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 ٢٢٢٠ -١٢٢٠: العام الدراسي

 األول  الفصل: 

 روس البرمجة الفصليّة للدّ 

   لغة عربّية  :الماّدة      
 أألّول األساسيّ   :الصفّ      
 ربى رشكيدي  –  عاننناتالي ك  :ة /المدّرس      

 التوقيع  المّدة واألهداف  المعارف المجال  //المحور  الموضوع الشهر

أيلول/  

تشرين  

 األّول 

 قراءة وتعبير: 

 المدرسة.ب  أهلا لمحور األَول:ا

 بيتنا.  إلى -

 . صباح النشاط -

 قراءة موجهة :مشكلة فادي -

 

 قراءتها من قبل المعلمة.يعمل بموجب التّعليمة بعد  -

 يجيب عن سؤال يتعلق بمشاهدة لوحة.دارية، ووحة الجّ يقول ما يشاهد في اللّ  -

   TBI ف على الحروف الهجائية.يتعرّ  -

 يقرأ الحروف والمقاطع الصوتية والكلمات والجمل بصوت عاٍل. -

 فاق.على المعلمة والرّ  يتعّرف -

 بدون خوف وال تردد.حول المدرسة  يعبّر عن مشاعره -

 .المدرسة على أقسام يتعّرف -

 .لعامة والخاصةاعلى الممتلكات  يحافظف وظام الصّ بن يتقيّد  -

 العمر(-الّصفّ -سم يعّرف بنفسه ) اال-

  ٢٩من 

أيلول إلى 

تشرين    ٢٩

 األّول 

 

عدد 

الحصص: 

 حّصة  ۳۵

 . محفوظات بصوت عاٍل، دون خطأ، وبنطق سليميلقي  - .أحلى لغةوأغنية:  إستظهار - 

 تمّكن لغوي  -

 إملء -

 

 )ألعاب تربوية(  مجموعة الكلمات الّتي تؤلّف جملة. يميّز بين -

 جملة صحيحة وتاّمة حول كلمات الدرس.  يؤلف -

 . يكتب اسمه -

 )ألعاب تربوية(  يقرأ كلمات وجملا ويربطها بالصورة المناسبة. -

  TBI  ب أيّام األسبوع بالتّسلسل.ويرتّ يحفظ   -

 بة ما يملى عليه. يجيد كتا   -

فيها   نسخ بدون خطأ عن اللوح كلمات وجملا يكتب بين سطرين، يربط األحرف بشكل صحيح وي  -

 . د  -ر  -األحرف التالية : ب 
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 التوقيع  المّدة واألهداف  المعارف المجال  //المحور  الموضوع الشهر

تشرين  

الثّاني/كانون  

 األّول 

        وتعبير: قراءة

 أنا وسوسو.  لمحور الثّاني:ا

 أليوم المنتظر.  -

 أين سوسو.  -

 َحلٌّ رائع.  -

 

 

 

 يعمل بموجب التّعليمة بعد قراءتها من قبل المعلمة. -

 بمشاهدة لوحة.يجيب عن سؤال يتعلق دارية، ووحة الجّ يقول ما يشاهد في اللّ  -

 TBI .والنبات  الحيوان اإلنسان، يز بينيمّ  -

 .مسموعنص  فهم يستمع إلى المسّجل بانتباه ويجيب عن أسئلة حول -

 يهتّم بالنّظافة الّشخصيّة و نظافة المنزل. -

 معجمه اللّغوّي بالمفردات. يغني -

 يقرأ الحروف والمقاطع الصوتية والكلمات والجمل بصوت عاٍل. -

 
تشرين   ٢من 

  ١٦الثّاني إلى  

 كانون األّول  

 

 عدد الحصص:

 حّصة  ۵٢

 
 يلقي محفوظات بصوت عاٍل، دون خطأ، وبنطق سليم.  -  أرض بلدير:إستظها

 تمّكن لغوي: 

 إملء:  -

 

 والكلمة. ز  عناصر الجملةيّ يم -

 بة ما يملى عليه. يجيد كتا   -

صحيح وينسخ بدون خطأ عن اللوح كلمات يكتب بين سطرين، يربط األحرف بشكل  -

 ء. -س  –فيها األحرف التالية : ل  وجملا 

 .بالمكان والّزماناألحداث بط ري -

 .ز بين المذكر والمؤنث يّ يم -

 

 


