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  7102 -7102: العام الدراسي

 روسالبرهجت الفصليّت للدّ 

  لغة عربّية :الماّدة
 أألّول األساسي :الصفّّ
  بولين وهيب. -قليمةشارلوت  -ميليا عّباس   :ة/المدّرس

 التىقيع الوّدة الوفاهين الوحىر / الوجال الشهر

رْوٌٍ  -أٌهٕل

ل ّٔ  األ

أنًؾٕه لواءح ٔرؼجٍو:

ل:أنؼٕكح إنى  َٔ األ

 انًلهٍخ.

 فً ثٍزُب. -

 أفٍواً انًلهٍخ.-

 ٕلٌٌك علٌل. -

 أنزؼوف انى اهكبٌ انًلهٍخ . -

 ٔانقبٕخ .انزمٍل ثُظبو انٖف ٔانؾفبظ ػهى انًًزهكبد أنؼبيخ  -

 انًزؼهى ػهى انوغجخ فً انًغًء انى انًلهٍخ ..رؾفٍي - -

 رًٍُخ انًؾجخ نهًؼهًخ ٔانّوفبق . -

 انْؼٕه ثباليبٌ ٔانّواؽخ فً انًلهٍخ .  -

 .ح ٔاإلعبثخ ثْكم ٕؾٍؼ ػٍ كم األٍئهخءانموا -

 اإلٍزًبع إنى انًَّغم. -

خ. - ّٖ  رًضٍم انم
أٌهٕل  72يٍ 

 0د72 إنى

 

 
 :فً يلهٍزً!إٍزظٓبه-

 
 اإلنمبء انغٍّل.انؾفع ٔ  -

 رًّكٍ نغٕي

 إيالء -

 

 أٌ ٌزًّكٍ انزّهًٍن يٍ رًٍٍي يغًٕػخ انكهًبد انّزً رؤنّف عًهخ. -

 هثٜ اإلٍى ثبنّوٍى انًُبٍت ٔرًٍٍي ّكم انكهًخ ٔأؽوفٓب. -

 ؽفع ٔرورٍت أٌّبو األٍجٕع ثبنزَّهَم. -

ؾٍؾخ ٔانزّؼجٍو انٕاٙؼ  - ّٖ  ك (. -ه  -نهكهًبد انّزً رؾٕي األؽوف:)ة انكزبثخ ان
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 العام الدراسي: 7102- 7102

 روسالبرهجت الفصليّت للدّ 

  نغخ ػوثٍّخ. :الواّدة

ل األٍبًٍ. :الصفّ  ّٔ  أأل

 بولين وهيب. -شارلوت قليمة -ميليا عّباس   :ة/الودّرس

 

 التىقيع الوّدة الوفاهين الوحىر / الوجال الشهر

ل  ّٔ -رْوٌٍ األ

 رْوٌٍ انضّبًَ.

أنًؾٕه ٔرؼجٍو: لواءح

 انضّبًَ:أَب ٍٍٕٕٔ.

 أنٍٕو انًُزظو. -

 أٌٍ ٍٍٕٕ. -

 َؽمٌّ هائغ. -

 

 

 . انؾٍٕاَبد ٔٛوٌمخ ػٍْٓبانزآنف يغ  -

 . ؾٍٕاَبد ٔانًؾبفظخ ػهٍٓبأالْزًبو ثبن -

 لواءح انّوٍى انزّبثغ نهّلهً ٔ اإلعبثخ ػٍ أٍئهخ ّؽٕنّ. -

خ ثبَزجبِ. - ّٖ  أإلٍزًبع إنى انم

 ٌُغًُ يؼغًّ انهّغّٕي ثبنًفوكاد. -

 أنمواءح انٕاٙغخ. -

 أإلٍزًبع إنى انًَّغم ثبَزجبِ. -

خ ٍٔوك أؽلاصٓب ثزَهَم. - ّٖ  رًضٍم انم

- : ًّ  أنزّؼوٌف ثبنًْؤع انًلهٍ

 0د 01يٍ 

 .7د 72إنى  

 

 
 .فً ؽٍٚ ٔانليه:إٍزظٓب

 اإلنمبء انغٍّل. انؾفع ٔ - 

 رًّكٍ نغٕي: 

 إيالء:  -

 

 رًٍٍي  ػُبٕو انغًهخ ٔانكهًخ. -

 أنزّؼوٌف ثبنُّفٌ)ثطبلخ ٌّْٕزً(. -

 أنزًٍٍّي ثٍٍ انؾٍٕاٌ ٔاإلََبٌ. -

 ْنِ(. -هثٜ انكهًخ ثبٍى اإلّبهح انًُبٍت نٓب )ْنا  -

 ء ( كزبثخً ٕؾٍؾخ  ثًقزهف أّكبنٓب فً انكهًخ. -ً  -كزبثخ األؽوف )ل  -

 انًكبٌ ٔانّييبٌ. انّوثٜ ثٍٍ -

 TBIرًبهٌٍ  -
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 العام الدراسي: 7102- 7102                                        

                                                                                                                                                                                      

 روسالبرهجت الفصليّت للدّ 

  نغخ ػوثٍّخ. :الواّدة

ل األٍبًٍ. :الصفّ  ّٔ  أأل

 بولين وهيب. -شارلوت قليمة -ميليا عّباس   :ة/الودّرس

 

 التىقيع الوّدة الوعارف واألهداف الوحىر / الوجال الشهر

 - 7رْوٌٍ 

لكبٌَٕ ا ّٔ  .أل

أنًؾٕه لواءح ٔرؼجٍو:

 انضّبنش:يْبػو ٌٍٕف.

 فٕف ٌٍٕف. -

 كٔاٌء نهقٕف. -

 ال فٕف ثؼل انٍٕو. -

 

 

 

 .ؽّش انًزؼهى ػهى انؼٍِ ثزُبغى ٔاََغبو فً ػبئهزّ -

ؼبة ثًَبػلح  - ّٖ  األْم.يٕاعٓخ انزّؾلٌبد ٔان

 ؽضن انًزؼهّى ػهى يواػبح اإلنمبء انغٍّل. -

ّٔ ثغًهٍخ ربّيخ. -  ٌغٍت ّفٌّٕبً ػٍ اٍئهخ َ

 ٌغًُ يؼغًّ انهّغّٕي ثبنًفوكاد انغلٌلح. -

 7د 72يٍ

 0ن 01إنى 

 

 اإلنمبء انغٍّل.انؾفع ٔ  - ال رغٚت.إٍزظٓبه: 

 رًّكٍ نغٕي: 

 إيالء:  -

 

 انًُبٍجخ نكّم ٕٕهح.أٌ ٌزًّكٍ يٍ افزٍبه انغًهخ -

 روكٍت كهًخ يٍ يمبٛغ. -

 عًغ انكهًبد فً عًهخ. -

 ؤَّش.أنزًٍٍّي ثٍٍ انًنّكو ٔانً -

 أنزًٍٍّي ثٍٍ فٕق ٔرؾذ. -

ّٔ ٔرؾلٌل ثلاٌزٓب َٔٓبٌزٓب. -  أٌ ٌزًّكٍ يٍ اكزْبف انفموح فً انُّ

 ٌ(. -ي  -أنزًٍٍّي ثٍٍ األؽوف ) ٔ  -

 TBIرًبهٌٍ  -

  انؼبنًً نهّغخ انؼوثٍّخ. يٕٕٙع صمبفً:أنٍٕو -
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                                                                                                                                                        العام الدراسي: 7102- 7102

 

 روسالبرهجت الفصليّت للدّ 

  نغخ ػوثٍّخ. :الواّدة

ل األٍبًٍ. :الصفّ  ّٔ  أأل

 بولين وهيب. -شارلوت قليمة -ميليا عّباس   :ة/الودّرس

 

 التىقيع الوّدة الوعارف واألهداف الوحىر / الوجال الشهر

ل  ّٔ كبٌَٕ  األ

 .ضّبًَكبٌَٕ ان

أنًؾٕه لواءح ٔرؼجٍو:

 انّواثغ:ْلاٌب انؼٍل.

 ؽّت انؼطبء. -

 نًٍ انٓلٌّخ. -

 ُؽتٌّ فً ْلٌّخ. -

 

م ربيخ .أالعبثخ ػٍ أٍئهخ ؽٕل َٔ يًَٕع فً  - ًَ  ُع

 ٍوك  أنمٖخ ثؤٍهٕة ّقًٖ .  -

 أنزّْغٍغ ػهى ؽّت انُّبً ٔانزّؼبٛف يؼٓى ٔاؽزواو يْبػوْى. -

 رًٍُخ هٔػ انًْبهكخ ٔانزّؼبٌٔ. -

ّٔ يًَٕع ٔاإلعبثخ ػٍ أٍئهخ ؽٕنّ. -  اإلٍزًبع غهى َ

 أنمواءح انغٍّلح. -

 
 0ن 02يٍ 

 7ن 01إنى 

 

 

 :أنؼٍل.إٍزظٓبه

 انغٍّل. اإلنمبءانؾفع ٔ  - 

 رًّكٍ نغٕي: 

 إيالء:  -

 

 كزبثخ االٍى انًُبٍت رؾذ أنٖٕهح .  -

 رورٍت أنكهًبد فً عًهخ . -

 أنًنكو ٔأنًؤَش .  انزّؼّوف ػهى -

 ٔهاء. -أنزًٍٍّي ثٍٍ األيبكٍ: أيبو  -

 ى (. -ُ  -أنزًٍٍّي ثٍٍ األؽوف) د  -

- . ًّ  ثطبلخ ؽٕل انًْؤع انًلهٍ

   TBIرًبهٌٍ -

 صمبفً:أنٍٕو انؼبنًً نهًطجـ اإلٛبنً. يٕٕٙع -
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      7102 - 7102: العام الدراسي

 روسالبرهجت الفصليّت للدّ 

  نغخ ػوثٍّخ. :الواّدة

ل األٍبًٍ. :الصفّ  ّٔ  أأل

 بولين وهيب. -شارلوت قليمة -ميليا عّباس   :ة/الودّرس

 

 التىقيع الوّدة الوعارف واألهداف الوحىر / الوجال الشهر

 -كبٌَٕ انضّبًَ 

 ّجبٛ.

انًؾٕه :لواءح ٔرؼجٍو

انقبيٌ:فوٌػ نكّم 

 نهفٖٕل.

-  ًّ  ٌٌٕو فوٌف

 ٌٌٕو يضهظ. -

 ٌٌٕو يًطو. -

 

 انزّؼّوفؼهى ؽبنخ انطّمٌ. -

 ٔرَهَهٓب.اكزْبف يًٍياد انفٖٕل األهثؼخ ٔيّلرٓب  -

 ٔاإلََغبو يؼٓب.ؽّش انًزؼهّى ػهى انؼٍِ ٔانزّؤلهى يغ األعٕاء انًؾٍطخ ثّ  -

 رؼبٌٔ انًزؼهّى يغ أفواك ػئهزّ. -

هًٍخ. - َّ  أنمواءح انغٓوٌّخ انٕاٙؾخ ٔان

ّٔ يمؤء. -  أإلعبثخ ػٍ أٍئهخ ّفٌّٕبً ؽٕل َ

كبٌَٕ  77ٍي

إنى انضّبًَ 

 ّجبٛ 01

 

 

 ٍمف ثٍزً.إٍزظٓبه:

 اإلنمبء انغٍّل.انؾفع ٔ  - 

 رًّكٍ نغٕي: 

 إيالء:  -

 

ّٔ يب يٍ فالل يغًٕػٍخ يٍ انؼجبهاد انًزْبثٓخ. -  إكزْبف انكالو انٕاهك فً َ

ّٔ يب. -  أإلعبثخ فطٍّبً ػٍ أٍئهخ ؽٕل َ

ًّ : لوٌت ٔثؼٍل. -  أنزًٍٍّي ثٍٍ يفٕٓي

 أنزّؼّوف ػهى انغًهخ انزّؼغجٍّخ. -

 إنى انًنّكو. رؾٌٕم عًهخ يٍ انًؤَّش -

ٍٗ يٍ انًنّكو إنى انًؤَّش. -  رؾٌٕم فؼم يب

 إَْبء هٍبنخ. -

 أنزًٍٍّي ثٍٍ اإلٍى ٔانفؼم.-

 ؿ( -ػ  -ط  -أنزًٍٍّي ثٍٍ األؽوف )و  -

 TBIرًبهٌٍ  -

 ؽكبٌخ ػٖفٕه.هطالعت هىّجهت:  -

 

 

 FPA-01-09/14 

http://www.tripoli.sscc.edu.lb/


ٛواثهٌ –صبٌَٕخ هاْجبد انمهجٍٍ األللٍٍٍ 
 tripoli@sscc.edu.lb:البريداإللكتروني
 www.tripoli.sscc.edu.lb: الموقعاإللكتروني

 SSCCTripoliتطبيق الموبايل :   

 

 

                                                                                                                 

      7102 - 7102: العام الدراسي

 روسالبرهجت الفصليّت للدّ 

  نغخ ػوثٍّخ. :الواّدة

ل األٍبًٍ. :الصفّ  ّٔ  أأل

 بولين وهيب. -شارلوت قليمة -ميليا عّباس   :ة/الودّرس

 

 التىقيع الوّدة الوعارف واألهداف الوحىر / الوجال الشهر

 آماه -ّجبٛ 

أنًؾٕه لواءح ٔرؼجٍو:

َّبكً: رقطٌٍٜ  ان

 َٔغبػ.

 فكوحٌ غوٌجخ. -

 ٛهٕع َٔئل. -

 

 ٙؤهح انزّقطٍٜ فً كّم يْؤع ٌمبو. -

 كزبثخ الئؾخ. -

 أإلٍزًبع نُٖبئؼ انكجبه. -

 أنًْبهكخ فً َْبٛبد يقزهفخ. -

 انزّؼبٌٔ ثٍٍ أفواك انؼبئهخ.أًٍّْخ  -

 أنمواءح انغٓوٌّخ ٔانٕاٙؾخ. -

  

 01يٍ 

إنى  ّجبٛ

 آماه 01

 

 ه:لجم انًلهٍخ.إٍزظٓب

 اإلنمبء انغٍّل.انؾفع ٔ  - 

 رًّكٍ نغٕي: 

 إيالء:  -

 

 أنزًٍٍّي ثٍٍ انفؼم ٔاإلٍى. -

 رؾٌٕم انفؼم ٔاإلٍى يٍ انًنّكو إنى انًؤَّش. -

َّؤال  -  ٔانغٕاة.أنّوثٜ ثٍٍ ان

َّؤال انًُبٍت نكّم عٕاة يَزؼًالً أكٔاد اإلٍزفٓبو. -  كزبثخ ان

 ٛ( كزبثخً ٕؾٍؾخ. -كزبثخ األؽوف )ِ  -

 TBIرًبهٌٍ  -

 يطبنؼخ يّٕعٓخ:يؼٍٍ ٔاأليٍوح انؾيٌُخ. -

- : ًّ ًّ نهًٍبِ.يٕٕٙع صمبف  أنٍٕو انؼبنً
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              العام الدراسي:7102 - 7102
 لبرهجت الفصليّت للّدروسا

 نغخ ػوثٍّخ.  :الواّدة

ل األٍبًٍ. :الصفّ  ّٔ  أأل

 بولين وهيب. -شارلوت قليمة -ميليا عّباس   :ة/الودّرس
 

 التىقيع الوّدة الوعارف واألهداف الوحىر / الوجال الشهر

 ٍََبٌ -آماه 

أنًؾٕه  لواءح ٔرؼجٍو:

. ٍّ بثغ: ٛؼبٌو ٔف َّ  ان

 لطّخٌ ننٌنح. -

 انغَى.ٔلٕك  -

 أنٕعّ انًجزَى. -

هٍى  - َّ  نإلََبٌ.أًٍّْخ انغناء ان

 أًٍّْخ كّم ٔعجخ ٛؼبو نغَى اإلََبٌ. -

 إػلاك انطّؼبو ًٌكٍ أٌ ٌكٌٕ أيواً يَهٍّبً. -

َّّكو ٔانؾهٌٕبد ألَّٓب رّٚو ثّٖؾخ اإلََبٌ. -  ػلو اإلكضبه يٍ ان

 أإلٍزًبع نُٖبئؼ األْم ٔانزّمٍّل ثٓب. -

 ثؼ٘ أعياء انّوأً ٔانغَى.أنزّؼّوف ػهى  -

 أنزّؼّوف ػهى انؾٕاً انقًٌ. -

 

 آماه 01يٍ 

 00إنى 

 ٍََبٌ 

 

 

جبػ.إٍزظٓبه: ّٖ  ٛؼبو ان

 اإلنمبء انغٍّل.انؾفع ٔ   - 

 رًّكٍ نغٕي: 

 إيالء:  -

 

 رؤنٍف عًهخ رؼّغجٍّخ يُبٍجخ. -

ًٍو انًزّٖم انًُبٍت نهغبئت ثبإلٍى انّني ٌؼٕك ػهٍّ. - ّٚ  إٍزجلال ان

 رًٍٍي انفؼم انًبًٙ. -

 لواءح ٕٔفخ ٛؼبو. -

 رًٍٍي ؽوف انغّو فً عًهخ. -

 أَِذ(. -رٖوٌف انفؼم انًبًٙ يغ ًٍٙوّي انًقبٛت )أََذ  -

 TBIرًبهٌٍ  -

- . ًّ  ثطبلخ ؽٕل انًْؤع انًلهٍ

: ًّ  أنٍٕو انؼبنًً نألهٗ.يٕٕٙع صمبف
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                 العام الدراسي:7102 - 7102
 البرهجت الفصليّت للّدروس

 نغخ ػوثٍّخ.  :الواّدة

ل األٍبًٍ. :الصفّ  ّٔ  أأل

 بولين وهيب. -شارلوت قليمة -ميليا عّباس   :ة/الودّرس
 

 التىقيع الوّدة الوعارف واألهداف الوحىر / الوجال الشهر

 أٌّبه -ٍََبٌ

أنًؾٕه لواءح ٔرؼجٍو: 

 انضّبيٍ: لٖٔ فٍبنٍّخ.

ّْكم ال ٌّٓى. -  أن

َّوٌو أٌّٓب  - إنى ان

 انغواء.

 

 رمجّم اَفو. -

 ؽفع انغًٍم ٔفليخ اَفوٌٍ. -

 لواءح ٍهَهخ هٍٕو. -

 رؾلٌل انّييبٌ ٔانًكبٌ فٍٓم. -

خ انؾمٍمٍّخ ٔانقٍبنٍّخ. - ّٖ  أنزًٍٍّي ثٍٍ انم

ٍََبٌ  01يٍ 

 أٌّبه 00إنى 
 

ًَّكخ.  اإلنمبء انغٍّل.انؾفع ٔ   - أغٍُخ: أنّٓوح ٔان

 رًّكٍ نغٕي: 

 إيالء:  -

 

 أنزًٍٍّي ثٍٍ انفؼم ٔاإلٍى ٔانؾوف. -

 يمء انفواؽ ثؾوف انغّو. -

ٕهح ثبنّوٍى انّني ًٌضّهّ. - ّٖ  هثٜ ان

 يزبثؼخ ؽٕاه. -

 ؽ (فً انكهًخ. -أنزًٍٍّي ثٍٍ األؽوف ) ع  -

 .TBIرًبهٌٍ  -

 يطبنؼخ يّٕعٓخ: يؼٍٍ ٔاأليٍوح انؾيٌُخ. -
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                العام الدراسي:7102 - 7102
 لبرهجت الفصليّت للّدروسا

 نغخ ػوثٍّخ.  :الواّدة

ل األٍبًٍ. :الصفّ  ّٔ  أأل

 بولين وهيب. -شارلوت قليمة -ميليا عّباس   :ة/الودّرس
 

 التىقيع الوّدة الوعارف واألهداف الوحىر / الوجال الشهر

 أٌّبه

أنًؾٕه لواءح ٔرؼجٍو: 

 انزّبٍغ: فً انًيهػخ.

 أنقؤف. -

 أنّلعبعخ. -

 كٔه انؾٍٕاٌ انًفٍلنإلََبٌ.رملٌو  -

 يَبػلح انؾٍٕاٌ ٔاإلػزُبء ثّ. -

 ثطبلخ رؼوٌف ثؾٍٕاَبد انًيهػخ. -

 هّى.رًٍُخ ؽت انًؼوفخ ٔاإلٍزطالع ػٍ انؾٍٕاَبد ػُل انًزؼ -

ّٔ يًَٕع. -  أإلعبثخ ػٍ أٍئهخ ّفٌّٕخ يٍ فالل َ

 إٍزؼًبل كّى يٍ انغًم اإلٍزفٓبيٍّخ. -

أٌّبه  02يٍ 

 أٌّبه 00إنى 
 

ًَّكخ.  اإلنمبء انغٍّل.انؾفع ٔ   - أٍزظٓبه : ان

 رًّكٍ نغٕي: 

 إيالء:  -

 

- . ّٔ ؾٍؼ ثؾَت يًٌٕٚ انُّ ّٖ  إفزٍبه انغٕاة ان

ًبئو : ْٕ ، ًْ، أََذ، أَِّذ . - ّٚ  رٖوٌف انفؼم انًٚبهع يغ ان

 أنزّؼوٌف ثٍٍ انًفوك ٔانغًغ. -

 كزبثخ فموح ؽٕل ٕٔف ؽٍٕاٌ. -

 ٗ ( كزبثَخً ٔلواءح. -األؽوف) ٓ أنزًٍٍّي ثٍٍ  -

 TBIرًبهٌٍ  -

 يٕٕٙع صمبفً. -
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      7102 - 7102: العام الدراسي

 روسالبرهجت الفصليّت للدّ 

  نغخ ػوثٍّخ. :الواّدة

ل األٍبًٍ. :الصفّ  ّٔ  أأل

 بولين وهيب. -شارلوت قليمة -ميليا عّباس   :ة/الودّرس

 

 التىقيع الوّدة الوعارف واألهداف الوحىر / الوجال الشهر

 ؽيٌواٌ

أنًؾٕه لواءح ٔرؼجٍو: 

انؼبّو: فً ػطهخ 

ٍف. ّٖ  ان

 أىيخ ػبئهٍّخ. -

 

 

ٍفٍّخ. - ّٖ  أنزّؼّوف ػهى ثؼ٘ األَْطخ ان

 يؼوفخ انزّّٖوف ػُل ؽلٔس أّي يْكهخ رٕاعُٓب. -

- . ّٔ  أنمواءح انغٓوٌّخ ٔانٕاٙؾخ نُ

خ. - ّٖ  إػبكح رًضٍم انم

ّٔ يًَٕع. -  أإلعبثخ ػٍ أٍئهخ رزؼهّك ثُ
 2ى إن 0يٍ 

 ؽيٌواٌ 
 

 رًّكٍ نغٕي: 

 إيالء:  -

 

 نى(. - يب -إٍزقلاو أؽوف انُّفً ) ال  -

- . ًّ  إكفبل أل ػهى انكهًبد انّزً رجلأ ثؾوف لًوّي ٔؽوف ًَّ

 س ( -ظ  -أنزًٍٍّي ثٍٍ األؽوف ) م  -
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