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 الثّاِنّي األساِسّي. :الّصفّ 

 .بولين وهيب -جانيت بو غصن الُمَدرِّس )ة(:
 الّشهر المحور/ المجالالموضوع / المعارف/ األهداف المّدة الّتوقيع

  
 
 
 
 
أيمول  42من

 18حّتى 
 تشرين األّول

 حّصة( ٕٕ)

 .عناصره األساسّية من خالل أسئمة موجية فويكتش ايقرأ رسم   -
 قدراتو الّسمعّية والَبصِرّية. ينّمي -
 .افيم َنصِّ يَ و  َيقرأ   -
مع مراعاة عالمات   واضحة الّنّص الَمكتوب قراءة جيرّية يقرأ -

 ...الوقف
 ضداد فيتسع مخزونو الموو..واأل المرادفات عرفي -
 ع إلى نّص: ألعودة إلى المدرسة".يستم -
 ليوّية.ضع تصميم ايَ  -

 .َمَع الَمْدَرَسةقراءة: 
 .(8لى الَمدَرَسة)صإألعودة  -1
 (. 42ِحّصُة تموين )ص -4

 (ٓٙ)ص:َكْيَف َتَويََّر َمْروان؟ -ٖ
 
 

 
 
 
 
 

 أيمول+تشرين
 األّول

 
 
 

 .ا  َجيِّديمقي قصيدة  إلقاء   -
 

 

  (.88محفوظات:َىّيا ِبنا َنزور)ص

طرابلس –ثانوية راهبات القلبين األقدسين     
  tripoli@sscc.edu.lb: البريد اإللكتروني      
 www.tripoli.sscc.edu.lb  : الموقع اإللكتروني      
     SSCC-Tripoliتطبيق الموبايل :      

        

mailto:tripoli@sscc.edu.lb
http://www.tripoli.sscc.edu.lb/
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أيمول  42من

 18حّتى 
 تشرين األّول

 حّصة( ٕٕ)
 
 

 ل كممات إلى أحرف.ُيحمّ  -
 جممة تاّمة المعنى. ُيؤّلف -
 .ب ُجمال  ُيرتّ  -
 .فقرة قصيرة يؤّلف -
 .ويرّكبيا فجممة ففقرة، يقّسم كممة -
 ( صوت ا َوِكتاَبة..-ن-ث-ت-باألحرف ) ُيمّيز -
 خ( صوت ا َوِكتاَبة.-ح -األحرف )ج ُيمّيز -
 اليمزة في أّول الكِممة.يكتب  -
 تمارين تفاعمّية حول الّدرس. يطبق - 

مالء:  -  قواعد َوا 
 (.42ألحرف / ألكممة/ ألجممة )ص -
 ألكممة / ألجممة / ألفقرة -

 ( 24)ص 
ألحرف / ألكممة/ ألجممة/  مراجعة: -

 (. 42ألفقرة)ص
.  -ن-ث-ت-األحرف المتقاربة: ب -

 (ٜٕ)ص:
-ح-أألحرف المتقاربة : ج -

 (. 24خ)ص
  (.48الَكِممة)صأليمزة في أّول -

 
 
 
 

 أيمول+ تشرين األّول

 التّأليف.الّتعابير في المفردات وَ  بعض يستثمر - 
 عّرف عمى عناصر القّصة.يت-

 مطالعة موّجهة:
 .رات الّصدقانظّ  -

 

 ُيَحدِّد مكان َوَزمان األُقصوصة. -
 َوصور. محادثة َحول ُرسوميقوُم ب -

 تمارين في الكتاب.ويتمرس عمى  ،النَّّص  عن أسئمة ُيجيب -
 ق بين الّتعابير اّلتي تدّل عمى زمان ومكان.ُيفرّ  -
 (     ٖٕ     14ص ) أنشطة خّطّية  ينّفذ -
 بطاقة مشول: ُىِوّيتي. ينّفذ -
 تمارين تفاعمّية حول الّدرس. يطّبق عبر -

 
 تعبير َشَفِوّ. وكتابي: -
 14الفقر) القضاء عمىثَقافي: بحث  -

 (.تشرين األّول

 
 
 
 
 



المحور/ المجالالموضوع / المعارف/ األهداف المّدة الّتوقيع  الّشهر 
  

 
 
 
 
 
 
 

تشرين  41من 
 8األّول حّتى

 تشرين الثّاني
 حّصة( ٖٕ)

 .فرز الّنفايات عّرف عمى فوائديت -
 تيا.يجَ كيفية موااألخطار اّلتي تيّدد الّطبيعة و  يتعّرف عمى -
 ُصور المحور وصور الّنّص+ االستماع إلى الّنّص. يقرأ -
 تعّجبّية...(  الَعّرف إلى أنواع الجمل.)يت -
 تمارين تفاعمّية حول الّدرس.حّل  -

 .بيئةقراءة: نحن وال
 ( 8)صأىال  بالّسالل الّثالث -1
 لمِحفاظ عمى الطَّبيعة  -4

 (. 06 )ص
 

 
 
 
 
 
 
 

تشرين 
األّول + 
تشرين 
 الثّاني

 (88حموة)صنا الضُ محفوظات: أر  .ويمقييا قصيدةال يحفظ -
 .وينفذ تمارين كتابيةنّص+  حيحةعن أسئمة حولص إجابة  ُيجيُب  -
 الرَّسم. خالل صف َشخِصّية مني -
 عّرف عمى عالمات الوقف.يت -
  8-4-0-2-2-4 ص:بطاقة تقويم  ينّفذ-
     الموضوع المحورّ. لمعام الّدراسّي. : مناظرة حولعمل مجموعات -

 تعبير شفِوّ. َوكتابي:-
 بحث ثقافي:  -

 تشرين الثّاني(.  46أليوم العالمي لمّطفولة)

 ز أسماء اإلشارة.يّ ُيم - 
 .ز عالمات التّأنيثُيميّ  -
 ل من المذكَّر إلى المؤنَّث وبالَعكس.ُيحوّ  -
 ص(  -س -ن األحرف المتقاربة) ثيز بمييُ  -
 ط( .-ش( )ت-)ج
 .يكتب مقطع ا إمالئيِّا مطّبق ا القواعد التي درسيا  -
 (TBI) المذّكر والمؤّنثول حتمارين  ينجز -

مالء:  قواعد وا 
  40سم: ىذا وىذه ص اال -
  26ص  (1المؤنَّث)و  سم الُمَذّكراال -
 42( ص 4سم المَذكَّر والمؤّنث)اال -
  41ص(ص -س -ألحرف )ثا -

  22( ص ة-ىة-ش -ألحرف )جا -
  42ط( ص  -ألحرف )تا -
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تشرين  11من
 46الثّاني حّتى 
 كانون األّول 

 حّصة( ٖٕ)

 د الفكرة الّرئيِسّية لكل فقرة.ُيحدّ  -
 مظاىر الطَّبيعة في فصل الشِّتاء.عّرف عمى يت -
 م المخزون المَُّوِوّ..يستخد -
 ..تّنويم.الالوقف و ة امع مراع حيحة  ص قراءة  يقرأ  -
 م الحوار بالمُّوة الفصيحة المبّسطة.يستخد -
 مسّجل.ع إلى نّص يستم -
 رشيد استيالكيا.تضرورة ك أىّمّية المياه و يدر  -
 .اثمِجيِّ  اصف مشيد  ي -
 ف المفردات الجديدة في ُجمل.وظّ النَّّص وييفيم  -
 بحث حول تطّور وسائل الّتواصل. -

 قراءة: في الّشتاء.
 ( 8أىال  فصل الّشتاء ) ص  -

 (ٖٙمعركة بكرات الّثمج.)ص:  -
 تحّد. المطالعة)مباراة( -

 
 
 
 
 
 
 
 

تشرين الثّانّي+ 
 كانون األّول

 (162المطر)صمحفوظات:  .ويمقييا  يحفظ قصيدة -

 محادثة حول الّرسم يقوُم بِ  -
  ّص.نّ الول عمى أسئمة ح حيحة  ص إجابة  ُيجيب  -
 فقرة عن الّشتاء. ينشئ -
  د الّزمان والمكان والّشخصّيات والحدث في الّنّص.حدّ ي -
 الجمل بحسب أحداث النَّّص. ُيرّتب -
 (. 8-4-0-2-2-4بطاقة تقويم )ص ينجز  -
 )المشروع المدرسّي(. بعد زيارة مشتل بطاقة مشول ينّفذ -

 تعبير شفوّ. وكتابي. -
  الّطفل.بحث ثقافي: حقوق  -
 كانون األّول (. 16)
أليوم العالمي لّموة  بحث ثقافي: -

 كانون األّول(. 18) العربّية.
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تشرين  16من
 46الثّاني حّتى 
 كانون األّول

 حّصة( ٖٕ)

 ربطو باالسم.يعّرف عمى الفعل و يت -
 الفعل في التّأليف. ُيوّظف -
 .اإمالئيِّ  انصِّ  َيكتب -
 .اإمالء تطبيقي يكتب -
 .مةتاء الفعل طوي يكتب -
 الحرف َصوت ا وكتابة. ُيَمّيز -
 بعض األحرف عمى جمل ُمعّينة. ُيضيفُ  -
 أل عمييا. بأحرف قمرّية أو شمِسّية ويدِخل كممات تبدأ عطييُ  -
 الكممات اّلتي دخمت عمييا أل. مّيزيُ  -

مالء:  قواعد وا 
  44( ص1لفعل )ا -
 28( ص4لفعل )ا -

 . 82صها  – هُلحرف: ا -

 – 42ك / تاء الفعل ص -ق -أ -
 02/ ألّشّدة ص  ح -ع

ف القمِرّية والحروف الّشمِسّية لحرو ا -
 . ٜٙص 

 
 
 
 
 
 

تشرين الثّانّي+ 
 كانون األّول

 قراءة جيرّية معّبرة.يقرأ   - 
 ر بعض المفردات َوالّتعابير في التّأليف.يستثم -

ية: -  مطالعة موجَّ
 .رات الّصدقانظّ  -
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كانون  4من 
 41الثّاني حّتى 
 كانون الثّاني

 حّصة( ٕٔ)

 الّرفق بالحيوان.يتعّمم  -
 حيحة مع مراعاة التّنويم.ص قراءة  يقرأ  -
 .ع إلى الّنص المسموعيستم -
 سرد وتمثيل القّصة. ُيعيد -
 تمارين تفاعمية حول الّدرس. ينجز -

 قراءة: حكايات بين الحقيقة والخيال.
 (.8:)صالحمار؟لماذا لم يخرج -
 

 
 
 
 
 
 
 

محفوظات:الّصرصوروالعصفور  .ويمقييا قصيدةحفظ ي -
 ٛٓٔص:



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ص الِقّصة. يمخّ  -
 .وتمارينعن أسئمة  حيحة  ُيجيب إجابة  صَ  -
 خريطة القّصة. َيكُتب -
 .اب مرادفات وأضداد  يكتس -
أفضل أنواع " الموضوع المحورّ. لمعام الّدراسّي:حول  القيام بأبحاث -

 ."النباتي، وكيفّية زراعة كل نوعالوذاء 
 إحضار قصص من ِقَبِل الّتالميذ وقراءتيا لمّرفاق. - 

 تعبير شفوّ. وكتابي. -
 

 الثّاني كانون

 ف الفعل الماضي مع ضمائر الوائب والوائبة.يصرّ  - 
 بين الّصفة والموصوف. يمّيز -
 .معينة اتلموصوف المناسبة اتصفال يعطي -
 ظ " لفظ ا وكتابة. -ز -بين األحرف:" ذ يمّيز -
 ظ( لفظ ا وكتابة. -)ط –ض(  -ص بين األحرف:) يمّيز -

مالء:   قواعد وا 
ضمير الوائب/ تصريف الفعل  -1

 (. 48الماضي )ص 
 (. 02لّصفة والموصوف)صا-
ظ/  -ز -ألحرف المتقاربة: ذا -

-(+ األحرف:  ص42الّشّدة )ص
 (. 81)ص ظ - ط -ض
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 شباط 4من

 شباط  41حّتى 
 حّصة(ٜٔ)

 ريعة.صحيحة وس قراءة  يقرأ  -
 تعّمُم الوصف.ي -
 أىّمّية القناعة في الحياة.يدرك  -
  أىّمّية المشاركة بين أفراد األسرة.يدرك  -
 ع إلى نّص: سمكة  ال َتطير.يستم -

 قراءة:
 (. 48َسمَكة  ال تطير)ص  -1
  (. 40ص)ُنزَىُة ُقنفوذ -4

 )مطالعة(

 
 
 
 
 
 
 
 
انون الثّاني+ ك

 شباط

 .+ تمارين حولوعن أسئمة الّنّص المقروء  ُيجيب -
 بين الحقيقة والخيال. ُيمّيز -
 الّتعّجب. م عالمةيستخد -
 عّرف عمى أدوات الّربط.يت -
 سرد القّصة شفِوّيا.يو  ،(إلى نّص:) الفيل المحبّ  يستمع -
 8-4-0-2-2-4ص: بطاقة تقويم  ينجز -

 تعبير شفو. وكتابي: 
 بحث ثقافي: أليوم العالمي لمّراديو -
 شباط(. 14)

ف الفعل الماضي مع ضمائر المخاطب والمخاطبة والمتكّمم ُيصرّ  - 
 والمتكّممة.

 وبالعكس.ل من المذّكر إلى المؤّنث ُيحوّ  -
 ز" لفظ ا وكتابة. -ذ" "ر -بين األحرف: "د ُيمّيز -
 كتابة المّدة ولفظيا.  يتعّرف عمى كيفّية -
 مباراة في اإلمالء. -

مالء: -  قواعد وا 
 20)ص  ضمائر المخاطب والمتكّمم -1
.) 
دخول أل التَّعريف عمى كممات تبدأ  -

 (.41بيمزة )ص
 ز/ المّدة. -ر -ذ -ألحرف: دا -

 (. 164)ص 
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شباط  42من 

 آذار 46حّتى 
 حّصة( 44)

 ج أىّمّية األّم في حياة اإلنسان.يستنت -
 أىّمّية العائمة بالّنسبة لإلنسان.ُيدرك  -
 .وفق األصولقراءة جيرّية  يقرأ -
نّص أسئمة حول حيحة عن وُيجيب إجابة صيصوي بشكٍل جّيد  -

 مسموع.
 ع إلى َنّص : ألولُد األكَبر.يستم -

 قراءة: وجوه وصفات.
 (. 8)ص  وسطألولُد األ -1
 ( 28أّمي: نشاط وحنان )ص  -4

 

 
 
 
 
 
 
 

 شباط/ آذار
 (. 164محفوظات: لوز  َسيل)ص  .قيياميو القصيدة حفظ ي -
 وداخميِّا ) َخْمق ا وُخُمق ا(.صف األّم خارجيِّا ي -
 .ٛ-ٚ-ٙ-٘-ٗ-ٖص: بطاقة تقويم -
من خالل   الموضوع المحورّ. لمعام الّدراسيّ حول  بطاقة يمأل -

 .األبحاث اّلتي قام بيا مسبقا  
 الفروق. ل من أعراق مختمفة ويالحظألطفا اعرض ُصَور  ي -

 تعبير شفو. وكتابي: 
 بحث ثقافي: الحفاظ عمى الِمياه -
 آذار(. 44)

 ع.و جممسم السم المفرد واالبين اال يمّيز - 
 -جمع مؤّنث سالم -عّرف عمى أنواع الجموع: جمع مذّكر سالميت -

 ر.يجمع تكس
 التّاء طويمة في آخر جمع المؤّنث الّسالم. يتعّرف عمى طريقة كتابة -
 ل أحرف عمى أل.اختعّمم كيفّية إدي -

مالء:  قواعد وا 
  44( ص 1لجمع)ا -
  00( ص4لجمع )ا -
 ٙٙ: ص مراجعة -
سم عمى اال  ك - ف -و -دخول ب -

  26صالمعّرف بأل 
 44صتاء الجمع المؤّنث الّساِلم  -

  22مراجعة ص  -
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آذار  ٖٕمن 
 ٖٓحّتى 
 نيسان

 حّصة(ٕٕ)
 

 .حولوعن أسئمة  يجيبو  ستمع إلى نّص،ي -
 عّرف عمى شجرة الكاكاو.يت -
 الّشوكوال.م وصفة كرات تعمَّ يَ  -
 كيفّية صنع الّشوكوال. -
قائمة  بعَد تحضير لمّتالميذ حول منافع الوذاء الّسميم إعداد مطوّية -

 .)المشروع المدرسّي(حّية والمفيدة باألغذية الص

 قراءة: طعام  وصّحة.
 (. 8شجَرُة الكاكاو)ص  -1
 (. 44الّشوكوال)ص كرات  -4
 

 
 
 
 
 
 
 

 نيسان+ أّيار 
 

آذار/ 
 نيسان

 فقرة: كيفّية تحضير وصفة طعام) المقادير+ الّطريقة(. ينشئ -
 + محادثة.ع إلى نّص : وليمة عالءيستم -
 تحت رسوم: رحمة شتمة البندورة. جمال   يكتب -
 .ٛ-ٚ-ٙ-٘-ٗ-ٖص: بطاقة تقويم -

 تعبير شفو. وكتابي:
ب وَحّق المؤّلف اتبحث ثقافي: حّق الك -
 نيسان(. 44)
 .وشوشتني أّميمطالعة ُموّجية:  -
 

 تصريفو. -ستخداموالفعل المضارع: اعمى ف يتعر  - 
 عّرف إلى الفاِعل: َمْن؟ يت -

(EBEAM) 
التّاء كتابة التّنوين عمى التّاء المربوطة وعمى غير  يتعّرف عمى كيفّية - 

 .والجرّ الّنصب و  المربوطة بطريقة صحيحة في الّرفع
 

مالء:  قواعد وا 
  44( ص4(+ )1لمضارع)ا -
  24( ص 4لمضارع)ا -
  82لفاعل صا -
  48ر ا.ص -سٍ  -لتّنوين س  ا -
  22ة ( ص -ألتّنوين)ــــــــــة   -
  42مراجعة ص -
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أّيار  2من

  حزيران 2حّتى
 حّصة( ٜٔ)

 د عناصر الّرسالة.يحدّ  -
 .وبطالقة حيحة  ص قراءة  يقرأ  -
 .إلى الّنص المسّجل يستمع -
 األفكار بحسِب تسمسميا في الّنّص. يرّتب -

 قراءة: نتكّمُم بالقمم.
 (. 8)ص  غريبةِرسالة   -ٔ
 (ٓٗ)ص َنّظارات سير -ٕ
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 أّيار/ حزيران

 .الّنّص المقروء عن أسئمة يجيب -
 فقرة: كتابة رسالة. ينشئ -
 ٛ-ٚ-ٙ-٘-ٗ-ٖ-ص بطاقة تقويمحّل   -

 تعبير شفو. وكتابي.
بحث ثقافي: أليوم العالمي ضّد  -

 حزيران(. 12الجوع )
 

 .تمارين إضافّية لمّدعم ينجز - 
 من المؤّنث إلى المذّكر. يحّول -
 من المفرد إلى الجمع. يحّول -
 الفعل الماضي مع الّضمائر. يصّرف -

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

 عائمة األضدادمطالعة موّجية:  - الّتعابير قي التّأليف.و  المفردات ستثمر بعضي -


