: 

  
 

 
 
 
 
 
 
 



 مهارة القراءة
 اللغة العربية

========= 

 الساعة الواحدة

 الوقت :

 :الفصل

 الموضوع:

  أيديكمالعامل بني 
 احملتويات:

 3.2 
 األهداف:

 :قدرة الطالب على 
   التفريق بني الرتكيب

اإلضايف والنعيت مع الرتكيز 
 على :

سم الظاهر املفرد واملثىن اال -
واجلمع املذكر السامل واجلمع 

 املؤنث السامل
 / ها. ــه ضمري املتصل ال -
 اسم التفضيل " أفعل من ". -

 

 األنشطة:

  وشرحه شرحايقوم املعلم بتقدمي املوضوع 
 وافيا.

  الطالبويتابعه يقرأ املعلم الرتاكيب. 
 (.مجاعيا ( )فرديا/93)صفحة 

  ستخدام آلة بايعرض املعلم الرتاكيبب
( أوبالبطاقة LCD)العرض 
 . ( flashcard)الومضية

 التدريب:

  قراءة الرتاكيب مث يقرؤوهنا يكون الطالب 
 (93صحيحة.)صفحة 

 المالحظة الذاتية: 

 

 مهارة الكتابة
 اللغة العربية

========= 

 دقيقة33

 الوقت :

 :الفصل

 الموضوع:

  أيديكمالعامل بني 
 المحتويات:

 .24 
 األهداف:

 :قدرة الطالب على 
  تكوين  الرتاكيب اإلضافية

 والنعتية.

 األنشطة:

  وشرحه يقوم املعلم بتقدمي املوضوع
 وافيا. شرحا

 ميارس الطالب التدريبات 
 (.مجاعيا )فرديا/)97الصفحة (

 التدريب:

  كيب مث ينطقوهنا الطالب الرت يكون. 
 (91صفحة )

 المالحظة الذاتية: 



المادة اللغة العربية لفرقة األولى دليل المنهج الدراسي   
18األسبوع:   

 الجمل المفيدة
  مهارة االستماع

 اللغة العربية

========= 

 الساعة الواحدة

 الوقت :

 : الفصل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الموضوع:

  أيديكمالعامل بني 
 المحتويات:

 1.3 
 األهداف:

 :قدرة الطالب على 
 تعيني اجلمل املسموعة وفق 

 القوالب الصحيحة.
  التوفيق بني اجلمل املسموعة

 واجلمل املفيدة.
  اآلتيةحفظ الكلمات: 

 هاتفيا-
 الموفق -
 يتصّفح -
 المجتهدة -
 الموقع-
 يتعّلم -
 يستخدم -
 ةفي المدرس -

 األنشطة:

  وشرحه شرحايقوم املعلم بتقدمي املوضوع 
 وافيا.

  الطالب يقرأ املعلم اجلمل مث يكرروها
 .(93)الصفحة 

   ميكن أن يستخدم املعلم(
 )Barcodeالرمز
 التدريب:

  اجلمل و يكرروهنا  إىل  يستمع الطالب
 (94الصفحة )

  اآلتية القوالب  أكمل 
 ( تلك دردشة)  اسم + اسم -
 اسم + فعل + اسم + حرف + اسم -
 ( الطالب يتعل م اللغة باإلنرتنيت)

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

 (الطالبة اجملتهدة تتعل م اللغة باإلنرتنيت )

 المالحظة الذاتية: 

  



 مهارة الكالم
 اللغة العربية

========= 

 الساعة الواحدة 

 الوقت :

 : الفصل

 الموضوع:

  أيديكمالعامل بني 
 المحتويات:

 3.1 
 األهداف:

 :قدرة الطالب على 
 .وصف األشياء احملسوسة 
  واإلجابة عنها  األسئلة  طرح

 شفهيا.

 األنشطة:

  وشرحه شرحايقوم املعلم بتقدمي املوضوع 
 وافيا.

  ست  من  املكونة ينطق املعلم اجلمل
واستخدامها شفهيا حسب  كلمات
 املواقف.
 (.مجاعيا ( )فرديا/95)صفحة 

  باستخدام آلة يعرض املعلم الصور
( والطالب LCD)العرض 

 يسموهنا)النطق(.
 التدريب:

  ب عن خمترب الكمبيوتر يف الالطيتكلم
 (95)صفحة .املدرسة

 المالحظة الذاتية:

  
 

 

 مهارة القراءة
 اللغة العربية

========= 

 الساعة الواحدة 

 الوقت :

 : الفصل

 الموضوع:

  أيديكمالعامل بني 
 احملتويات:

 3.3 
 األهداف:

 :قدرة الطالب على 
  قراءة اجلمل بالنربات

 األنشطة:

 وشرحه شرحااملوضوع  يقوم املعلم بتقدمي 
 وافيا.

  ق يوفمع تالطالب  ويتابعهيقرأ املعلم اجلمل
  96اجلمل بالصورة الصحيحة ) صفحة

.) 
  باستخدام آلة العرض يعرض املعلم اجلمل

(LCDأو بالبطاقةالومضية ) 
(flashcard ). 



والسكتات والوقفات 
 الصحيحة.

  قراءة اجلمل اخلربية
واإلنشائية وفق القوالب 

 وإظهار الفهم هلا.
 

 التدريب:

  اجلمل مع متثيلها صفحة  يقرأ الطالب
(96.) 
  اآلتية القوالب  أكمل 

 ( الطالب جمتهد)  اسم + اسم -
 اسم + فعل + حرف + اسم + اسم -
 ( الطالب يت صل باملعلم هاتفيا)

 المالحظة الذاتية:

  
 مهارة الكتابة

 اللغة العربية

========= 

 دقيقة33

 الوقت :

 : الفصل

 الموضوع:

  أيديكمالعامل بني 
 احملتويات:

 4.3 
 األهداف:

 :قدرة الطالب على 
  اإلمالئية تطبيق القواعد

 يف كتابة اجلمل. األساسية 
  تكوين اجلمل االمسية والفعلية

 وفق القوالب احملددة.

 األنشطة:

  وشرحه يقوم املعلم بتقدمي املوضوع
 وافيا. شرحا

  من ست   املكونة يكتب اجلمل املفيدة
 مالئية.اإلكلمات مع مراعاة القواعد 

 التدريب:

  اجلمل وينطقوهنا. يكون الطالب
 (97)صفحة 

 المالحظة الذاتية:

  
 

 

 

 

 



المادة اللغة العربية لفرقة األولى دليل المنهج الدراسي   
11األسبوع:   

 الجمل المترابطة
  مهارة االستماع

 اللغة العربية

========= 

 الساعة الواحدة

 الوقت :

 : الفصل

 الموضوع:

  أيديكمالعامل بني 
 احملتويات:

 1.4 
 األهداف:

 :قدرة الطالب على 
  التوفيق بني الفقرة املسموعة

 والفقرة املكتوبة.
  الفقرة وإدراك  إىل  االستماع

 املعلومات املختلفة فيها.
 حفظ الكلمات 

 ماهر -
 تتصفح -
 يسّجل -
 يحافظ -
 نظافة -

 يتناول -

 الدخول -

 داخل -

 

 األنشطة:

  وشرحه شرحايقوم املعلم بتقدمي املوضوع 
 وافيا.

  الفقرة البسيطة إىلاالستماع  
 .)  99صفحة(

  ميكن أن يستخدم املعلم(
 ) Barcodeالرمز
 التدريب:

  الفقرة البسيطة مث  إىل  يستمع الطالب
 (133ضعون رقما صحيحا)الصفحةي
  اآلتية القوالب  أكمل 

 ( ماهرةالطالبة )  اسم + اسم -
 اسم + فعل + اسم  -

 )الطالبة تتصفح املوقع (
اسم + فعل + اسم + حرف +  -

 اسم 
 )الطالبة تتصفح املوقع يف اإلنرتنيت (

 المالحظة الذاتية:

  
 

 



 مهارة الكالم
 اللغة العربية

========= 

 دقيقة33

 الوقت :

 : الفصل

 الموضوع:

  أيديكمالعامل بني 
 المحتويات:

 1.4 
 األهداف:

  الطالب على:قدرة 
  وصف األشياء واألشخاص

 واألماكن يف اجلمل املرتابطة.
 تقدمي توجيهات بسيطة.  

 األنشطة:

  وشرحه شرحايقوم املعلم بتقدمي املوضوع 
 وافيا.

  ويتابعه يقرأ املعلم اجلمل املرتابطة 
 (.131الطالب )صفحة 

 

 التدريب:

  خبمس مجل  الصورة  يصف الطالب
 (.مجاعيا )فرديا/(101صفحة )مرتابطة 

 المالحظة الذاتية:

  

 مهارة القراءة
 اللغة العربية

========= 

 الساعة الواحدة

 الوقت :

 : الفصل

 الموضوع:

  أيديكمالعامل بني 
 المحتويات:

 3.4 
 األهداف:

 :قدرة الطالب على 
  قراءة الفقرة وحتديد النقاط

 الرئيسة والفرعية فيها.
  استخراج النقاط املهمة من

 املقروءة.املواد 
 

 األنشطة:

  وشرحه يقوم املعلم بتقدمي املوضوع
 وافيا شرحا

  من  املكونة يقرأ املعلم الفقرة البسيطة
 مخس مجل مع اإلستعاب.

 ( 131)صفحة 
  باستخدام يعرض املعلم ااجلمل املرتابطة

 ( LCD)آلة العرض 
 التدريب:

  األسئلة  اجلمل مع إجابة  يقرأ الطالب
 (131.  )صفحة 

 المالحظة الذاتية:

  



 مهارة الكتابة
 اللغة العربية

========= 

 دقيقة33

 الوقت :

 : الفصل

 الموضوع:

  أيديكمالعامل بني 
 المحتويات:

 4.4 
 األهداف:

 :قدرة الطالب على 
  اإلمالئية تطبيق القاعد

 يف كتابة الفقرة. األساسية 
  ابتكار النصوص البسيطة

مبختلف أشكاهلا. )صفحة 
134) 

 

 األنشطة:

 وشرحه املوضوع  يقوم املعلم بتقدمي
 وافيا. شرحا

  ميارس الطالب التدريبات ) الصفحة
133.) 

  اجلمل املرتابطة مث الطالب يرتب
 ا.وهنيكتب
 التدريب:

  عن الربيد اإللكرتوين يكتب الطالب
 (133خبمس مجل. )صفحة 

 المالحظة الذاتية:

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 الباب اخلامس

ثانيال المادة اللغة العربية لفرقة دليل المنهج الدراسي   
20األسبوع:   

 الكلمات
  مهارة االستماع

 

 العربية اللغة

========= 

 الساعة الواحدة

 : الوقت

 :الفصل

 الموضوع:
 ارمحوا ترمحوا

 المحتويات:

  (دقيقة 33)احلصة 
 1.1 

 األهداف:

 :قدرة الطالب على 
  الكلمات إىل  االستماع 

 من وتصنيفها مبعانيها اإلتيان و 
 .والداللة الصوت حيث

  اآلتيةحفظ الكلمات: 
 الفعل االسم

 جيمع اجلار

 ينفق املريض

تيمإىل     يؤدي 

 يو.ع املعوق

القرويون   يبين 

االحتياجات   يصلح 

 األنشطة:

  شرحا  وشرحه املوضوع املعلم بتقدمييقوم
 .وافيا

  يطلب من يقرأ املعلم الكلمات مث
 .األحرف املطلوبة الطالب تصحيح

 ك ق ف ه ح

     

     

 مقبولأي اقتراح * 
  الكلمات مث  إىل يستمع الطالب

من  barcodeيرددوهنا.)املعلم يستخدم 
 (138-136الصفحة 

 التدريب:
 اوهنفصنيالكلمات و  مييز الطالب. 

 (بالعالمةX(وفعال)√امسا ) 
  يصلح  يتيم  يو.ع

  احملبة   يؤدي  النمر

  القرويون  صدقة  شعور

 النقد الذاتي: 

  



 يعطي الطعام

 يبذل الشعور

 حيتاج الصدقة

 يشكر التعاون

احملبة   يساعد 
 

 

 

 مهارة الكالم
 

 العربية اللغة

========= 

 دقيقة 33 

 : الوقت

 :الفصل

 الموضوع:
 ارمحوا ترمحوا

 المحتويات:

 2.1 
 األهداف:

 :قدرة الطالب على 
 صحيحا نطقا الكلمات نطق 

 :حيث من
 وخمارجها احلروف صفات -أ

  والصوائت الصوامت -ب   

 بالنربات الكلمات نطق 
 .والسكتات الصحيحة

 األنشطة:

 وشرحه املوضوع  يقوم املعلم بتقدمي
 .وافيا شرحا

  الطالب  ويتابعه يقرأ املعلم الكلمات 
 ( 137-136)صفحة 

الكلمات و يكرروهنا  يذكر الطالب 
 ( 137-136نطقا صحيحا. )صفحة 

 التدريب:

 لة آباستخدام  يعرض املعلم الصور
فعال  يذكر الطالب و  (LCD)العرض 
  مناسبا.

 النقد الذاتي: 

  
 

 

 



 مهارة القراءة
 

 العربية اللغة

========= 

 الساعة الواحدة

 : الوقت

 :الفصل

 الموضوع:
 ارمحوا ترمحوا

 المحتويات:

 3.1 
 األهداف:

 :قدرة الطالب على 
 من وتصنيفها األفعال  قراءة 

 :الزمن حيث
  وأمرا اومضارع ياضام

 

 األنشطة:

 شرحا وشرحه املوضوع  يقوم املعلم بتقدمي
 .وافيا

  لة آيعرض املعلم الكلمات باستخدام
 البطاقة. ( أوLCD)العرض 

 التدريب:

  إىل  هناندو يسمث  األفعال يقرأ الطالب 
  (113)صفحة الضمائر املناسبة 

 أنت       أنتَ  حنن أنا

 تشكرين تشكر نشكر أشكر

    

 النقد الذاتي: 

  
 

 مهارة الكتابة
 

 العربية اللغة

========= 

 دقيقة 33 

 : الوقت

 :الفصل

 الموضوع:
 ارمحوا ترمحوا

 المحتويات:

 .14 
 األهداف:

 :قدرة الطالب على 
 اإلمالئية  القواعد تطبيق

 من كتابةال يف األساسية 

 األنشطة:

  وشرحه ع يقوم املعلم بتقدمي  املوضو
 شرحا وافيا

  يعرض املعلم الكلمات باستخدام
 البطاقة. ( أوLCD)العرض لة آ
 التدريب:

  يكتب الطالب التدريبات كتابة
 (111صفحة  صحيحة. )



 :الزمن حيث
  وأمرا اومضارع ياضام

 النقد الذاتي: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 دليل المنهج الدراسي 
ةالثاني :لفرقةا                        اللغة العربية :المادة   

21األسبوع:   
 التراكيب

  مهارة االستماع
 

 العربية اللغة

========= 

 الساعة الواحدة 

 : الوقت

 :الفصل

 الموضوع:
 ارمحوا ترمحوا

 المحتويات:

 1.1 
 األهداف:

 :قدرة الطالب على 
 اإلتيان و  الرتاكيب إىل  االستماع 

 .ونعتية إضافية وتصنيفها مبعانيها

 نعتيال ضافياإل

 اجملتهدونالقرويون  أثاث البيت

 االحتياجات  صلة الرحم
 اليومية

 اجلار املسكني لباسك

 املعوقون الصابرون طعامكم

 الرجال الشاكرون صدقتكن

 النساء املسرورات بذل اجلهود
 

 األنشطة:

  بتقدمي  املوضوع وشرحه شرحايقوم املعلم 
 .وافيا

  الكلمات مث  إىل يستمع الطالب
من  barcodeيرددوهنا.)املعلم يستخدم 

 (114الصفحة 
 التدريب:

 يوفقوهنا الرتاكيب مث  إىل   الطالبستمع ي 
 البيت  صلة

 الرحم أثاث

 (114)صفحة 

 النقد الذاتي: 

  
 

 

 



 مهارة الكالم
 

 العربية اللغة

========= 

 دقيقة 33 

 : الوقت

 :الفصل

 الموضوع:
 ارمحوا ترمحوا

 المحتويات:

 2.2 
 األهداف:

 :قدرة الطالب على 
 مع شفهيا الرتاكيب استخدام

 :على الرتكيز

 من اإلضايف املكون  الرتكيب -أ
 متصل وضمري مفرد ظاهر اسم

، َك، هم، ها، ، ه حمدد؛  كم، ك 
  نا ي،

 من املكون  النعيت الرتكيب -ب
 املذكر ومجع مثىن ظاهر اسم

 السامل املؤنث ومجع السامل

 األنشطة:

  بتقدمي  املوضوع وشرحه يقوم املعلم
 .وافيا شرحا

 الطالب يكررها مث  يقرأ املعلم الرتاكيب 
 (113)صفحة 

 لةآستخدام با يعرض املعلم الصور 
الطالب  نفهايص( و LCD) العرض 

 بالرتاكيب املناسبة.
 التدريب:

مث ينطقوهنا  الكلمات الطالب يالحظ
 (115)صفحة تركيبا.  ويكونون منها

 النقد الذاتي: 

  
 

 مهارة القراءة
 

 العربية اللغة

========= 

 الساعة الواحدة 

 : الوقت

 :الفصل

 الموضوع:
 ارمحوا ترمحوا

 احملتويات:

 3.2 
 األهداف:

 :قدرة الطالب على 

 األنشطة:

 شرحا وشرحه املوضوع  يقوم املعلم بتقدمي
 .وافيا

  مث يعيينون  الرتاكيب الطالبيقرأ
 .(مجاعيا ( )فرديا/113)صفحة الصور

 لة آستخدام اب يعرض املعلم الرتاكيب
 مث يصنفها الطالب.( LCD)العرض 



 : ل العامة القاعدة استخالص

 من اإلضايف املكون  الرتكيب -أ
 متصل وضمري مفرد ظاهر اسم

، َك، هم، ها، ، ه حمدد؛  كم، ك 
  نا ي،

 من املكون  النعيت الرتكيب -ب
 املذكر ومجع مثىن ظاهر اسم

 السامل املؤنث ومجع السامل

 التدريب:

  مث  113يف الصفحة  لطالبايقرأ
  اإلضايف كيبا الرت  إىل يصنفوهنا 

 . النعيت كيبا الرت و 
 الرتكيب
 اإلضايف

 الرتكيب
 النعيت

 اجلار املسكني لباسك

  

 النقد الذاتي: 

  
 مهارة الكتابة

 

 العربية اللغة

========= 

 دقيقة 33 

 : الوقت

 :الفصل

 الموضوع:
 ارمحوا ترمحوا

 المحتويات:

 .24 
 األهداف:

 :قدرة الطالب على 
 اإلمالئية  القواعد تطبيق

 كتابة يف األساسية 
 .الرتاكيب

 الرتاكيب تكوين 
 .والنعتية اإلضافية

 األنشطة:

 وشرحه املوضوع  يقوم املعلم بتقدمي
 .شرحا وافيا

 الفراغ بالكلمات املناسبة الطالبكمل ي 
  )117الصفحة ( ب(. التدريبات)

 التدريب:
يكتب الطالب عن "الشباب املتقنني يف 

 قرييت ".

 النقد الذاتي: 

  
 

 

 



 دليل المنهج الدراسي 
ةالثاني :لفرقةا                             اللغة العربية  :المادة   

 األسبوع: 
 الجمل المفيدة
  مهارة االستماع

 

 العربية اللغة

========= 

 الساعة الواحدة 

 : الوقت

 : الفصل

 الموضوع:
 ارمحوا ترمحوا

 المحتويات:

 1.3 
 األهداف:

 :قدرة الطالب على 
 اجلمل إىل  االستماع 

 ست من املكونة  املفيدة
  األقصى   احلد على كلمات

 

 األنشطة:

 شرحا وشرحه املوضوع  يقوم املعلم بتقدمي
 .وافيا

  املفيدة جلملا إىل الطالبيستمع 
 .يرددوهنا مث Barcodeباستخدام 

 التدريب:

 باستخدام  اجلمل إىل الطالب ستمع ي
Barcode  عالمةيضعون مث (√) . 

 يقبلون االحتياجات  اليتامى  
 ومية من الرئيسالي

 

يقبلن االحتياجات  اليتيمات  
 من رئيس القرية

 

 (113)صفحة 

 النقد الذاتي: 

  
 مهارة الكالم

 

 العربية اللغة

========= 

 الموضوع:
 ارمحوا ترمحوا

 المحتويات:

 األنشطة:

  شرحا وشرحه املوضوع  بتقدمييقوم املعلم
 .وافيا

 الطالب ويتابعه  يقرأ املعلم اجلمل 



  الساعة الواحدة 

 : الوقت

 : الفصل

 3.1 
 األهداف:

 :قدرة الطالب على 
 املكونة  املفيدة اجلمل نطق 

 احلد على كلمات ست من
 عربيا نطقا األقصى  

 .(مجاعيا ( )فرديا/119)صفحة 
 ستخدام الة با يعرض املعلم الصور

 ( والطالب يسموهناLCD)العرض 
 .)النطق(

 التدريب:

  ( مجاعيا ) األسئلة  عن  بالالطجييب
 (111)صفحة 

 النقد الذاتي: 

  
 

 مهارة القراءة
 

 العربية اللغة

========= 

  الساعة الواحدة 

 : الوقت

 : الفصل

 الموضوع:
 ارمحوا ترمحوا

 احملتويات:

 3.3 
 األهداف:

 :قدرة الطالب على 
 املكونة  املفيدة اجلمل قراءة 

 احلدى عل كلمات ست من
 مع صحيحة قراءة األقصى  

 .االستيعاب

 األنشطة:

 وشرحه املوضوع  يقوم املعلم بتقدمي
 .شرحا وافيا

  صحيحة  قراءة اجلمل الطالبيقرأ
  .(113صفحة)

 التدريب:

  مث ميثلون متثيال اجلمل  يقرأ الطالب
 .(111صفحة ) صحيحا

 النقد الذاتي: 

  
 

 
 
 



 مهارة الكتابة
 

 العربية اللغة

========= 

 دقيقة 33 

 : الوقت

 : الفصل

 الموضوع:
 ارمحوا ترمحوا

 احملتويات:

 4.3 
 األهداف:

 :قدرة الطالب على 
 املكونة  املفيدة اجلمل كتابة 

 احلد على كلمات ست من
 صحيحة كتابة األقصى  

  إمالئيا

 األنشطة:

  بتقدمي املوضوع وشرحه يقوم املعلم
 .وافيا شرحا

 الكلمات مث يكتبوهنا الطالب  رتبي
 ( 113)الصفحةترتيبا صحيحا 

-املساكني-يساعدون-يف-املثال: اجلريان
 القرية-الشباب

يساعدون اجلريان املساكني  اإلجابة:الشباب
 يف القرية

 التدريب:

 اجلمل عن مساعدة الطالب  يكتب
 اجلريان

 النقد الذاتي: 

  
 

 

 

 

 

 

 

 



 دليل المنهج الدراسي 
ةالثاني :لفرقةا                اللغة العربية :المادة   

 األسبوع: 
 الجمل المترابطة

  مهارة االستماع

 

 العربية اللغة

========= 

 الواحدةالساعة  

 : الوقت

 : الفصل

 الموضوع:
 ارمحوا ترمحوا

 احملتويات:

 1.4 
 األهداف:

 :قدرة الطالب على 
 البسيطة الفقرة إىل  االستماع 

 مخس من املكونة  (املرتابطة اجلمل)
 األقصى   احلد على مجل

 .املواقف حسبهلا  واالستجابة

 األنشطة:

  بتقدمي املوضوع وشرحه شرحايقوم املعلم 
 .وافيا

 صفحةمن اجلمل املرتابطة  يقرأ املعلم 
115  

   مث  اجلمل املرتابطة إىل يستمع الطالب
 يرددوهنا.

 ميكن أن يستخدم املعلم الرمزBarcode 
 التدريب:

ستخدم با اجلمل املرتابطة إىل يستمع الطالب 
Barcode مث يضعون رقما صحيحا  

 (116 صفحة)
 النقد الذاتي: 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 مهارة الكالم
 العربية اللغة

========= 

 دقيقة 33 

 : الوقت

 : الفصل

 الموضوع:
 ارمحوا ترمحوا

 المحتويات:

 1.4 
 األهداف:

 :قدرة الطالب على 
 املكونة  املفيدة اجلمل نطق 

 كلمات ست من
 األسئلة   عن اإلجابة 

 شفهيا

 األنشطة:

  بتقدمي املوضوع وشرحه شرحايقوم املعلم 
 .وافيا

  ويتابعه  املرتابطةيقرأ املعلم اجلمل 
  .(115الطالب )صفحة 

 

 التدريب:

  جيروا أن  يطلب املعلم من الطالب
احلوار بينهم عن مساعدة املساكني يف 

 القرية.
 النقد الذاتي:

  
 مهارة القراءة

 

 العربية اللغة

========= 

 الساعة الواحدة 

 : الوقت

 : الفصل

 الموضوع:
 ارمحوا ترمحوا

 المحتويات:

 3.4 
 األهداف:

 :قدرة الطالب على 
  البسيطةقراءة الفقرة 

 مجل مخس من املكونة 
 احلد على مرتابطة

 قراءة األقصى  
 مع صحيحة

 األنشطة:

  بتقدمي املوضوع وشرحه شرحايقوم املعلم 
 وافيا

  باستخدام آلة يعرض املعلم اجلمل املرتابطة
  .(LCD)العرض 

  بالنربات  اجلمل املرتابطة الطالبيقرأ
والتنغيمات والسكتات والوقفات 

 (115. )صفحة الصحيحة
 التدريب:

  مث  الطالب اجلمل املرتابطةأ يقر
 (117. )صفحة  األسئلة  جييبون 

 النقد الذاتي: 



 .االستيعاب

 مهارة الكتابة
 

 العربية اللغة

========= 

 دقيقة 33 

 : الوقت

 : الفصل

 الموضوع:
 ارمحوا ترمحوا

 المحتويات:

 4.4 
 األهداف:

 :قدرة الطالب على 
 البسيطة الفقرة كتابة 

 من املكونة ( املرتابطة اجلمل)
 األقصى   احلد على مجل مخس
 إمالئيا صحيحة كتابة

 حسب حتريريا واستخدامها
 املواقف

 األنشطة:

  بتقدمي املوضوع وشرحه شرحايقوم املعلم 
 .وافيا

  مخس مجل مرتابطة يكتب الطالب
 ت.تعينني بالكلمامس

 املثال: 

 هؤالء يتامى

................................. 

................................. 

................................. 

 

 التدريب:

  ربه عن خيصديقه   إىل  بالالطيكتب
تعيينا برنامج مساعدة املساكني يف قرييت مس

 بالكلمات :
 نتعاون مساعدة االحتياجات حيتاج

 



 النقد الذاتي: 

  

 

  



 الباب السادس

 دليل المنهج الدراسي 
الفرقة: الثانية                        لغة العربية      المادة: ال    

1األسبوع:  
 الكلمات

  مهارة االستماع
 

 العربية اللغة

========= 

 الساعة الواحدة

 دقيقة( 33احلصة  )
 : الوقت

 :الفصل

 الموضوع:

 املهرجان الرياضي 
 المحتويات:

 1.1 
 األهداف:

 :قدرة الطالب على 
  الكلمات  إىل  االستماع

وتصنيفها من حيث 
 إىل  االستماع الصوت و 

الكلمات وتصنيفها امسا 
 وفعال.

  اآلتيةحفظ الكلمات: 
 الفعل االسم

 يقفز الالعب

 يغلب الفائز

 يرمي الرياضي

 اجللة احلكام

 جتتمع الزحف
 

 األنشطة:

  وافيا وشرحه شرحااملوضوع  بتقدمييقوم املعلم 
  الكلمات  مث يرددوهنا  إىل يستمع الطالب

 Barcodeباستخدام 
  (131,133)صفخة 
 الحكام المشاهدات الرياضي ئزالفا العبال

 يرمي يقفز يصفق يجري يغلب

 
 مقبولأي اقتراح * 

  مييز الطالب الكلمات ويصنفوهنا. 
 التدريب: 
  الكلمات  مث يصنفوهنا  إىل يستمع الطالب

 بني االسم والفعل .
 الفعل االسم

 غلبي لالعبا

 )Barcode)ميكن أن يستخدم املعلم الرمز  
   (134)الصفحة 

 النقد الذاتي: 

  



 

 مهارة الكالم
 

 العربية اللغة

========= 

 دقيقة 33 

 : الوقت

 :الفصل

 الموضوع:

 املهرجان الرياضي  
 المحتويات:

 2.1 
 األهداف:

 الطالب على: قدرة 
  نطق الكلمات نطقا

 صحيحا.
  األشياء صفات ذكر

احملسوسة واألشخاص 
  واألماكن بعدد من الكلمات

 األنشطة:

 وشرحه املوضوع  يقوم املعلم بتقدمي
 وافيا شرحا

  الطالب  ويتابعه يقرأ املعلم الكلمات 
 (مجاعيا ( )فرديا/133,131)صفحة 

 باستخدام آلة  يعرض املعلم الصور
 وهنايسم   والطالب (LCD)العرض 
 .)النطق(

 التدريب:

  الصور مث يسموهنا إىل  ينظر الطالب .
 (135 )صفحة

 النقد الذاتي: 

  
 

 مهارة القراءة
 

 العربية اللغة

========= 

 الموضوع:

 املهرجان الرياضي 
 المحتويات:

 األنشطة:

 وشرحه شرحااملوضوع  يقوم املعلم بتقدمي 
 وافيا



 الساعة الواحدة

 : الوقت

 :الفصل

 3.1 
 األهداف:

 :قدرة الطالب على 
 قراءة صحيحة.قراءة الكلمات -
 األفعال  قراءة-

 حيث من وتصنيفها
 ومضارعا ماضيا: الزمن
.وأمرا  
 

  الطالب  ويتابعه يقرأ املعلم الكلمات 
 (مجاعيا ( )فرديا/133, 131)صفحة 

  باستخدام آلة يعرض املعلم الكلمات
 بالبطاقة. أو( LCD)العرض 

 التدريب:

  مث مييزوهنا األفعال يقراء الطالب 
 (136صفحة  ) 

 النقد الذاتي: 

 
 

 
 مهارة الكتابة

 

 العربية اللغة

========= 

 دقيقة 33 

 : الوقت

 :الفصل

 الموضوع

 املهرجان الرياضي 
 المحتويات:

 .14 
 األهداف:

 :قدرة الطالب على 
  لألفعال االستخدام التحريري 

ناسبة للمواقف مع الرتكيز امل
 على: 

فعل الماضى والفعل ال –
 مرالمضارع والفعل األ

. 

 األنشطة:

  وشرحه يقوم املعلم بتقدمي  املوضوع
 .وافيا شرحا

 ميارس الطالب التدريبات. 
 

 :التدريب 
  يكتب الطالب التدريبات كتابة

 (137صفحة  صحيحة. )
 النقد الذاتي: 

 

 

 



  



  دليل المنهج الدراسي 
األولى :لفرقةا                    اللغة العربية  :المادة  

2األسبوع:   
 التراكيب

  مهارة االستماع
 

 العربية اللغة

========= 

 الساعة الواحدة 

 : الوقت

 :الفصل

 الموضوع:

 املهرجان الرياضي 
 المحتويات:

 1.1 
 األهداف:

 :قدرة الطالب على 
  تعيني الرتاكيب املسموعة مع

 على: الرتكيز
من  اإلضايف املكون كيب الرت -

 ظاهر مفرد وضمري متصل.اسم 
من  املكون يب النعيت الرتك-

 اسم ظاهر مفرد ومجع.
  صحيحة إجابة  األسئلة  إجابة 
  اآلتيةحفظ الكلمات: 

التراكيب 
 االضافي

التراكيب 
 النعتي

 الميداليات  كثر منأ
 الذهبية

   اليالقفز الع أقل من

المؤيدون  ود  سباق العَ 

 األنشطة:

  وشرحه شرحايقوم املعلم بتقدمي  املوضوع 
 .وافيا

  مث يطلب من الطالب يقرأ املعلم الرتاكيب
) صفحة .تصنيفها إىل إضافية ونعتية

 (مجاعيا )فرديا/ (139
 

 التدريب:

  ضع يالرتاكيب مث  إىل يستمع الطالب
 (  143)الصفحة رقما صحيحا

 النقد الذاتي: 

  
 



 المسرورون

 القفز الطويل رمي الجلة
 

 مهارة الكالم
 

 العربية اللغة

========= 

 دقيقة 33 

 : الوقت

 :الفصل

 الموضوع:

 املهرجان الرياضي 
 المحتويات:

 2.2 
 األهداف:

 :قدرة الطالب على 
  نطقا نطق الرتاكيب

صحيحا من حيث 
صفات احلروف 

 خمارجها.و 

 األنشطة:

  وشرحه يقوم املعلم بتقدمي  املوضوع
 .وافيا شرحا

 الطالب  ويتابعه  يقرأ املعلم الرتاكيب 
 .(مجاعيا ( )فرديا/ 139)صفحة

 لةآ باستخدام  يعرض املعلم الصور. 
 وهنا)النطق(سم  ي ( والطالبLCD)العرض 

 التدريب:

 الطالب الصورة بالرتاكيب  يصف
 (141 ) صفحة املناسبة

 النقد الذاتي: 

  
 

 مهارة القراءة
 

 العربية اللغة

========= 

 الساعة الواحدة 

 : الوقت

 الموضوع:

 املهرجان الرياضي 
 احملتويات:

 3.2 
 األهداف:

 األنشطة:

 وشرحه شرحااملوضوع  يقوم املعلم بتقدمي 
 .وافيا

 الطالب  ويتابعه  يقرأ املعلم الرتاكيب
 .(مجاعيا ( )فرديا/139)صفحة 

 باستخدام آلة  يعرض املعلم الرتاكيب
 بالبطاقة الومضية ( أوLCD)العرض 



 قدرة الطالب على:  :الفصل
  قراءة الرتاكيب قراءة صحيحة

 من حيث :
 صفات احلروف وخمارجها -
 الصوامت والصوائت -

  استخالص القاعدة
 العامة ل:

 اإلضايف املكون كيب الرت  -
ظاهر مفرد من اسم 
 متصلوضمري 

املكون كيب النعيت الرت  -
من اسم ظاهر مثىن 

 مجع.و 

(flashcard) . 
 التدريب:

 يقرأ الطالب الرتاكيب مث يصنفوهنا 
 (141)صفحة 

 النقد الذاتي: 

  
 

 مهارة الكتابة
 

 العربية اللغة

========= 

 دقيقة 33 

 : الوقت

 :الفصل

 الموضوع:

 املهرجان الرياضي 
 المحتويات:

 .24 
 األهداف:

 :قدرة الطالب على 
  إىل الرتاكيب  واحيولأن 

 املفرد و املثىن واجلمع.

 األنشطة:

 وشرحه املوضوع  يقوم املعلم بتقدمي
 .وافيا شرحا

 الطالب التدريبات ميارس. 
 التدريب:

  يكتب الطالب التدريبات كتابة
 (143صفحة ) .صحيحة

 .(مجاعيا )فرديا/

 النقد الذاتي: 

  
 

 



  دليل المنهج الدراسي 
الثانية :لفرقةا                  العربية ةاللغ :المادة  

3األسبوع:   
 الجمل المفيدة
  مهارة االستماع

 

 العربية اللغة

========= 

 الساعة الواحدة 

 : الوقت

 : الفصل

 الموضوع:

 املهرجان الرياضي 
 المحتويات:

 1.3 
 األهداف:

 :قدرة الطالب على 
  اجلمل  إىل  االستماع

ست  من  املكونة فيدة امل
 األقصى  على احلد  كلمات

واالستجابة هلا حسب 
 املواقف.

 

 األنشطة:

 وشرحه شرحااملوضوع  يقوم املعلم بتقدمي 
 .وافيا

 الطالب ويتابعه مل يقرأ املعلم اجل. 
 (145)الصفحة 

 التدريب:

  ونضعيمث اجلمل  إىل  يستمع الطالب 
 .رقما صحيحا

 (146)حةالصف )

 النقد الذاتي: 

  

 

 مهارة الكالم
 

 العربية اللغة

========= 

 الساعة الواحدة  

 : الوقت

 الموضوع:

 املهرجان الرياضي 
 المحتويات:

 3.1 
 األهداف:

 األنشطة:

 وشرحه شرحااملوضوع  يقوم املعلم بتقدمي 
 .وافيا

 الطالب ويتابعه  يقرأ املعلم اجلمل 
 .(مجاعيا ( )فرديا/145)صفحة 

  باستخدام آلة  املعلم الصوريعرض
 ( والطالب يسموهناLCD)العرض 



 قدرة الطالب على:  : الفصل
  نطق اجلمل بالنربات

غيمات والسكتات والتن
 والوقفات الصحيحة.

 .)النطق(
 التدريب:

 نطقا  شفهيا األسئلة  جابة عن اإل
 (147)صفحة.صحيحا

 النقد الذاتي: 

  
 

 مهارة القراءة
 

 العربية اللغة

========= 

 الساعة الواحدة  

 : الوقت

 : الفصل

 الموضوع:

 املهرجان الرياضي 
 احملتويات:

 3.3 
 األهداف:

 :قدرة الطالب على 
  املفيدة قراءة اجلمل

ست  من  املكونة 
على احلد  كلمات

 قراءة صحيحة األقصى  
 مع االستيعاب.

 

 األنشطة:

 وشرحه املوضوع  يقوم املعلم بتقدمي
 .وافيا شرحا

 الطالب  ويتابعه  يقرأ املعلم اجلمل 
 )فرديا/ مجيعا( .(145) صفحة

  باستخدام آلة يعرض املعلم اجلمل
 الومضية ( أو بالبطاقةLCD)العرض 

(flashcard). 
 التدريب:

  ا.وهنعيني مث اجلمل يقرأ الطالب 
 (148)صفحة 

 
 النقد الذاتي: 

  
 

 
 
 



 مهارة الكتابة
 
 

 العربية اللغة

========= 

 دقيقة 33 

 : الوقت

 : الفصل

 الموضوع:

 املهرجان الرياضي 
 احملتويات:

 4.3 
 األهداف:

  الطالب على:قدرة 
  اإلمالئية تطبيق القواعد

يف كتابة  األساسية 
 .اجلمل

  تكوين اجلمل وفق
 القوالب احملددة.

 األنشطة:

 وشرحه املوضوع  يقوم املعلم بتقدمي
 .وافيا شرحا

 ميارس الطالب التدريبات.  
 التدريب:

  يكتب الطالب التدريبات كتابة
 (149)صفحة  .صحيحة

 النقد الذاتي: 

  
 

 
  



المنهج الدراسيدليل   
األولى :لفرقةا                      اللغة العربية  :المادة    

4األسبوع:   
 الجمل المترابطة

  مهارة االستماع

 العربية اللغة

========= 

 الساعة الواحدة 

 : الوقت

 : الفصل

 الموضوع:

 املهرجان الرياضي 
 احملتويات:

 1.4 
 األهداف:

 :قدرة الطالب على 
  الفقرة  إىل  االستماع

البسيطة )اجلمل املرتابطة( 
على مخس مجل من  املكونة 

واالستجابة  األقصى  احلد 
 هلا حسب املواقف.

 

 األنشطة:

 وشرحه شرحااملوضوع  يقوم املعلم بتقدمي 
 .وافيا

  اجلمل املرتابطة  إىل    االستماع
 .) 151صفحة(

 التدريب:

  اجلمل املرتابطة إىل  يستمع الطالب 
 رقما صحيحا. ونضعمث ي

 (151)الصفحة
 

 النقد الذايت: 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 مهارة الكالم
 العربية للغة

========= 

 دقيقة 33 

 : الوقت

 : الفصل

 الموضوع:

 املهرجان الرياضي 
 المحتويات:

 1.4 
 األهداف:

 :قدرة الطالب على 
  نطق اجلمل املرتابطة

من مخس مجل  املكونة 
 األقصى  على احلد 

نطقا عربيا واستخدامها 
 شفهيا حسب املواقف.

 األنشطة:

 وشرحه املوضوع  يقوم املعلم بتقدمي
 .وافيا شرحا

 ويتابعه  يقرأ املعلم اجلمل املرتابطة 
  .(151الطالب )صفحة 

 

 التدريب:

  يكرروهنا و  املرتابطةيذكر الطالب اجلمل
 (153صفحة ) نطقا صحيحا

 .(مجاعيا )فرديا/
 النقد الذاتي:

  
 

 مهارة القراءة
 

 العربية اللغة

========= 

 الساعة الواحدة 

 : الوقت

 : الفصل

 الموضوع:

 املهرجان الرياضي 
 المحتويات:

 3.4 
 األهداف:

 :قدرة الطالب على 
  البسيطة قراءة الفقرة

من مخس مجل  املكونة 
مرتابطة على احلد 

قراءة صحيحة  األقصى 
 مع االستيعاب.

 األنشطة:

  وشرحه املوضوع  بتقدمييقوم املعلم
 وافيا شرحا

 بالنربات  يقرأ املعلم اجلمل املرتابطة
والتنغيمات والسكتات والوقفات 

 .الطالب ويتابعه  الصحيحة
 ( 151)صفحة 

 التدريب:

  يكرروهنا اجلمل املرتابطة و  يقرأ الطالب
. األسئلة  عن  ونيبمث جي صحيحة قراءة 

 (154)صفحة 



 النقد الذاتي:  

  
 

 مهارة الكتابة
 

 العربية اللغة

========= 

 دقيقة 33 

 : الوقت

 : الفصل

 الموضوع:

 املهرجان الرياضي 
 المحتويات:

 4.4 
 األهداف:

 :قدرة الطالب على 
  كتابة الفققرة البسيطة

من مخس مجل  املكونة 
األقصى    على احلد 

مالئيا كتابة صحيحة إ
واستخدامها حتريريا 

 حسب املواقف.

 األنشطة:

  وشرحه املوضوع  املعلم بتقدمييقوم
 .وافيا شرحا

 ميارس الطالب التدريبات. 
 
 

 التدريب:

  يكتب الطالب التدريبات كتابة
 (155.  ) صفحة صحيحة

  :النقد الذاتي 
  

 

 

  



 الباب السابع

 دليل المنهج الدراسي  
الفرقة: الثانية                             ة: اللغة العربية  الماد  

1األسبوع:  
 الكلمات

  مهارة االستماع
 

 العربية اللغة

========= 

 الساعة الواحدة

 : الوقت

 :الفصل

 الموضوع:

 املهرجان الرياضي 
 المحتويات:

 (  33احلصة )دقيقة 
 1.1 

 األهداف:

 :قدرة الطالب على 
  الكلمات  إىل  االستماع

وتصنيفها من حيث 
 إىل  االستماع الصوت و 

الكلمات وتصنيفها امسا 
 وفعال.

  اآلتيةحفظ الكلمات: 
 الفعل االسم

 يقفز الالعب

 يغلب الفائز

 يرمي الرياضي

 اجللة احلكام

 جتتمع الزحف
 

 األنشطة:

 وافيا وشرحه شرحااملوضوع  يقوم املعلم بتقدمي 
  الكلمات  مث يرددوهنا  إىل يستمع الطالب

 Barcodeباستخدام 
  (131,133)صفخة 

 الحكام المشاهدات االرياضي الفائز الالعب

 يرمي يقفز يصفق يجري يغلب

 
 مقبولأي اقتراح * 

  مييز الطالب الكلمات ويصنفوهنا. 
 التدريب: 
  الكلمات  مث يصنفوهنا  إىل يستمع الطالب

 بني االسم والفعل .
 الفعل االسم

 يغلب الالعب

 )Barcode)ميكن أن يستخدم املعلم الرمز  
   (134)الصفحة 

 النقد الذاتي: 

  



 

 مهارة الكالم
 

 العربية اللغة

========= 

 دقيقة 33 

 : الوقت

 :الفصل

 الموضوع:

 املهرجان الرياضي  
 المحتويات:

 2.1 
 األهداف:

 :قدرة الطالب على 
  نطق الكلمات نطقا

 صحيحا.
  األشياء صفات ذكر

احملسوسة واألشخاص 
  واألماكن بعدد من الكلمات

 األنشطة:

 وشرحه املوضوع  يقوم املعلم بتقدمي
 .وافيا شرحا

  الطالب ويتابعه يقرأ املعلم الكلمات 
 (مجاعيا ( )فرديا/133,131)صفحة 

 باستخدام آلة  يعرض املعلم الصور
 وهنايسم   (والطالبLCD)العرض 
 .)النطق(

 التدريب:

  الصور مث يسموهنا إىل  ينظر الطالب .
 (135 )صفحة

 النقد الذاتي: 

  
 

 

 مهارة القراءة
 



 العربية اللغة

========= 

 الساعة الواحدة

 : الوقت

 :الفصل

 الموضوع:

 املهرجان الرياضي 
 المحتويات:

 3.1 
 األهداف:

 :قدرة الطالب على 
 قراءة صحيحة.قراءة الكلمات -
 األفعال  قراءة-

 حيث من وتصنيفها
 ومضارعا ماضيا: الزمن
.وأمرا  
 

 األنشطة:

 وشرحه شرحااملوضوع  يقوم املعلم بتقدمي 
 وافيا

  الطالب  ويتابعه يقرأ املعلم الكلمات 
 (مجاعيا ( )فرديا/133, 131)صفحة 

  باستخدام آلة يعرض املعلم الكلمات
 بالبطاقة. ( أوLCD)العرض 

 التدريب:

  مث مييزوهنا األفعال يقراء الطالب 
 (136صفحة  ) 

 النقد الذاتي: 

  
 

 

 
 مهارة الكتابة

 

 العربية اللغة

========= 

 دقيقة 33 

 : الوقت

 :الفصل

 الموضوع

 املهرجان الرياضي 
 المحتويات:

 .14 
 األهداف:

 :قدرة الطالب على 
  لألفعال االستخدام التحريري 

مناسبة للمواقف مع الرتكيز 
 على: 

 األنشطة:

  وشرحه يقوم املعلم بتقدمي  املوضوع
 وافيا شرحا

  ميارس الطالب التدريبات 
 

 :التدريب 
  يكتب الطالب التدريبات كتابة

 (137صفحة  صحيحة. )
 النقد الذاتي: 

 



الماضى والفعل فعل ال –
 مرالمضارع والفعل األ

. 

 

 

  



 دليل المنهج الدراسي 
األولى :لفرقةا                         اللغة العربية :المادة   

2األسبوع:   
 التراكيب

  مهارة االستماع
 

 العربية اللغة

========= 

 الواحدةالساعة  

 : الوقت

 :الفصل

 الموضوع:

 املهرجان الرياضي 
 المحتويات:

 1.1 
 األهداف:

 :قدرة الطالب على 
  الرتكيز تعيني الرتاكيب املسموعة مع

 على:
الرتكيب اإلضايف املكون  من -

 مفرد وضمري متصل.اسم ظاهر 
من اسم  املكون كيب النعيت الرت -

 ظاهر مفرد ومجع.
  صحيحة إجابة  األسئلة  إجابة 
  اآلتيةحفظ الكلمات: 

التركيب 
 ضافياإل

 كيب النعتيالتر 

ات ليالميد اكثر من
 الذهبية

 لى  االقفز الع أقل من

المؤيدون  سباق العدو
 المسرورون

 األنشطة:

  وشرحه شرحايقوم املعلم بتقدمي  املوضوع 
 .وافيا

  الطالب مث يطلب من يقرأ املعلم الرتاكيب
) صفحة .تصنيفها إىل إضافية ونعتية

 (مجاعيا )فرديا/ (139
 التدريب:

  ونضعيالرتاكيب مث  إىل يستمع الطالب 
 (  143)الصفحة رقما صحيحا

 النقد الذاتي: 

  
 



 مهارة الكالم
 

 العربية اللغة

========= 

 دقيقة 33 

 : الوقت

 :الفصل

 الموضوع:

 املهرجان الرياضي 
 المحتويات:

 2.2 
 األهداف:

 :قدرة الطالب على 
  نطقا نطق الرتاكيب

صحيحا من حيث 
صفات احلروف 

 خمارجها.و 

 األنشطة:

  وشرحه يقوم املعلم بتقدمي  املوضوع
 .وافيا شرحا

 الطالب  ويتابعه  يقرأ املعلم الرتاكيب 
 .(مجاعيا ( )فرديا/ 139)صفحة

 لةآ باستخدام  يعرض املعلم الصور. 
 وهنا)النطق(سم  ي ( والطالبLCD)العرض 

 التدريب:

  يصف الطالب الصورة بالرتاكيب
 (141 ) صفحة املناسبة

 النقد الذاتي: 

  
 

 مهارة القراءة
 

 القفز الطويل رمي الجلة
 



 العربية اللغة

========= 

 الساعة الواحدة 

 : الوقت

 :الفصل

 الموضوع:

 املهرجان الرياضي 
 احملتويات:

 3.2 
 األهداف:

 :قدرة الطالب على 
  قراءة الرتاكيب قراءة صحيحة

 حيث :من 
 صفات احلروف وخمارجها -
 الصوامت والصوائت -

  استخالص القاعدة
 العامة ل:

الرتكيب اإلضايف املكون  من اسم 
 مفرد وضمري متصلظاهر 

املكون من الرتاكيب النعيت 
 مجع.اسم الظاهر مثىن و 

 األنشطة:

 وشرحه شرحااملوضوع  يقوم املعلم بتقدمي 
 .وافيا

 الطالب  ويتابعه  يقرأ املعلم الرتاكيب
 .(مجاعيا ( )فرديا/139)صفحة 

 باستخدام آلة  يعرض املعلم الرتاكيب
 بالبطاقة الومضية ( أوLCD)العرض 

(flashcard) . 
 التدريب:

 يقرأ الطالب الرتاكيب مث يصنفوهنا 
 (141)صفحة 

 النقد الذاتي: 

  
 

 مهارة الكتابة
 

 العربية اللغة

========= 

 دقيقة 33 

 : الوقت

 :الفصل

 الموضوع:

 املهرجان الرياضي 
 المحتويات:

 .24 
 األهداف:

 :قدرة الطالب على 
  إىل الرتاكيب  واحيولأن 

 املفرد و املثىن واجلمع.

 األنشطة:

 وشرحه املوضوع  يقوم املعلم بتقدمي
 .وافيا شرحا

 الطالب التدريبات ميارس. 
 التدريب: 

  يكتب الطالب التدريبات كتابة
 (143صفحة ) .صحيحة

 .(مجاعيا )فرديا/

 النقد الذاتي: 



  

 

 

 

 

  



 دليل المنهج الدراسي
األولى :لفرقةا           اللغة العربية  :المادة    

3األسبوع:   
 الجمل المفيدة
  مهارة االستماع

 

 العربية اللغة

========= 

 الساعة الواحدة 

 : الوقت

 : الفصل

 الموضوع:

 املهرجان الرياضي 
 المحتويات:

 1.3 
 األهداف:

  الطالب على:قدرة 
  اجلمل  إىل  االستماع

من ست   املكونة فيدة امل
األقصى كلمات على احلد 

واالستجابة هلا حسب 
 املواقف.

 

 األنشطة:

 وشرحه شرحااملوضوع  يقوم املعلم بتقدمي 
 .وافيا

 الطالب ويتابعه مل يقرأ املعلم اجل. 
 (145)الصفحة 

 التدريب:

  مث يضعون اجلمل  إىل  يستمع الطالب
 صحيحا رقما

 (146)حةالصف )

 النقد الذاتي: 

  

 

 مهارة الكالم
 

 العربية اللغة

========= 

 الساعة الواحدة  

 : الوقت

 الموضوع:

 املهرجان الرياضي 
 المحتويات:

 3.1 
 األهداف:

 األنشطة:

  وشرحه شرحااملوضوع  بتقدمييقوم املعلم 
 .وافيا

 الطالبويتابعه  يقرأ املعلم اجلمل 
 .(مجاعيا ( )فرديا/145)صفحة 

 باستخدام آلة  يعرض املعلم الصور
 ( والطالب يسموهناLCD)العرض 



 قدرة الطالب على:  : الفصل
  نطق اجلمل بالنربات

غيمات والسكتات والتن
 والوقفات الصحيحة.

 .)النطق(
 التدريب:

  نطقا  شفهيا األسئلة  اجابة عن
 (147)صفحة.صحيحا

 النقد الذاتي: 

  
 

 مهارة القراءة
 

 العربية اللغة

========= 

 الساعة الواحدة  

 : الوقت

 : الفصل

 الموضوع:

 املهرجان الرياضي 
 احملتويات:

 3.3 
 األهداف:

 :قدرة الطالب على 
  املفيدة قراءة اجلمل

ست  من  املكونة 
على احلد  كلمات

األقصى   قراءة صحيحة 
 مع االستيعاب.

 

 األنشطة:

 وشرحه املوضوع  يقوم املعلم بتقدمي
 .وافيا شرحا

 الطالب  ويتابعه  يقرأ املعلم اجلمل 
 )فرديا/ مجيعا( .(145) صفحة

  باستخدام آلة يعرض املعلم اجلمل
 الومضية ( أو بالبطاقةLCD)العرض 

(flashcard). 
 التدريب:

  ا.وهنعيني مث اجلمل يقرأ الطالب 
 (148)صفحة 

 
 النقد الذاتي: 

  
 

 
 
 



 مهارة الكتابة
 

 العربية اللغة

========= 

 دقيقة 33 

 : الوقت

 : الفصل

 الموضوع:

 املهرجان الرياضي 
 احملتويات:

 4.3 
 األهداف:

 :قدرة الطالب على 
  اإلمالئية تطبيق القواعد

يف كتابة  األساسية 
 .اجلمل

  تكوين اجلمل وفق
 القوالب احملددة.

 األنشطة:

 وشرحه املوضوع  يقوم املعلم بتقدمي
 .وافيا شرحا

 ميارس الطالب التدريبات.  
 التدريب:

  يكتب الطالب التدريبات كتابة
 (149)صفحة  .صحيحة

 النقد الذاتي: 

  
 

 
  



 دليل المنهج الدراسي 
األولى :لفرقةا                       اللغة العربية  :المادة   

4األسبوع:   
 الجمل المترابطة

  مهارة االستماع

 العربية اللغة

========= 

 الساعة الواحدة 

 : الوقت

 : الفصل

 الموضوع:

 املهرجان الرياضي 
 احملتويات:

 1.4 
 األهداف:

 :قدرة الطالب على 
  الفقرة  إىل  االستماع

البسيطة )اجلمل املرتابطة( 
على مخس مجل من  املكونة 

واالستجابة  األقصى  احلد 
 هلا حسب املواقف.

 

 األنشطة:

 وشرحه شرحااملوضوع  يقوم املعلم بتقدمي 
 .وافيا

  اجلمل املرتابطة  إىل    االستماع
 .) 151صفحة(

 التدريب:

  اجلمل املرتابطة إىل  يستمع الطالب 
مث يضعون رقما 

 (151)الصفحة.صحيحا
 

 النقد الذايت: 
  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 مهارة الكالم
 العربية للغة

========= 

 دقيقة 33 

 : الوقت

 : الفصل

 الموضوع:

 املهرجان الرياضي 
 المحتويات:

 1.4 
 األهداف:

  الطالب على:قدرة 
  نطق اجلمل املرتابطة

من مخس مجل  املكونة 
 األقصى  على احلد 

نطقا عربيا واستخدامها 
 شفهيا حسب املواقف.

 األنشطة:

 وشرحه املوضوع  يقوم املعلم بتقدمي
 .وافيا شرحا

 ويتابعه  يقرأ املعلم اجلمل املرتابطة 
  .(151الطالب )صفحة 

 

 التدريب:

  يكرروهنا و  املرتابطةيذكر الطالب اجلمل
 (153صفحة ) نطقا صحيحا

 .(مجاعيا )فرديا/
 النقد الذاتي:

  

 مهارة القراءة
 

 العربية اللغة

========= 

 الساعة الواحدة 

 : الوقت

 : الفصل

 الموضوع:

 املهرجان الرياضي 
 المحتويات:

 3.4 
 األهداف:

 :قدرة الطالب على 
  البسيطة قراءة الفقرة

من مخس مجل  املكونة 
مرتابطة على احلد 

قراءة صحيحة األقصى 
 مع االستيعاب.

 األنشطة:

 وشرحه املوضوع  يقوم املعلم بتقدمي
 .وافيا شرحا

 بالنربات  يقرأ املعلم اجلمل املرتابطة
والتنغيمات والسكتات والوقفات 

 .الطالبويتابعه  الصحيحة
 ( 151)صفحة 

 التدريب:

  يكرروهنا اجلمل املرتابطة و  يقرأ الطالب
. األسئلةعن  ونيبجيمث  صحيحةقراءة 

 (154)صفحة 



 النقد الذاتي:  

  

 

 مهارة الكتابة
 

 العربية اللغة

========= 

 دقيقة 33 

 : الوقت

 : الفصل

 الموضوع:

 املهرجان الرياضي 
 المحتويات:

 4.4 
 األهداف:

 :قدرة الطالب على 
  كتابة الفققرة البسيطة

من مخس مجل  املكونة 
  األقصى  على احلد 

كتابة صحيحة امالئيا 
واستخدامها حتريريا 

 حسب املواقف.

 األنشطة:

 وشرحه املوضوع  يقوم املعلم بتقدمي
 .وافيا شرحا

 ميارس الطالب التدريبات. 
 
 

 التدريب:

  يكتب الطالب التدريبات كتابة
 (155.  ) صفحة صحيحة

  :النقد الذاتي 
  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

الثامنالباب   

 دليل المنهج الدراسي 
ةالثاني :لفرقةا                 اللغة العربية  :المادة   

 األسبوع: 
 الكلمات

  مهارة االستماع
 اللغة العربية

========= 

 الساعة الواحدة

 الوقت :

 :الفصل

 الموضوع:

 املياه مصدر احلياة 
 المحتويات:

 1.1 
 األهداف:

 :قدرة الطالب على 
  الكلمات املسموعة التوفيق بني

 والكلمات املكتوبة.
     الكلمات  إىل  االستماع

 مبعانيها. اإلتيان و 
   الكلمات  إىل  االستماع

وتصنيفها من  حيث الصوت 
 والداللة.

     نطق الكلمات نطقا
 :صحيحا من حيث

صفات احلروف وخمارجه  -ا
 الصوامت والصوائت -ب

 :اآلتيةحفظ الكلمات 
 يسِقي -يشرب     -
 يبّذر        -تغسل     -

 األنشطة:

  وشرحه شرحايقوم املعلم بتقدمي املوضوع 
 .وافيا

  يطلب من يقرأ املعلم الكلمات مث
 األحرف املطلوبة.الطالب تصحيح

 ط ذ ح ص ش

     

     

 مقبولأي اقتراح * 
  مييز الطالب الكلمات ويصنفوهنا. 

 (X)بعالمة وفعال(√)بعالمة امسا  
  يبّذر         األرضَ   يشرب

  المصدر  الُمـحيط  البحر

  المطر  الحنفية  األرضَ 

  ميكن أن يستخدم املعلم(
 )Barcodeالرمز
 التدريب:



 النهر  -المياه      -
 المجتمع -البحر     -
 المطر -األرَض    -
 المصدر  -الحنفية    -
 المبّذر -الُمـحيط   -

الكلمات و  إىل  يستمع الطالب 
  (186-184)الصفحة  .يكرروهنا

 مقبولأي اقتراح * 
  

 النقد الذاتي: 

  
 

 مهارة الكالم
 اللغة العربية

========= 

 دقيقة 33 

 الوقت :

 :الفصل

 الموضوع:

 املياه مصدر احلياة 
 المحتويات:

 2.1 
 األهداف:

 :قدرة الطالب على 
  نطق الكلمات نطقا صحيحا

 من حيث:
    .وخمارجهصفات احلروف  -ا

  .الصوامت والصوائت -ب

 نطق الكلمات بالنربات. 
 والسكتات الصحيحة.

    األشياء صفات ذكر
احملسوسة واألشخاص 

واألماكن بعدد من 
 الكلمات.

 األنشطة:

  وشرحه يقوم املعلم بتقدمي املوضوع
 .وافيا شرحا

  الطالب ويتابعه يقرأ املعلم الكلمات 
 .(مجاعيا ( )فرديا/187)صفحة 

  باستخدام آلة يعرض املعلم الصور
 والطالب يسم وهنا (LCD)العرض 

 )النطق(.

 التدريب:

  الكلمات و يكرروهنا  يذكر الطالب
 (187نطقا صحيحا. )صفحة 

 مقبولأي اقتراح * 

 النقد الذاتي: 

  
 

 

 



 مهارة القراءة
 اللغة العربية

========= 

 الساعة الواحدة

 الوقت :

 :الفصل

 الموضوع:

  مصدر احلياةاملياه 
 المحتويات:

 3.1 
 األهداف:

 :قدرة الطالب على 
  قراءة الكلمات قراءة صحيحة

 من حيث:
.صفات احلروف وخمارجها           -أ

 الصوامت والصوائت.  -ب

  قراءة الكلمات بالنربات
 والسكتات الصحيحة.

  مبعاين الكلمات  اإلتيان
 .املقروءة

 األنشطة:

  وشرحه شرحايقوم املعلم بتقدمي املوضوع 
 وافيا

  الطالب  ويتابعه يقرأ املعلم الكلمات 
 (مجاعيا ( )فرديا/133)صفحة 

  باستخدام آلة يعرض املعلم الكلمات
 ( أو بالبطاقة.LCD)العرض 

 التدريب:

  قراءة يكرروهنا الكلمات و  يقرأ الطالب 
- 184& 188صحيحة. ) صفحة 

185) 
 النقد الذاتي: 

  
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 مهارة الكتابة
 اللغة العربية

========= 

 دقيقة 33 

 الوقت :

 :الفصل

 الموضوع:

 املياه مصدر احلياة 
 المحتويات:

 .14 
 األهداف:

 :قدرة الطالب على 
  اإلمالئية تطبيق القواعد

 يف كتابة الكلمات.األساسية 
  استخدام األمساء حتريريا مع

على اسم  4.1.3الرتكيز 
رد اجملثالثي الفعل لالفاعل 

 سامل ومهمو.. ،صحيحال
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 األنشطة:

  وشرحه يقوم املعلم بتقدمي  املوضوع
 .وافيا شرحا

  ميارس الطالب التدريبات )صفحة
 (مجاعيا ( )فرديا/1891

 التدريب:

  يكتب الطالب التدريبات كتابة
 (189صحيحة. ) صفحة 

  193النشاط اللغوي صفحة) 
 النقد الذاتي: 

 

 



  دليل المنهج الدراسي 
ةالثاني :لفرقةا                        اللغة العربية  :المادة  

 األسبوع: 
 التراكيب

  مهارة االستماع
 

 اللغة العربية

========= 

 الساعة الواحدة 

 الوقت :

 :الفصل

 الموضوع:

 املياه مصدر احلياة 
 المحتويات:

 1.1 
 األهداف:

 :قدرة الطالب على 
  تعيني الرتاكيب املسموعة مع

 على: 1.1.1الرتكيز 
 اإلضايف املكون الرتكيب  - أ

من اسم ظاه   ،مفرد 
وضمري متصل حمدد؛ هـ ، 

ها ،َ  ك، هم  نا ، ي، ك م 
ك   ، 

   املكون الرتكيب النعيت  - ب
من اسم ظاهر مثىن ومجع 
املذكر السامل ومجع املؤنث 

 .السامل
   اآلتيةحفظ الكلمات: 

 أعضاء المجتمع -
 البحر الواسع -
 المطر الغزير -

 األنشطة:

  وشرحه شرحايقوم املعلم بتقدمي  املوضوع 
 .وافيا

  مث يطلب من الطالب يقرأ املعلم الرتاكيب
 (مجاعيا ونعتية. )فرديا/افيةإض تصنيفها إىل

  الرتاكيب مث صنف بوضع إىل  استمع
 ضايفاإل رتكيبأمام ال (√عالمة)

 .نعيتالرتكيب أمام ال(X)و
رضية أ  جملة املدرسة

 الفصل
صورة  

 املعلم
 

رف   اخلزانة الكبرية
 الكتب

اللوحة  
 البيضاء

 

الطالب   بة اجلميلةلالطا
 النشيط

جدول  
 الفصل

 

  ميكن أن يستخدم املعلم(
 )Barcodeالرمز
 التدريب:

  الرتاكيب  إىل  يستمع الطالب
 (11)الصفحة  .يكرروهناو 

 النقد الذاتي: 

  



 الماء العذب -
 الماء الحلو -
 فصل الشتاء -
 ماء الحنفّية -

 

 مهارة الكالم
 اللغة العربية

========= 

 دقيقة 33 

 الوقت :

 :الفصل

 الموضوع:

 املياه مصدر احلياة 
 المحتويات:

 2.2 
 األهداف:

 :قدرة الطالب على 
  استخدام الرتاكيب شفهيا مع

 الرتكيز على:    
  اإلضايف املكون الرتكيب  - أ

،مفرد وضمري من اسم ظاهر
متصل حمدد؛ )هـ ، ها ،َ  ك، 

ك(   هم  نا ، ي، كم ،  

 املكون الرتكيب النعيت  -ب
من اسم ظاهر مثىن ومجع 
املذكر السامل ومجع املؤنث 

 .السامل

 األنشطة:

  وشرحه شرحااملوضوع يقوم املعلم بتقدمي 
 .وافيا

  الطالبويتابعه يقرأ املعلم الرتاكيب.  
 .(مجاعيا ( )فرديا/193)صفحة 

  آلة باستخداميعرض املعلم الصور. 
( والطالب LCD)العرض 

 يسم وهنا)النطق(
 التدريب:

  يكررها ن طقا يذكر الطالب الرتاكيب و
 (193 ) صفحة .صحيحا

 النقد الذاتي: 

  
 

 

 

 

 

 



 

 مهارة القراءة
 اللغة العربية

========= 

 الساعة الواحدة 

 الوقت :

 :الفصل

 الموضوع:

  احلياةاملياه مصدر 
 احملتويات:

 3.2 
 األهداف:

 :قدرة الطالب على 
  قراءة الرتاكيب بالنربات

 والسكتات  الصحيحة  
   مبعاين الرتاكيب  اإلتيان

املقروء  استخالص القاعدة 
 العامة لـ  :

 اإلضايف املكون الرتكيب  - أ
ن اسم ظاهر،مفرد م

)هـ   وضمري متصل حمدد
، ها ،َ  ك، هم  نا ، 

ك (  ي، كم ،  
 املكون الرتكيب النعيت  - ب

من اسم ظاهر مثىن ومجع 
املذكر السامل ومجع 

 .املؤنث السامل
حالة اسم التفضيل  -ج 

 "أفعل من".

 األنشطة:

  وشرحه شرحايقوم املعلم بتقدمي املوضوع 
 وافيا.

  الطالب ويتابعه يقرأ املعلم الرتاكيب
 (.مجاعيا ( )فرديا/194)صفحة 

  آلة  باستخدام يعرض املعلم الرتاكيب
 املوجودة.

 التدريب:

  قراءة الرتاكيب و يكرروهنا  يقرأ الطالب 
 (194)صفحة صحيحة.
 النقد الذاتي: 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 مهارة الكتابة

 اللغة العربية

========= 

 دقيقة 33 

 الوقت :

 :الفصل

 الموضوع:

 ةاملياه مصدر احليا. 
 المحتويات:

 .24 
 األهداف:

  اإلمالئية تطبيق القواعد
 يف كتابة الرتاكيب. األساسية 

  تكوين الرتاكيب اإلضافية
 والنعتية.

   استخدام الرتاكيب حتريريا
 مع الرتكيز على:        

 اإلضايف املكون الرتكيب  -أ
مفرد وضمري ر من اسم ظاه

متصل حمدد؛  )هـ ، ها ،َ  
ك (  ك، هم  نا ، ي، كم ،  

 املكون الرتكيب النعيت   -ب
من اسم ظاهر مثىن ومجع 
املذكر السامل ومجع املؤنث 

     .السامل
حالة اسم التفضيل "أفعل -ج

 من"..

 األنشطة:

 وشرحه املوضوع  يقوم املعلم بتقدمي
 وافيا. شرحا

 الطالب التدريبات ميارس. 
 (.     مجاعيا )فرديا/ )196الصفحة ( 

 التدريب:

  يكتب الطالب التدريبات كتابة
 (196)صفحة  .صحيحة

  196النشاط اللغوي صفحة) 
 النقد الذاتي: 

  
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 دليل المنهج الدراسي
ةالثاني :لفرقةا                 اللغة العربية  :المادة    

 األسبوع: 
.الجمل المفيدة  



  مهارة االستماع
 اللغة العربية

========= 

 الساعة الواحدة 

 الوقت :

 : الفصل

 الموضوع:

  احلياةاملياه مصدر 
 المحتويات:

 1.3 
 األهداف:

 :قدرة الطالب على 
  تعيني اجلمل املسموعة مع

الرتكيز على اليت وفقت 
 القوالب. 

   التوفيق بني اجلمل املسموعة
 واجلمل  املكتوبة. 

   اجلمل اخلربية  إىل  االستماع
 وإظهار  الفهم هلا.

 

 

 

 

 

 

 

 األنشطة:

  وشرحه شرحايقوم املعلم بتقدمي املوضوع 
 وافيا.

  مث يطلب من الطالب يقرأ املعلم الرتاكيب
 إضافية ونعتية. إىل  تصنيفها

  ميكن أن يستخدم املعلم(
 )Barcodeالرمز
 التدريب:

  يكرروهناإىل اجلمل و  يستمع الطالب 
 (197-198الصفحة )
 النقد الذاتي: 

  

 مهارة الكالم



 اللغة العربية

========= 

 الساعة الواحدة  

 الوقت :

 : الفصل

 الموضوع:

 املياه مصدر احلياة 
 المحتويات:

 3.1 
 األهداف:

 :قدرة الطالب على 
  وصف األشياء احملسوسة

 واألشخاص. 
  شفهيا.األسئلة طرح 
  األسئلة  اإلجابة عن 

 .شفهيا

 األنشطة:

  وشرحه شرحايقوم املعلم بتقدمي املوضوع 
 وافيا.

  الطالبويتابعه يقرأ املعلم اجلمل 
 (.مجاعيا ( )فرديا/199)صفحة 

  باستخدام آلة يعرض املعلم الصور
 ( والطالب يسموهناLCD)العرض 

 )النطق(.
 التدريب:

  يكررها نطقا و يذكر الطالب اجلمل
 (199)صفحة .صحيحا

 النقد الذاتي: 

  
 
 

 مهارة القراءة



 اللغة العربية

========= 

 الساعة الواحدة  

 الوقت :

 : الفصل

 الموضوع:

 املياه مصدر احلياة 
 احملتويات:

 3.3 
 األهداف:

 :قدرة الطالب على 
  قراءة اجلمل بالنربات

والتنغيمات والسكتات 
 والوقفات الصحيحة.

  قراءة اجلمل اخلربية مع الرتكيز
على اجلمل وفق القوالب 

 وإظهار الفهم هلا.
  استخالص القاعدة العامة

 للجمل وفق القوالب احملددة. 

 األنشطة:

  وشرحه يقوم املعلم بتقدمي املوضوع
 وافيا. شرحا

  الطالب يف   ويتابعهيقرأ املعلم اجلمل
 (. 133صفحة 

  باستخدام آلة يعرض املعلم اجلمل
( أو بالبطاقة الومضية LCD)العرض 

(flashcard). 
 التدريب:

  قراءة اجلمل و يكرروهنا  يقرأ الطالب 
 (.133صحيحة صفحة )

 النقد الذاتي:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 مهارة الكتابة
 اللغة العربية

========= 

 دقيقة 33 

 الوقت :

 : الفصل

 الموضوع:

 املياه مصدر احلياة 
 احملتويات:

 4.3 
 األهداف:

 :قدرة الطالب على 
  اإلمالئية تطبيق القواعد

 يف كتابة اجلمل.األساسية 
  تكوين اجلمل وفق القوالب

 احملددة.
  وصف األشياء احملسوسة

واألماكن يف واألشخاص 
 مجل مفيدة حتريريا.

 األنشطة:

  وشرحه يقوم املعلم بتقدمي املوضوع
 وافيا. شرحا

  ميارس الطالب التدريبات )الصفحة
131) 

 التدريب:

  يكتب الطالب التدريبات كتابة
 (131صحيحة. )صفحة 

  196النشاط اللغوي صفحة) 
 النقد الذاتي: 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 دليل المنهج الدراسي 

ةالثاني :لفرقةا                     اللغة العربية  :المادة   
 األسبوع: 

 الجمل المترابطة
  مهارة االستماع

 اللغة العربية

========= 

 الساعة الواحدة 

 الوقت :

 : الفصل

 الموضوع:

 املياه مصدر احلياة 
 احملتويات:

 1.4 
 األهداف:

 :قدرة الطالب على 
  التوفيق بني الفقرة املسموعة

 والفقرة املكتوبة.

 األنشطة:

  وشرحه شرحايقوم املعلم بتقدمي املوضوع 
 وافيا.

  صفحة (اجلمل املرتابطة  إىلاالستماع
133-134) 

  ميكن أن يستخدم املعلم(
 ) Barcodeالرمز
 التدريب:

  اجلمل املرتابطةيستمع الطالب إىل 
 .)133و يكرروهنا.)الصفحة 

  اآلتية القوالب  أكمل 
  اسماسم )ضمير( +  -

 ( هم طالب) 
 + اسم + اسم فعل+ اسم + حرف -

 )يشكر الطالب على نعمة املياه (
 + اسم + اسم + اسم + اسم +  فعل -

 )يشكر الطالب املنصفون على نعمة املياه (

+  + اسم + اسم +  ال النافية + فعل -
 اسم + اسم 

لطالب املنصفون على مصادر ) ال يلو ث ا
 (املياه

+  + اسم + اسم +  ال النافية + فعل -



 اسم + اسم + اسم
) ال يرمي الطالب املنصفون الزبالة داخل 

 النهر (

 النقد الذايت: 

  
 

 

 مهارة الكالم
 اللغة العربية

========= 

 دقيقة 33 

 الوقت :

 : الفصل

 الموضوع:

 املياه مصدر احلياة. 
 المحتويات:

 1.4 
 األهداف:

 :قدرة الطالب على 
   نطق اجلمل املرتابطة بالنربات

والتنغيمات والسكتات 
 والوقفات الصحيحة.  

  وصف الشيا احملسوسة
واألشخاص واألماكن يف 

 مجل مرتابطة شفهيا.
 عرض التمثيل البسيط. 

 األنشطة:

  وشرحه شرحايقوم املعلم بتقدمي املوضوع 
 وافيا.

  ويتابعه يقرأ املعلم اجلمل املرتابطة 
 (. 135الطالب )صفحة 

 التدريب:

  يكرروهنا املرتابطة و يذكر الطالب اجلمل
( 205صفحة )نطقا صحيحا 

 (.مجاعيا )فرديا/
 النقد الذاتي:

  
 

 

 

 

 



 مهارة القراءة
 اللغة العربية

========= 

 الساعة الواحدة 

 الوقت :

 : الفصل

 الموضوع:

 املياه مصدر احلياة 
 المحتويات:

 3.4 
 األهداف:

  الطالب على:قدرة : 
  قراءة الفقرة بالنربات

والتنغيمات والسكتات 
 والوقفات الصحيحة.

  قراءة الفقرة وحتديد النقاط
الرئيسة والفرعية فيها.  

ستخراج النقاط املهمة من ا
 املقروءة: التوجيهات.املواد 

 األنشطة:

  وشرحه يقوم املعلم بتقدمي املوضوع
 .وافيا شرحا

  يقرأ املعلم اجلمل املرتابطة بالنربات
والتنغيمات والسكتات والوقفات 

 الطالب.ويتابعه الصحيحة 
    ( 137)صفحة 

  باستخدام يعرض املعلم ااجلمل املرتابطة
 ( LCD)آلة العرض 

 التدريب:

  يكرروهنا اجلمل املرتابطة و يقرأ الطالب
 (137صحيحة. )صفحة  قراءة 

  137النشاط اللغوي صفحة) 
 النقد الذاتي: 

  
 

 

 

 

 

 

 

 



 مهارة الكتابة
 اللغة العربية

========= 

 دقيقة 33 

 الوقت :

 : الفصل

 الموضوع:

 املياه مصدر احلياة 
 المحتويات:

 4.4 
 األهداف:

 :قدرة الطالب على 
 اإلمالئية طبيق القواعد ت

 يف كتابة الفقرة. األساسية 
  وصف األشياء احملسوسة

واألشخاص واألماكن يف 
 مرتابطة حتريريا.مجل 

  ابتكار النصوص البسيطة
 مبختلف  أشكاهلا.

 األنشطة:

  وشرحه يقوم املعلم بتقدمي املوضوع
 وافيا. شرحا

  ميارس الطالب التدريبات ) الصفحة
137.) 

 احملرتم هيكتب الطالب عن صديق. 
 التدريب:

  يكتب الطالب التدريبات كتابة
 (137صحيحة. )صفحة 

  137النشاط اللغوي صفحة) 
 النقد الذاتي: 

  

 

 

 

 

 


