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 0200-0202انؼبو انذراضً:                 

 انجريجخ انفصهٍّخ نهّذروش

   ػرثً :انًبّدح

 انثبنثخ  انروضخ :انصفّ 

 نٍُب حجٍت  –جراٌم َتبل جشب –دٌم دورح وأ :حانًذّرش/

 األول انفصم:

 انتىلٍغ  انًذح  انًؼبرف واألهذاف انًىضىع /انًحىر / انًجبل انشهر

 

 

 

 

 

 تشرٌٍ األول 

  

 

 

 

 تمكن لغىي )تعبير شفهي(:

.كجٍرح أو صغٍرح األول: أَبانذرش   

 

 

             

 التىاصل الشفهي:

ٌتكهى ثطرٌمخ يفهىيخ فً يىالف يختهفخ -  

ٌؼجر ثهفع ضهٍى -  

ٌمىل يب ٌشبهذ فً انهىحخ انجذارٌخ  -  

  )انمصخ(ٌجٍت ػٍ أضئهخ تتؼهك ثًىضىع يؼٍٍ   -

 

 تشرٌٍ األول 4 يٍ

االولتشرٌٍ  02 انى  

 

 

 
 استظهار: انذرش االول: ازرع وردح

 

    ٌهمً يحفىظبد ثصىد ػبل.

 
 قراءة

 امالء

  التىاصل الكتابي:

انًختهفخ.ًٌٍس انحرف ثأشكبنه   

أصىاد انًّذ انطّىٌهخ وانمصٍرح.ٌمرأ   

ٍ  -يتؼّرج-ػًىدي-أفمً–يبئم )نهكتبثخ. خطىط تًهذ ٌجٍذ رضى  (.يُح  

 ٌجٍذ كتبثخ يب ًٌهى ػهٍه.

ي(-و–ا ). انرلؼًًٌبرش تمٍُبد انخط   

 

 

  

 

 

  تشرٌٍ انثبًَ

 تمكن لغىي )تعبير شفهي(:

 الدرس الثاني: أمجد والشجرة. 

: انهًسح )اَنف(ر ىيالحظخ ص   

أَب أيجذ. -   

أرَت أيجذ.-   

  حرف انجبء: رىصيالحظخ 

 أيجذ وثطًخ. -

 التىاصل الشفهي:

يختهفخ.ٌتكهى ثطرٌمخ يفهىيخ فً يىالف -  

.ٌؼجر ثهفع ضهٍى -  

  .ٌمىل يب ٌشبهذ فً انهىحخ انجذارٌخ -

(.ٌجٍت ػٍ أضئهخ تتؼهك ثًىضىع يؼٍٍ )انمصخ  -  

 

 02 انى تشرٌٍ انثبًَ 2

  تشرٌٍ انثبًَ
 

 FPA-01-09/14 

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


 ثطّخ وأرَت. - 

 انجبة وانٍُجىع. -  

 حرف انُّىٌ:  رىيالحظخ ص

 انؼى يُصىر. -

 انّصُذوق انجًٍم. -

 انؼى يُصىر وانّطُىَى. -

 

 
 استظهار: 

نذرشانذرش انثبًَ: ارضى ػهًً ا   

 ٌهمً يحفىظبد ثصىد ػبل.

 
  

 
 قراءة

 امالء

 التىاصل الكتابي:

 ٌحذد يكبٌ انًمطغ انصىتً فً انكهًخ.

 ًٌٍس انحرف ثأشكبنه انًختهفخ.

 ٌمرأ انحروف وانًمبطغ انصىتٍخ وانكهًبد.

 ٌجٍذ كتبثخ يب ًٌهى ػهٍه.

ة( - اَنف(انهًسح ))ًٌبرش تمٍُبد انخط انرلؼً.   

  

 ألّولاكبَىٌ  

 تمكن لغىي )تعبير شفهي(:

 

 حرف انُّىٌ:  رىيالحظخ ص

 انؼى يُصىر. -

 انّصُذوق انجًٍم. -

 انؼى يُصىر وانّطُىَى -

 

  .ٌتكهى ثطرٌمخ يفهىيخ فً يىالف يختهفخ-

.ٌؼجر ثهفع ضهٍى -  

انجذارٌخ.ٌمىل يب ٌشبهذ فً انهىحخ  -  

  .ٌجٍت ػٍ أضئهخ تتؼهك ثًىضىع يؼٍٍ )انمصخ(  -

 

 اَّول انىكبَىٌ  2يٍ 

اَّولكبَىٌ  21  

 

انفصم اَّولتمٍٍى   

كبَىٌ اَّول انى  6يٍ 

كبَىٌ اَّول 22  

 

 

 
 استظهار: 

 انؼٍذ.

 ٌهمً يحفىظبد ثصىد ػبل.

 
  

 
 قراءة

 

 ٌحذد يكبٌ انًمطغ انصىتً فً انكهًخ.

 ًٌٍس انحرف ثأشكبنه انًختهفخ.

 ٌمرأ انحروف وانًمبطغ انصىتٍخ وانكهًبد.

 ٌجٍذ كتبثخ يب ًٌهى ػهٍه.

(ٌ)ًٌبرش تمٍُبد انخط انرلؼً.   

  

 


