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 األسبوع سلسلة اللسان المحادثة  االستماع الكتابة  الىحو والصرف

 

 

 

 الجملة المفٌدة  -
 
 
 
 
الجملة االسمٌة  -

 )المبتدأ والخبر(

 
    العربٌة كتابة األحرف -

آخر(  -وسط  -)أول فً 
 الكلمة بشكل صحٌح

 
 كتابة عبارات التحٌة  -
 
معلوماته الطالب كتابة   -

 الشخصٌة بشكل صحٌح
 
استخدام كتابة جمل ب -

 الضمائر المنفصلة

 
ستماع إلى الحروف الا  -
 ة ٌصوات العربألوا
  

ات ٌن الثنائٌب ٌكالتفر- 
ة ٌاللغة العرب ًة فٌالصوت
  ستماع الل االمن خ

ن ٌمعرفة الفرق ب- 
رة ٌصمالحركات ال

 ٌكلة عن طرٌوالطو
 .ذنألستماع باالا
نص خارجً لاالستماع  -

حول التعارف وتمدٌم 
 .النفس

  
مع الطالب  تعارفٌ -

 من ئهالومع زمالمدرس 
 بالالط

ة ٌاستخدام عبارات التح - 
  .عوعبارات الودا

 
م الطالب لنفسه ٌدمت  -

ة ٌالشخصبالمعلومات 
 -العمر -ة ٌالجنس -سم الا(

  )..... مكان السكن -المهنة 
  .ئهالزمالطالب ل م ٌدمت  -
 
عن وسائل  التحدث -

المواصالت؛ أنواعها 
والفرق بٌنها وعن الوسٌلة 

    .الطالب التً ٌستخدمها

 ( ول) الكتاب التمهٌدي الجزء األ
 

 ولمن الكتاب األ 45 ىإل 1 ات منصفحال  -
 (ولىألالخطوة ا)ة ٌالعربالحروف   -
ز على ٌراءة الكلمات والتركلراءة الحروف ول -

 ة ٌصوات العربألالصحح ل كالنط
شكال المختلفة للحرف داخل ألالتعرف على ا -

 أثناء الكتابة بشكل عام ر(آخ –وسط  -أول )الكلمة 
 
التحٌة ) رابعالالدرس إلى  األول الدرس من -

 (المواصالت -السفر - بلدان واللغاتلا - والتعارف
 لراءة النصوص لراءة صحٌحة من الطالب -
 الجدٌدة والتعبٌرات المفرداتتدارس  -
 مع الحركات الفاء - مٌمال - باءال ف:وحراللراءة  -

آخر(  -وسط  -)أول فً والسكون وكتابتها  الثالثة
 الكلمة بشكل صحٌح

 

 

 

 األسبوع األول

 02/20من 

 02/20إلى 

 م 0120



 

الجملة االسمٌة  -
 )المبتدأ والخبر(

 
 
 
الجملة الفعلٌة  -
الفاعل وتأنٌث )

 الفعل معه(

 
كلمات باستخدام كتابة  -

 .ظروف المكان
 
باستخدام كتابة جمل  -

 األعداد. 
عن  جمال الطالب بكتٌ -

برنامجه الٌومً من 
الصباح وحتى المساء 

مستخدما طروف الزمان 
  والولت بالساعة.

 
عن نص االستماع إلى  -

وسائل المواصالت 
 .وأنواعها

صوتً عن  استماع نص -
 )خارجً( األنشطة الٌومٌة

  
االستماع إلى نص  -

ٌتحدث عن وجبات الطعام 
  .وأنواع األطعمة

 
أسرته عن الطالب تحدث ٌ -

وأفراد عائلته وعمل كل 
  .فرد
    
عن الطالب تحدث ٌ -

نشاطاته الٌومٌة من الصباح 
 .وحتى المساء

عن  الطالب تحدثٌ - 
وجبات الطعام ومتى ٌأكل؟ 
 وماذا ٌأكل فً كل وجبة؟

عن بٌته  الطالب تحدثٌ -
ومحتوٌاته وٌصف غرفه 

  .وأثاثه

 
 ولمن الكتاب األ 131 ىإل 46 ات منصفحال  -
 ثالث عشرالالدرس إلى الخامس  الدرسمن   -
 - نشاطات ٌومٌة -العائلة  -تصاالت الا - العمل)

 -صفات  -الولت  -الطعام والوجبات  -المالبس 
 (المنزل

 لراءة النصوص لراءة صحٌحة من الطالب -
 الجدٌدة والتعبٌرات المفرداتتدارس  -
 مع الحركات من هذه الدروس فوحراللراءة  -

آخر(  -وسط  -)أول فً والسكون وكتابتها  الثالثة
 الكلمة بشكل صحٌح

 
 

 

 

 األسبوع الثاوي

 02/20من 

 21/12إلى 

 م 0120

 

 
الجملة الفعلٌة  -

)الفاعل وتأنٌث 
 الفعل معه(

 
 
 
 
الجملة الفعلٌة  -
 المفعول به( )

 
 

 
جمل باستخدام كتابة  -

تعبٌرات مثل: هل 
، هل أستطٌع، ما رأٌن

 ٌمكننً.
 
موضوع عن كتابة  -

فصول السنة وكٌف 
ٌكون الجو فً كل فصل 

 والفصل الذي ٌفضله
 ولماذا؟ الطالب

شكل كتابة ممارنة بٌن  -
الحٌاة فً المدٌنة وشكل 

 .الحٌاة فً الرٌف

 
استماع نص صوتً عن  -

 التسوق واألسواق
والبضائع واألسعار 

 ()خارجً
  
استماع نص صوتً أو  -

فٌدٌو عن فصول السنة 
 .ودرجات الحرارة فٌها

 
استماع نص صوتً عن  -

  المدٌنة والرٌف )خارجً(

 
فصول عن الطالب تحدث ٌ -

فً السنة وكٌف ٌكون الجو 
كل فصل والفصل الذي 

 ولماذا؟ٌفضله 
  
التحدث عن الحٌاة فً  -

المدن والحٌاة فً الرٌف 

وعن الفرق بٌن المدٌنة 

والرٌف وعن المكان الذي 

العٌش فٌه  الطالب ٌفضل

  ؟ولماذا

 ( ثانً) الكتاب التمهٌدي الجزء ال
 

 ثانًمن الكتاب ال 41 ىإل 2 ات منصفحال  -

الموافمة  -التسوق ) خامسالإلى  األول من الدرس -

الرٌف  -الطول والوزن  -ألسام السنة  -والمخافة 

 والمدٌنة(

 لراءة النصوص لراءة صحٌحة من الطالب -
 الجدٌدة والتعبٌرات المفرداتتدارس  -
 -الضاد  -الالم  - نونال - اءرال ف:وحراللراءة  -

فً والسكون وكتابتها  الثالثة مع الحركاتالٌاء 
 آخر( الكلمة بشكل صحٌح -وسط  -)أول 

 

 

 

 

 األسبوع الثالث

 22/12من 

 20/12إلى 

 م 0120



 
 
  حروف الجر -
 
 
 
 
 
إعراب المثنى  -

 السالموجمع المذكر

 
كتابة جمل من تعبٌره  -

ٌصف بها حالة الجو 

 الٌوم

 
رسالة ٌكتب الطالب  -

إلى أحد  شخصٌة لصٌرة
أفراد أسرته ٌتكلم فٌها 
 عن دراسته فً الجامعة

  
 جمل ٌصف فٌها كتابة -

الحٌوان الذي  الطالب
 ٌحبه.

 
نص عن لستماع اال -

المشاعر وما ٌحس به 
اإلنسان فً بعض الموالف 

من سعادة وحزن وللك 
 وغٌرها.

 
عن نص لستماع اال -

أعضاء جسم اإلنسان 
ووظائفه وعن الحواس 

 الخمسة.
االستماع إلى نشرة  -

 جوٌة.
 

التحدث عن أعضاء الجسم  -
ووظٌفة كل عضو وعن 

الحواس الخمسة ووظٌفة كل 
    .حاسة

التحدث عن الجو  -
والكلمات المعبرة عن حالة 

صف الجو خالل والجو و
.فصول السنة المختلفة  

عن الطالب  تحدث ٌ -
الحٌوانات التً ٌحبها أو 
ٌحب تربٌتها وٌصف هذه 
الحٌوانات : شكلها، لونها، 

ماذا تأكل، أٌن تعٌش 
.............    

 

 ثانًمن الكتاب ال 79 ىإل 42 ات منصفحال  -

 - مشاعرال) عاشرالإلى  السادس من الدرس -

أحوال  -تدرٌبات عامة  -جسم اإلنسان  - الحواس

 (الحٌونات - الجو

 لراءة النصوص لراءة صحٌحة من الطالب -

 الجدٌدة والتعبٌرات تدارس النصوص والمفردات -

 - الماف -الكاف  - الجٌم -الشٌن  حرف:لراءة األ -

فً والسكون وكتابتها  الثالثة مع الحركات الغٌن

 آخر( الكلمة بشكل صحٌح -وسط  -)أول 

 

 

 

 األسبوع الرابع
 11/12من 

 11/12إلى 

 م 0120

 

 

إعراب جمع  -
المؤنث السالم وجمع 

  التكسٌر
 
 
 
 
وإعراب  اإلضافة -

 المضاف إليه

 
 عنكتابة موضوع  -

المناسبات واألعٌاد التً 
فً  الطالب بها ٌحتفل

بلدهم وعن ثمافتهم فً 
االحتفاالت وكٌف 

  بها. ٌحتفلون
 
كتابة جمل ٌتكلم فٌها  -

عن الزمن الطالب 
ماذا فعلت الماضً )

 (؟أمس

 
استماع نص صوتً عن  -

الصحة وإجابة لبعض 
 األسئلة لفهم المسموع

  
  
االستماع إلى نص  -

االحتفال صوتً عن 
باألعٌاد الدٌنٌة أو 

 الرسمٌة.
 

 
عن  الطالب تحدثٌ -

المناسبات واألعٌاد التً 

ٌحتفلون بها فً بلدهم وعن 

ثمافتهم فً االحتفاالت وكٌف 

  بها. ٌحتفلون

عن أهدافه  الطالب تحدثٌ -

 وأحالمه التً ٌرٌد تحمٌمها

والمهنة التً ٌرٌد أن ٌعملها 
  .فً المستمبل

 
 ثانًمن الكتاب ال 133إلى   81 ات منصفحال  -
 
 خامسالالدرس إلى  حادي عشرال الدرس من  -

 -جولة سٌاحٌة  -فندق ال - الحٌوانات) عشر
 (تدرٌبات عامة -المستمبل  -الصحة  -المناسبات 

 لراءة النصوص لراءة صحٌحة من الطالب -

 الجدٌدة والتعبٌرات تدارس النصوص والمفردات -

 -الهاء  -العٌن  -حاء ال - خاءال حرف:لراءة األ -
فً والسكون وكتابتها  الثالثة مع الحركات الهمزة
 آخر( الكلمة بشكل صحٌح -وسط  -)أول 

 

 

 

 األسبوع الخامس

 10/12من 

 00/12إلى 

 م 2021

 



 

 
  الصفة -
 
 
 
 
 
نصب الفعل  -

  المضارع

 

  
 امىضىعيكتة الطالة  -

أسرته، وأفراد عن 
عائلته، وأٌن ٌسكنون، 
وعمل كل فرد، وكٌف 

ٌمضً الولت مع أسرته، 
 ومتى ٌزور ألاربه.

 
 امىضىعيكتة الطالة  -

تيته وعذد غرفه عن 

 واألثاث في كل غرفة .

 
نص عن إلى ستماع اال -

ثم اإلجابة  العائلة وأفرادها
عن أسئلة حول النص لفهم 

 المسموع.
 
عن االستماع إلى نص  -

وصف لبٌت وغرفه 
واألثاث فً كل غرفة ثم 
اإلجابة عن أسئلة حول 
 النص لفهم المسموع.

 

 
 ،بٌتهعن  الطالب تحدثٌ -

ووصف أثاثه  ،ووصفه
 ،وعن أسرته ،ومحتوٌاته

وعن األعمال التً ٌموم بها 
وماذا  ،فً األسرة دكل فر

 ؟ٌفعل هو من أعمال البٌت
 
عن أفراد  الطالب تحدثٌ -

أسرته وعن عائلته االسم، 
العمر، العمل 

.................... 
 
  

 الجزء األول ( ئدبتالكتاب الم) 
 

 من الكتاب األول 12 إلى 2  ات منصفحال  -
  
 - ةٌالعائلالحٌاة ) ثانًالالدرس و األول الدرس   -

 ( األثاث
 جهرٌة اءة النصوص لراءةلر -
فهم المعنى العام وأفكار الدرس والمدرة على  -

 إجابة أسئلة فهم الممروء
 تدارس النصوص والمفردات الجدٌدة -
 استخدام تعبٌر )ٌجب أن( فً جمل تحدثا وكتابة - 
 استخدام تعبٌر )ٌتكون من( فً جمل تحدثا وكتابة  -
  
 

 

 

 األسبوع السادس

 01/12من 

  00/12إلى 

 م 2021 

 

 

 

الفعل  جزم -
  المضارع

 
 
 
 
 األفعال الخمسة -

عن  كتابة موضوع -
نعمة الصحة وكٌف ٌمكن 
لإلنسان أن ٌحافظ على 
صحته وٌحمً نفسه من 
األمراض، وٌتكلم عن 
بعض العادات السٌئة 
 التً تضر بالصحة.

 
استخدام كتابة جمل ب -

الروابط السببٌة 

 -)ألنَّ والتوضٌحٌة مثل 

 من أجل(  -لذلن 

 
نص إلى ستماع اال -

الصحة صوتً عن 
وأهمٌتها وكٌف نحافظ 

ثم اإلجابة عن أسئلة علٌها 
 حول النص لفهم المسموع.

  
نص عن الستماع إلى ا - 

األسواق وأنواعها وأنواع 
ثم اإلجابة  البضائع فٌها

عن أسئلة حول النص لفهم 
 المسموع.

 
تحدث عن نعمة الصحة ال -

وكٌف ٌمكن لإلنسان أن 
ٌحافظ على صحته وٌحمً 

األمراض، وٌتكلم نفسه من 
عن بعض العادات السٌئة 

 التً تضر بالصحة.
 
التسوق التحدث عن  -

سواق وأماكن التسوق واأل
المدٌمة والحدٌثة ومن أٌن 

 احتٌاجاتنا ومالبسنا شترين
 

 
 من الكتاب األول 41 إلى 22 ات منصفحال  -
  
 -الطب  ) رابعالوالدرس  ثالثال الدرس   -
 (سواقاأل
 جهرٌة لراءة اءة النصوصلر -
فهم المعنى العام وأفكار الدرس والمدرة على  -

  إجابة أسئلة فهم الممروء
 تدارس النصوص والمفردات الجدٌدة -
   
التحدث عن التسوق وشكل األسواق فً تركٌا -  
  

 

 األسبوع السابع

 21/11من 

 21/11إلى 

 م  2021



 

 

 

 

 ةر المنفصلائالضم -
 
 
 
 
 ةصلائر المتالضم -

 تاالسم

 
عن  كتابة موضوع -

أنواع الرٌاضة وفوائد 

ممارستها للجسم 

واألماكن التً نمارس 

فٌها الرٌاضة والرٌاضة 

  .الطالب التً ٌمارسها

عن  كتابة موضوع -

مذينة تاريخية وأهم 

معالمها وآثارها 

  .واألطعمة المشهىرة فيها

  
أنواع االستماع إلى نص  -

ثم الرٌاضة وفوائدها 
اإلجابة عن أسئلة حول 
 النص لفهم المسموع.

 
االستماع إلى وثائمً  -

لصٌر عن مدٌنة تارٌخٌة 
ثم وعن معالمها وآثارها 
اإلجابة عن أسئلة حول 
 النص لفهم المسموع.

 

التحدث عن أنواع  -

الرٌاضة وفوائد ممارستها 

للجسم واألماكن التً نمارس 

فٌها الرٌاضة والرٌاضة التً 

  .الطالب ٌمارسها

تاريخية عن مذينة التحدث  -

وأهم معالمها وآثارها 

 .واألطعمة المشهىرة فيها

 ألولمن الكتاب ا 69 ىإل 42 ات منصفحال  -

 درس السادسالإلى  الخامس من الدرس -

 (أماكن تارٌخٌة – تدرٌبات العامةال – اضة)الرٌ

 جهرٌة لراءة النصوص لراءة -

فهم المعنى العام وأفكار الدرس والمدرة على  -

  فهم الممروءإجابة أسئلة 

 تدارس النصوص والمفردات الجدٌدة -

الجر والتركٌز على استخدامها  استخدام حروف -

 زمة التً تحتا  إلى حرف جرمعٌن المع األفعال ال

 

 

 

 األسبوع الثامه
 20/11من 

 10/11إلى 

 م 2021

                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 


