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الدر ِ
اسي9191 -9102 :
العام ّ
المادة :لُغة َع َرِب ّية.
ّ
ِ
ِ
ف :الثّان ّي األساس ّي.
الص ّ
ّ
الم َدِّرس (ة) :جانيت بو غصن -بولين وهيب.
ُ

شهر
ال ّ

الموضوع /المحور /المجال

سة.
الم ْد َر َ
قراءةَ :م َع َ
در َسة(ص.)8
الم َ
 -1ألعودة إلى َ
ِ
صةُ تموين (ص.) 42
 -4ح ّ
ف تَ َوي ََّر َم ْروان؟(ص)ٙٓ:
َٖ -ك ْي َ
أيمول+تشرين

نوية
الس ّ
بطاقَة البرمجة ّ

المعارف /األهداف
األساسية من خالل أسئمة موجية.
 يق أر رسما ويكتشف عناصرهّ
الب ِ
صرّية.
الس ّ
معية و َ
ينمي قدراتو ّ
ّ -

صا.
 َيق أر وَيفيم َن ِّالمكتوب مع مراعاة عالمات
 يق أر قراءة جيرّية واضحة ّالن ّ
ص َ
الوقف...
 -يعرف المرادفات واألضداد فيتسع مخزونو الموو..

األول
ّ

محفوظات:ىّيا بِنا َنزور(ص.)88
َ

المدة
ّ

نص :ألعودة إلى المدرسة".
 يستمع إلى ّليوية.
 َيضع تصميم ا ّ -يمقي قصيدة إلقاء َجيِّدا.

من 42أيمول
حتّى 18
األول
تشرين ّ

حصة)
(ٕٕ ّ

التّوقيع

 ُي َح ِّدد مكان َوَزمان األُقصوصة.يقوم بمحادثة َحول ُرسوم َوصور.
ُ -

 .وكتابي:
 تعبير َشفَ ِو ّ بحث ثَقافي :القضاء عمى الفقر(ُ - 14يجيب عن أسئمة َّص ،ويتمرس عمى تمارين في الكتاب.
الن ّ
فرق بين التّعابير الّتي تد ّل عمى زمان ومكان.
األول).
 ُي ّتشرين ّ
ٖٕ )

 ينفّذ أنشطة خطّّية ص (14 ينفّذ بطاقة مشولُ :ى ِوّيتي.الدرس.
يطبق عبر تمارين
تفاعمية حول ّ
ّ
ّ -

شهر
ال ّ

الموضوع /المحور /المجال

المعارف /األهداف

 -قواعد َوامالء:

 ُيحمّل كممات إلى أحرف.تامة المعنى.
ُ -يؤلّف جممة ّ

 ألحرف  /ألكممة /ألجممة (ص.)42 -ألكممة  /ألجممة  /ألفقرة

(ص ) 24
األول
أيمول +تشرين ّ

 -مراجعة :ألحرف  /ألكممة /ألجممة/

ألفقرة(ص.) 42

 -األحرف المتقاربة :ب-ت-ث-ن.-

(ص)ٕٜ:

 -أألحرف المتقاربة  :ج-ح-

خ(ص.) 24

أليمزة في ّأول ال َكمِمة(ص.)48موجهة:
مطالعة ّ
الصدق.
 -نظّارات ّ

 ُيرتّب ُجمال. -يؤلّف فقرة قصيرة.

يقسم كممة فجممة ففقرة ،ويرّكبيا.
 ِّ
تابة.
 ُي ّميز األحرف (ب-ت-ث-ن ).-صوتا َوك َ
ِ
تابة.
 ُي ّميز األحرف (ج -ح-خ) صوتا َوك َ
 يكتب اليمزة في أول ِالكممة.
ّ
الدرس.
 يطبق تمارينتفاعمية حول ّ
ّ

 يستثمر بعض المفردات َوالتّعابير في التّأليف.القصة.
عرف عمى عناصر
ّ
-يت ّ

المدة
ّ

من 42أيمول
حتّى 18
األول
تشرين ّ

حصة)
(ٕٕ ّ

التّوقيع

شهر
ال ّ

الموضوع /المحور /المجال
قراءة :نحن والبيئة.
بالسالل الثّالث(ص) 8
 -1أىال ّ
ِ -4
لمحفاظ عمى الطَّبيعة

النفايات.
عرف عمى فوائد فرز ّ
 يت ّتيدد الطّبيعة وكيفية موا َجيتيا.
يتعرف عمى األخطار الّتي ّ
 ّص.
ص +االستماع إلى ّ
صور المحور وصور ّ
الن ّ
الن ّ
 -يق أر ُ

ضنا الحموة(ص)88
محفوظات :أر ُ

 -يحفظ القصيدة ويمقييا.

(ص .) 06

تشرين

األول +
ّ
تشرين
الثّاني

المعارف /األهداف

تعبير َِ .وكتابي:
شفو ّ
 -بحث ثقافي:

أليوم العالمي لمطّفولة( 46تشرين الثّاني).

تعج ّبية)...
 يت َع ّرف إلى أنواع الجمل(.ال ّالدرس.
 ح ّل تمارينتفاعمية حول ّ
ّ

نص +وينفذ تمارين كتابية.
 ُي ُجيب إجابة صحيحةعن أسئمة حول ّ
 يصف َش ِالرسم.
خصّية من خالل َّ
عرف عمى عالمات الوقف.
 يت ّ-ينفّذ بطاقة تقويم ص8-4-0-2-2-4 :

اسي.
 .لمعام ّ
 عمل مجموعات :مناظرة حول الموضوع المحور ّالدر ّ

قواعد وامالء:
 -االسم :ىذا وىذه ص 40

الم َذ ّكر و َّ
المؤنث( )1ص 26
 االسم ُالمؤنث( )4ص 42
 االسم الم َذ َّكر و ّ -األحرف (ث -س-ص)ص 41

 األحرف (ج -ش-ىة-ة) ص 22 -األحرف (ت -ط) ص 42

المدة
ّ

-

ُيمّيز أسماء اإلشارة.
ميز عالمات التّأنيث.
ُي ّ
َّ
َّ
وبالعكس.
المؤنث
المذكر إلى
حول من
َ
ُي ّ
ُيميز بين األحرف المتقاربة( ث -س -ص)

(ج-ش) (ت-ط) .

مطبقا القواعد التي درسيا .
 يكتب مقطعا إمالئيِّا ّالمؤنث( )TBI
 -ينجز تمارين حول المذ ّكر و ّ

من  41تشرين

األول حتّى8
ّ
تشرين الثّاني

حصة)
(ٖٕ ّ

التّوقيع

شهر
ال ّ

الموضوع /المحور /المجال
قراءة :في ال ّشتاء.

 أىال فصل ال ّشتاء ( ص ) 8 معركة بكرات الثّمج(.ص)ٖٙ:تحد .المطالعة(مباراة)
ّ -

المعارف /األهداف
-

المدة
ّ

حدد الفكرة الر ِ
ئيسّية لكل فقرة.
ُي ّ
ّ
يتعرف عمى مظاىر الطَّبيعة في فصل ِّ
الشتاء.
ّ
ُّ
..
يستخدم المخزون الم َو ِو ّ
يق أر قراءة صحيحة مع مراعاة الوقف والتّنويم...
المبسطة.
يستخدم الحوار بالمُّوة الفصيحة
ّ
مسجل.
نص ّ
يستمع إلى ّ

أىمّية المياه وضرورة ترشيد استيالكيا.
 يدرك ّ يصف مشيدا ِثمجِّيا.
اني+
تشرين الثّ ّ

األول
كانون ّ

 يفيم َّص ويوظّف المفردات الجديدة في ُجمل.
الن ّ
تطور وسائل التّواصل.
 -بحث حول ّ

محفوظات :المطر(ص)162

 -يحفظ قصيدة ويمقييا.

شفو .وكتابي.
 تعبيرّ
 -بحث ثقافي :حقوق الطّفل.

الرسم
يقوم بِمحادثة حول ّ
 ُص.
 ُيجيب إجابة صحيحة عمى أسئمة حول الّن ّ -ينشئ فقرة عن ال ّشتاء.

األول ).
( 16كانون ّ
 بحث ثقافي :أليوم العالمي لمّوةاألول).
العر ّبية 18( .كانون ّ

ص.
حدد ّ
ي ّخصيات والحدث في ّ
الزمان والمكان وال ّش ّ
الن ّ
 يُر ّتب الجمل بحسب أحداث ال َّنصّ . ينجز بطاقة تقويم (ص.) 8-4-0-2-2-4المدرسي).
 ينفّذ بطاقة مشول بعد زيارة مشتل (المشروعّ

من 11تشرين

الثّاني حتّى 46
األول
كانون ّ

حصة)
(ٖٕ ّ

التّوقيع

شهر
ال ّ

الموضوع /المحور /المجال

المعارف /األهداف

قواعد وامالء:

عرف عمى الفعل ويربطو باالسم.
 يت ُّ -يوظّف الفعل في التّأليف.

 الفعل ( )1ص44 -الفعل ( )4ص28

 -الحرف :ﻩُ – ها ص. 82

ِّ
إمالئيا.
نصا
 َيكتب ِّ -يكتب إمالء تطبيقيا.

 -أ -ق -ك  /تاء الفعل ص - – 42يكتب تاء الفعل طويمة.

اني+
تشرين الثّ ّ

األول
كانون ّ

صوتا وكتابة.
ع -ح  /أل ّش ّدة ص 02
 ُي َمّيز الحرف َالقمرية والحروف ال ّش ِ
عينة.
مسّية ُ -ي
 الحروفُ
ضيف بعض األحرف عمى جمل ُم ّ
ِّ
شمسية ِ
 يعطي كممات تبدأ بأحرف قمرية أو ِويدخل أل عمييا.
ص . ٜٙ
ّ
ّ
ُ
 -مطالعة موجَّية:

شهر
ال ّ

ميز الكممات الّتي دخمت عمييا أل.
 ُي ّمعبرة.
 -يق أر قراءة جيرّية ّ

الصدق.
 -نظّارات ّ

 -يستثمر بعض المفردات َوالتّعابير في التّأليف.

الموضوع /المحور /المجال

المعارف /األهداف

قراءة :حكايات بين الحقيقة والخيال.

الرفق بالحيوان.
 يتعمّم ّ يق أر قراءة صحيحة مع مراعاة التّنويم.النص المسموع.
 -يستمع إلى ّ

-لماذا لم يخرج الحمار؟(ص.)8:

محفوظات:الصرصوروالعصفور
ّ

صٔٓٛ:

المدة
ّ

التّوقيع

القصة.
 ُيعيد سرد وتمثيلّ
الدرس.
 ينجز تمارين تفاعمية حول ّ -يحفظ قصيدة ويمقييا.

من 16تشرين

الثّاني حتّى 46
األول
كانون ّ

حصة)
(ٖٕ ّ

المدة
ّ

من  4كانون

الثّاني حتّى 41
كانون الثّاني

حصة)
(ٕٔ ّ

التّوقيع

كانون الثّاني

شفو .وكتابي.
 تعبيرّ

ِ
صة.
 ّيمخص الق ّ

صحيحة عن أسئمة وتمارين.
 ُيجيب إجابة َالقصة.
 َيكتُب خريطةّ
 -يكتسب مرادفات وأضدادا.

قواعد وامالء:

اسي" :أفضل أنواع
 .لمعام ّ
 القيام بأبحاث حول الموضوع المحور ّالدر ّ
وكيفية زراعة كل نوع".
الوذاء النباتي،
ّ
ِ ِ
لمرفاق.
 إحضار قصص من قَبل التّالميذ وقراءتيا ّيصرف الفعل الماضي مع ضمائر الوائب والوائبة.
ّ -

 -1ضمير الوائب /تصريف الفعل

الصفة والموصوف.
 ّيميز بين ّ
 -يعطي الصفات المناسبة لموصوفات معينة.

لصفة والموصوف(ص.) 02
ا ّ -األحرف المتقاربة :ذ -ز -ظ/

يميز بين األحرف ":ذ -ز -ظ " لفظا وكتابة.
 ّيميز بين األحرف (:ص -ض) – (ط -ظ) لفظا وكتابة.
ّ -

الماضي (ص .) 48

ال ّش ّدة (ص +)42األحرف :ص-
ض -ط -ظ (ص .) 81

شهر
ال ّ

الموضوع /المحور /المجال

المعارف /األهداف

قراءة:

 -يق أر قراءة صحيحة وسريعة.

َ -1سم َكة ال تطير(ص .) 48
ُ -4نزَىةُ قُنفوذ(ص.) 40

 يتعمّ ُم الوصف.أىمّية القناعة في الحياة.
 -يدرك ّ

تعبير شفو .وكتابي:

ص المقروء  +تمارين حولو.
 ُيجيب عن أسئمة ّالن ّ
ميز بين الحقيقة والخيال.
ُ -ي ّ

(مطالعة)

كانون الثّاني+

لمراديو
 بحث ثقافي :أليوم العالمي ّ( 14شباط).

شباط

 قواعد وامالء: -1ضمائر المخاطب والمتكمّم (ص 20
).

 دخول أل التَّعريف عمى كممات تبدأبيمزة (ص.)41

المدة.
 -األحرف :د -ذ -ر -زّ /

(ص .) 164

المدة
ّ

أىمّية المشاركة بين أفراد األسرة.
 يدرك ّنص :سمكة ال تَطير.
 -يستمع إلى ّ

عجب.
 -يستخدم عالمة التّ ّ

الربط.
عرف عمى أدوات ّ
 يت ّالقصة ِ
شفوّيا.
المحب) ،ويسرد
نص (:الفيل
ّ
ّ
 يستمع إلى ّ ينجز بطاقة تقويم ص8-4-0-2-2-4 :صرف الفعل الماضي مع ضمائر المخاطب والمخاطبة والمتكمّم
 ُي ّوالمتكمّمة.
المؤنث وبالعكس.
حول من المذ ّكر إلى
ّ
 ُي ّميز بين األحرف" :د -ذ" "ر -ز" لفظا وكتابة.
 ُي ّالمدة ولفظيا.
كيفية كتابة ّ
يتعرف عمى ّ
 ّ -مباراة في اإلمالء.

من 4شباط

حتّى  41شباط
حصة)
(ّ ٜٔ

التّوقيع

شهر
ال ّ

شباط /آذار

الموضوع /المحور /المجال

المعارف /األهداف

قراءة :وجوه وصفات.
 -1ألول ُد األوسط (ص .) 8
 -4أمّي :نشاط وحنان (ص ) 28

األم في حياة اإلنسان.
 يستنتج ّأىمّية ّ
بالنسبة لإلنسان.
أىمّية العائمة ّ
ُ -يدرك ّ

محفوظات :لوز َسيل(ص .) 164

األكبر.
صُ :
ألولد َ
 يستمع إلى َن ّ -يحفظ القصيدة ويمقييا.

تعبير شفو .وكتابي:

 بحث ثقافي :الحفاظ عمى ِالمياه

( 44آذار).

 يق أر قراءة جيرّية وفق األصول.ٍ
نص
 يصويبشكل ّ
جيد ُ
ويجيب إجابة صحيحة عن أسئمة حول ّ
مسموع.

وخمُقا).
األم خارجيِّا وداخميِّا ( َخْمقا ُ
 يصف ّ -بطاقة تقويم ص.ٛ-ٚ-ٙ-٘-ٗ-ٖ:

اسي من خالل
 .لمعام ّ
 يمأل بطاقة حول الموضوع المحور ّالدر ّ
األبحاث الّتي قام بيا مسبقا.
ص َو ار ألطفال من أعراق مختمفة ويالحظ الفروق.
 -يعرض ُ

قواعد وامالء:

 الجمع( )1ص 44 الجمع ( )4ص00 -مراجعة :ص ٙٙ

 -دخول ب -و -ف  -ك عمى االسم

المعرف بأل ص26
ّ
ِ
السالم ص44
 تاء الجمعّ
المؤنث ّ
 -مراجعة ص 22

المدة
ّ

يميز بين االسم المفرد واالسم المجموع.
 ّمؤنث سالم-
عرف عمى أنواع الجموع :جمع مذ ّكر سالم -جمع ّ
 يت ّجمع تكسير.

السالم.
يتعرف عمى طريقة كتابة التّاء طويمة في آخر جمع
ّ
المؤنث ّ
 ّكيفية إدخال أحرف عمى أل.
 -يتعمّم ّ

من  42شباط
ح ّتى  46آذار
( 44حصّة)

التّوقيع

شهر
ال ّ

الموضوع /المحور /المجال
وصحة.
قراءة :طعام
ّ

شجرةُ الكاكاو(ص .) 8
َ -1
 -4كرات ال ّشوكوال(ص .) 44

المعارف /األهداف
-

المدة
ّ

نص ،ويجيب عن أسئمة حولو.
يستمع إلى ّ
عرف عمى شجرة الكاكاو.
يت ّ
َيتعمَّم وصفة كرات ال ّشوكوال.
كيفية صنع ال ّشوكوال.
ّ

بعد تحضير قائمة
 إعدادالسميم لمتّالميذ َ
ّ
مطوية حول منافع الوذاء ّ
المدرسي).
حية والمفيدة (المشروع
باألغذية الص ّ
ّ
شفو.اروكتابي:
تعبير
نيسانّ +أي

آذار/
نيسان

كيفية تحضير وصفة طعام( المقادير +الطّريقة).
 ينشئ فقرةّ :نص  :وليمة عالء +محادثة.
 -يستمع إلى ّ

ق المؤلّف
وح ّ
 بحث ثقافيّ :حق الكاتب َ
( 44نيسان).

 -يكتب جمال تحت رسوم :رحمة شتمة البندورة.

أمي.
 مطالعة ُم ّوجية :وشوشتني ّ

 -بطاقة تقويم ص.ٛ-ٚ-ٙ-٘-ٗ-ٖ:

قواعد وامالء:

 يتعرف عمى الفعل المضارع :استخدامو -تصريفو. يتعرف إلى ِالفاعلَ :م ْن؟
ّ
)(EBEAM

 المضارع( )4( +)1ص44 المضارع( )4ص 24 -الفاعل ص82

 التّنوين سٍ -س -را.ص48
 ألتّنوين(ـ ـ ـ ـ ــة -ة) ص22 -مراجعة ص42

من ٖٕ آذار

حتّى ٖٓ
نيسان

حصة)
(ٕٕ ّ

كيفية كتابة التّنوين عمى التّاء المربوطة وعمى غير التّاء
يتعرف عمى ّ
 ّالجر.
الرفع و ّ
النصب و ّ
المربوطة بطريقة صحيحة في ّ

التّوقيع

شهر
ال ّ

ّأيار /حزيران

الموضوع المحور /المجال

المعارف /األهداف

قراءة :نتكمّ ُم بالقمم.
ِٔ -رسالة غريبة (ص .) 8

الرسالة.
 ّيحدد عناصر ّ
 -يق أر قراءة صحيحة وبطالقة.

َٕ -نظّارات سير(ص ٓٗ)

المسجل.
النص
 يستمع إلى ّّ
ِ
ص.
 يرتّب األفكاربحسب تسمسميا في ّ
الن ّ

تعبير شفو .وكتابي.

ص المقروء.
 يجيب عن أسئمة ّالن ّ
 -ينشئ فقرة :كتابة رسالة.

ضد
 بحث ثقافي :أليوم العالمي ّالجوع ( 12حزيران).

قواعد وامالء:
 مراجعة( ص .) 41 مراجعة (.)28 مراجعة (.)42 -مراجعة (.)01

موجية :عائمة األضداد
 -مطالعة ّ

 -ح ّل بطاقة تقويم صٛ-ٚ-ٙ-٘-ٗ-ٖ-

لمدعم.
 ينجز تمارينإضافية ّ
ّ
المؤنث إلى المذ ّكر.
يحول من
ّ
ّ -

يحول من المفرد إلى الجمع.
 ّالضمائر.
يصرف الفعل الماضي مع ّ
ّ -

 -يستثمر بعض المفردات والتّعابير قي التّأليف.

المدة
ّ

من 2أيّار
ح ّتى 2حزيران
حصة)
(ّ ٜٔ

التّوقيع

