
 

 
 

 

لغة  -تعبير -قراءة  

 الّصّف : الّثانّي األساسيّ 

۸۱۰۲- ۸۱۰٧ 



                                                                             العام الّدراِسي: ۸۱۰٧- ۸۱۰۲
 الماّدة: ُلغة َعَرِبّية.                                       بطاَقة البرمجة الّسنوّية

 الّصفّ : الثّاِنّي األساِسّي.
 الُمَدرِّس )ة(: جانيت بو غصن- بولين وهيب.
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أيمول  ۲۶من
 ۲۲حّتى 

 تشرين األّول
ِحّصة( ۲۲)  

قراءة رسم واكتشاف عناصره األساسّية من خالل الحوار. -  
الّسمعّية والَبصِرّية.تنمية قدراتو  -  
قراءة وفيم َنّص. -  
إغناء المخزون المَُّغِوّي. -  
قراءة جيرّية لمنَّّص الَمكتوب َوقراءة واِضحة مع مراعاة  -

 عالمات  الوقف+ مرادفات + أضداد.
االستماع إلى نّص: ألعودة إلى المدرسة". -  
وضع تصميم لميوّية. -  

 قراءة: في َصفِّنا.
.(۸الَمدَرَسة)صألعودة لى  -۱  
(. ۱۴ِحّصُة تموين )ص -۲  

 
 

 

 
 
 
 
 
أيمول+تشرين 

 األّول

اإللفاء الَجيِّد. -   (.۲۶محفوظات:َىّيا ِبنا َنزور)ص 
 

محادثة َحول ُرسوم َوصور. -  
اإلجابة عن أسئمة َحول النَّّص المقروء وتمارين في  -

 الكتاب.
 ۲۱ )   ۴تمارين في د. الّتطبيق ص ) - 

بطاقة مشغل: ُىِوّيتي. -  

 
تعبير َشَفِوّي وكتابي: -  
 ۱١إزالة الفقر)ثَقافي: بحث  -

(.تشرين األّول  
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أيمول  ۲۶من
 ۲۲حّتى 

 تشرين األّول
ِحّصة( ۲۲)  

تأليف جممة تاّمة المعنى. -  
ترتيب ُجمل. -  
فقرة ُمصّغرة.تأليف  -  
تقسيم فقرة وحممة وكممة وتركيبيا. -  
خ( صوًتا َوِكتاَبة.-ح -تمييز األحرف )ج -  
كتابة اليمزة في أّول الكِممة. -  
  

مالء:   - قواعد َوا 
(.۴ألحرف / ألكممة/ ألجممة )ص -  
ألكممة / ألجممة / ألفقرة -  

( ۱۲)ص   
ألحرف / ألكممة/ ألجممة/  -

(. ۱۶ألفقرة)ص  
-ح-المتقاربة : ج أألحرف -

(. ۱۴خ)ص  
أليمزة في أّول  -

  (.۱١الَكِممة)ص

 
 
 
 
أيمول+ تشرين 

 األّول

الّتعابير في الّتأليف.المفردات وَ  إستثمار بعض -   
 

 مطالعة موّجهة:
ألّثوب الجديد. -  
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 ۲۳من 
تشرين األّول 

تشرين ۱۲حّتى
 الثّاني

  حّصة(. ۲۳)

ألّتعّرف عمى فوائد الّشجرة. -  
َبعَد بحث َحول المشروع المدرسّي: الّتطّور ُمناظرة  -

 الّتكنولوجي والعممي مع حقوق اإلنسان.
قراءة ُصور المحور وصور الّنّص+ االستماع إلى الّنّص. -  
ألّتَعّرف إلى أنواع الجمل.) تعّجبّية...(   -  

 قراءة: نحن والّطبيعة.
( ۳۶ألّنني أِحبُّ الشََّجرة)ص -۱  
لمِحفاظ عمى الطَّبيعة  -۲  

(. ۵۴ )ص  
 

 
 
 
 
 
 
 
تشرين 
األّول + 
تشرين 
 الثّاني

لقاء. - حفظ َوا  (۶۴محفوظات: أرُضنا اْلحموة)ص   
فيم نّص+ تمارين عمى أإلجابة الّصحيحةعن أسئمة حول  -

 د. الّتطبيق.
وصف َشخِصّية من الرَّسم. -  
ألّتعّرف عمى عالمات الوقف. -  
  ۵١+ ۲۸بطاقة تقويم عمى د. الّتطبيق ص -
: مناظرة حول المشروع المدرسّي.عمل مجموعات -  

تعبير شفِوّي َوكتابي:-  
بحث ثقافي:  -  

تشرين  ۲۲أليوم العالمي لمّطفولة)
 الثّاني(. 

تمييز أسماء اإلشارة. -   
.تمييز عالمات الّتأنيث -  
تحويل من المذكَّر إلى المؤنَّث وبالَعكس. -  
-ص( )ج -س -ألّتمييز بن األحرف المتقاربة) ث -

ط( .-ش( )ت  
تقييم تسميعي َخّطي إمالئّي. -  

 .)TBI(  - المذّكر والمؤّنث  

مالء:  قواعد وا 
  ۲۲أإلسم: ىذا وىذه ص  -
  ۳۲ص  (۱المؤنَّث)و  الُمَذّكرأإلسم  -
۴۲( ص ۲أإلسم المَذكَّر والمؤّنث) -  
  ۲۶ص(ص -س -أألحرف )ث -

  ۳۵ش( ص  -أألحرف )ج -
  ۴۴ط( ص  -أألحرف )ت -
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تشرين  ۱۳من
 ۱۲الثّاني حّتى 
كانون األّول 

حّصة(. ۲۳)  

تحديد الفكرة الّرئيِسّية لكل فقرة. -  
ألتَّعّرف عمى مظاىر الطَّبيعة في فصل الشِّتاء. -  
 إستخدام المخزون المَُّغِوّي. -
 االستماع إلى نّص: أىاًل فصل الّشتاء. -
 بحث حول تطّور وسائل الّتواصل. -

 قراءة: في الّشتاء.
( ١۲أىاًل فصل الّشتاء ) ص  -  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
تشرين الثّانّي+ 
 كانون األّول

لقاء. - حفظ وا  (١۴محفوظات:أىاًل بالمطر)ص   
(. ١۶محادثة حول الّرسم )ص  -  
أإلجابة الّصحيحة حول فيم نّص+ تمارين قي د.  -

+ ترتيب األفكار ِبحسِب تسمسميا في الّنّص.الّتطبيق(.  
إنشاء فقرة عن الّشتاء. -  
والّشخصّيات والحدث في الّنّص.تحديد الّزمان والمكان  -  
بطاقة مشغل )المشروع المدرسّي(. -  

تعبير شفوّي وكتابي. -  
  الّطفل.بحث ثقافي: حقوق  -
كانون األّول (. ۱۲)  
 

سم.ألّتعّرف عمى الفعل وربطو باال -   
توظيف الفعل في الّتأليف. -  
كتابة نّص إمالئي. -  
إمالء تطبيقي. -  
.مةكتابة تاء الفعل طوي -  

مالء:  قواعد وا 
  ۴۶( ص۱ألفعل ) -
  ۵۲( ص۲ألفعل ) -
 ۵۱ك / تاء الفعل ص -ق -أ -
  ۶۲/ ألّشّدة ص  -ح -ع –

قراءة جيرّية معّبرة. -   
الّتعابير في الّتأليف.المفردات وَ إستثمار بعض  -  

ية: ألّثوب الجديد.  - مطالعة موجَّ  
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كانون  ۴من 
األّول 
 ۲۲حّتى

 كانون األّول
حّصة(. ۲۲)  

والّتنغيم. ألقراءة الّصحيحة -  
ّسطة.دام الحوار بالمُّغة الفصيحة المبإستخ -  
االستماع إلى َنّص: معركة بكرات الّثمج. -  
إدراك أىّمّية المياه وحمايتيا. -  
وصف مشيد ثمِجّي. -  
النَّّص وتوظيف المفردات الجديدة في ُجمل.فيم  -  
 

 قراءة: في الّشتاء.
معركة بكرات الّثمج   -۱  
(.  ١۲)ص    
 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 كانون األّول

لقاء. - حفظ وا    (١۶محفوظات:َفصُل الشِّتاء)ص 
جابة صحيحة حول الّنّص المقروء) َشفويِّا وكتابّيا  - محادثة وا 

(.١۲  - ۶۴عمى د. الّتطبيق )ص   

كتابة فكرة رئيِسّية مناسبة لصورة معّينة. -  
ترتيب الجمل بحسب أحداث النَّّص. -  
بطاقة مشغل حول شجرة الميالد. -  
(.  ١۴بطاقة تقويم )ص -  
ترتيب ُجمل ِبحسِب تسلسل األفكار. -  

تعبير شفوي وكتابي: -  
بحث ثقافي: أليوم العالمي لّمغة  -

كانون األّول(. ۱۸العربّية.)ص   
  

تمييز الحرف َصوًتا وكتابة. -   
إضافة بعض األحرف عمى جمل ُمعّينة. -  
دخال أل  - إعطاء كممات تبدأ بأحرف قمرّية أو شمِسّية َوا 

 عمييا.
تمييز الكممات اّلتي دخمت عمييا أل. -  
مباراة في اإلمالء. -  

مالء:  قواعد وا 
(. ۶۶ها)ص – هُألحرف:  -۱  

ألحروف القمِرّية والحروف  -۲
(. ١۲الّشمِسّية )ص   
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كانون  ۲من 
الثّاني حّتى 

كانون  ۲۲
 الثّاني

حّصة(. ۲۲)  

ألقراءة الّصحيحة مع مراعاة التّنغيم. -  
الّسنة.إعداد بطاقة خاّصة لعيدي الميالد ورأس  -  

 

االستماع إلى نّص : مًعا ِمن َجديد. -  

قراءة: حكايات بين الحقيقة 
 والخيال.

(. ۱۲۴مًعا من جديد)ص  -۱  
 

 
 
 
 
 
 
 
 كانون الثّاني

لقاء. - حفظ وا  أمُّ الحمام وأوالدىا محفوظات:     
( ۱۳۲)ص  الّصغار  

من َجديد".  ا( "َمعً  ۱۱۲تمخيص الِقّصة ) ص  -  
الّصحيحة عن أسئمة وتمارين ) الكتاب + د. أإلجابة  -

 الّتطبيق(.
كتابة خريطة القّصة.-  
إكتساب مرادفات وأضداد. -  
بطاقة مشغل حول المشروع المدرِسي. -  
إحضار قصص من ِقَبِل الّتالميذ وقراءتيا لمّرفاق. -   

تعبير شفوّي وكتابي. -  
 

تصريف الفعل الماضي مع ضمائر الغائب والغائبة. -   
الّتمييز بين الّصفة والموصوف. -  
.اتإعطاء صفة مناسبة لكّل من الموصوف -  
ظ " لفًظا وكتابة. -ز -ألّتمييز بين األحرف:" ذ -  
ظ( لفًظا  -)ط –ض(  -ص ألّتمييز بين األحرف:) -

 وكتابة.

مالء:   قواعد وا 
ضمير الغائب/ تصريف  -۱

(. ١۶الفعل الماضي )ص   
(. ۸۴ألّصفة والموصوف)ص-  
ظ/  -ز -أألحرف المتقاربة: ذ -

(+ األحرف:   ۸۱الّشّدة )ص
(. ١۱ط)ص  -ض-ص  
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كانون  ۲۳من
الثّاني حّتى 

شباط  ۱١  
حّصة( ۲۲)   

 ألقراءة الّصحيحة والّسريعة. -
 تعّمُم الوصف. -
 الحياة.أىّمّية القناعة في  -
  أىّمّية المشاركة بين أفراد األسرة. -
 االستماع إلى نّص: سمكٌة ال َتطير. -

 قراءة:
(. ۱۱۲َسمَكٌة ال تطير)ص  -۱  
  (. ۱۲۲صُنزَىُة ُقنفوْذ) -۲

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

كانون 
 الثّاني+ شباط

لقاء. - حفظ وا  ( ۱۳۲محفوظات: قّصُة إحسان)ص   

: الكتاب + د. أإلجابة عن أسئمة الّنّص المقروء  -
(. ۱۲۲ -۱۱۲الّتطبيق )ص   

ألتَّمييز بين الحقيقة والخيال. -  
إستخدام عالمات الّتعّجب. -  
ألّتعّرف عمى أدوات الّربط. -  
أإلستماع إلى نّص:) نجاة فرفورة( وسرد القّصة شفِوّيا. -  
(.۱۳۲بطاقة تقويم )ص  -  

: تعبير شفوي وكتابي  
بحث ثقافي: أليوم العالمي لمّراديو -  
شباط(. ۱۳)  

تصريف الفعل الماضي مع ضمائر المخاطب  - 
 والمخاطبة والمتكّمم والمتكّممة.

تحويل من المذّكر إلى المؤّنث وبالعكس. -  
ز" لفًظا وكتابة. -ذ" "ر -ألّتمييز بين األحرف: "د -  
معرفة كتابة المّدة ولفظيا.  -  

مالء:قواعد  - وا   
)ص  ضمائر المخاطب والمتكّمم -۱

١۶ .)  
دخول أل التَّعريف عمى كممات تبدأ  -

(. ١۱بيمزة )ص   
ز/ المّدة. -ر -ذ -أألحرف: د -  

(. ۱۲۱)ص   
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أذار  ۱١من 

 ۱۳حّتى 
 نيسان

حّصة(. ۲١)  

إستنتاج أىّمّية األّم في حياة اإلنسان. -  
أىّمّية العائمة بالّنسبة لإلنسان. -  
ألّتمّرن عمى قراءة جيرّية سريعة مع إلقاء جّيد. -  
أإلصغاء الجّيد واإلجابة الّصحيحة عن نّص مسموع. -  
االستماع إلى َنّص : ألولُد األكَبر. -  

 قراءة: وجوه وصفات.
(. ۱۴۲ألولُد األكبر )ص  -۱  
( ۱۵۲أّمي: نشاط وحنان )ص  -۲  

 

 
 
 
 
 
 
 
آذار+ 
 نيسان

لقاء. - حفظ وا  (. ۱۶۴محفوظات: لغٌز َسيل)ص    
أسئمة وتمارين حول فيم الّنّص) الكتاب + د. الّتطبيق( -  

(. ۱۵۸ – ۱۸۴)ص  
وصف األّم خارجيِّا وداخميِّا ) َخْمًقا وُخُمًقا(. -  
(. ۱١١بطاقة تقويم)ص -  
المشروع المدرسّي.ملء بطاقة  -  
عرض ُصَور ألطفال من أعراق مختمفة ومالحظة الفروق. -  

 تعبير شفوي وكتابي: 
بحث ثقافي: الحفاظ عمى الِمياه -  
آذار(. ۲۲)  

سم المفرد واإلسم الجمع.ألّتمييز بين اال -   
جمع مؤّنث  -ألّتعّرف عمى أنواع الجموع: جمع مذّكر سالم -

جمع تكسر. -سالم  
الّتاء طويمة في آخر جمع المؤّنث الّسالم. كتابة -  
تعّمم كيفّية دخول أحرف عمى أل. -  

مالء:  قواعد وا 
  ۱۲۸( ص ۱ألجمع) -
  ۱۱۸( ص۲ألجمع ) -
مراجعة -  
دخول ب ف ك عمى اإلسم  -

(. ۱۱۴المعّرف بأل )ص  
تاء الجمع المؤّنث الّساِلم  -

(. ۱۲۳)ص  
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 ۱۶من 
 ۴نيسان حّتى

 أّيار
حّصة( ۲۲)  

أإلصغاء الجّيد واإلجابة عن أسئمة نّص. -  
إغناء المخزون الّمغوي. -  
ألّتعّرف عمى شجرة الكاكاو. -  
تعّمم وصفة قالب البسكويت بالّشوكوال. -  
كيفّية صنع الّشوكوال. -  
.كّل منيم وصفة طبقبعَد تحضير  لمّتالميذإعداد كتاب طبخ  -  

 قراءة: طعاٌم وصّحة.
(. ۱١۲شجَرُة الكاكاو)ص  -۱  
قالُب البسكويت بالّشوكوال -۲  

(. ۱١۸)ص   
 

 
 
 
 
 
 
 
 نيسان+ أّيار 
 
 نيسان + 

 أّيار

 -۱۸۲حّل تمارين تعبيرّية ) الكتاب+ د. الّتطبيق( ص  -
۱۸۸-  

طعام) المقادير+ الّطريقة(. إنشاء فقرة: كيفّية تحضير وصفة -  
أإلستماع إلى نّص : في مطعم المدرسة+ محادثة. -  
كتابة جمل تحت رسوم: رحمة شتمة البندورة. -  
(. ۲۱۲بطاقة تقويم)ص  -  

 تعبير شفوي وكتابي:
بحث ثقافي: حّق الكتاب وَحّق  -

نيسان(. ۲۳المؤّلف )  
أّيار(. ۳حّرّية الّصحافة)  -  
يُت الحموى.مطالعة ُموّجية: ب -  

 
تصريفو. -ألّتعريف بالفعل المضارع: إستخدامو -   

ألّتعّرف إلى الفاِعل: َمْن؟  -  
(EBEAM) 

معرفة كتابة الّتنوين عمى الّتاء المربوطة وعمى غير الّتاء  - 
الجّر(. -الّنصب –المربوطة بطريقة صحيحة. ) الّرفع   

 

مالء:  قواعد وا 
  ۱۳۲( ص۲(+ )۱ألمضارع) -
  ۱۴۲( ص ۲ألمضارع) -
  ۱۴۸ألفاعل ص -
  ۱۳١ًرا.ص -سٍ  -ألتّنوين ٌس  -
  ۱۴۵ًة( ص -ألتّنوين)ــــــــــةً  -
  ۱۵۲مراجعة ص -



 

 

المحور/ المجالالموضوع  المعارف/ األهداف المّدة الّتوقيع  الّشهر 
  

 
 
 
 
 
 

حزيران ۴من   
 ۱۵حّتى 

 حزيران 

تحديد عناصر الّرسالة. -  
الّصحيحة والّسريعة.ألقراءة  -  
إغناء المخزون الّمغوي. -  
االستماع إلى نّص: ِرساَلٌة َوُمفاجأة. -  
ترتيب األفكار بحسِب تسمسميا في الّنّص. -  

 قراءة: نتكّمُم بالقمم.
(. ۲۲۲ِرسالٌة ومفاجأة )ص  -۱  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 حزيران

أإلجابة الّصحيحة عن أسئمة فيم الّنّص المقروء ) الكتاب  -
(.۲۱۴+ د. الّتطبيق ص   

إنشاء فقرة: كتابة رسالة. -  
(. ۲۳۳بطاقة تقويم)ص  -  

 تعبير شفوي وكتابي.
بحث ثقافي: أليوم العالمي ضّد  -

حزيران(. ۱۵الجوع )  
حزيران(. ۲۱عيد الموسيقى) -  

لترسيخيا.إعادة شرح القاعدة  -   
تمارين إضافّية لمّدعم والّتقوية. -  
ألّتذكير بالمعمومات الّسابقة. -  
تحويل من المؤّنث إلى المذّكر. -  
تحويل من المفرد إلى الجمع. -  
تصريف الفعل الماضي مع الّضمائر. -  

مالء:  قواعد وا 
(. ۱۵۴مراجعة) ص  -  
(.۱۶۲مراجعة ) -  
(.۱۵١مراجعة ) -  
(.۱۶۳مراجعة ) -  

الّتعابير قي الّتأليف.و  المفردات إستثمار بعض - بيُت الحموى.مطالعة موّجية:  -   


