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 ٠٢۲۳ -٠٢٠٠: العام الدراسي
 الثّانيالفصل:  

 البرمجة الفصمّية لمّدروس
  لغة عربّية :الماّدة     
 أألّول األساسيّ  :الصفّ      
 عاننناتالي ك  :ة/المدّرس     

 التوقيع المّدة واألىداف المعارف الموضوع /المحور / المجال الشير

كانون 
 الثّاني/شباط

 

   قراءة وتعبير:
 .ومشاعرالثّالث: أحداٌث ألمحور 

 خبٌر جديٌد. -
 ُتك ُتك ُتك، ىل أنَت ُىنا؟ -
 أىاًل نوُر! -

 يقرأ الّتعميمة، يفيميا ويعمل بموجبيا. -
 يقرأ صوًرا ولوحات: يحّدد العناصر الموجودة فييا ويتكمم عمييا. -
 يفيم ما يصغي إليو. -
 بجممة  صحيحة.و ن يجيب عن أسئمة تتعمق بموضوع معيّ  -
 ويجيب عن أسئمة تتعمق بنّص مسموع.يسمع، يفيم  -
 يقرأ كممات وجماًل ويربط بين أجزاء الكالم مع مراعاة الحركات.  -

 :المشروع المدرسيّ 
 . الخجل و يمّيز ويعّبر عن المشاعر التالية: الفرحيتعّرف ،  -
 عن المشاعر . معجمو الّمغوّي بمفردات جديدة ُيْغني -
 وصحيحة.يعّبر عن مشاعره بجمل تاّمة  -

كانون  ٩
الثّاني حتى 

 شباط ۲۸
 

عدد 
الحصص: 

60 

 
 يمقي المحفوظات بصوت عاٍل دون خطأ مع مراعاة الوقف والّتنغيم. - متى نخجل؟ إستظيار:

 تمّكن لغوي:
 إمالء: -

 

 الجممة المناسبة لكّل صورة. يختار -
 )ألعاب تربوية( ف.كممة من مقاطع وأحر  يرّكب -
 )ألعاب تربوية( في جممة.جمع الكممات ي -
 ؤّنث.ز بين المذّكر والميّ يم -
 أسماء اإلشارة ىذا وىذه. يستعمل -
 حول تعابير جديدة. جمالً  يؤلف -
 يجيد كتابة ما يممى عميو.  -
ا فيو األحرف التالية :  و  يكتب بين السطرين، -  .ن -ي  -وينسخ  بدون خطأ عن الموح نصًّ
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 ذار
 
 

         قراءة وتعبير:
البحث عن  : لمحور الّرابعا

 .الكنز
 ىذه ليست ُعمبتي! -
 .كنٌز ولعبةٌ  -
  .الّشجاعة ىدّية -

 يقرأ الّتعميمة، يفيميا ويعمل بموجبيا. -
 يقرأ صوًرا ولوحات: يحّدد العناصر الموجودة فييا ويتكمم عمييا. -
 يجيب عن أسئمة تتعمق بموضوع معّين بجممة  صحيحة. -
 ويجيب عن أسئمة تتعمق بنّص مسموع في ُجَمل تامة.ما يصغي إليو، يفيم و يسمع،  -
 يقرأ كممات وجماًل ويربط بين أجزاء الكالم مع مراعاة الحركات. -

 المشروع المدرسّي: فرح لكّل الفصول
 يتعّرف الّتمميذ عمى فصل الّربيع و خصائصو.

 المشروع المدرسّي:
 يتعّرف ، يمّيز ويعّبر عن المشاعر التالية: الغضب والخوف.  -
 ُيْغني معجمو الّمغوّي بمفردات جديدة عن المشاعر . -
 يعّبر عن مشاعره بجمل تاّمة و صحيحة. -

آذار  ١من 
 آذار ۳١حتى 

 
عدد 

الحصص: 
40 

 

 يمقي المحفوظات بصوت عاٍل دون خطأ مع مراعاة الوقف والّتنغيم. - في أوقات فراغي.إستظيار:

 تمّكن لغوي: 
 إمالء:  -
 

 )ألعاب تربوية( .لصورةااالسم المناسب تحت  يكتب -
 )ألعاب تربوية( .لكممات في جممةب ايرتّ  -
 (.مقروء )فيم نّص يقرأ، يفيم ويجيب عن أسئمة تتعمق بنّص  -
 . لمؤنثالمذكر وا عّرف عمىيتّ  -
 يجيد كتابة ما يممى عميو.  -
ا فيو األحرف التالية : ت  -  .ز -ش  -يكتب بين السطرين، وينسخ  بدون خطأ عن الموح نصًّ
 

 
    

                                                          
                                  

                                                                                                                                            
 

     
 


