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 افتتاحٌة

 

يررة الوينيررة المنرراهج التربويررة حرري آة واشررد مرررآا لم رررو  الم تمرر  تعتبررر ورارا الترب
المؽربرريو ومشاولررة الاررتلراج الشا رراب الماررتلبلية لعررنا الم تمرر  مررة  ميرر  الروايررا ال لاحيررة 
واال تماعيرررة واالاتيرررادية والايااررريةو وبعبارررة مررر  اابعررراد المشليرررة وال عويرررة والوينيرررة 

الميالررب بالتعاعرر  مرر  ملتلررؾ المتؽيررراب الم تمعيررةو والدوليررة لعويررة مررواية اليرروم والؽرردو 
ورحرر  التشرردياب الترري تعراررعاو دالليررة رانررب لم لار يررةو علررو ااحررراد وعلررو مرونرراب 
الم تم . بعنا المعنوو يتاح لة المناهج التربوية لياب م رد ت ريلة مرة المرواد الدرااريةو 

تربررو . وال  رر  لة مرا عررة برر  ااررتراتي ية تربويررة وحراررية ترردل  حرري ايررب  الن ررام ال
المناهج التربوية بعدؾ تشاية مواجمتعا م  المنت راب الملشة الشالية للم تم  لياب راحيةو 
لنا شرينا علو لة ترترر هنه االارتراتي ية التربويرة علرو لربرر اردر ممررة مرة المعييراب 

شاليرةو ولة شو  تيلعاب الم تم  المؽربي حي رر  الم راالبو علرو ااار  لرب  الع ررية ال
يعتمرررد علرررو تعررردد المتررردللية وتنرررو  م ررراالب تلييرررعم واهتمامررراتعم لبلورتعررراو وعلرررو 
االات ارا الوااعة اللتبار نتائج ل ؽا  هؤالج المتدللية. شرينا علو هنا لتوحير اماناب 
الن ا  لعنه االاتراتي يةو رؼم معرحتنا بما يشيي عادا ااتلراج الشا اب الماتلبلية للم تمر  

ؽربرري مررة الررتبؾ حرري الرررل  وحرري المر عيرراب والملاربررابو وباليررعوباب الترري ياررببعا الم
عادا تعدد المتدللية وتنو  م راالب تلييرعم واهتمامراتعمو ومعرحتنرا بمرا يمررة لة يشريي 

 بمععوم االات ارا مة لبس واوج حعم.

للرراجا وعبوا علو اليعوباب المرتبية بتعدد المتدلليةو وتنو  مر عيراتعم العرريرة 
ديناميررة الن ررام التربررو و وااررتيعاب مبادئعررا المن مررةو ال بررد لة ييرريدم ملييررو المنرراهج 
التربويررة بيررعوباب موارروعية منعررا يررعوبة شيررر المتؽيررراب الدالليررة واللار يررة الترري 
تتشرم حي ديناميرة تيرور الم تمر  حري ملتلرؾ الم راالبو ويرعوبة التنبرؤ برر  مرا يمررة لة 

ا علو هنه الم االبو ويعوبة تؽيير المناهج  ملة وتعييب حي ل  يشدث مة  واهر مؤ ر
 واب ااباب ال تتشرم حيعا ورارا التربية الوينية وشدها.

وعنرردما يتعلررم اامررر ب نائيررة ال ابررب والمتؽيررر حرري اللرريم الترري ينبؽرري لة تررؤير المنرراهج 
حي رمة معرية مرة التربويةو ؼالبا ما تلتلي بعض المر عيابو التي حراتعا  روؾ معينة 

يرررؾ مرونرراب م تمعيررة لو هيرر ب معينررة و مرر  اللرريم المر عيررة الوينيررة ال ابتررة للم تمرر  
المؽربي التي تامح بتشديد ااولوياب وترتيبعاو وتؤير بالتالي ااتلراجاب شا راب الم تمر  

 الماتلبلية التي يلرم لة تنبني عليعا المناهج التربوية.

برد منرا اتلران اشتيايراب يمررة ا مالعراو مرة  عرةو حري ولمام هنه اليرعوبابو رراة ال 
توارري  ار رررا  الررو ملتلررؾ العيئرراب التربويررة والررو حعاليرراب علميررة وترنولو يررة وحنيررة 
وااتيادية مة دال  ن ام التربية والتروية ومة لار ه بعدؾ التبار المر عيراب الن ريرةو 

الماتلبليةو وتيروراب االارت ابة  والملارباب التربويةو ومنع ياب ااتلراج شا اب الم تم 
لعا مة لب  المنراهج التربويرةو  رم مرة  عرة للررعو حري عررض م راري  المنراهج التربويرة 
النات ة عة هنا ار را  الموا  علو متدللية آلرية مة العيئاب التربوية والماتعيدية مرة 
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لليرديية والمشتملرية لدماب ن ام التربية والترويةو ومة الم تم  المدني ولاية ال رراج الت
لميرررالح ورارا التربيرررة الوينيرررة والمؤااررراب التعليميرررة بعررردؾ التبرررار  ررردواها وحعاليتعرررا 

 ووااعيتعا واابليتعا لإلن ار.

انيباا مة هنا التيور للمناهج التربوية حي عباتعا بو رائؾ ن رام التربيرة والترروية 
 عتعررا مررة يررعوباب وارراهررابو وبديناميررة الم تمرر  المؽربرريو ولمررا يشرريي اعرردادها لو مرا

وللاماناب التي مة  أنعا لة ت علعا  ابتة اليبشية وماتوحية لملتلرؾ الم راالب التربويرة 
وم رراالب المعرحررة والترنولو يررا وماررت يبة لمنت ررراب الليرراعية اال تمرراعي واالاتيرراد و 

التربويرة ال ديردا  ترع ورارا التربية الوينية لة امرانية التشرم حي ااتمرار مواجمة المناهج
م  متيلباب الم تم  حي م ا  تروية الرلارما  الب رر  تارتو بو مرة  عرةو اربلراج علرو 
مرا عة المناهج معتوشة مرة لرب  الارا  تنعيرنها للتتبر  والتليريم بريعيرة مارتمراو وادلرا  
التيشيشاب البرمرة رلمرا دعرب الاررورا الرو نلر و ومرة  عرة  انيرةو ترولي اليل رة ت راه 

ر المناهج التربوية للدو  ال ريرةو لايرة حري م را  المعرحرة والترنولو يرا والم راالب تيو
مواررو  ال رررارة مرر  هررنه الرردو  اة لن متعررا التربويررة ليرربشب عبررارا عررة  رربرة لن مررة 

 منعتشة بعاعا علو بعضو ودائمة التعاع  حيما بينعا.

راراو حإنعرا م ررد حرارية وانا رانب المناهج التربوية بلرورا الارتراتي ية تربويرة للرو
للترردل  حرري اريررب  التربررو  تشترراء الررو ا ررراجاب ممعرردا وللرررع مارراعدا حرري م رراالب 
ااررترما  تررروية اايررر التربويررة حرري اللدمررةو والتررروية ااااارري لديررر التربويررة ال ديررداو 

بئررة وت عيررر المؤاارراب بالواررائ  التعليميررة والديدارتيريررة البرمررةو وتشترراء بااارراس الررو تع
المدراررية والمعت ررية وليررر التو يرره التربررو  وانلرررايعم حرري اريررب و والررو ت نيررد ليررر 

 اردارا التربية للمؤاااب التعليمية.

 

 

 عبد هللا ساعف

 وزٌر التربٌة الوطنٌة
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 تقدٌم عام
 

 و ايتم ادما ه م  التعليم االبتدائي لييبح هنا االير مرونا4002عند تعميم التعليم ااولي انة 
مة  ماني انواب مورعة علو الريةو تمتد الدرااة حي ر  واشد منعا علو مدع لرب  انواب : ال  
لاااي يل ه اايعا  النية لنعوا الانة الرابعة مة عمرهم؛ وال  متواي ينتعي ب عادا للدروس 

 االبتدائية تامح بولوء التعليم ال انو  ارعداد .

ة حرص الن ا  لديعا  النية يرتادونهو حإة تعميمه وادما ه واعتبارا لما يوحره التعليم ااولي م
امة التعليم االبتدائي ايمرة مة تشليم مبدل تراحؤ العرص لمام  مي  اايعا  المؽاربة البالؽية اة 

 الرابعة مة عمرهمو ويلعؾ مة شدا العدر الن  تعرحه ماتوياب التعليم االبتدائي حي الواب الراهة.

بتدائي بعنه البنية ال ديداو لو  مرشلة مة المراش  التعليميةو يعرض عليه حي آة حروة التعليم اال
واشدو و يعة ااترما  وتعرير التربية التي يتللاها اليع  حي وايه ااار  مة  عةو وو يعة اعداده 

 دئعاومباالعوية الشاارية و والعليدا ارابميةللمراش  التعليمية الموالية مة شيث تربيته علو ايم 
و ومة شيث تنمية رعاياته الرونيـة ومبادئعاشلوم ارنااة و وايـم المواينـةو واالباية وال لاحية

التوايلية واالاتراتي ية والمنع ية وال لاحية والترنولو يةو وتربيته علو االلتيار وتدريبه علو اتلان 
 المدراة ولار عا مة  عة للرع.اراراب بايية حي مااره الدراايو وحي تدبير عبااته م  رحااه حي 

واد شريب ل اة مرا عة اان ية ال ديدا علو التررير علو التربية علو الليم المدعمة للعوية 
الوينية بر  لبعادهاو وعلو تنمية الرعاياب اار ر ارتبايا بعنه الليم ر با  رؼبة اليع  حي ا باب ناته 

اااااية التي ت د لعا امتداداب حي التعليم ال انو  والتموا  حي الرماة والمراةو وعلو المعاهيم 
ارعداد و وتعتبر ارورية لتعيئ المتعلم مبررا لولوء لشد اااياب اللماة للتعليم ال انو  التأهيلي. 
رما شريب هنه الل اة علو ادماء شيص لدعم التعلم حي المماراة البيداؼو ية ل ناج ان ار المناهج 

لار ه لت بيب مرتاباب المتعلمية وااتدرا  وتيشيح ما حاتعم لو يعب عليعم التربوية دال  العي  و
 ااتيعابه.

وت در ار ارا الو لة المناهج التربوية لالري التعليم االبتدائي تاعو الو تؽليب رعة تعاع  
علو  المتعلمية م  المعرحة والترنولو يا علو رعة التللية والشع  واالاتامار لتاعي  تشويلعم تدري يا

ماتوع التربية علو الليم وتنمية الرعاياب والتربية علو االلتيار واتلان اللرارو وتمرينعم مة الموايعاب 
 المؤهلة للال  ارعداد .

وحاب عة تعرير تعلم اللؽاب بإااحة اللؽة ااماريؽية واللؽة اا نبية ال انية وتلديم تدريس اللؽة 
والمواد الدرااية المدعمة للعوية الوينية بأهمية ربيرا شيث تم  اا نبية ااولو بانةو ش يب اان ية

تشاية تناام مروناب التربية ارابمية بما يامة ااتيعابعا مة يرؾ المتعلمو ولايعب مادا التربية 
 علو المواينة حي الانواب ال مانيةو وتم تواي  تعلم التاريخ وال ؽراحيا الو ماتوياب اااحية.

ريس المواد الدرااية و ودا تعلمعا رهينة بالرعاياب المعنية للمدرايةو وماتوع وتبلو حعالية تد
تعبئة هيأا ار راؾ التربو  حي ااترما  تروية المدرايةو وبما يلرم توحيره مة واائ  تعليمية 

 ومعيناب ديدارتيرية مرتوبة وامعية بيرية.
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 . المناهج التربوٌة للسلك األساسً من التعلٌم االبتدائ3ً
 

 عناصر البرنامج
امج مرشلة التعليم ااولي مة العناير التاليةو التي تألن ا رائيا  ر  لن ية ال دروس بالمعنو المتعارؾ عليه. يتروة برن

 وهنه العناير هي : 
 الليم والعباداب(؛ –التربية ارابمية )اللرآة الرريم  -

 تابة(؛لن ية التلييي والر –لن ية ارعداد لللراجا  –اللؽة العربية )لن ية التواي  ال ععي  -

 التربية العنية والتعتح )لن ية يدوية وتعتح ترنولو يو رام وتلويةو ن يدو موايلو ومار (؛ -

 لن ية الريااياب؛ -

 ااماريؽية؛ -

 التربية البدنية؛ -

 لن ية التربية الشاشررية. -

 
 الغالف الزمنً السنوي

 يتور  الؽبؾ الرمني الانو  الو  رلية ل نية : 
( مرة م مرو  الؽربؾ الرمنري الارنو و ويارتؽ  لتلرديم اان رية التربويرة %78ه )ال رج ااو  الن  ي ر  نارب -

 لملتلؾ عناير البرنامج؛
( مررة م مررو  الؽرربؾ الرمنرري الاررنو و وياررتؽ  لباررتراشةو والترحيررهو %22ال رررج ال رراني الررن  ي ررر  نارربة ) -

 وااتلبا  المتعلمية واالاتعداد لللروء.

 

 لمجموعا الثانٌة األولى المواد / السنة

 638 86 86 التربية ارابمية

 320 670 670 اللؽة العربية

 670 68 68 التربية العنية والتعتح

 670 68 68 الريااياب

 204 102 102 ماريؽيةاا

 136 68 68 التربية البدنية 

 670 68 68 التربية الشاشررية

 136 68 68 ااتراشة وترحيه

 238 119 119 ااتلبا  وااتعداد لللروء

 6700 680 680 الم مو  بالااعاب

 
 التنظٌم الهٌكلً للسنة الدراسٌة فً المستوى األولً

 

 األنشطة أسابٌع السنة  األنشطة أسابٌع السنة

 تلديم حلراب البرنامج ;3-:3  ااتئناس وتريؾ 3-4

 تلديم حلراب البرنامج 43-40  تلديم حلراب البرنامج  5-6

 تلديم حلراب البرنامج 45-44  امجتلديم حلراب البرن 7-8

 تلويم ودعم ما ابم 47-46  تلديم حلراب البرنامج :-9

 تلديم حلراب البرنامج 49-48  تلويم ودعم ما ابم ;

 تلديم حلراب البرنامج ;4-:4  تلديم حلراب البرنامج 30-33

 تلديم حلراب البرنامج 53-50  تلديم حلراب البرنامج 34-35

 تلويم ودعم ما ابم 55-54  حلراب البرنامج تلديم 36-37

 ا راجاب آلر الانة الدرااية 56  تلويم ودعم ما ابم 38-39
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 استغالل أسابٌع السنة الدراسٌة
لابوعا منعا حي تنعين اان ية التربوية. وتاتؽ   42لابوعا مة الدرااة الععليةو ياتؽ   32تتروة الانة الدرااية مة  -

مرررة م مرررو  ااارررابي ( لبارررتئناس والتريرررؾ والتلرررويم والررردعمو وا رررراجاب آلرررر الارررنة  %29,42لارررابي و )ل   60
 الدراايةو وحم التوري  التالي : 

 ( لباتئناس والتريؾ؛4و 6ااابوعاة ) -
 ( للتلويم والدعم؛33و 34و 48و 42و 67و 68و 9اااابي  ) -

 ؛(و يليص لإل راجاب المتعللة ب لر الانة الدرااية32ااابو  ) -
ال تلتيرر اان رية التلويميرة والداعمرة علرو ااارابي  الارالعة الرنررو بر  يرتم التلرويم والردعم المنردم اة لررب   -

 اابي  الانة الدرااية؛ل

يما   التن يم العيرلي للانة الدرااية حي التعليم ااولري ن يرره حري الارلرية ااو  والمتواري للتعلريم االبتردائي.  -
 لعي  واريلا  الدرااي حي ر  المرشلة االبتدائية.ال يج الن  يامح بتوشيد ا

 
 الغالف الزمنً األسبوعً

 مة شيث المبدلو حإة الؽبؾ الرمني ااابوعي حي ر  انة مة انتي التعليم ااولي يتور  علو ال ر  التالي : 
 

 س 4 التربية ارابمية 

 س 8 اللؽة العربية

 د 30س  4 التربية العنية والتعتح 

 د 30س  4 ايابالريا

 س  3 ااماريؽية

 س  4 التربية البدنية

 د 30س  4 التربية الشاشررية

 س  4 ااتراشة وترحيه

 د 30س  3 ااتلبا  وااتعداد لللروء

 س 47 المجموع

 
ا. يمرة لة يريد لو ينلص بللي  الؽبؾ الرمني اااربوعي لربعض اان ريةو تبعرا ليريؽة اارتعما  الررمة التري اريتم تبنيعر

 وحي  مي  ااشوا  لة يؤ ر نل  علو التوارة العام لتوري  الؽبؾ الرمني بية اان ية.
 

 نموذج الستعمال الزمن األسبوعً 

 

  األٌـــام 

 الخامس الرابع الثالث الثانً األول 

حٌة
صبا

ص الفترة ال
ص

ح
 

 ااتلبا  ولن ية اعتيادية د 60

 د 30
التواي  
 ال ععي

التواي  
 ال ععي

 داد لللراجاعار
التواي  
 ال ععي

التواي  
 ال ععي

 تربية شاشررية ارعداد لللراجا د 30
التلييي 
 والرتابة

 ارعداد لللراجا ارعداد لللراجا

 استراحة وترفٌه د 68

 تربية شاشررية تربية شاشررية تربية حنية وتعتح شرريةشاتربية  د 30
التلييي 
 والرتابة

 لماريؽية لماريؽية لماريؽية ةلماريؽي لماريؽية د 38

 استعداد للخروج د 60

 

ص الفترة
ص

ح
 

ما 
بعد الزوال

 

 ااتلبا  د 60

 د 30
لن ية 
 الريااياب

لن ية 
 الريااياب

لن ية 
 الريااياب

لن ية 
 الريااياب

لن ية 
 الريااياب

 تربية بدنية بدنية تربية ية بدنيةترب بدنية تربية بدنية تربية د 48

 راشة وترحيهاات د 60

 تربية حنية وتعتح تربية حنية وتعتح تربية حنية وتعتح تربية شاشررية تربية حنية وتعتح د 30

 اللرآة الرريم اللرآة الرريم اللرآة الرريم اللرآة الرريم اللرآة الرريم د 48

 شري وااتعداد لللروء د 60



 المناهج التربوية للتعليم االبتدائي

 5 

ل  ت مي  العتراب الدرااية الع را لر  لابو  حي لمارة ليرام يمرة اعتماد هنا النمونء الاتعما  الرمة ااابوعيو 
مة الدرااة الععلية حلي. ونل  انا توحرب الش راب الراحيةو وامشب  روؾ المؤااة برنل . رمرا يمررة اعتمراد مبردل 

وحري توري  العتراب الدرااية الع را علو مردع ارتة ليرامو بشيرث ترتم الدراارة حري لربعرة ليرام يرباشا وبعرد الرروا و 
يومية تتم حي اليبا  حلي. ويمرة تؽيير مواا  اان ية علو ال دو و بمرا يارمح باارتؽب  الاراشة لشيرص التربيرة 
البدنيةو ورنا المتوحر مة الواائ  المعينةو عندما تتعدد العيو  الدرااية حي المؤااة. ويليد باان ية االعتيادية ما 

شاور والؽيابو وتشديد تاريخ اليومو ال ريج الرن  يلروم بره اليرؽار يبا ر عند دلو  اليؽار الش راو م   ابي ال
 لنعاعم.

 
 توزٌع الحصص األسبوعٌة

 الغالف الزمنً مدة الحصة عدد الحصص المواد والمكونات الدراسٌة

 د 20س  6 د 48 2 التربية ارابمية )اللرآة الرريم(

 د 40 د 48 6 )الليم والعباداب( التربية ارابمية

 س 4 د 30 2 ة العربية )التواي  ال ععي(اللؽ

 س 4 د 30 2 ()ارعداد لللراجا اللؽة العربية

 س 6 د 30 4 )التلييي والرتابة( اللؽة العربية

 س 6 د 30 4 م والتلوية(ا)الر التربية العنية والتعتح

 س 6 د 30 4 )ااعما  اليدوية( التربية العنية والتعتح

 د 30 د 30 6 )الن يد والمار ( التربية العنية والتعتح

 د 30س  4 د 30 8 الريااياب

 س  3 د 38 8 ااماريؽية

 س 4 د 48 8 التربية البدنية

 د 30س  4 د 30 8 التربية الشاشررية

 د 50س و;3 الغالف الزمنً لمجموع األنشطة التربوٌة

 

 س  4 الؽبؾ الرمني ااابوعي لباتراشة والترحيه

 د 30س  3 ااابوعي لباتلبا  واالاتعداد لللروءالؽبؾ الرمني 

 ساعة 47 الغالف الزمنً العام

 

 عناصر من منهاج المستوى األولً
 

 التربٌة اإلسالمٌة 
لت نب ارر ار مة المروناب الدرااية حي ماتوع التعليم ااوليو ترم بالناربة للتربيرة اراربميةو اعتمراد مررونية ل نرية همرا 

و"الليم والعباداب"و بشيث لدمج حي المروة ال اني ر  مرة العبراداب وااداب اراربمية والتربيرة الوينيرة.  "اللرآة الرريم"
ويتروة برنامج اللرآة الرريم للانة ااولو للتعليم ااولي مة العاتشةو و ر  ارور الربر  االيرر مرة الشررب الارتية. وحري 

ارور العيررو والتررا رو والعمررا المرملرة لربر  الشررب. وبرنل  ييرير  الانة ال انيةو يعاد تلرديم ناب البرنرامج مر  ااراحة
البرنامج ار مالي لللرآة الرريمو حي التعليم ااوليو مرونا مة لمرس ع ررا ارورا ايريرا عردد اريورها حري الميرشؾ 

هرنه المرشلرة . لما برنامج الليم والعباداب حيتمشور شو  مواوعاب اريبة مة ممارااب يع  68ايرا. وعدد آياتعا  82
ومعايناته اليومية رااعياد الدينيةو والنهاب الو الما دو والن احةو والباملة والشمدلة وللعا  التشية. وتم االاتيار بالنابة 

 للعباداب علو الواوج ويبا اليبح عمليا.

 
 اللغة العربٌة

و"ارعرداد لللرراجا" و"التليريي والرتابرة". مروناب مادا اللؽة العربيرة حري مرشلرة التعلريم ااولري هري "التواير  ال رععي" 
يتولو برنامج التواي  ال ععي تردريب اليرؽار علرو اارتعما  النارم العيريح الرن  يرتعري حري هرنه المرشلرة بااتارمار 
بنياته ااالوبية والترريبية واليرحية. رما يتولو تمرية اليؽار حري مع رم و يعري يررتبي بمواروعاب اريبرة مرة الواار  

م. وبالنابة لإلعداد لللراجاو حإة ر  الشروؾ العربية لرم تردرء ارمة برنرامج التعلريم ااولريو اة اامرر يتعلرم المعيش لع
 بمرشلة ارعداد لللراجاو ال بارتااب معارا اللراجا. ال يج الن  ايتشلم الشلا حي بلية انواب التعليم االبتدائي.

ا عررة رلمرراب مشرردودا العرردد تؤلررن مررة الريرريد الررو يعي لن رراي حرري الاررنة ااولرروو يررروة ماررموة الن رراي اللرائرري عبررار
التواي  ال ععيو وتروء الشرؾ المليود. ويترررر الن راي اللرائري علرو اللرراجا ار ماليرة لتلر  الرلمرابو وعلرو ان رار 

ارعداد لللرراجا تمارية وللعاب ارائية بوااية بياااب رامب عليعا تل  الرلماب. لما حي الانة ال انية حيروة منيلم ن اي 
 ملررة بارريية ورلمرراب مرتبيررة بمواررو  التوايرر  ال ررععي متاررمنة الشرررؾ المليررود. وتررتم اللررراجا ار ماليررة لل ملررة 
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والرلمابو اب  االنتلا  الو ت ريد الشرؾ واراجته. وبالنابة للرتابة والتليييو حيل  التررير علو هرنا االيررو حعري الارنة 
ئدا الو شدود ااابو  اللامس والع ريةو وابتداج مة ااابو  الاادس والع رريةو ي رر  ااولو ت   لن ية التلييي اا

 حي تدريب اليؽار علو رتابة بعض الشروؾ.

وحي الانة ال انيةو تااير لن ية الرتابة لن ية ارعداد لللراجا بردجا مرة تلرديم لو  شررؾ علرو لة ترأتي رتابرة الشررؾ بعرد 
 المتعلم لرتابة الشرؾ المليود. ئا علو تعيشية للتليييو يتم التررير حيع

 
 التربٌة الحسحركٌة

يررر البرنامج علو ما يراب الشواس اللدرا علو الليام بو ائععا مرة تمييرر لديروابو واالرواةو والرروائحو والمرنااابو 
رررر علرو مرا يروا  واا ياجو وبعض ما يرلر به مشيي المتعلم مة شيوانراب لليعرةو ولرهرار ولارر وحواررهو للرخ. رمرا ي

 وعي اليع  بالرماة والمراة.
وانا راة البرنامج يتامة مواوعاب عة المببرس لو لرهرار الشديلرةو لو العواررهو لو اا ر ار لو اللاررو للرخ. حعرنا ال 
يعني لة العدؾ هو تمرية اليع  مة رييد لؽو و لو مة معلوماب تتعلم بعنه المواوعاب. ال يج الن  يمرة لة تترواله 

ن ية التواي  ال ععي. ب  العدؾ هو شعر المتعلم علو اعما  شوااهو بشيث ترع وتتنوم وت م وتلمس وتام  وبالتالي ل
 تمير وتلارة وتتعرؾ.

مواروعاو يعرالج الواشرد منعرا حري لمرس شيرص مورعرة علرو  42يتروة برنامج ر  انة مرة ارنتي التعلريم ااولري مرة 
او  الواشد ت د الواب الراحي لتنعينها. ب  لة هنرا  امرانيرة ارعرادا والترررارو لابو  درااي. وهنا يعني لة لن ية المو

 واتاشة العرية لمام ر  اليؽار لي ؽلوا شوااعمو وين روا بعض المناوالب البايية.
 

 أنشطة الرٌاضٌات
مواروعاو  64رروة مرة انا اما م  مارتوع العمرر الرمنري والعللريو لمرتعلم التعلريم ااولريو حرإة برنرامج الارنة ااولرو يت

ياتؽرم تنعين الواشد منعا لابوعية ا نية. مما يوحر امرانية التررار والتلويم والدعم. لما برنامج الارنة ال انيرةو حيترروة مرة 
 مواوعاو يتم تناو  الواشد منعا لب  لابو  تربو . 42

علرو العباراب بينعرا. وعلرو ملاربرة معراهيم يررر برنامج الانة ااولو علو بعض لايياب اا ياج )االواةو اا را (و و
 .9الو  0الم موعة والرماة والمراةو واليو  والرمية وعلو تلمس مععوم العدد مة 

ي بب برنامج الارنة ال انيرة مواروعاب الارنة ااولروو ويتوار  حيعرا حري الشردود التري تناارب المارتوع العللري لمرتعلم هرنه 
وعاب الليروي رالمارتليم والمعترو  والمؽلرم. ومعراهيم الردال  واللرارءو حرومو الانةو وحري هرنا اريرار يرتم تنراو  موار

حري بعردها  69الرو  0تشبو لمامو وراجو ب انبو يميةو ياار.. وبالنابة لتلمس مععوم العددو يتم التيررم الرو ااعرداد مرة 
 الرمي والترتيبي. رما يتم تناو  مععوم التااو  وعدم التااو  والرمر )+(.

 
 البدنٌة  التربٌة

يررر برنامج التربية البدنية علو للعاب تربوية متم لة حي اللعر وال ر  والرمري ولعبرة الشبر  واليرومو رمرا ي رتم  علرو 
 للعاب حردية و نائية و ماعية. )ان ر البرنامج المعي  للتعليم ااولي واالبتدائي(.

 

 التربٌة الفنٌة 
م والتلوية واليباؼة والت ري  والرلرحة والن يد والتم ي  والشرري واا رؽا  يررر برنامج لن ية التربية العنية علو الرا

اليدويررة والتلييرر  والليررم والعرررائس والشعرربب. وهررنه اان ررية تمرررة المررتعلم مررة العمرر  والمبش ررة والتعبيررر وال ررر  
 بينعا. والتواي  وااتعما  ال ام واادواب والتمارية والتلييي وتنمية الشرراب الدايلة والربي

 
 األمازٌغٌة

س(و يارتؽ  حري لن رية متنوعرة تعبرر عرة ال لاحرة المؽربيرة  604تم تلييص ؼبؾ رمني ارنو  اردره مائرة واراعتية )
ااماريؽية حي ماايعا وشاارها وحي الواا  المعيش مرة لرب  ملتلرؾ ت ليراب اربردا  حري التعبيرر والتواير و وتؽيري 

 م االب متعددا مة المعرحة.
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 المستهدفة فً السنتٌن األولى والثانٌة من التعلٌم االبتدائً  الكفاٌات
وا  مي ام التربية والتروية تيورا  ديدا لمرشلة التعليم ااوليو شيث  علعا مدلب لااايا واروريا للتعلريم االبتردائيو 

ب. و ع  هرنه الارنواب ااربعرة حربي بية انتيعا والانتية المواليتية مة التعليم االبتدائي حي ال  لاااي يدوم لرب  انوا
مرشلة ادماء وتعيئ للمتعلمو تعده وتؤهله لمتابعة درااته بريعية اليمة. لنل  روعي حي وا  برامج التعليم ااولي تمررية 
متعلم هنه المرشلة مة م موعة مة الرعاياب ااااايةو تت احر علو تشليلعا م موعة اان ية التربوية التي تبا ر حي هنه 

لة. رما روعي تمرية المتعلم مة م موعرة للررع مرة الرعايراب النوعيرة المرتبيرة برر  ن راي علرو شردا. وحيمرا يلري المرش
 دو  تعييلي بعنه الرعاياب التي يراد تشليلعا حي نعاية الانة ال انية للتعليم ااولي. هنا التشليم يألرن حري الؽالرب. بالناربة 

س. علررو اعتبررار لة الاررنواب المواليررة للتعلرريم االبترردائي تنتلرر  بررالمتعلم الررو للرعايرراب اااااررية ماررتوع الررتلمس والتشارري
 ماتوياب االرتااب والترايخ والتعميم.

 

 الكفاٌات النوعٌة الكفاٌات األساسٌة

 أن ٌكون المتعلم :

اادرا علو الشديث واريؽاج والععم  -
 والتواي  م  االر؛

اادرا علو ااتعما  رمور تم    -
ا و مما يااعده علو م اهر مة الوا

تيوير ادراته حي ات اه يمرنه مة 
 اللراجا والرتابة؛

مرتابا الوراب متعللة بااداب العامةو  -
والشياا اال تماعيةو مما ياع  عليه 

 عملية االندماء والتواي ؛

اادرا علو تعرؾ ل راج  امه  -
واالرت اؾ والتشرم حي ادراته 
الشرريةو وتعبيراته ال ادية المتنوعة. 

ما يرابه ال لة بالنعس والوعي م
 بااتلبليتعا؛

اادرا علو تيوير معارحه وتعدي   -
الوراتهو بما يؤهله لتلب  الشياا 

 المدراية واالاتمرار حيعا؛

اادرا علو المبش ة والبشث والمناولة  -
واالرت اؾ حي شدود ماتواه العمر و 
ال يج الن  يااهم حي تنمية ادراته 

 ية؛الشاية والشررية والمنيل

اادرا علو الم اررة الععلية حي  -
اان ية ال ماعية وتشم  الماؤولية 
داللعا. ال يج الن  يااعد علو ارااج 

 لاس االندماء اال تماعي لديه؛

اادرا علو مبش ة بعض ال واهر  -
اال تماعية والعبااب الاائدا بية 

 لحراد م تمعه؛

مت بعا بليم والوراب وات اهابو  -
شددها  لاحته يراو عنعا م تمعه وت

المؽربية ارابمية وتشلم تواحله م  
 الشياا المعايرا؛

 
 
 
 

متلماا لهمية الترنولو ياب حي شياتهو  -
عة يريم ااتعما  بعض ااالب 

  التربٌة اإلسالمٌة 
اررادرا علررو ااررت عار العاتشررة ولربرر  ع رررا اررورا ايرريرا مررة الميررشؾ  -6

 ة(؛ال ريؾ )الاور االيرا مة الرب  االير مة الشرب الاتي
 اادرا علو لة يتواأو وييلي اليبح )دوة دعاج اللنوب(؛ -4

 اادرا علو ترديد ال عادتية؛ -3

 عارحا بأهمية ن احة ال ام وال ياب؛ -2

عارحررا بااعيرراد والمنااررباب الدينيررة والوينيررةو وبرربعض الاررلوراب المرتبيررة  -8
 باالشتعا  بعاو لو بتلليدها

 عارحا الالوراب المتعللة بالنهاب الو الما د؛ -8

ادرا علو ترديد للعرا  البارملةو والشمدلرةو والاربمو ورد الاربمو والم ريئة ا -7
 .وعارحا واب النيم بر  منعا

 أنشطة اللغة العربٌة 

 اادرا علو التشرم البير  والشرري. ال يج الن  يعيئه لللراجا؛ -6
اادرا علو الرتشرم حري ليرابعه والارييرا علرو عاربب يديرهو ال ريج الرن   -4

 الشرريو ويعده للرتابة؛ يللم لديه التواحم

 اادرا علو التينيؾ والتعميم والترمير حي شدود ماتواه العللي -3

 اادرا علو حعم ما يلابله مة تراريب لؽوية منيواة حي شدود ماتواه العللي؛ -2

اررادرا علررو ااررتعما  مع ررم و يعرري يرررتبي بموارروعاب اريبررة مررة وااعرره  -8
 المعيش

لعربية م رداو وامة مع رم  ابرب اادرا علو اللراجا ااولية ل   الشروؾ ا -8
 ومتشر  وبايي؛

اررادرا علررو راررم لنرروا  الليرروي )لحليررةو عموديررةو مائلررةو منراررراو منشنيررةو  -7
 دائريةو شلرونيةو للخ( ال يج الن  يعيئه لتعلم رتابة الشروؾ؛

 اادرا علو الرام ااولي لبعض الشروؾ العربيةو والرلماب البايية. -6

 تحأنشطة التربٌة الفنٌة والتف 
مرتابا بعض تلنياب ااتلدام ال ام واليدو ولدواب العم  رنتراء لعمرا  حنيرة  -6

 بايية؛
لعمررا  حنيرة بارريية. ال رريج الررن  يارعم حرري اراررابه الشررس  انترراءارادرا علررو  -4

 ال مالي؛

متمرنررا مررة تعرررؾ تمواررعه حرري الرمرراة والمررراةو بإ ررارا اهتمامرره بمررا شولرره  -3
 وبعبااته بالؽير وباا ياج؛

 ااتعما  الملص والؽراج ولابم التلوية. اادرا علو -2

 
 
 

 أنشطة التربٌة الحسحركٌة 
 اادرا علو تعرؾ ناتهو وتشديد مواعه بالنابة لد ياج واا لاص؛ -6
اادرا علو تعرؾ ل راج  امه واارتلدام شوااره الرت راؾ مرا يشريي بره حري  -4
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الترنولو ية البايية والليام بأن ية 
وللعاب التعري  والترريب االب 

 ولدواب بايية؛

مرتابا معاهيم ريااية لولية تتعلم  -
بااب واا را  باللواص والع

 واللياااب وااعداد وبالرماة والمراة؛

اادرا علو االاتدال  واالاتلراج  -
واللياس حي شدود ما يتنااب وادراته 

 العللية.
 

 وايه اليبيعي واال تماعي؛

 والروائح والمناااب واا ياج؛اادرا علو تميير اا را  واالواة واايواب  -3

اررادرا علررو تعرررؾ وتمييررر بعررض مررا يشرريي برره مررة شيوانرراب لليعررة ولرهررار  -2
 ولار وحوارهو للخ؛

 اادرا علو تميير اا ياج وحم لايياب معينة؛ -8

 اادرا علو تعرؾ بعض م اهر الشياا الشيوانية والنباتية مة شوله. -8

 أنشطة الرٌاضٌات 
 رريج معررية بلايررية معينررة لو عرردم اررادرا علررو ايرردار شرررم عررة اتيرراؾ  -6

اتيرراحه بعررا )لايررية اللرروة : اشمرررو ليررعر... لو لايررية ال ررر  : ربيرررو 
 يؽيرو يوي و ؼلي و نشيؾو مملوجو حارغو للخ(؛

 اادرا علو التميير بية االواة )لشمرو لررمو ليعرو للخ(؛ -4

 اادرا علو ايدار لشرام منيلية علو اا ياج؛ -3

 ددا )نلية االنيبمو نلية الويو (؛اادرا علو تتب  مااراب مش -2

 اادرا علو تينيؾ الليوي الو معتوشة ومؽللة؛ -8

ارررادرا علرررو اارررتلدام لايرررياب اللررروة وال رررر  والش رررم لرررتلمس مععرررومي  -8
الم موعة والعنيرر )لربرر مرةو ليرؽر مرةو ينتمريو للرخو هرو عنيررو هرنه 

 م موعةو للخ(؛

حرومو تشربو دالر و  اادرا علو التعبير عرة وارعياب مرانيرة )اريربو بعيردو -7
 لارء(؛

 اادرا علو ربي عبااب مواوعية م  اا ياج؛ -6

 اادرا علو تعرؾ التالا  الرمني )اب و بعدو حي نعس اللش ة(؛ -9

اادرا علو التميير بية يولية )ملاربة مععوم اليرو و ليرو  مرةو لايرر مرةو  -60
 نعس اليو (؛

 اادرا علو التميير بية ان ار بييج وآلر اري ؛ -66

تعما  رمرور رياارية ليرترب عنايرر شارب الرميرة )ار ررو لار و اادا علو اا -64
 ليؽرو يااو (؛

)ملاربرة مععروم  8الرو  0اادرا علو التعبير عة رمياب باارتعما  ااعرداد مرة  -63
 (؛8الو  0العدد : ااعداد مة 

 (؛8اادرا علو  م  عددية )م موععما لا  مة  -62

 ؛9الو  8اادرا علو التعبير عة رمياب مة  -68
 يية مرتبية بالريادا والنلياة؛ش  ماألة با -68

اررادرا علررو تمديررد متتاليرراب ااعررداد المعروحررة لديرره )ااو و ال ررانيو ال الررثو  -67
 الراب و اللامس(؛

 اادرا علو تن يم اا ياجو رام والتعبير عما يععله؛ -66

 ؛69الو  66اادرا علو تعرؾ وتميير وتامية ااعداد  -69
 المعروحة لديه. اادرا علو تعرؾ العرم بية عددية مة ااعداد -40

 التربٌة الفنٌة والتفتح 
 اادرا علو التنايم بية شرراب  امه؛ -6
 اادرا علو تعرؾ و يعة لدواب الرام؛  -4

 اادرا علو تعرؾ االواة اااااية؛ -3

 اادرا علو ت ري  ل ياج متعددا مة ع ية ويية؛ -2

 اادرا علو التيار االواة المبئمة لما يرامه؛ -8

 ميشوبة بشرراب معبرا؛ اادرا علو لداج لنا يد بايية -8

 اادرا علو تعرؾ و ائؾ اادواب التي ياتعملعا حي اان ية العنية. -7

  التربٌة البدنٌة 
اررادرا علررو ااررتعما   اررمه بريعيررة اررليمة للليررام بمعرراراب شرريررة متعررددا :  -6

 ال رو للخ؛ –الدح   –تليي الشوا ر  –التالم  –رالو ب 
رحر   –لليرام بشررراب : ر نري ال رن  اادرا علو المشاح ة علو توارنه ل ناج ا -4

 الدوراةو للخ؛ –الواوؾ  –النراعية 

 اادرا علو تشديد وتلليد شرراب مراومة لو ميورا؛ -3
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و يااللتلرا –اادرا علو تنعين لعما  تتيلب التواحم برية اليرد والعرية : ررالرمي -2
 للخ.
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 : 

 
 فقرات برنامج التربٌة اإلسالمٌة

 
 لتعلٌم األولًالسلك األساسً : السنة األولى ل

 القٌم والعبادات القرآن الكرٌم األسابٌع

 ؾااتئناس وتري 3-4

 لنا مالم )ال عادتاة( اورا العاتشة 5-6

 لاو  بام هللا / لاو  الشمد هلل اورا الناس 7-8

 لاو  الابم عليرم / لاو  اة  اج هللا اورا العلم :-9

 تلويم ودعم ما ابم ;

   بعيد العيرلشتع اورا ارلبص 30-33

 لشتع  بعيد اااشو اورا الماد 34-35

 اشتع  بنررع المولد النبو  وبعا وراج اورا النير 36-37

 تلويم ودعم ما ابم 38-39

 لن ؾ  امي و يابي اورا الراحروة ;3-:3

 لتواأ اورا الرو ر 40-43

 لتواأ اورا الماعوة 44-45

 تلويم ودعم ما ابم 46-47

 ليلي اليبح يشاورا ار 48-49

 ليلي اليبح اورا العي  ;4-:4

 انهب الو الما د اورا العمرا 50-53

 تلويم ودعم ما ابم 45-55

 ا راجاب آلر الانة الدرااية 56

 .يتم التيرؾ حي برنامج الليم والعباداب بالتلديم والتأليرو تبعا لتواريخ ااعياد 

 
 لًالسلك األساسً : السنة الثانٌة للتعلٌم األو

 القٌم والعبادات القرآن الكرٌم األسابٌع

 ؾااتئناس وتري 3-4

 لنا مالم )ال عادتاة( اورا العاتشة 5-6

 لاو  بام هللا / لاو  الشمد هلل اورا الناساورا العلم / 7-8

 لاو  الابم عليرم / لاو  اة  اج هللا اورا الماد /اورا ارلبص :-9

 تلويم ودعم ما ابم ;

 اشتع  بعيد العير / اشتع  بعيد اااشو را النير / اورا الراحروةاو 30-33

 لشتع  بعا وراج/اشتع  بعيد المولد النبو  اورا الرو ر 34-35

 اشتع  بعيد العرش اورا الماعوة 36-37

 تلويم ودعم ما ابم 38-39

 لن ؾ  امي و يابي اورا اريش ;3-:3

 لتواأ اورا العي  40-43

 لتواأ مرااورا الع 44-45

 تلويم ودعم ما ابم 46-47

 ليلي اليبح اورا العير 48-49

 ليلي اليبح اورا ال راتر ;4-:4

 ليلي حي الما د اورا اللارعة 50-53

 تلويم ودعم ما ابم 45-55

 ا راجاب آلر الانة الدرااية 56

  ااعياد.يتم التيرؾ حي برنامج الليم والعباداب بالتلديم والتأليرو تبعا لتواريخ 
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 ; 

 فقرات برنامج اللغة العربٌة
 

 السلك األساسً : السنة األولى للتعلٌم األولً

 التخطٌط والكتابة اإلعداد للقراءة التواصل الشفهً األسابٌع

 ااتئناس وتريؾ 3-4

 شرراب ترويض المعاي  رلماب مرو ة لشرؾ "م" لتعرؾ رحااي 5-6

 العمودية –لليوي ااحلية ا رلماب مرو ة لشرؾ "ب" لتعرؾ لدواتي 7-8

 العمودية –الليوي ااحلية  رلماب مرو ة لشرؾ "ل" لتعرؾ لحراد لارتي :-9

 تلويم ودعم ما ابم ;

 الليوي المائلة رلماب مرو ة لشرؾ " " لتعرؾ لعااج  امي 30-33

 الليوي المنرارا رلماب مرو ة لشرؾ "س" لشاح  علو يشتي 34-35

 الليوي المائلة والمنرارا لماب مرو ة لشرؾ "د"ر لتناو  ؼنائي 36-37

 تلويم ودعم ما ابم 38-39

 الدائرية –الليوي المنشنية  رلماب مرو ة لشرؾ "ص" انتبه حي اليريم ;3-:3

 الليوي المنشنية والدائرية رلماب مرو ة لشرؾ "ة" لامي ليام ااابو  40-43

 الليوي الشلرونية ؾ "ه"رلماب مرو ة لشر لاتعم  عباراب التشية 44-45

 تلويم ودعم ما ابم 46-47

 شرحا العاج والميم رلماب مرو ة لشرؾ "ؾ" لتعرؾ حواره ولارا 48-49

 شرحا الراؾ والباج رلماب مرو ة لشرؾ " " لتعرؾ بعض الشيواناب ;4-:4

 شرحا ال يم والبم رلماب مرو ة لشرؾ "ء" اشتع  بالعيد 50-53

 ا ابمتلويم ودعم م 45-55

 ا راجاب آلر الانة الدرااية 56

 
 السلك األساسً : السنة الثانٌة للتعلٌم األولً

 اإلعداد للقراءة / التخطٌط والكتابة التواصل الشفهً األسابٌع

 ؾااتئناس وتري 3-4

 الباج–الميم  لتعرؾ بيتي 5-6

 الراؾ -التاج  لتعرؾ مدراتي 7-8

 العاج -العمرا  لرور لااربي :-9

 تلويم ودعم ما ابم ;

 البم -الراج  للبس مبباي 30-33

 النوة -الدا   لتناو  يعامي 34-35

 ال يم -الباج  حيو  الانة 36-37

 تلويم ودعم ما ابم 38-39

 العية -الاية  لرور شديلة الشيواناب ;3-:3

 الشاج -التاج  لتعرؾ بعض الييور 40-43

 الياد -الرا   لشاح  علو النباتاب 44-45

 تلويم ودعم ما ابم 46-47

 النا  -اللاؾ  الش راب 48-49

 ال ية -اللاج  لاير حي اليريم ;4-:4

 الياج -الؽية  للعب م  رحااي 50-53

 تلويم ودعم ما ابم 45-55

 ا راجاب آلر الانة الدرااية 56
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 فقرات برنامج التربٌة الحسحركٌة

 
 تعلٌم األولًالسلك األساسً : السنة األولى لل

 الموضوعات األسابٌع

 ؾااتئناس وتري 3-4

 دميتي تتشر  )اعادا ترريب ل راج دمية( هنه دميتي )تامية ل راج ال ام( 5-6

 شوااي تعم  )و ائؾ الشواس( شوااي اللمس )لاماج الشواس( 7-8

 لؼا  يد  وحمي )اواعد يشية( لنا لتن ؾ )ن احة ال امو واائ  الن احة( :-9

 لويم ودعم ما ابمت ;

 لشاح  علو يعامي )ربي الن احة باار ( لتناو  حيور  )لنواعه اللاية باليع ( 30-33

 هنه مبباي )تينيؾ المببس( للبس مبباي )تامية االباة( 34-35

 لمير بية االواة )مبش ة ل ياج ملتلعة االواة( لمير بية اا را  )المببس شاب ال نس( 36-37

 تلويم ودعم ما ابم 38-39

 هنا مراني حي اللام )التموا  حي المراة( لمير بية للواة ول را  ملتلعة ;3-:3

 لنام حي اللي  )التموا  حي الرماة( لعم  حي النعار )التموا  حي الرماة( 40-43

 الشيواناب تتنل  )شيواناب وييور لليعة( اشب الشيواناب )شيواناب وييور لليعة( 44-45

 تلويم ودعم ما ابم 46-47

 حي بيتي لرهار )المرهرية والعناية باارهار( حي الشديلة لرهار )تميير بعض اارهار( 48-49

 لتعرؾ اللار )بعض لنوا  اللار( لتعرؾ العواره )بعض العواره( ;4-:4

 ال  را تعيدنا )بعض حوائد اا  ار( لتعرؾ اا  ار )بعض لنوا  اا  ار( 50-53

 ويم ودعم ما ابمتل 45-55

 ا راجاب آلر الانة الدرااية 56

 ..يتم التيرؾ حي برنامج التربية الشاشررية بالتلديم والتأليرو لتااير لن يته لن ية مادا اللؽة العربية 

 
 السلك األساسً : السنة الثانٌة للتعلٌم األولً

 الموضوعات األسابٌع

 ؾااتئناس وتري 3-4

 تعا  نبني منرال )تميير اا را ( تميير االواة(تعا  نلعب باااراص ) 5-6

 ااتلدم شوااي )اام  بأننيو ملارنة بية اايواب( لنا للعب )ام يو ا ر و لاعر( 7-8

 ااتلدم شوااي )يد  تلمس( لاتلدم شوااي )ل م بأنعيو ملارنة بية الروائح( :-9

 تلويم ودعم ما ابم ;

 حراد لارتي )لنا اايؽرو لبي ااربر..(ل لحراد لارتي )ترتيبو تينيؾ( 30-33

 للبس مبباي )تميير المببس شاب ال نس( للبس مبباي )تميير المببس شاب العيو ( 34-35

 يعامي لنين )تميير المناااب( لتناو  يعامي )تامية لنوا  مة اايعمة( 36-37

 تلويم ودعم ما ابم 38-39

 الشيواناب تتؽنع )الالالة الؽنائية( ا(حي شديلة الشيواناب )تعرؾ بعاع ;3-:3

 للشيواناب مارة )تعرؾ بعض ماارنعا( للشيواناب يؽارها )تعرؾ بعض يؽار الشيواناب( 40-43

 حي الشديلة لرهار )تميير بعض لنواععا( حي الشديلة ل  ار )تميير بعض لنواععا( 44-45

 تلويم ودعم ما ابم 46-47

 حيو  الانة )لبرر م اهرها( اهر العي (نشة حي حي  الربي  )م  48-49

 المايرا يلبة )تميير بعض المواد اليلبة( الماج الاائ  )تميير بعض الاوائ ( ;4-:4

 هنا ا لسو هنا  )مععوم المراة( هنا يميني )مععوم المراة( 50-53

 تلويم ودعم ما ابم 45-55

 ا راجاب آلر الانة الدرااية 56

  التربية الشاشررية بالتلديم والتأليرو لتااير لن يته لن ية مادا اللؽة العربية.يتم التيرؾ حي برنامج 
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 فقرات برنامج أنشطة الرٌاضٌات

 
 السلك األساسً : السنة األولى للتعلٌم األولً

 الموضوعات األسابٌع

 ؾااتئناس وتري 3-4

 ارت اؾ لايياب اا ياج : االواة 5-6

 اا را  ارت اؾ لايياب اا ياج : 7-8

 ارت اؾ العبااب بية اا ياج : المااراب والليوي :-9

 تلويم ودعم ما ابم ;

 ارت اؾ العبااب بية اا ياج : ملاربة مععوم الم موعة 30-33

 ارت اؾ العبااب بية اا ياج : العبااب المرانية 34-35

 ارت اؾ العبااب بية اا ياج : يميةو ياار  36-37

 م ودعم ما ابمتلوي 38-39

 ملاربة مععوم الرماة : تالا  ااشداث وااعما  ;3-:3

 ملاربة مععوم اليو  : التينيؾ والترتيب 40-43

 ملاربة مععوم الرمية : التنا ر 44-45

 تلويم ودعم ما ابم 46-47

 تلمس مععوم العدد : التعبير عة رمياب بااتعما  لعداد/الترتيب وارااحة 48-49

 8الو  0لمس مععوم العدد : ااتعما  ااعداد مة ت ;4-:4

 9الو  8تلمس مععوم العدد : ااتعما  ااعداد مة  50-53

 تلويم ودعم ما ابم 45-55

 ا راجاب آلر الانة الدرااية 56

 
 السلك األساسً : السنة الثانٌة للتعلٌم األولً

 الموضوعات األسابٌع

 ؾااتئناس وتري 3-4

 لايية ال ر  لايية اللوة 5-6

 الليوي / اللي الماتليم نليتا االنيبم والويو و اليرم 7-8

 دال  / لارء معتو  مؽلوم :-9

 تلويم ودعم ما ابم ;

 لمامو وراجو ب انبو بية حومو تشبو علو 30-33

 يؽيرو ربيرو اربر مةو ليؽر مة يميةو ياارو لعلوو لاع  34-35

 اب و بعدو بية مةيوي و اييرو ليو  مةو لاير  36-37

 تلويم ودعم ما ابم 38-39

 يو د مةو ادر ما يو د مة ر يرو الي و ار ر مةو لا  مة ;3-:3

 لولو/آلر/يتبعه مبا را الر /ال يج 40-43

 0العدد :  8الو  6ااعداد مة  44-45

 تلويم ودعم ما ابم 46-47

 الرمر + التااو  / عدم التااو  48-49

 60العدد :  9الو  8 ااعداد مة ;4-:4

 69الو  68ااعداد مة  68الو  66ااعداد مة  50-53

 تلويم ودعم ما ابم 45-55

 ا راجاب آلر الانة الدرااية 56
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 مناهج التربوٌة لباقً مستوٌات التعلٌم االبتدائً. ال4
 

 المواد الدراسٌة 
 ر مواد درااية هي : تتور  حلراب برامج الانواب الاب مة التعليم االبتدائي الو ع 

التربيرة اراربمية واللؽرة العربيرة والن راي العلمري والتربيررة العنيرة والرياارياب والتربيرة البدنيرة. وتردرس هررنه  -
 المواد علو مدع الانواب الاب؛

 اال تماعيابو حي الانواب الرابعة واللاماة والااداة؛ -

 اللؽة اا نبية ااولوو بدجا مة الانة ال انية؛ -

 ا نبية ال انيةو حي الانتية اللاماة والااداة؛اللؽة ا -

 ااماريؽيةو حي الانتية ااولو وال انية. -

 
 مبادئ عامة 

عند وا  حلراب برامج ملتلؾ المواد الملرررا برالتعليم االبتردائيو ترم اعتمراد م موعرة مرة المبراد  العامرة التري تعرارعا 
 اعتباراب  توو وتتللص تل  المباد  حي : 

ي تشديررد البرررامج مررة موايررعاب التلرررء لمررتعلم هررنه المرشلررةو ومررة اللرريم والرعايرراب والملرراييس االنيرربم حرر -
 اال تماعية العامة المشددا لعا؛

 الترام  بية برامج الانواب الاب لعنه المرشلةو وبية برامج ر  انة علو شدا؛ -

 الترام  الداللي بية برامج ومروناب ر  مادا درااية؛ -

الاب لعنه المرشلة بما يراعي ادراب المتعلمية ويبيعة الموادو ويألن هرنا التردرء  رر  التدرء عبر الانواب  -
الم لبرتلاج مة در رة التشاريس واالارتئناس الرو در رة االرتارابو حالتراريخ والتعميرمو اال لة هرنا التعميرم 

ب التري يلر  تعميلعرا حري يبلو مشردودا بالناربة ل ر  حلرراب البررامجو باعتبرار المدرارة االبتدائيرة تلردم اااااريا
 اااب  التعليمية الموالية؛

مبدل التلعيؾو الن  ال يشد مة تشليم الرعاياب والليم المايرا لعنه المرشلة التعليمية. هنا التلعيؾ الن  يارعم  -
 الو شد ربير حي امرانية اعتماد بيداؼو ية التمرة.

 

 الغالف الزمنً السنوي للمواد 

 

 المواد
مجموع   السلك المتوسط )ابتدائً(  اسً )ابتدائً(باقً السلك األس

  مجموع سادسة خامسة رابعة ثالثة  مجموع ثانٌة أولى السلكٌن

 846  206 604 604 604 604  440 660 660 التربية ارابمية

 6868  687 402 402 446 436  726 372 372 اللؽة العربية

 638  638 86 86 32 0  0 0 0 اال تماعياب

 308  402 86 86 86 86  604 86 86 الن اي العلمي

 343  683 32 32 32 86  670 68 68 التربية العنية

 6040  860 670 670 670 670  320 670 670 الريااياب

 6643  6074 482 482 474 474  86 86 0 6اللؽة اا نبية 

 80  80 48 48 0 0  0 0 0 4اللؽة اا نبية 

 402  0 0 0 0 0  402 604 604 االماريؽية

 386  436 86 86 86 86  640 80 80 التربية البدنية

 7985  :5:0 74; 74; 74; 74;  06;3 74; 984 المجموع
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 الغالف الزمنً األسبوعً للمواد

 

 سادسة خامسة رابعة ثالثة ثانٌة أولى المواد / السنوات

 3 3 3 3 د68س3 د68س3 التربية ارابمية

 8 8 د30س8 7 66 66 العربية اللؽة

 د30س6 د30س6 6  اال تماعياب

 د30س6 د30س6 د30س6 د30س6 د30س6 د30س6 الن اي العلمي

 6 6 6 د30س6 د30س4 د30س4 التربية العنية 

 8 8 8 8 8 8 الريااياب

 د28س7 د28س7 6 6 د30س6  اللؽة اا نبية ااولو

 د28 د28  اللؽة اا نبية ال انية

  س3 س3 يؽيةاالمار

 د30س6 د30س6 4 4 س4 س4 التربية البدنية

 :4 :4 :4 :4 :4 :4 المجموع

 
 التنظٌم الهٌكلً للسنة الدراسٌة

 

أسابٌع 
 السنة

 األنشطة التربوٌة
أسابٌع 
 السنة

 األنشطة التربوٌة

 تلديم حلراب البرامج الدرااية :3 تقوٌم تشخٌصً ودعم عالجً 3

 تلديم حلراب البرامج الدرااية ;3 دراايةتلديم حلراب البرامج ال 4

 تلديم حلراب البرامج الدرااية 40 تلديم حلراب البرامج الدرااية 5

 تلديم حلراب البرامج الدرااية 43 تلديم حلراب البرامج الدرااية 6

 تلديم حلراب البرامج الدرااية 44 تلديم حلراب البرامج الدرااية 7

 تلديم حلراب البرامج الدرااية 45 دراايةتلديم حلراب البرامج ال 8

 تلويم ودعم ما ابم ل مي  التبمين 46 تلديم حلراب البرامج الدرااية 9

 دعم لاص لو لن ية موارية 47 تلويم ودعم ما ابم ل مي  التبمين :

 تلديم حلراب البرامج الدرااية 48 دعم لاص لو لن ية موارية ;

 تلديم حلراب البرامج الدرااية 49 راايةتلديم حلراب البرامج الد 30

 تلديم حلراب البرامج الدرااية :4 تلديم حلراب البرامج الدرااية 33

 تلديم حلراب البرامج الدرااية ;4 تلديم حلراب البرامج الدرااية 34

 تلديم حلراب البرامج الدرااية 50 تلديم حلراب البرامج الدرااية 35

 تلديم حلراب البرامج الدرااية 53 الدرااية تلديم حلراب البرامج 36

 تلويم ودعم ما ابم ل مي  التبمين 54 تلديم حلراب البرامج الدرااية 37

 دعم لاص لو لن ية موارية 55 تلويم ودعم ما ابم ل مي  التبمين 38

 ا راجاب آلر الانة الدرااية 56 دعم لاص لو لن ية موارية 39

 
 الدراسٌة استغالل أسابٌع السنة 

مرة م مرو  ااارابي ( حري تلرديم  %70لاربوعا )ل   42لابوعا مة الدرااة الععلية. ياتؽ   32تتروة الانة الدرااية مة 
مة م مو  اااابي ( للتلرويم والردعم وا رراجاب آلرر الارنة  %30لاابي  منعا )ل   60حلراب البرامج الدرااية. وتاتؽ  

 الدرااية وحم التوري  التالي :

 ابو  ااو  للتلويم الت لييي والدعم العب ي؛اا -

( لتلويم ودعم ما تم تلديمه مة حلراب ر  البرامج الدرااية. وياتعيد مرة نلر  34و 42و 68و 6اااابي  ) -
 ر  التبمين؛

( يلدم حيعا دعم لاص لمة يشتا وة اليهو ويرترر هنا الدعم علرو مرواد اللؽرة 33و 48و 67و 9اااابي  ) -
للؽرة العرناريةو والريااررياب. لمرا المتمرنروة مررة التبميرن حيبا رروة حرري هرنه ااارابي  لن ررية العربيرةو وا
 موارية؛

 يليص لإل راجاب المتعللة ب لر الانة. 32ااابو   -

و دير بالنرر لة اان ية الداعمة ال تلتير علو اااابي  الاالعة النرر حليو ب  يتم الدعم المنردمج لرب  لارابي  الارنة 
 اية.الدرا
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 منهاج التربٌة اإلسالمٌة 
 

 بطاقة وصفٌة لبرنامج التربٌة اإلسالمٌة .3
 

 )ابتدائً( 8و 7و 6و 5و 4و 3السنوات :      السلكان األساسً والمتوسط
 المكونات 

 اللرآة الرريم )حي  مي  الانواب(؛ -
 والعباداب )حي  مي  الانواب(؛ االعليد -

 (؛8و 8و 2 الايرا النبوية )حي الانواب -

 (؛8و 8و 2و 3لشديث النبو  )مدمج م  ااداب ارابمية حي الانواب ا -

 ااداب ارابمية )حي  مي  الانواب(. -
 

 الغالف الزمنً للمادة 

س 3ااعابو لما الؽبؾ الرمني اااربوعي حمدتره  660:  4و 6مدا الؽبؾ الرمني الانو  حي ر  مة الانتية  -
اراعة ومردا  604و حيي  الؽبؾ الرمنري الارنو  الرو 8و 8و 2و 3د. وحي بااي الماتويابو ل  الانواب 68و

 ااعاب. 3الؽبؾ الرمني ااابوعي 

 

 توزٌع الحصص 

 

 4و 3السنتان 

 المجموع مدة الحصة الحصص المكونات

 س 4 د 30 2 اللرآة الرريم

 د 28س.  0 د 28 6 العلائد والعباداب

 د 30س.  0 د 30 6 ااداب ارابمية

 د 37س.  5 - 8 المجموع

 6و 5السنتان 

 المجموع مدة الحصة الحصص المكونات

 س 4 د 30 2 اللرآة الرريم

 د 30س.  0 د 30 6 العلائد والعباداب

الشررررررديث النبررررررو  وااداب/ لو الارررررريرا 
 النبوية

 د 30س.  0 د 30 6

 س 5 - 8 المجموع

 8و 7السنتان 

 المجموع مدة الحصة الحصص المكونات

 د 30س.  6 د 28 4 يماللرآة الرر

 د 28س.  0 د 28 6 العلائد والعباداب

 د 28س.  0 د 28 6 الشديث النبو  وااداب/ لو الايرا النبوية

 س 5 - 6 المجموع

 
 فقرات البرنامج : مدخل

 

 القرآن الكرٌم 
مررة الميررشؾ  80و 89 و86و 87يتررروة برنررامج اللرررآة الرررريم للاررنواب الاررب للتعلرريم االبترردائي مررة العاتشررة وااشررراب 

. علرو انره يرتم 8و 2و وشررب رامر  حري الارنتية 8و 3و 4و 6ال ريؾ. لما برنامج ر  انة هو نيؾ شرب حي الانواب 
 حي العترا ااولو مة ر  انة درااية تلويم ما ابم. وال دو  التالي يمير حلراب ر  انة مة برنامج اللرآة الرريم :
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 السنة السادسة السنة الخامسة السنة الرابعة نة الثالثةالس السنة الثانٌة السنة األولى

تلرررررررررويم ارررررررررورا 
العاتشرررررررررة ومرررررررررة 
 العمرا الو الناس

 
 

تلرررررررررويم ارررررررررورا 
ؾ العاتشرررررة النيررررر

ة الشرررب ال رراني مرر
80 

 

 80تلويم الشرب 

 
 

 80تلرررويم الشررررب 

والنيرررررؾ ال ررررراني 
 89مرررررة الشررررررب 

وارررررورا الترررررروير 
 86مة الشرب 

 80تلررويم الشررربية 
والنيرررررررررررؾ  89و

اني مررة الشرررب ال رر
86 
 

 80تلويم ااشراب 
 86و 89و

والنيرررررؾ ال ررررراني 
 87مة الشرب 

 
 887عدد الايور  273عدد الايور  496عدد الايور  698عدد الايور  606عدد الايور  20عدد الايور 

تلررررديم بليررررة اررررور 
النيؾ ال راني مرة 

 80الشرب 

 

تلرررررررديم النيرررررررؾ 
ااو  مررة الشرررب 

80 

 

تلرررررررديم النيرررررررؾ 
شرررب ال رراني مررة ال

و واررررررررررررررررورا 89

التررررررررررروير مررررررررررة 
 86الشرب 

تلررررديم بليررررة اررررور 
النيررؾ ااو  مررة 

 89الشررررررررررررررررررررب 

والنيرررررؾ ال ررررراني 
 86مة الشرب 

تلرررررررديم النيرررررررؾ 
ااو  مررة الشرررب 

والنيررررررررررررررؾ  86

ال رراني مررة الشرررب 
87 

تلرررررررديم النيرررررررؾ 
ااو  مررة الشرررب 

87 

 639عدد الايور  662عدد الايور  678عدد الايور  604عدد الايور  98عدد الايور  86عدد الايور 

 3065. عدد اآلٌات 8;9. عدد السطور ;6. عدد السور 6عدد األحزاب  المجامٌع

 

  العقٌدة والعبادات 
حي تدرء مواوعاب دروس العلائد تيور النمو العللي للمتعلمو ومدع ادرته علو االنتلا  مة ادرا  مرا هرو مراد   يراعو

ال انيرة علرو الواروج وبالنابة للعباداب حيتم الترريرر حري الارنتية ااولرو لما مشاوس الو ما يؽلب عليه الياب  الت ريد . 
واليلواب اللمس. وحي الانة ال ال رة يرتم تلرويم نلر و وتعريرره بيرلواب ال ماعرة وال معرة والعيردية. وحري هرنه الارنواب 

نراو  الواروج واليربا مرة  ديردو ال بث تلدم دروس العباداب عملياو دوة اللوض حي لشرامعا. وحي الانة الرابعرة يرتم ت
اال لنه حي هنا الماتوعو تتم المراو ة بية مماراة الواوج واليبا عملياو والتعريرؾ بااشررامو شيرث يرتم ارحيرا  عرة 

 حرائض الواوج واننه وماتشباته ومرروهاتهو وعة حرائض اليبا و رويعا واننعا وماتشباتعا ومرروهاتعا.

تم تلويم لشرام دروس اليبا للانة الرابعرةو بعرده يرتم االنتلرا  الرو مواروعاب اليعرارا ولشررام حي بداية الانة اللاماة ي
 المياهو والواوج ولشرامهو والتيمم ولشرامه.

وحي الانة الااداة يروة المتعلم اد ليبح مرلعا لو م رحا علو الترليؾو لرنل  يرتم شيرر دروس العبراداب لعرنه الارنة حري 
ث يتم تناو  معناه ولشرامه مة  روي وحرائض وارنةو الرخ. لمرا ررنرا الررراا والشرجو حلرد ترم يو بشمشور واشد هو الييام

 تأ ي  تناو  لشرامعما الو التعليم ارعداد .

 

  السٌرة النبوٌة 
اللامارة والاادارة. وهري المرشلرة التري ييرير حيعرا  تنيلم دروس الايرا النبوية حي الانة الرابعة وتتواي  حري الارنتية

متعلم اادرا علو ااتيعاب لشداث الايرا النبوية حي بعديعا الرماني والمراني. وارد اارم برنرامج الاريرا النبويرة الرو  ب رة ال
 مشاور :

 مرشلة ما اب  البع ةو حي الانة الرابعة؛ -
 مرشلة ما اب  الع راو حي الانة اللاماة؛ -

 مرشلة ما بعد الع راو حي الانة الااداة.  -

 

 والحدٌث النبوي  اآلداب اإلسالمٌة 
يتم حي الانتية ااولو وال انية تلويم ااداب ارابمية لمرشلة التعليم ااولي واؼناج نل  بمواوعاب للرع تررتبي بالشيراا 

اررنواب. وهرررنا يتيرررم الررو موارروعاب التاررمية والتشيررة والشمدلررة والم رريئة وال رررر والترريمة وبررر  7-8المعي ررة ليعرر  
 هللا تعالو والرحم بالشيواة والمشاح ة علو الن احة.. الخ. الوالدية وياعتعما ومشبة

وابتداج مة الانة ال ال ة تيير دروس ااداب ارابمية شاملة لدشاديث النبويةو بشيرث ال يرتم العير  برية هرنية المررونية 
نيللرا لردرس ااداب الرن  )الشديث النبو  وااداب ارابمية(و بر  تتلرن الليرة الدينيرة لو اال تماعيرة لو  راهرا معي رة م

ااداب والشرديث مارت يبا لعرنا  يتوء باات عاد )شديث نبو (و يتم معال ته تاميعا واراجا و رشا وحعما. وارد  راج برنرامج
 التو ه المنع يو بشيث تامنب حلراته عناوية ااداب الماتعدحةو وااشاديث النبوية المتعللة بعا.
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 مٌةبرنامج مادة التربٌة اإلسالفقرات  .3
 

 السنة األولى )ابتدائً(     السلك األساسً 
 

 اآلداب اإلسالمٌة العقٌدة والعبادات القرآن الكرٌم األسابٌع

 تقوٌم تشخٌصً 3

 التامية : بام هللا هللا ربيو ارابم دينيو مشمد نبيي اورا العاتشة 4

 التامية : بام هللا هللا ربيو ارابم دينيو مشمد نبيي اورا الناس 5

 التامية : بام هللا اللرآة الرريم ربم هللا تعالو اورا ارلبص والعلم 6

رد التشيرررة : الاررربم علررريرم /  اللرآة الرريم ربم هللا تعالو اورا الماد 7
 الابم

رد التشيرررة : الاررربم علررريرم /  لرراة ارابم اورا النير 8
 الابم

رد اررربم علررريرم / التشيرررة : ال لرراة ارابم اورا الراحروة 9
 الابم

 تقوٌم ودعم ما سبق لجمٌع التالمٌذ :

 دعم خاص أو أنشطة موازٌة ;

 الشمد : الشمد هلل الواوج عمليا اورتا الماعوة والرو ر 30

 الشمد : الشمد هلل الواوج عمليا اورا اريش 33

 الشمد : الشمد هلل الواوج عمليا اورا العي  34

 الم يئة : اة  اج هللا عمليا الواوج اورا العمرا 35

 الم يئة : اة  اج هللا مة نوااض الواوج اورا العير 36

 الم يئة : اة  اج هللا مة نوااض الواوج اورا الترا ر 37

 تقوٌم ودعم ما سبق لجمٌع التالمٌذ 38

 دعم خاص أو أنشطة موازٌة 39

 
 

 سالمٌةاآلداب اإل العقٌدة والعبادات القرآن الكرٌم األسابٌع

 ال رر :  را  هللا ليرا اليلواب اللمس : يبا اليبح عمليا اورا اللارعة :3

 ال رر :  را  هللا ليرا اليلواب اللمس : يبا اليبح عمليا اورا العادياب ;3

 ال رر :  را  هللا ليرا اليلواب اللمس : يبا ال عر عمليا اورا الرلرلة 40

 التيمة : يبا ال عر عمليا اليلواب اللمس اورا البينة 43

 التيمة اليلواب اللمس : يبا العير عمليا اورا البينة 44

 التيمة اليلواب اللمس : يبا العير عمليا اورا البينة 45

 تقوٌم ودعم ما سبق 46

 دعم خاص، أو أنشطة موازٌة 47

 البر بالوالدية اليلواب اللمس : يبا المؽرب عمليا اورا اللدر 48

 البر بالوالدية اليلواب اللمس : يبا المؽرب عمليا اورا العلم 49

 البر بالوالدية اليلواب اللمس : يبا الع اج عمليا اورا العلم :4

 ارشااة الو المشتا ية اليلواب اللمس : يبا الع اج عمليا اورا العلم ;4

 ارشااة الو المشتا ية مة مبيبب اليبا اورا التية 50

 ارشااة الو المشتا ية مة مبيبب اليبا ورا ال ر ا 53

 تقوٌم ودعم ما سبق 54

 دعم خاص، أو أنشطة موازٌة 55

 إجراءات آخر السنة الدراسٌة 56
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 السنة الثانٌة )ابتدائً(     السلك األساسً 

 

 اآلداب اإلسالمٌة العقٌدة والعبادات القرآن الكرٌم األسابٌع

 تقوٌم تشخٌصً 3

تلررويم اررور العاتشررة وال ررر  والترريةو  4
 والعلم

هللا رب العررالميةو مشمررد راررو  
 هللا

 ياعة هللا ومشبته

هللا رب العررالميةو مشمررد راررو   اور اللدر والبينة والرلرلةتلويم  5
 هللا

 ياعة هللا ومشبته

العاديررررراب واللارعرررررة تلرررررويم ارررررور  6
 والترا ر والعير

 نعمه رر هللا تعالو علو  لرراة ارابم

العمرررا والعيرر  وارررريش تلررويم اررور  7
 والماعوة

  رر هللا تعالو علو نعمه لرراة ارابم

ارررررور الررررررو ر والرررررراحروة تلرررررويم  8
 والنير والماد.

 ياعة الوالدية يعارا البدة وال وب والمراة

 ياعة الوالدية يعارا البدة وال وب والمراة ارلبص والعلم والناستلويم اور  9

 ودعم ما سبق لجمٌع التالمٌذتقوٌم  :

 دعم خاص أو أنشطة موازٌة ;

 التشية الماج اليالح للواوج اورا ااعلو 30

 التشية الماج اليالح للواوج اورا ااعلو 33

 آداب اار  الواوج عمليا اورا ااعلو 34

 آداب اار  الواوج عمليا اورا الؽا ية 35

 اب الايرآد مة نوااض الواوج اورا الؽا ية 36

 آداب الاير مة نوااض الواوج اورا الؽا ية 37

 تقوٌم ودعم ما سبق لجمٌع التالمٌذ 38

 دعم خاص أو أنشطة موازٌة 39

 
 

 اآلداب اإلسالمٌة العقٌدة والعبادات القرآن الكرٌم األسابٌع

 المشاح ة علو الن احة اليلواب اللمس ولوااتعا اورا الع ر :3

 المشاح ة علو الن احة لواب اللمس ولوااتعاالي اورا الع ر ;3

 الرحم بالشيواة يبا اليبح عمليا اورا الع ر 40

 الرحم بالشيواة يبا اليبح عمليا اورا الع ر 43

 المشاح ة علو النباب يبتي ال عر والعير عمليا اورا البلد 44

 المشاح ة علو النباب يبتي ال عر والعير عمليا اورا البلد 45

 تقوٌم ودعم ما سبق 46

 دعم خاص، أو أنشطة موازٌة 47

 ا تناب الربم اللبيح عمليا والع اج يبتي المؽرب اورا ال مس 48

 ا تناب الربم اللبيح عمليا والع اج يبتي المؽرب اورا ال مس 49

 شاة المعا را يبا ال معة اورا اللي  :4

 شاة المعا را يبا ال معة اورا اللي  ;4

 اليدم مبيبب اليبا اورا الاشو 50

 اليدم مبيبب اليبا اورا الاشو 53

 تقوٌم ودعم ما سبق 54

 دعم خاص، أو أنشطة موازٌة 55

 إجراءات آخر السنة الدراسٌة 56
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 3: 

 
 السنة الثالثة )ابتدائً(     السلك المتوسط 

 

ة والحدٌث اآلداب اإلسالمٌ العقٌدة والعبادات القرآن الكرٌم األسابٌع
 النبوي الشرٌف

 تقوٌم تشخٌصً 3

شاة المعا را "ليرر اايرشاب  هللا     بله لالم ر   يج تلويم اور العاتشة وااعلو والؽا ية 4
عنررد هللا ليرررهم ليرراشبهو وليررر 
 ".ال يراة عند هللا ليرهم ل اره

 هللا     بله لالم ر   يج تلويم اور الع ر والبلد 5

 مشمد )ص( لاتم الرا  ل مس واللي  والاشوتلويم اور ا 6

بررررر الوالرررردية "راررررو هللا حرررري  مشمد )ص( لاتم الرا  تلويم مة اورا ال ر  الو اورا البينة 7
 راو الوالدية"

 بروا آباؤرم تبررم لبناؤرم""
تلرررويم مرررة ارررورا الرلرلرررة الرررو ارررورا  8

 الماعوة
 الرتب الاماوية

  الرتب الاماوية الناس تلويم مة اورا الرو ر الو اورا 9

 تقوٌم ودعم ما سبق لجمٌع التالمٌذ :

 دعم خاص أو أنشطة موازٌة ;

 الرشمة "مة ال يرشم ال يرشم" الواوج عمليا : حرائاه اورا التروير 30

"ارشمررررررروا مرررررررة حررررررري اارض  الواوج عمليا : حرائاه اورا التروير 33
 عمليا : نواااه الواوج اورا التروير 34 يرشمرم مة حي الاماج"

ا تنرراب الؽررش "مررة ؼ ررنا حلرريس  الواوج عمليا : نواااه اورا االنعيار 35
 منا"

  و االاتن اج واالات ماراالاتبراج اورا االنعيار 36

  و االاتن اج واالات ماراالاتبراج اورا االنعيار 37

 تقوٌم ودعم ما سبق لجمٌع التالمٌذ 38

 دعم خاص أو أنشطة موازٌة 39

 
 

اآلداب اإلسالمٌة والحدٌث  العقٌدة والعبادات القرآن الكرٌم األسابٌع
 النبوي

ا تنرررراب الررررربم اللبرررريح "لرررريس  ااناة واراامة اورا الميععية :3
المررررؤمة بيعرررراة وال لعررررراة وال 

 حاشش وال بن ج"
 ااناة واراامة اورا الميععية ;3

  اليبا عمليا :  رويعا اورا الميععية 40

اليرردم "اة اليرردم يعررد  الررو  اليبا عمليا :  رويعا اورا االن لام 43
ال عريرررررة  يرررررلوابالاليررررربا عمليرررررا :  اورا االن لام 44 البرو واة البر يعد  الو ال نة".

  والارية

ال عريرررررة  يرررررلوابالاليررررربا عمليرررررا :  اورا االن لام 45
  والارية

 

 تلويم ودعم ما ابم 46

 واريةدعم لاصو لو لن ية م 47

ا تنرراب اا رررار "ايررارم وارررية  يبا ال ماعة اورا البروء 48
 يبا ال ماعة اورا البروء 49 الاوجو حإن  به تعرؾ"

  يبا ال معة اورا البروء :4

ا تناب التاو  "اليد العليراو ليرر  يبا ال معة اورا اليارم ;4
 يبا العيدية اورا اليارم 50 مة اليد الاعلو"

  يبا العيدية ا اليارماور 53

 تقوٌم ودعم ما سبق 54

 دعم خاص، أو أنشطة موازٌة 55

 إجراءات آخر السنة الدراسٌة 56
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 3; 

 السنة الرابعة )ابتدائً(     السلك المتوسط 
 

 السٌرة النبوٌة اآلداب اإلسالمٌة والحدٌث النبوي العقٌدة والعبادات القرآن الكرٌم األسابٌع

 تقوٌم تشخٌصً 3

4 
تلررويم اررور العاتشررة ومررة 

 التروير الو الميععية

ارارررررررررررربم واريمرررررررررررراة 
الععرررو عنرررد الملررردرا "مرررا راد هللا  وارشااة

 عبدا يععو اال عرا"

 

5 
تلررويم مررة اررورا االن ررلام 

 الو اورا البروء

ارارررررررررررربم واريمرررررررررررراة 
 وارشااة

 

6 
تلررويم مررة اررورا اليررارم 

 الو اورا الؽا ية
 الرا  واانبياج

الو رراية "الماررلم مررة اررلم  ا تنرراب
 المالموة مة لاانه ويده"

 

7 
تلويم مة اورا الع ر الرو 

 اورا اللي 
  الرا  واانبياج

8 
تلررويم مررة اررورا الاررشو 

 الو اورا العادياب
والدا ارررررررررررررريدنا   المع را والمبئرة

مشمرررد يرررلو هللا 
 9 عليه والم.

تلررويم مررة اررورا اللارعررة 
 الو اورا الناس

  ئرةالمع را والمب

 تقوٌم ودعم ما سبق لجمٌع التالمٌذ :

 دعم خاص أو أنشطة موازٌة ;

  التواا  "مة تواا  هلل رحعه" حرائض الواوج واننه اورا الليامة 30

   حرائض الواوج واننه اورا الليامة 33

تمتية الروابي اال تماعية "المالم  ماتشباب الواوج اورا الليامة 34
 ".لخ المالم ال ي لمه.

 

  ماتشباب الواوج اورا ارنااة 35

 ن أته )ص(  مرروهاب الواوج اورا ارنااة 36

   مرروهاب الواوج اورا ارنااة 37

 تقوٌم ودعم ما سبق لجمٌع التالمٌذ 38

 دعم خاص أو أنشطة موازٌة 39

 

اآلداب اإلسالمٌة والحدٌث  العقٌدة والعبادات القرآن الكرٌم األسابٌع
 النبوي

 لسٌرة النبوٌةا

النعي عة الن وع" انا رنتم  حرائض اليبا و رويعا اورا المراابب :3
  ب ةو حب يتنا و ا ناة..."

 

  حرائض اليبا و رويعا اورا المراابب ;3

يلة الرشم "مة لشرب لة يباري  انة اليبا اورا المراابب 40
له حي رراهو ولة يناأ لره ل ررهو 

 حليي  الرشم"

 

  انة اليبا ورا النبأا 43

ردشرره )ص( حرري   ماتشباب اليبا اورا النبأ 44
  ماتشباب اليبا اورا النبأ 45 ابي  الررم

 تقوٌم ودعم ما سبق لجمٌع التالمٌذ 46

 دعم خاص أو أنشطة موازٌة 47

اامانررة "ال ايمرراة لمررة ال لمانررة  مرروهاب اليبا اورا النارعاب 48
 له..."

 

   مرروهاب اليبا لنارعاباورا ا 49

مرررر  "اة هللا يشررررب انا عاتلرررراة ال التيمم عمليا اورا النارعاب :4
 عم  لشدرم العم  لة يتلنه"

 

  التيمم عمليا اورا عبس ;4

 بناج الرعبة  مو باب التيمم اورا عبس 50

   مو باب التيمم اورا عبس 53

 تقوٌم ودعم ما سبق لجمٌع التالمٌذ 54

 ص أو أنشطة موازٌةدعم خا 55

 إجراءات آخر السنة الدراسٌة 56
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 السنة الخامسة )ابتدائً(     السلك المتوسط 
 

 العقٌدة والعبادات القرآن الكرٌم األسابٌع
اآلداب اإلسالمٌة والحدٌث 

 النبوي
 السٌرة النبوٌة

 تقوٌم تشخٌصً 3

4 
تلرررررررويم ارررررررور العاتشرررررررةو والليامرررررررة 

 وارنااة
 لومة يعاب هللا تعا

المشبة والتاامة "ال يومة 
لشدرم شتو يشب اليره مرا 

 مة يعاب هللا تعالو اورتي المراابب والنبأتلويم  5  يشب لنعاه"

"اليشرر  لر رر  لة التاررامح  مة يعاب هللا تعالو النارعاب وعبستلويم اورتي  6
 روس اليباتلويم لد مة التروير الو البروءتلويم الاور  7 يع ر للاه حوم  بث..."

  تلويم لدروس اليبا مة اليارم الو اللي تلويم الاور  8
 بع ته )ص(

  تلويم لدروس اليبا مة الاشو الو الناستلويم الاور  9

 تقوٌم ودعم ما سبق لجمٌع التالمٌذ :

 دعم خاص أو أنشطة موازٌة ;

العنايررررة بالعنرررردام "اؼاررررلوا  اليلواب المعرواة والمانونة اورا المعارء 30
  يابرم ولنوا مة  عررم"

 

 اليلواب المعرواة والمانونة اورا المعارء 33

 اليلواب المعرواة والمانونة اورا المعارء 34
"شرررم المارررلم لدب الارررلو  

 اورا نو  35 علو المالم اب..."
مرررة اليرررلواب المارررنونة الع ررررو 

 و تشية الما دال ع و الوتر

 نو  اورا 36
مرررة اليرررلواب المارررنونة الع ررررو 

 و تشية الما دال ع و الوتر
 

مررررررررة شياترررررررره 
 )ص(

 اورا نو  37
مرررة اليرررلواب المارررنونة الع ررررو 

 و تشية الما دال ع و الوتر
 

 تقوٌم ودعم ما سبق لجمٌع التالمٌذ 38

 دعم خاص أو أنشطة موازٌة 39

 

 العقٌدة والعبادات القرآن الكرٌم األسابٌع
إلسالمٌة والحدٌث اآلداب ا

 النبوي
 السٌرة النبوٌة

االتشررراد اررروا "المرررومة للمرررومة  اليعارا ولشرام المياه اورا ال ة :3
  رالبنياة ي د بعاه بعاا"

 

  اليعارا ولشرام المياه اورا ال ة ;3

 اليعارا ولشرام المياه اورا ال ة 40
ايارم وال لوس "شم اليريم 
 "حي اليرااب...

 

   الواوج ولشرامه م اورا المر 43

  الواوج ولشرامه اورا المرم  44
 ااولوةوالمؤمنوة 

  الواوج ولشرامه اورا المرم  45

 تقوٌم ودعم ما سبق لجمٌع التالمٌذ 46

 دعم خاص أو أنشطة موازٌة 47

 شرامهلالتيمم و اورا المرم  48
"اترم دعروا الم لرومو  ا تناب ال لرم

 ش اب"حإنه ليس بينعا وبية هللا 
 

   شرامهلالتيمم و اورا المد ر 49

 شرامهلالتيمم و اورا المد ر :4
ا تنرررررراب الشاررررررد "الشاررررررد يأررررررر  
 الشاناب رما تأر  النار الشيب"

 

 اورا المد ر ;4
اليرررريام : معنرررراه والشرمررررة مررررة 

 م روعيته
 

 اورا المد ر 50
اليرررريام : معنرررراه والشرمررررة مررررة 

 م روعيته
 ال عر بالدعوا 

 لمد راورا ا 53
اليرررريام : معنرررراه والشرمررررة مررررة 

 م روعيته
  

 تقوٌم ودعم ما سبق لجمٌع التالمٌذ 54

 دعم خاص أو أنشطة موازٌة 55

 إجراءات آخر السنة الدراسٌة 56
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 السنة السادسة )ابتدائً(     السلك المتوسط 
 

 السٌرة النبوٌة ياآلداب اإلسالمٌة والحدٌث النبو العقٌدة والعبادات القرآن الكرٌم األسابٌع

 تقوٌم تشخٌصً 3

 تلويم اورتي العاتشةو والمعارء 4
 مة يعاب هللا تعالو

لدب الشديث والربم الييب "مة رراة 
يؤمة براهلل واليروم االررو حليلر  ليررا 

 لو لييمب"

 

  تلويم اورا نو  واورا ال ة 5

 مة يعاب هللا تعالو تلويم المرم  والمد ر 6
ة شارررة ااررربم ا تنررراب العارررو  "مررر

 المرج ترره ما ال يعنيه"
 

   ارابم دية التوشيد تلويم الاور مة الليامة الو النبأ 7

8 
تلرررويم الارررور مرررة النارعررراب الرررو 

 البروء
  ارابم دية التوشيد

 الع را
  ارابم دية التوشيد تلويم الاور مة اليارم الو الناس 9

 تقوٌم ودعم ما سبق لجمٌع التالمٌذ :

 دعم خاص أو أنشطة موازٌة ;

"ارر  بااررم هللا لدب اليعررام وال ررراب  الييام معناه و رويه اورا المل  30
 ور  بيمين  ور  مما يلي .."

 "ال ت ربوا واشدا ر رب البعير

 

  الييام معناه و رويه اورا المل  33

يلررب العلررم حرياررة يلررب العلررم " الييام معناه و رويه اورا المل  34
 مالم"علو ر  

 

  الييام حرائاه واننه اورا المل  35

  الييام حرائاه واننه  اورا المل  36
ؼرواترررررررره )ص( 

 وحتح مرة

   الييام حرائاه واننه اورا المل  37

 تقوٌم ودعم ما سبق لجمٌع التالمٌذ 38

 دعم خاص أو أنشطة موازٌة 39

 
 

 السٌرة النبوٌة سالمٌة والحدٌث النبوياآلداب اإل العقٌدة والعبادات القرآن الكرٌم األسابٌع

الرحررم بررالشيواة "عررنبب امرررلا  الييام : الماتشباب والمرروهاب اورا الللم :3
 حي هرا..."

 

  الييام : الماتشباب والمرروهاب اورا الللم ;3

 الييام : الماتشباب والمرروهاب اورا الللم 40
نبررررن الملمررررراب "ررررر  مارررررر 

 لمرو ور  لمر شرام"
 

اليررررررريام المعارررررررداب ومبيشررررررراب  اورا الللم 43
 ارحيار حي رمااة

  

 اورا الللم 44
 ش ة الودا  

 اورا الللم 45
اليررررررريام المعارررررررداب ومبيشررررررراب 

 ارحيار حي رمااة

 تقوٌم ودعم ما سبق لجمٌع التالمٌذ 46

 دعم خاص أو أنشطة موازٌة 47

 اورا الشااة 48
اليرررريام : شرررررم مررررة لحيررررر حرررري 

 رمااة

برررن الر ررروا "لعرررة هللا الرا ررري ن
والمرت ي والرائش الن  يم ري 

 بينعما".
 

 اورا الشااة 49
اليرررريام : شرررررم مررررة لحيررررر حرررري 

 رمااة

 دعم عام

 

 اورا الشااة :4
اليرررريام : شرررررم مررررة لحيررررر حرررري 

 رمااة
 

  الييام : حوائده ورراا العير اورا الشااة ;4

50 
تلرررويم الارررور الملررر و الللرررمو 

 الشااة
 : حوائده ورراا العير الييام

مرارررررررررررررره )ص( 
 ووحاته

53 
تلرررويم الارررور الملررر و الللرررمو 

 الشااة
   الييام : حوائده ورراا العير

 تقوٌم ودعم ما سبق لجمٌع التالمٌذ 54

 دعم خاص أو أنشطة موازٌة 55

 إجراءات آخر السنة الدراسٌة 56
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 منهاج اللغة العربٌة
 

 مبادئ واعتبارات عامة  .3
رامج اللؽة العربية للانواب الاب مة التعليم االبتدائيو تم ااتشاار م موعة مة االعتبارابو واعتماد عردد مرة حي بناج ب

المباد  العامة التي تعرارعا ليويرياب مرتعلم هرنه المرشلرةو ويبيعرة المراداو وديردارتي  مروناتعراو والرؼبرة حري تمررية 
 ه المرشلةو وحي ما يلي م م  تل  المباد  واالعتبـاراب :نلعالمتعلمية مة الرعاياب واللدراب اللؽوية المناابة 

 
مبدل " الوشداب" بشيث يت رل برنامج ر  انة مة الانواب الاب الو  ماني وشدابو ياتؽرم تنعين الواشردا منعرا  -

وبعرد   ب ة لاابي و يليص ااابوعية ااو  وال اني لتلديم الدروس ال ديداو وااابو  ال الث للتلويم و الردعمو
تنعيررن وشرردتية ا نترريةو يررأتي لارربو  للتلررويم والرردعمو ياررتعيد مررة لن رريته  ميرر  التبميررنو  ررم لارربو  آلررر للرردعم 

لر و لمرا المتمرنروةو حيبا رروة حري هرنا اااربو  نحري شا رة الرو  االلاصو ياتعيد مة لن ريته اللؽويرة مرة  لرو
 ؛و ية التمرةل  تم توحير العرص الراحية لتيبيم بيداؼنلن ية مواريةو وب

 
مبدل " الترام " الرداللي برية مرونراب مرادا اللؽرة العربيرةو ويألرن هرنا الترامر  مارتويية لاااريية همرا : مارتوع  -

البناج العيرلي لشيص ملتلؾ مروناب المادا عبر اااابي  ال ب ة للوشداو وماتوع الم ا  الن  تتمشرور شولره 
 ملتلؾ دروس الوشدا؛

 

ة" للشية اللؽويةو حي الانتية ااولو وال انية باعتبارها ااناب بالنابة ليرؽار المتعلمرية دايل 30اعتماد مبدل "  -
النية ال ياتييعوة الترريرر لمردا يويلرة. وحري الارنواب ااربر  للارل  المتواريو ترم اعتمراد نعرس المبردل بالناربة 

دايلة" للشيرة اللؽويرةو  28دل "لشيص اللراجاو لما بااي المروناب مة تراريب ويرؾ وان اج... حلد اعتمد مب
شتو ال ييؽو علو تنعيرن الردروس الاررعةو وؼيراب الترريررو وليارتوحي الردرس رر  عملياتره المنع يرةو ويشلرم 
بالتالي ر  لهداحه ار رائيةو وليتأتو تيبيم مبدل " الشيرة المتشرررة" الرن  يعراره التالار  العيرلري لشيرص 

 ؛اللؽة
 

بئيرة. ونلر  حري مي تمريرر بررامج ال رواهر ااارلوبية والترريبيرةو واليررحية واالاعتماد مبدل " االاتامار " حر -
الانتية ااولو وال انيةو ومبدل "التيرريح" بتلر  ال رواهر اللؽويرةو وباللواعرد الارابية الارتعمالعا حري الارنواب 

ب الررو الترارريخ ااربرر  للاررل  المتوارريو علررو لة هررنا التيررريح نعاررهو يترردرء مررة التشارريس والررتلمس حاالرتاررا
والتعميررمو بشيررث يررتم ادراء نعررس ال رراهرا اللؽويررة حرري برنررامج اررنتية متررواليتية لو لر ررر. علررو لة يررتم معال ررة 

 ؛ال اهرا حي ر  انة علو ماتوع معيةو يايم حي ااولوو ويتا  تدري يا حي ما يليعا
 

الرو ارب شيرص حري الوشردا برد  مبدل " الرح  " مة عردد الشيرص ارن رائية حري الارنتية اللامارة والاادارة  -
مواوعاب حي الانة  يةج الن  يرح  حرص تدريب المتعلمية علو رتابة المشرراب ارن ائية مة  مانيلرب . ال 

 ؛الو اتة ع ر مواوعا –وهو المعمو  به شاليا  –الدرااية رلعا 
 

اب المشرددا لعرنه المرشلرة. هرنا مبدل " التلعيؾ" حي عدد حلراب البرامجو دوة لة يمس نل  بتشليرم اللريم والرعاير -
 التلعيؾ الن  يعتبر لشد العناير التي تاعم حي امرانية اعتماد بيداؼو ية التمرة.
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 بطاقة وصفٌة لمنهاج اللغة العربٌة  .4
 

 : ااولو وال انية )ابتدائي( السنتان      : اااااي السلك
 

 المكونات  .3.4

 التعبير -
 اللراجا -
 الرتابة -
 تشويبب(  –ييػ يرحية  –ريب ترا –اللواعد )لااليب  -
 

 الغالف الزمنً للمادة  .4.3
 ااعة. 66:  األسبوعً   ااعة 372:  السنوي

 
 توزٌع الحصص. .5.3

 السنة الثانٌة السنة األولى

 الحصص المكونات المجموع مدة الحصة الحصص المكونات
مدة 
 الحصة

 المجموع

 د30س و2 د30 9 التعبير د30س و 3 د30 7 تعبٌر

 س 2 د30 6 اراجا د30س و 2 د30 9 قراءة

 كتابة 
 )خط، نقل، إمالء(

8 
 

 س 3 د30
 د30 4 (لي)رتابة 

 د30س و 4
 30 3 (امبج)رتابة 

 تروء امنيا حي التعبير واللراجا والرتابة قواعد

 س 66 - 44 المجموع س 66 - 44 مجموع

 
 عناصر من المنهجٌة  .6.3

 م ا  مة الم االب التالية:شو  و تتمشور ر  وشدا منعا وشداب ييتروة برنامج اللؽة العربية مة  مان
 اليع  وااارا؛ -
 اليع  والمدراة؛ -
 اليع  وعبااته حي الشي واللرية؛ -
 اليع  والبيئة اليبيعية؛ -
 اليع  والتؽنية واليشة والريااة؛ -
 اليع  والشياا التعاونية؛ -
 اليع  والشعبب وااعياد؛  -
 اليع  وعالم االعاب واالبترار. -
 دروس وشدا لؽوية حي ر  مة الانتية ااولو وال انية للعيرلية التالية: ير  اريار العام لايلا

 
 التعبٌر

حي التعبيرو يارتؽرم الواشرد منعمرا  ربث  ةحي الانة ااولو يلدم حي ر  لابو  مة ااابوعية ااو  وال اني للوشدا دراا
اااربو  ال الرث للوشرداو حتارتؽ   مير  شييره لتلرويم شيصو وتليص الشيرة الارابعة لتلرويم ودعرم الدرارية. لمرا 

 ودعم الدروس ااربعةو وتن ر  مي  لن ية التعبير  ععيا.
حري الارنة ال انيرة يعتمرد نعرس اللري المنع ري مرة شيرث عردد دروس الوشرداو واارتؽب  اااربوعية ااو  وال راني للتلرديمو 

شيص التعبير مليية لدن ية ال ععيةو بر  يارتؽ  بعرض شيرص ااابو  ال الث للتلويم والدعمو اال لنه ال تبلو ر  
 .ر  لابو  حي ممارااب رتابية

 القراءة 
حي الارنة ااولروو يلردم حري رر  لاربو  مرة اااربوعية ااو  وال راني للوشردا شرحراة ا نراةو يارتؽرم الواشرد منعمرا لربر  

الثو حتاتؽ  رر  شييره للتلرويم والردعم. هرنا ودعم الشرحيةو لما ااابو  ال  تلويمشيصو وتليص الشية التااعة ل
مة البرنامج(. لما الوشدا ال امنةو حتور  شييعا ما بية نيوص ارائيرة باريية ودروس  7الو  6بالنابة للوشداب )مة 

 لتيعية اليعوباب اللرائية.
وس تيرعية اليرعوباب حي الانة ال انية تاتؽ  الوشدا ااولو لتلرديم نرص ارائري واشرد رر  لاربو و تليره م موعرة مرة در

( حياتؽ  رر  لاربو  مرة لارابيععا حري تلرديم نيروص ارائيرة متعرددا ومتنوعرة )ن ريرة 6الو  4اللرائيةو لما الوشداب )مة 
 و عرية(.
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 الكتابة  .5.6.4
 حي الانة ااولو تااير دروس الرتابة دروس الشروؾو وتتنو  عملياتعا ما بية ليو وامبجو ونل .

تير علو ن ايي اللي وارمبجو وبالنابة لعرنا االيرر تعرالج حري رر  وشردا  اهرتراة امبئيتراةو لما حي الانة ال انيةو حيل
 و ويتم حي ااابو  ال الث التلويم والدعم.يونل  حي ااابوعية ااو  وال ان

 القواعد 
مار عبرر التعبيرر بب الملرررا لرر  ارنة بأارلوب االاتاريتمرر ااااليب و ال رواهر الترريبيرة واليريػ اليررحية والتشرو

 بيعة لايةو ورنل  اللراجا والرتابة.
 

 فقرات منهاج اللغة العربٌة ) الكفاٌات( .5
 

 : ااولو وال انية )ابتدائي( السنتان     : اااااي  السلك
مرا م موعرة حري نعايتعالمرتعلم تم التعام  م  مادا اللؽة العربية حي الانتية ااولو وال انية للتعليم االبتدائي رواريلةو يشلرم 

 مة الرعاياب اااااية والنوعية.

 الكفاٌات النوعٌة الكفاٌات األساسٌة

 أن ٌكون المتعلم قادرا على

التواي  عة يريم اللؽرة العربيرة ارراجا   -
 ورتابة وتعبيرا؛

 التعبير ال ععي بالنام العربي العييح؛ -

ااتارررمار البنيررراب ااارررلوبية والترريبيرررة  -
شردود مارتواه  واليرحية للؽة العربيةو حي

 الدراايو وعمره الرمني والعللي؛

اارررتعما  ريررريد و يعررري حيررريحو يررررتبي  -
بشياتررررهو ويتوارررر  تبعررررا لترررردرء م رررراالب 

 البرنامج؛

التلاي يرور الشرروؾ العربيرةو واراجتعرا  -
 امة رلماب و م  ونيوص بايية؛

الراررم الليرري للشررروؾ العربيررة م ررردا  -
 وامة رلماب و م  وحلراب اييرا؛

ؽرررة العربيرررة لتشيررري  بعرررض اارررتعما  الل -
المعرررررارؾ والتررررررود بررررربعض اللبرررررراب 

 المناابة لماتواه الدرااي؛
ااتعما  اللؽة العربيرة ردرا  بعرض اللريم  -

ارارربمية والوينيررة وارناررانية حرري شرردود 
ماررررتواه الدراارررريو لتتأيرررر  حرررري ريانرررره 

 و لييته؛
ااررتعما  اللؽررة العربيررة للتعررتح علررو البيئررة  -

تمرراعيو وعلررو مررا اليبيعيررة والمشرريي اال 
ترلررر برره الشيرراا العامررة مررة عمرر  ون رراي 

 وابدا .

 ًمكون التعبٌر الشفه  
 التعبير ال ععي البايي ويعا واردا وشوارا؛ -6
 التعبير عة لحرار بتللائية وتن يم؛ -4

 التعبير عما ي اهده ويشيي به؛ -3

االاتعما  الارمني للبنيراب ااارلوبية والترريبيرة واليررحية للنارم  -2
 دود ماتواه الدرااي؛ العييحو حي ش

بشياتررره حررري اااررررا والمدرارررة  ياارررتعما  ريررريد و يعررري يررررتب -8
وعبااته حي الشي واللريةو والبيئرة اليبيعيرة واال تماعيرة والتؽنيرة 
واليشة والرياارة والشعربب وااعيراد واالعراب واالبتررار. علرو 
لة يروة هنا الرييد حي شدود مرا يارمح بره نمروه العللري ومارتواه 

 ااي.الدر

 مكون القراءة 
اررراجا الشررروؾ العربيررة مرر  الشرررراب الليرريرا والشرردود والتنرروية  -8

 وال داو امة مع م  ابب ومتشر ؛ 
اللراجا الرلية م  الععرم للمع رم ال ابرب )شرروؾ ورلمراب( والمع رم  -7

ملرارء الشرروؾو  االمتشر  ) م  ونيوص بايية(و مر  مراعرا
 وملتاياب عبماب الترايمو وؼياب التع ي؛ 

ويرعية وارردية وشواريرةو  واراجا نيوص بايية ن رية و رعرية -6
 للخ؛

ااررت مار الملررروج مررة النيرروص البارريية علررو ماررتوياب التعريررر  -9
 وبعض التدريباب اللؽوية والبشث البايي.

  مكون الكتابة  
ة مرتابة الشروؾ العربية م ردا وامة رلماب و م  بيورا ارلي -60

 تبعا لنمانء ليية تعرض عليه؛تتمير بال مالية والن احة والتن يمو 
نلررر  رلمررراب و مررر  وحلرررراب ايررريراو نلرررب ارررليماو مررر  اارررتعما   -66

 عبماب الترايم؛

 ة لبعض ال واهر البايية للرام ارمبئي؛مالرتابة الالي -64

ارن ررار الرتررابي لرربعض التمررارية البارريية حرري ااارراليب والترريررب  -63
 واليرؾ والتشوي .

 )الهٌكلة السنوٌة( فقرات منهاج مادة اللغة العربٌة .6
 

 * السنة األولى )ابتدائً(   السلك األساسً 
 

 القراءة  التعبٌر المجاالت الوحدات األسابٌع

 تقوٌم تشخٌصً 3
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4 

 اليع  وااارا ااولو

 4و 6الشرحاة  4و 6الدرااة 

 2و 3الشرحاة  2و 3الدرااة  5

 بعةتلويم ودعم الشروؾ اار تلويم ودعم الدروس ااربعة 6

7 

 اليع  والمدراة ال انية

 8و 8الشرحاة  8و 8الدرااة 

 6و 7الشرحاة  6و 7الدرااة  8

 تلويم ودعم الشروؾ ااربعة تلويم ودعم الدروس ااربعة 9

 تقوٌم ودعم ما سبق لجمٌع التالمٌذ :

 دعم خاص أو أنشطة موازٌة ;

30 

 ال ال ة
يعررر  وعبااتررره حررري الشررري ال

 واللرية

 60و 9الشرحاة  60و  9ة الدراا

 64و 66الشرحاة  64و  66الدرااة  33

 تلويم ودعم الشروؾ ااربعة تلويم ودعم الدروس ااربعة 34

35 

 اليع  والبيئة اليبيعية الرابعة

 62و 63الشرحاة  62و 63الدرااة 

 68و 68حاة الشر 68و 68الدرااة  36

 ودعم الشروؾ ااربعة تلويم تلويم ودعم الدروس ااربعة 37

 تقوٌم ودعم ما سبق لجمٌع التالمٌذ 38

 دعم خاص أو أنشطة موازٌة 39

 
 

 القراءة التعبٌر المجاالت الوحدات األسابٌع

3: 

 اللاماة
اليعرررررر  والتؽنيررررررة واليررررررشة 

 والريااة

 66و 67الشرحاة  66و 67الدرااة 

 40و 69الشرحاة  40و 69الدرااة  ;3

 م الدروس ااربعةودع ويمتل 40
تلررررررويم ودعررررررم الشررررررروؾ 

 ااربعة

43 

 اليع  والشياا التعاونية الااداة

 44و 46الشرحاة  44و 46الدرااة 

 42و 43الشرحاة  42و 43الدرااة  44

 تلويم ودعم الدروس ااربعة 45
تلررررررويم ودعررررررم الشررررررروؾ 

 ااربعة

 تقوٌم ودعم ما سبق لجمٌع التالمٌذ 46

 نشطة موازٌةدعم خاص أو أ 47

48 

 اليع  والشعبب وااعياد الاابعة

 48و 48الشرحاة  48و 48الدرااة 

 46و 47الشرحاة  46و 47الدرااة  49

 تلويم ودعم الدروس ااربعة :4
تلررررررويم ودعررررررم الشررررررروؾ 

 ااربعة

4; 

 اليع  وعالم االعاب واالبترار ال امنة

 30و 49الدرااة 
نيرررروص ارائيررررة ودروس 

 يعوباب اللرائيةلتيعية ال

 34و 36الدرااة  50
نيرررروص ارائيررررة ودروس 
 لتيعية اليعوباب اللرائية

 تلويم ودعم الدروس ااربعة 53
نيرررروص ارائيررررة ودروس 
 لتيعية اليعوباب اللرائية

 تقوٌم ودعم ما سبق لجمٌع التالمٌذ 54

 دعم خاص أو أنشطة موازٌة 55

 إجراءات آخر السنة الدراسٌة 56
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 لوحة القواعد التً تروج ضمنٌا فً دروس اللغة(رات منهاج مادة اللغة العربٌة )فق

 
 السنة األولى )ابتدائً(   السلك األساسً 

 

 التحوٌل الصرف التراكٌب األسالٌب الوحدات األسابٌع

 تقوٌم تشخٌصً 3

4 

 ال ملة الععلية ه و نعمو مانا ااولو
العع  اليشيح 

 المااي

 المعردو المترلمو
 الملايبو الملايبة

5 

6 

7 

 ليةو متوو الو ماو لم ال انية
ال ملة الععلية 

 المنعية

العع  اليشيح 
 الماار 

المعردو الؽائبو 
 الؽائبة

8 

9 

 تقوٌم ودعم ما سبق لجمٌع التالمٌذ :

 دعم خاص أو أنشطة موازٌة ;

30 

 ال ال ة
ليةو متوو رمو النداج 

 : يا

لة االامية : ال م
المعرد المنرر 

 والمؤنث

العع  اليشيح : 
 اامر

المعردو الم نوو 
 ال م .

33 

34 

35 

 لماناو برمو ريؾ الرابعة

ال ملة االامية : 
ال م  المنرر 

 والمؤنث

العع  اليشيح : 
 النعي

المعردو الم نوو 
 ال م .

36 

37 

 المٌذتقوٌم ودعم ما سبق لجمٌع الت 38

 دعم خاص أو أنشطة موازٌة 39

 
 

 التحوٌل الصرف التراكٌب األسالٌب الوحدات األسابٌع

3: 

 اللاماة
لمانا الو الو ليةو 

 للمو بب

ال ملة االامية : 
الم نو المنرر 

 والمؤنث

العع  اليشيح م  
 لم

الم نو الملايبو 
 الؽائب

3; 

40 

43 

 مةو لمةو ما الن  الااداة
 ملة االامية : ال

 راةو يارو ليس

العع  اليشيح م و 
 لةو ري

المعرد : الم نوو 
 ال م 

44 

45 

 تقوٌم ودعم ما سبق لجمٌع التالمٌذ 46

 دعم خاص أو أنشطة موازٌة 47

48 

 الاابعة
مة ليةو ما التيو ما 

 ا م  

ال ملة الععلية : 
 النعب الشليلي

العع  اليشيح م  
 ال يج واوؾ

لملايب : المعرد ا
 الم نو وال م 

49 

4: 

4; 

 ال امنة

مماناو لماناو ب و 
للمو مة الن و مة 

 التي

ال ملة الععلية : 
 العيؾ

العع  اليشيح 
ماايا وماارعا 

 رالمو

المترلمو الملايبو 
 الؽائب

50 
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 موازٌة دعم خاص أو أنشطة 55

 آخر السنة الدراسٌة تإجراءا 56
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 منهاج مادة اللغة العربٌة )الهٌكلة السنوٌة( فقرات .7
 

 السنة الثانٌة )ابتدائً(   السلك األساسً 
 

 اإلمالء الخط القراءة التعبٌر الوحدات األسابٌع

 تقوٌم تشخٌصً 3

4 

 ااولو

 4و 6الدرااة 
نص ارائي ودروس 
لتيعية اليعوباب 

 ئية حي ر  لابو اللرا

 ل  اللمرية 4و 6الشرحاة 

 ل  ال ماية  2و 3الشرحاة  2و 3الدرااة  5

6 
تلويم ودعرم الردروس 

 ااربعة
 تلويم ودعم الشروؾ الاابلة

7 

 ال انية

 8و 8الدرااة 

نيوص ارائية لشدها 
 حي ر  لابو .  عر 

 همرا الوي   8و 8الشرحاة 

 همرا اللي  6و 7الشرحاة  6و 7الدرااة  8

9 
تلويم ودعرم الردروس 

 ااربعة
 تلويم ودعم الشروؾ الاابلة

 تقوٌم ودعم ما سبق لجمٌع التالمٌذ :

 دعم خاص أو أنشطة موازٌة ;

30 

 ال ال ة

 60و 9الدرااة 
نيوص ارائية لشدها 

 حي ر  لابو   عر 
 60و 9الشرحاة 

التررراج المباررروية حررري 
 ااحعا 

 64و 66الدرااة  33
ارائية لشدها  نيوص
 حي ر  لابو   عر 

 64و 66الشرحاة 
التررراج المباررروية حررري 

 اااماج

34 
تلويم ودعرم الردروس 

 ااربعة

نيوص ارائية لشدها 
 حي ر  لابو   عر 

 تلويم ودعم الشروؾ الاابلة

35 

 الرابعة

 62و 63ة الدراا
نيوص ارائية لشدها 

 حي ر  لابو   عر 
  62و 63الشرحاة 

حررري  التررراج المربويرررة
 ؼير  م  تراير

 68و 68الدرااة  36
نيوص ارائية لشدها 

 حي ر  لابو   عر 
  68و 68الشرحاة 

التررراج المربويرررة حررري 
  م  التراير

37 
تلويم ودعرم الردروس 

 ااربعة

نيوص ارائية لشدها 
 حي ر  لابو   عر 

 تلويم ودعم الشروؾ الاابلة

 تقوٌم ودعم ما سبق لجمٌع التالمٌذ 38

 خاص أو أنشطة موازٌةدعم  39
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 4: 

 

 اإلمالء الخط القراءة التعبٌر الوحدات األسابٌع

3: 

 اللاماة

 66و 67الدرااة 
نيرررررروص ارائيررررررة 

 لشدها  عر 
 66و 67الشرحاة 

العمررررررررررا الارررررررررارنة 
 المتواية

 40و 69الدرااة  ;3
نيرررررروص ارائيررررررة 

 لشدها  عر 
 40و 69الشرحاة 

العمررررررررا المتشرررررررررة 
 واي الرلمة

40 
دعرم الردروس تلويم و
 ااربعة

نيرررررروص ارائيررررررة 
 لشدها  عر 

 تلويم ودعم الشروؾ الاابلة

43 

 الااداة

 44و 46الدرااة 
نيرررررروص ارائيررررررة 

 لشدها  عر 
 44و 46الشرحاة 

العمرررررررا حرررررري آلررررررر 
الرلمرررررةو ومرررررا ابلعرررررا 

 اارة

 42و 43الدرااة  44
نيرررررروص ارائيررررررة 

 لشدها  عر 
 42و 43الشرحاة 

العمرررررررا حرررررري آلررررررر 
عررررررا الرلمررررررةو مررررررا ابل

 متشر 

45 
تلويم ودعرم الردروس 

 ااربعة

نيرررررروص ارائيررررررة 
 لشدها  عر 

 تلويم ودعم الشروؾ الاابلة

 تقوٌم ودعم ما سبق لجمٌع التالمٌذ 46

 دعم خاص أو أنشطة موازٌة 47

48 

 الاابعة

 48و 48الدرااة 
نيرررررروص ارائيررررررة 

 لشدها  عر 
 48و 48الشرحاة 

العع  ال ب ي المنتعري 
 .(بألؾ ) رعو ؼرا.

 46و 47الدرااة  49
نيرررررروص ارائيررررررة 

 لشدها  عر 
 46و 47الشرحاة 

الععرررر  ؼيررررر ال ب رررري 
المنتعررررررررررري برررررررررررألؾ 

 )ارتمو..(

4: 
تلويم ودعرم الردروس 

 ااربعة

نيرررررروص ارائيررررررة 
 لشدها  عر 

 تلويم ودعم الشروؾ الاابلة

4; 

 ال امنة

 30و 49الدرااة 
نيرررررروص ارائيررررررة 

 لشدها  عر 
 دعم عام

منتعري االام ال ب ي ال
 بألؾ )هدعو عيا..(

 43و 36الدرااة  50
نيرررررروص ارائيررررررة 

 لشدها  عر 
 دعم عام

االاررررم ؼيررررر ال ب رررري 
 المنتعي بألؾ

53 
تلويم ودعرم الردروس 

 ااربعة

نيرررررروص ارائيررررررة 
 لشدها  عر 

 تلويم ودعم دعم عام

 تقوٌم ودعم ما سبق لجمٌع التالمٌذ 54

 دعم خاص أو أنشطة موازٌة 55
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 فقرات منهاج مادة اللغة العربٌة )لوحة القواعد التً تروج ضمنٌا فً دروس اللغة(
 

 (السنة الثانٌة )ابتدائً    السلك األساسً
 

 التحوٌل الصرف التراكٌب األسالٌب الوحدات األسابٌع

 تقوٌم تشخٌصً 3

4 

 لية متو ريؾو مانا ااولو
ال ملة الععلية : 

 و  بهالمعع

الععررررر  اليرررررشيح : 
 الم رد والمريد

المررررترلمو الملايرررربو 
الملايبررررررةو المعرررررررد 

 وال م 
5 

6 

7 

 ال انية
مةو مة الن و مة التيو 

 بمانا

ال ملررة االاررمية : 
 اللبر معرد

العع  اليشيح : 
 المريد )تعاع (

المررررترلمو الملايرررربو 
الملايبررررةو الؽائرررربو 
الؽائبرررررررررةو المعررررررررررد 

 وال م  

8 

9 

 تقوٌم ودعم ما سبق لجمٌع التالمٌذ :

 دعم خاص أو أنشطة موازٌة ;

30 

 رمو يا )النداج( ال ال ة
الععليرررة : ال ملرررة 

 ال ار والم رور

الععررررر  اليرررررشيح : 
 احتع و لحع 

و الؽائبرررررررررة الؽائرررررررررب
 )معردو م نوو  م (

33 

34 

35 

 رمو متوو التع ب الرابعة

 ال ملرررة االارررميةو
اللبرررررررررر  رررررررررار 

 وم رور

الععررررر  اليرررررشيح : 
 المعمور والماعؾ 

المعررررررررررد والم نرررررررررو 
وال مررررررر  )المرررررررنرر 

 والمؤنث(
36 

37 

 تقوٌم ودعم ما سبق لجمٌع التالمٌذ 38

 دعم خاص أو أنشطة موازٌة 39

 
 

 التحوٌل الصرف التراكٌب األسالٌب الوحدات األسابٌع

3: 

 الو ليةو بمةو بلو اللاماة
 ملرررة العليرررة : ال

 المععو  حيه

الععررر  المعتررر  : 
 اا وؾ

لاماج : معرردو م نروو 
  م 

3; 

40 

43 

 الااداة
؟ ال  ابمررررررراناو لمررررررران
 الناحية لل نس

االاررمية ال ملررة 
 : اللبر  ملة

العع  المعت  : 
 النااص

 44 لاماج : منررو مؤنث

45 

 ذتقوٌم ودعم ما سبق لجمٌع التالمٌ 46

 دعم خاص أو أنشطة موازٌة 47

48 

 الاابعة
النداجو التع ب )ما 

 لحع (

ال ملررة الععليررة : 
تميير العددو مة 
  ب ة الو ع را

لاررررماج الرمرررراة 
والمراة )مععر و 

 معع (

لحعررا  المررترلم والليرراب 
 والؽيبة/الت نية وال م 

49 

4: 

4; 

 ال امنة
النررررداجو التع رررربو 

 النعي

عليررة : ال ملررة الع
 الشا 

الععررر  اليرررشيح 
 والمعت 

لحعرررا  ولارررماج : معرررردو 
م نررررروو  مررررر و مرررررنررو 

 مؤنث
50 
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 آخر السنة الدراسٌة تإجراءا 56
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 بطاقة وصفٌة لمنهاج اللغة العربٌة .8
 السلك المتوسط

 ة والرابعة )ابتدائً(السنتان الثالث
 

 المكونات .3.8
 * حي الانة الرابعة     * حي الانة ال ال ة

 
 اللراجا -      اللراجا -
 التراريب؛ -      التراريب -
 اليرؾ والتشوي ؛ -     اليرؾ والتشوي  -
 ارمبج. -      ارمبج -
 ال ر  -     التعبير ال ععي -
 ارن اج -     التعبير الرتابي -
 

 غالف الزمنً ال .4.8

 ااعاب 7ااابوعي :  - ااعة 436الانو  :  -  * حي الانة ال ال ة : 
 د 30س. 8ااابوعي :  - ااعة 446الانو  :  -  * حي الانة الرابعة : 

 
 توزٌع الحصص .5.8

 الانة الرابعة       الانة ال ال ة

 الحصص المكونات
ماااااااااااااااااااادة 

 الحصة
 المجموع مدة الحصص الحصص المكونات  المجموع

 س 4 د 30 2 القراءة  د30س4 د 30 8 القراءة

 د 28 د 28 6 التراكٌب  د 28 د 28 6 التراكٌب

 د 28 د 28 6 الصرف والتحوٌل  د 28 د 28 6 الصرف والتحوٌل

 د 28 د 28 6 اإلمالء  د 28 د 28 6 اإلمالء

 د 28 د 28 6 الشكل  د 28 د 28 6 التعبٌر الشفهً

 د 28 د 28 6 االنشاء  د 28 د 28 6 التعبٌر الكتابً

 د 28 د 28 6 التطبٌقات الكتابٌة
 3تطب كتابٌة س 

 5إنشاء س  4و
 د 28 د 28 6

 د30س8 - 60 المجموع  س 7 - 66 المجموع

 
: يتم حي الانة الرابعة التناوب علو شيرة لؽويرة برية التيبيلراب الرتابيرة )حري اااربوعية ااو  وال راني مرة رر   ملحوظة

 ن اج )حي ااابو  ال الث(.وشدا(و وار
 

 عناصر من المنهجٌة .6.8
 المجاالت 

يتروة برنامج اللؽة العربية حي ر  مة الانتية ال ال ة والرابعة مة  ماني وشداب. وتتمشور ر  وشدا منعا شو  م ا  مة 
 الم االب التالية :

 الليم ارابمية والوينية وارناانية؛ -
 الشياا ال لاحية واال تماعية؛ -

 لرايية وشلوم ارنااة؛الديم -

 اللدماب اال تماعية؛ -

 عالم االبترار واربدا ؛ -

 التوارة اليبيعي وشماية البيئة؛ -

 التؽنية واليشة والريااة؛ -

 عالم اااعار والرشبب واالعاب. -

 حي الانة الرابعة يتم التوا  حي هنه الم االبو وتناو  مواوعاب تؽني ما تم تناوله حي الانة ال ال ة.
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 ة وحدة لغوٌة فً السنة الثالثةهٌكل
 يلا  اريار العام لاير دروس وشدا لؽوية حي الانة ال ال ة للعيرلة التالية :

  القراءة 
يتم التررير علو  ب ة لنوا  مة النيوص هي الو يعية والمرملرة وال رعرية. و ميععرا يررتبي بالم را . وتلار  للتورير  

 التالي :

 (7الحصة ) (6الحصة ) (5الحصة ) (4ة )الحص (3الحصة ) أسابٌع الوحدة

 (6نص  عر  ) (6مرم  ) نص (6لاااي ) نص و يعي األول

 (6نص  عر  ) (4مرم  ) نص (4لاااي ) نص و يعي الثانً

 (6نص  عر  ) (3مرم  ) نص (3لاااي ) نص و يعي الثالث

 

  ًالتعبٌر الشفه 

لتعبيرر ال رععي التري تارتؽ  حري  ربث عمليراب منع يرة هري : تتلن اشدع حلراب النص الو يعي اااااري منيللرا لشيرة ا
 تشديد متشرماب لااليب النص/ ااتعما  ااااليب / التعبير ال ععي رؼناج رييد المتعلم شو  مواو  حرعي للم ا .

  التراكٌب والصرف والتحوٌل 

التلويم والردعم. ونعرس ال ريج ينيبرم علرو تلدم  اهرتاة ترريبيتاة حي ااابوعية ااو  وال اني. ويتم حي ااابو  ال الث 
 اليرؾ والتشوي .

  التطبٌقات الكتابٌة 

تاتؽ  شية التيبيلاب الرتابيرة لداربوعية ااو  وال راني حري اارت ماراب التراريرب واليررؾ واااراليب. وحري اااربو  
دا الاابعة يدرء التردريب علرو اربي ال الث للوشداو يتم التررير علو اات ماراب المع م واؼناج الرييد. وابتداج مة الوش

  م  بالشرراب امة لن ية ر  شية للتيبيلاب الرتابية )تدريب علو ال ر (.

  اإلمالء 
تلدم ال اهرا ارمبئية حي ااابو  ااو و ويملرو نرص تيبيلري حري اااربو  ال رانيو ويبا رر التلرويم والردعم حري اااربو  

 ال الث.

  ًالتعبٌر الكتاب 
 -عبير الرتابي لإلعداد لإلن اج الن  ارتنيلم درواره الشلرا حري الارنة الرابعرة )ترتيرب  مر  لترروية حلررا تاتؽ  شية الت

تعبيرر شرر...(و علرو لة يرتم تنوير  تلنيراب الرتابرة التري يرتم تردريب  -بنراج حلرراب ترملرة حلررا  -ترتيب حلراب لترريب نص
 المتعلمية عليعا مة شية الو للرع )اردو ويؾو شوار...(.

  التصحٌح 
تيررشح ررر  اان ررية الرتابيررة تيررشيشا حوريررا حرري نعررس الشيررة الترري تن ررر حيعررا. وبالنارربة ان ررية التعبيررر الرتررابيو يررتم 

واال تأ رر  تيررشيشعا الررو بدايررة الشيررة المواليررة للتعبيررر  -اة اررمشب يبيعتعررا بررنل -تيررشيشعا حرري نعررس شيررة ارن ررار
 الرتابي.

 
  هٌكلة وحدة لغوٌة فً السنة الرابعة

 يلا  اريار العام لاير دروس وشدا لؽوية حي الانة الرابعة للعيرلة التالية : 

  القراءة 
 يتم التررير علو  ب ة لنوا  مة النيوص اللرائية هي الو يعية وال عرية والماترالة وحم التوري  التالي : 

 

 (6الحصة ) (5الحصة ) (4الحصة ) (3الحصة ) أسابٌع الوحدة

 (6نص ماترا  ) ااو  و يعيال النص ااو 

 (6نص ماترا  ) ال اني الو يعي النص ال اني

 (6نص ماترا  ) النص ال عر  ال الث

تتلن اشدع حلراب النص الو يعي منيللا لدرس التراريبو اة تارمنب ال راهرا الترريبيرة لداربو . واال انيلرم  -
 درس التراريب ااتنادا الو نص ايير لاص به؛

 اااليب امة لن ية اات مار النص اللرائي الو يعيو ونل  حي الشية ال ال ة؛يدرء ااتعما  ا -

( مة الانة الدرااية المليية للتلويم والدعم المو ه ل مير  التبميرن تليرص 34و 42و 68و 6حي اااابي  ) -
 شية للراجا نص و يليو وشيتاة للراجا نص  عر و وشية الات مار ميالعاب المتعلمية مة الليص.
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 لتراكٌب والصرف والتحوٌلا 
 تلدم  اهرتاة ترريبيتاة حي ااابوعية ااو  وال اني للوشداو ونعس ال يج ينيبم علو اليرؾ والتشوي .

وحي ااابو  ال الث تلوم وتدعم ال واهر اارب  بوااية نص لل ر و يابي بالشرراب حي شية التراريبو ويات مر حري 
 ريب واليرؾ.شية اليرؾ بتمارية رتابية حي الترا

  الشكل والتطبٌقات الكتابٌة 
تاتؽ  شية ال ر  لابي نص بالشرراب واات ماره علرو مارتويي الععرم والمع رم حلري. وحري شيرة التيبيلراب الرتابيرةو 

 تن ر تمارية حي التراريب واليرؾ ترتبي بنعس النص.

 اإلمالء 
حري اااربو  ال راني. ويرتم التلرويم والردعم حري اااربو  تلدم ال اهرا ارمبئيرة حري اااربو  ااو  للوشرداو وييبرم شولعرا 

 ال الث.

  اإلنشاء 
يعالج مواو  ان ائي حي ر  وشدا. وتاتؽ  الشيص اارب  المليية لرر  موارو  حري العمليراب المتدر رة التاليرة : 

 شية الرابعة.ارعداد حي الشية ااولوو ارن ار حي الشية ال انيةو التيشيح حي الشية ال ال ةو التتب  حي ال

  التصحٌح 
ر  اان ية الرتابيةو تيشح تيشيشا حوريا حي نعس الشية التي تن ر حيعاو عدا المشرراب ارن ائية التي يتم تيرشيشعا 

 حي الشية اللاية بنل .
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 بطاقة وصفٌة لمنهاج اللغة العربٌة .9
 الانتاة اللاماة والااداة )ابتدائي(    الال  المتواي  *

 المكونات: .3.9
 جا؛اللرا -
 التراريب؛ -

 اليرؾ والتشوي ؛ -

 ارمبج؛ -

 ال ر ؛ -

 ارن اج. -
 

 الغالف الزمنً للمادة .4.9
 س 8ااابوعي:    س402الانو : 

 توزٌع الحصص: .5.9

 المجموع مدة الحصص الحصص المكونات

 د 30س و6 د30 3 اللراجا

 د28 د28 6 التراريب

 د28 د28 6 اليرؾ والتشوي  

 د28 د28 6 ال ر  

 د28 د28 6 3لو امبج س  4و6تي رتابية س 

 .د30س و6 د28 4 ارن اج

 ااعاب8 - 9 الم مو 

 
: يتم التناوب علو شية بية التيبيلاب الرتابية حي ااابوعية ااو  وال اني للوشداو وارمبج حي ااابو  ال الرث ملحوظة
 منعا.
 عناصر من المنهجٌة  .6.9

 المجاالت: .3.6.8
لانتية اللاماة والااداة مة  ماني وشدابو تتمشور رر  وشردا منعرا شرو  م را  يتروة برنامج اللؽة العربية حي ر  مة ا

 معية مة الم االب التالية :

 الليم ارابمية والوينية وارناانية؛ -

 الشياا ال لاحية والعنية؛ -

 العلم والترنولو يا؛ -

 شماية البيئةو وشلوم ارنااة؛ -

 واائي االتيا  والتواي ؛ -

 اعية حي اللرية والمدينة؛الم اهر العمرانية واال تم -

 عالم العبشة واليناعة وارنتاء؛ -

 اليشة والتؽنية والريااة واااعار. -

 حي الانة الااداة يتم التوا  حي الم االبو وتناو  مواوعاب تؽني تل  التي تم تناولعا حي الانة اللاماة.
 

 هٌكلة وحدة لغوٌة فً السنتٌن الخامسة والسادسة  .4.6.8
 اير دروس وشدا لؽوية حي الانتية اللاماة والااداة للعيرلة التالية:يلا  اريار العام ل

  القراءة 

 يتم التررير علو  ب ة لنوا  مة النيوص اللرائية هي الو يعية واادبية والماترالةو وحم التوري  التالي:
 

 (5الحصة ) (4الحصة ) (3الحصة) أسابٌع الوحدة

 ااو  الو يعي النص ااو 

 ال اني الو يعي النص ال اني

 اراجا ماترالة لدبي نص ال الث

تتلن اشدع حلراب النص الو يعي منيللا لدرس التراريبو اة تارمنب ال راهرا الترريبيرة لداربو و واال انيلرم  -
 درس التراريب ااتنادا الو نص ايير لاص به.

  ال ة؛يدرء ااتعما  ااااليب امة لن ية اات مار النص الو يعيو ونل  حي الشية ال -

 يعالج نص ماترا  واشد عبر لرب  وشداب؛ -
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( مة الانة الدرااية المليية للتلويم والدعم المو ه ل مير  التبميرن تليرص 34و 42و 68و 6حي اااابي  ) -
شيتاة مة ر  لابو  لمعال ة نص لدبيو وشية الارت مار ميالعراب المتعلمرية مرة الليرص والرترب وشيرة 

 لللراجا الاماعية.

 الصرف والتحوٌلالتراكٌب و 
 تلدم  اهرتاة ترريبيتاة حي ااابوعية ااو  وال اني للوشدا. ونعس ال يج ينيبم علو اليرؾ والتشوي 

وحي ااابو  ال الث تلوم ال واهر اارب  بوااية نص لل ر و يابي بالشرراب حي شية التراريب. ويات مر حري شيرة 
 اليرؾ بتمارية رتابية حي التراريب واليرؾ.

 ل والتطبٌقات الكتابٌة الشك 
تاتؽ  شية ال ر  لابي نص بالشررابو واات ماره علرو مارتويي الععرم والمع رم حلري. وحري شيرة التيبيلراب الرتابيرة 

 تن ر تمارية حي التراريب واليرؾ ترتبي بنعس النص.

 اإلمالء 
انواب اارب  الاابلةو حرإة شيرة واشردا مادام برنامج ارمبج للانتية اللاماة والااداة يؽلب علو حلراته تلويم برامج ال

لإلمبج حي ر  وشدا تعتبرر راحيرة. وحيعرا يرتم ااتشارار اللواعرد المتشرمرة حري ال راهرا ارمبئيرة المارتعدحةو انيبارا مرة 
 بعض النمانء وحي نعس الشية ين ر ن اي تيبيلي رتابي.

  اإلنشاء 
صو تليرص الشيرص الر بث ااولرو للموارو  ااو  يلدم حي ر  وشدا مواوعاة ان ائياة : يعال راة حري ارب شير

 والشيص المتبلية للمواو  ال اني.
 بالنابة لر  مواو  ان ائيو تاتؽ  شيته ااولو لإلعدادو وال انية لإلن ارو وال ال ة للتيشيح.

 التصحٌح 
ن ررائية الترري يررتم ررر  اان ررية الرتابيررةو تيررشح تيررشيشا حوريرراو حرري نعررس الشيررة الترري تن ررر حيعررا. عرردا المشرررراب ار

 تيشيشعا حي الشية اللاية بنل .
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 منهاج اللغة العربٌة )الكفاٌات( فقرات .:
 )ابتدائي( 8و 8و 2و 3:  السنوات    : المتواي السلك

 
يتم التعام  م  مادا اللؽة العربية حي الانواب اارب  للال  المتواي مة التعليم االبتدائي روايلةو يشلم المرتعلم بوااريتعا 

عة مة الرعاياب اااااية المرتبية بالمادا بيعة عامة وم موعة للررع مرة الرعايراب النوعيرة المرتبيرة بالمرونراب م مو
الملتلعة لمادا اللؽة العربية. وتشليم هرنه الرعايراب ال يرتم دحعرة واشرداو لو حري مشيرة مبرررا مرة الارل  المتواري. بر  يرتم 

تشاريس والرتلمسو حاالرتارابو ويروال الرو التراريخ والتعميرم. وارد يتأ ر  بتدرء عبر الانواب اارب  للال و بدجا مة ال
 التعميم بالنابة لبعض الرعاياب النوعية الو مرشلة تعليمية الشلة.

 وحيما يلي  دو  تعييلي بعنه الرعاياب التي يراد تشليلعا حي نعاية الانة الااداة :
 

 الكفاٌات النوعٌة الكفاٌات األساسٌة

 لمأن ٌكون المتع

اررادرا علررو ااررتيعاب الناررم اللؽررو  العيرريح الررن   -
 يعتبر وايلة لاااية حي عملية االندماء اال تماعي؛

اادرا علرو التعبيرر بواارية اللؽرة  رععيا ورتابيرا حري  -
 موااي  متنوعةو ترتبي بوااعه وتلبي شا اته؛

اررادرا علررو اللررراجا والععررم وااررت مار الملررروج علررو  -
 ماتوياب عدا؛

مررة اللواعررد اللؽويررةو اررادرا علررو  متمرنررا مررة عرردد -
ااررررتعمالعا ب ررررر  يررررشيح حرررري لن رررريته اللؽويررررة 
 المنيواة والمرتوبة وحي التواي  الاليم م  الؽير؛

اررادرا علررو ااررتيعاب الم ررا  اللؽررو  وعلررو التمييررر  -
والموارنة بية ماتوياتهو لتنمرو لديره تردري يا اللردرا 

 علو الشرم المنيلي؛

تتبرررر  الم رررراهد  اررررادرا علررررو ااررررتلدام حرررررره حرررري -
ومبش تعررا والتارراؤ  عررة ررر  مررا يعرراية ويبشرر و 

 وعلو الملارنة واالاتنتاء واالاتدال ؛

علررو التعرررؾ علررو اللرريم  -مررة لررب  اللؽررة–اررادرا  -
 .ارابمية والوينية وارناانيةو ليتم لعا حي الوره

علررو التعررتح علررو العررالم  -مررة لررب  اللؽررة–اررادرا  -
 تيوراته؛الترنولو يو حيتم له ويععم 

مرتارربا اللرردرا علررو المبش ررة والملارنررةو والشرررم  -
 والتعبير عة واائ  العم  ال ديدا؛

اررادرا علررو تمييررر لنرروا  الليرراب اادبرريو العلمرريو  -
 اال تماعيو للخ؛

اررادرا علررو تن رريم عملرره وارربي واترره مررة لررب   -
ارن رراراب الرتابيررة والبشرروث اللار يررة الترري يرلررؾ 

 اراتعا.بإن ارهاو ويعتاد علو مم
 

 مكون القراءة  
اررادرا علررو اللررراجا اليررامتةو واللررراجا ال عريررة المتاررمة  -6

ب ودا ااداجو وابمة النيمو وتلوية اليوب تبعا اااليب 
الملروجو م  حعم هنا االيرر حعمرا  يرداو واارتيعاب  وانبره 

 اللعية؛
اررادرا علررو االاررتما  لمررا يلررراه ؼيررره اررراجا  عريررةو مرر و  -4

 حعمه؛

و تعرررؾ وااررت مار لنرروا  النيرروص مررة و يعيررة اررادرا علرر -3
دبيررررة  ررررعرية ون ريررررةو وو يليررررةو وماتراررررلةو وعلميررررةو ل

 وا تماعيةو وتاريليةو وايييةو ملالةو ليبةو للخ؛

اادرا علو اارتؽب  مرا يلررله حري اؼنراج معارحرهو وشيريلته  -2
 المع مية واالرتعا  بماتوع التعبير لديه؛

ث حيررره عرررة مررردلو  و والبشرررن ررردارررادرا علرررو اارررتلدام الم -8
 الرلماب؛

اررادرا علررو ااررت مار النيرروص الملررروجا علررو ماررتوياب  -8
 التعرير وااااليب والتراريب واليرؾ والتشوي  والمع م.

 اادرا علو هيرلة حلراب مة النيوص الملروجا؛ -7

ارررادرا علرررو تشليررر  النيررروص برررإبرار حلراتعرررا وارت ررراؾ  -6
 ااحرار الرئياية واااااية؛

 ض اليور العنية للنيوص اادبية؛اادرا علو تعرؾ بع -9

علررو البشررث عررة  -مررة لررب  النيرروص اللرائيررة–اررادرا  -60
المعلومرراب والمعررارؾ المرملررةو مررا يؽنرري شيرريلته اللؽويررة 
والمعرحيةو ويعوده علو بد  ال عد الناتيو واات مار الوارب 

 حيما ينع ؛

اادرا علو ارراجا وحعرم نيروص ؼيرر النيروص المدرارية  -66
 مليلابو ميويابو للخ(. )ايصو يشؾو م ببو

 : مكون التراكٌب 

اادرا علو تعرؾ وتميير وااتعما  ال ملة المعيداو والععليرة  -64
 واالامية؛

اادرا علو تعررؾ وتمييرر عنايرر ال ملرة الععليرة وارارمية  -63
 ولشوا  اللبر؛

اادرا علرو تعررؾ وتمييرر واارتعما  المعاعير  : حيرهو معرهو  -62
 ا لهو الميلمو به  اهرا واميرا؛

ادرا علرو تعررؾ وتمييرر واارتعما  العاعر  ونائرب العاعر  ا -68
  اهرا واميرا 

اادرا علو تعرؾ وتميير وااتعما  التواب  : النعب الشليلري  -68
 والاببيو التوريدو البد و العيؾ؛

اررادرا علررو تعرررؾ وتمييررر وااررتعما  الرربرم والمتعررد  مررة  -67
 ااحعا ؛

مررة ارادرا علررو تعرررؾ وتمييررر وااررتعما  المبنرري والمعرررب  -66
 اااماج والشروؾ؛
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 اادرا علو تعرؾ وتميير وااتعما  الشا  وال ملة الشالية؛ -69

 اادرا علو تعرؾ وتميير وااتعما  المنادع؛ -40

اررادرا علررو تعرررؾ وتمييررر وااررتعما  الماررت نو بررإال وؼيررر  -46
 واوع؛

اررادرا علررو تعرررؾ وتمييررر وااررتعما  واعررراب المليررور  -44
  المؤنررث والمنلرروص والم نررو و مرر  المررنرر الاررالمو و مرر

 الاالمو وااحعا  اللماة؛

ارررادرا علرررو تعررررؾ وتمييرررر واارررتعما  التمييرررر الملعرررو   -43
 والملشو ؛

اررادرا علررو تعرررؾ وتمييررر وااررتعما  نوايررب الماررار و  -42
 و وارم ماار  واشد؛

 اادرا علو ااتعما  عبماب الترايم ااتعماال يشيشا؛ -48

 اادرا علو تعرؾ وااتعما  ال ملة المؤولة؛ -48

 عرؾ وتميير وااتعما  المااؾ اليه؛اادرا علو ت -47
 رلمة بالشرراب؛ 80اادرا علو ابي نص لؽو  حي شدود  -46

 اادرا علو ارعراب العمود  لل واهر الترريبية للبرنامج. -49

 

 مكون الصرف 

 اادرا علو تميير وتعرؾ لااام الرلمة؛ -30

 اادرا علو تعرؾ وتميير لرمنة العع ؛ -36

 اادرا علو نعي المااي والماار ؛ -34

لو تعررؾ وتمييرر وتشوير  ارارم مرة شيرث ارحرراد اادرا ع -33
 والت نية وال م  والتنرير والتأنيث والتعريؾ والتنرير؛

ارررادرا علرررو تعررررؾ وتمييرررر الارررمير المتيررر  والمارررتتر  -32
 والمنعي ؛

 اادرا علو تعرؾ وتميير وتشوي  العع  اليشيح والمعت ؛ -38

 اادرا علو تعرؾ وتميير وتشوي  العع  الم رد والمريد؛ -38

را علو تعرؾ وتميير ويياؼة وتشوي  المبني للم عو  ااد -37
 والمعلوم؛

اررادرا علررو تعرررؾ وتمييررر ويررياؼة ميرردر ال ب رري وؼيررر  -36
 ال ب ي؛

 اادرا علو تعرؾ وتميير وتشوي  اام ار ارا والمويو ؛ -39

 اادرا علو تعرؾ وتميير المليور والمنلوص والممدود؛ -20

 احعا ؛اادرا علو تعرؾ وتميير المتيرؾ وال امد مة ا -26

اادرا علرو لة ينارب الرو الملتروم بتراج التأنيربو والرو ؼيرر  -24
 المنلوص والممدود )م رد مدل  الو الناب(؛

اادرا علو تعرؾ وتميير ويياؼة الم تلاب : اارم العاعر و  -23
اام المععو و اام الرماةو اام المرراةو اارم التعاري و اارم 

 االة.

 

 مكون اإلمالء  
 "ا " المابواة بالباج والبم؛اادرا علو الرام ارمبئي    -22

اررادرا علررو الراررم ارمبئرري للمبرردوج بررالبم مارربواة بالبرراج  -28
 والبم؛

 اادرا علو الرام ارمبئي للمنوة بالنيب؛ -28

 اادرا علو الرام ارمبئي للتاج المربوية والمباوية؛ -27

 اادرا علو الرام ارمبئي للعمرا حي لو  الرلمة؛ -26

عمررا حري لو  الرلمرة الماربواة اادرا علو الرام ارمبئي لل -29
 بشرؾ؛

 اادرا علو الرام ارمبئي للعمرا حي آلر الرلمة؛  -80

 اادرا علو الرام ارمبئي للعمرا المتواية؛ -86

اادرا علو الرام ارمبئي لدلؾ اللينة حي ااحعا  واااماج  -84
 والشروؾ؛

ارررادرا علرررو الرارررم ارمبئررري لبارررم المنلررروص والممررردود  -83
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 والمليور منونا؛

 ادرا علو الرام ارمبئي لعمرتي الوي  واللي ؛ا -82

 اادرا علو تعرؾ مواا   بوب للؾ "ابة" وشنحعا؛ -88

ارادرا علرو الرارم ارمبئري لربعض الرلمراب ال راا )عمررروو  -88
 هروةو للخ(؛

ارررادرا علرررو تعررررؾ موااررر  شرررنؾ االرررؾ لو الرررواو رارررما  -87
 و بوتعما نيلا؛

ما ارررادرا علرررو تعررررؾ موااررر  ريرررادا الرررواو لو االرررؾ راررر -86
 وشنحعما نيلا.

 

 مكون اإلنشاء 

اادرا علو تر مة لحرارهو والتعبير عنعا عرة يريرم الرتابرة  -89
 الشرا واربدا  ال ليي؛

اادرا علو ااتشاار التعلماب والمرتاباب اللؽوية الارابلةو  -80
 وااتؽبلعا االاتؽب  ااناب حي رتابته اللاية؛

يررم متمرنررا مررة معررارا الرتابررةو ومعال ررة الموارروعاب بتيب -86
التلنيررابو وتو يررؾ الريرريد اللؽررو  ب ررر  اررليمو لتر مررة 

 لحرارهو وتيوير ااحعا  والموااؾ التي تيادحه؛

اررادرا علررو تو يررؾ اااررلوب المنااررب مررة لارراليب الرتابررة  -84
 شرياو لو ارداو لو شواراو للخ؛

اررادرا علررو وارر  تيررميم مواررو  ان ررائي بتشديررد ملدمترره  -83
 وعراه ولاتمته وعنايره؛

تن يم مشرره ارن ائيو وعلو ااتعما  عبمراب  اادرا علو -82
 الترايم حي رتابته؛

 اادرا علو ادراء االات عاداب حي مشرره ارن ائي. -88
 

 



 المناهج التربوية للتعليم االبتدائي

 5: 

 برنامج مادة : اللغة العربٌة )القواعد( فقرات .;
 (ًالسنة الثالثة )ابتدائ   السلك المتوسط 

 اإلمالء الصرف والتحوٌل التراكٌب المجاالت الوحدات األسابٌع

 تقوٌم تشخٌصً 3

4 

 ااولو
 يم اراررررررررربميةلرررررررررال

 والوينية وارناانية

المعيدا: تعرحعا ال ملة 
 وتأييرها

لااررررام الرلمررررة : ااررررمو 
 حع و شرؾ

ا  المارررربواة بالبرررراج 
 والبم )تلديم(

5 
ال ملررة المعيرردا : عبمرراب 

 الترايم

لرمنرررة الععررر  : مررراضو 
 ماار و لمر

 تيبيم

 تلويم ودعم تلويم ودعم تلويم ودعم 6

7 

 ال انية
الشيررررررررررراا ال لاحيرررررررررررة 

 واال تماعية

ال ملرررة الععليررررة : تعرحعررررا 
 وتأييرها

نعي المااي ب "ما" 
 )ما حع (

دلو  الباج والبم علرو 
 المبدوج بالبم )تلديم(

8 
ال ملة الععلية : عنايررها 

 )حع  وحاع (

نعررري المارررار  ب "لرررم 
 )لم يعع (

 تيبيم

 تلويم ودعم عمتلويم ود تلويم ودعم 9

 تقوٌم ودعم ما سبق لجمٌع التالمٌذ :

 دعم خاص أو أنشطة موازٌة ;

30 

 ال ال ة
الديملراييرررة وشلررروم 

 اليع 

ال ملرررررة االارررررمية : تعرحعرررررا 
 وتاييرها

ارررررم المعررررررد والم نرررررو اال
 وال م 

 تنوية النيب )تلديم( 

33 
ال ملررررررررررررة االاررررررررررررمية : 
 عنايرها )مبتدل ولبر(

عرررؾ االاررم النررررا والم
 ب "ا "

 تيبيم 

 تلويم ودعم تلويم ودعم تلويم ودعم 34

35 

 الرابعة
عرررررررررررالم االبتررررررررررررار 

 واربدا 

ال ملررررة ؾ : العاعرررر   رررراهر 
 وامير

 العاع  امير متي 
الترررررررررررراج المربويررررررررررررة 

 والمباوية )تلديم(

36 
ال ملرررة ؾ : المععرررو  بررره 

  اهر وامير

المععرررررو  بررررره ارررررمير 
 متي 

 تيبيم 

 تلويم ودعم لويم ودعمت تلويم ودعم 37

 تقوٌم ودعم ما سبق لجمٌع التالمٌذ 38

 دعم خاص أو أنشطة موازٌة 39

 

 اإلمالء الصرف والتحوٌل التراكٌب األسالٌب الوحدات األسابٌع

3: 

 اللاماة
اللرررررررررررررررررررررررردماب 

 اال تماعية

 العع  الاالم والم رورال ار 
العمرا حري آلرر الرلمرة 

 )تلديم(

 تيبيم اعؾالعع  الم النعب ;3

 تلويم ودعم تلويم ودعم تلويم ودعم 40

43 

 الااداة
التؽنيررررة واليررررشة 

 والريااة

 العع  المعمور العيؾ بالواوو  م
العرررا المتواررية علررو 

 االؾ )تلديم(

 تيبيم العع  الم ا  ال رؾ )بعض ال روؾ( 44

 تلويم ودعم تلويم ودعم تلويم ودعم 45

 مٌع التالمٌذتقوٌم ودعم ما سبق لج 46

 دعم خاص أو أنشطة موازٌة 47

48 

 الاابعة
 التررروارة اليبيعررري

 وشماية البيئة

االارررمية مررر  بعرررض ال ملرررة 
 النوااخ الععلية

 العع  اا وؾ
العمرا المتوارية علرو 

 الواو )تلديم(

49 
ال ملرررة االارررمية مررر  بعرررض 

 النوااخ الشرحية
 تيبيم العع  النااص

 تلويم ودعم عمتلويم ود تلويم ودعم :4

4; 

 ال امنة

عررررررررالم اااررررررررعار 
والرررررررررررررررررررررشبب 

 واالعاب

نيرررررب المارررررار  ب )لةو 
 لة(

 العع  اليشيح : تيبيلاب 
العمرا المتوارية علرو 

 الياج )تلديم(

 تيبيم العع  المعت  : تيبيلاب  رم الماار  ب )لمو ال( 50

 تلويم ودعم تلويم ودعم تلويم ودعم 53

 لجمٌع التالمٌذ تقوٌم ودعم ما سبق 54

 دعم خاص أو أنشطة موازٌة 55

 آخر السنة الدراسٌة تإجراءا 56
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 5; 

 فقرات برنامج مادة اللغة العربٌة )القواعد( .30
 

 * السنة الرابعة )ابتدائً(   السلك المتوسط 

 اإلمالء الصرف والتحوٌل التراكٌب المجاالت الوحدات األسابٌع

 تقوٌم تشخٌصً 3

4 

 ااولو
 ارررررررررربميةيم ارلررررررررررال

 والوينية وارناانية

 العع  الم رد والمريد عناير ال ملة المعيدا
الترررررراج المربويررررررة 
 والمباوية )تلديم(

 عناير ال ملة االامية 5
االارررم المعرررردو الم نررروو 
 ال م و المنرر والمؤنث

 تيبيم

 تلويم ودعم تلويم ودعم تلويم ودعم 6

7 

 ال انية
الشيررررررررررراا ال لاحيرررررررررررة 

 واال تماعية

 العع  اليشيح والمعت  لعع  البرم والمتعد ا
العمررررا المتواررررية 
 علو االؾ )تلديم(

 العاع  ونائب العاع  8
المبنررررررررررري للم عرررررررررررو  

 والمعلوم
 تيبيم

 تلويم ودعم تلويم ودعم تلويم ودعم 9

 تقوٌم ودعم ما سبق لجمٌع التالمٌذ :

 دعم خاص أو أنشطة موازٌة ;

30 

 ال ال ة
وشلررررروم الديملراييرررررة 

 اليع 

 الامائر المتيلة راة وللواتعا
العمررررا المتواررررية 
 علو الواو )تلديم(

 تيبيم الامائر المنعيلة اة وللواتعا 33

 تلويم ودعم تلويم ودعم تلويم ودعم 34

35 

 عالم االبترار واربدا  الرابعة

 المععو  الميلم
نمرررانء مرررة الميرررادر 

 ال ب ية
العمررررا المتواررررية 

 )تلديم( علو الياج

 المععو  ا له 36
نمرررانء مرررة الميرررادر 

 ؼير ال ب ية
 تيبيم

 تلويم ودعم تلويم ودعم تلويم ودعم 37

 تقوٌم ودعم ما سبق لجمٌع التالمٌذ 38

 دعم خاص أو أنشطة موازٌة 39

 

 التحوٌل الصرف التراكٌب األسالٌب الوحدات األسابٌع

3: 

 اللدماب اال تماعية اللاماة

 اام العاع  ب الشليليالنع
العمرا حري آلرر الرلمرة 

 )تلديم(

 تيبيم اام المععو  الشا  معردا ;3

 تلويم ودعم تلويم ودعم تلويم ودعم 40

43 

 الااداة
التؽنيرررررررة واليرررررررشة 

 والريااة

 اام ار ارا المبني والمعرب مة اااماج
االؾ اللينة حي ااحعا  

 )تلديم(

 تيبيم اام المويو  احعا المبني والمعرب مة ا 44

 تلويم ودعم تلويم ودعم تلويم ودعم 45

 تقوٌم ودعم ما سبق لجمٌع التالمٌذ 46

 دعم خاص أو أنشطة موازٌة 47

48 

 الاابعة
 الترررررروارة اليبيعرررررري

 وشماية البيئة

 اعراب الم نو
المعررررررررؾ ب "ا " 

 وبارااحة

االرررررررؾ اللينرررررررة حررررررري 
 اااماج )تلديم(

 تيبيم الماعؾ المنرر الاالماعراب  م   49

 تلويم ودعم تلويم ودعم تلويم ودعم :4

4; 

 ال امنة
عرررررررررررالم ااارررررررررررعار 
 والرشبب واالعاب

 الم ا  نوايب الماار 
االرررررررؾ اللينرررررررة حررررررري 

 الشروؾ )تلديم(

 تيبيم اا وؾ  وارم ماار  واشد 50

 تلويم ودعم تلويم ودعم تلويم ودعم 53

 ق لجمٌع التالمٌذتقوٌم ودعم ما سب 54

 دعم خاص أو أنشطة موازٌة 55

 آخر السنة الدراسٌة تإجراءا 56
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 برنامج مادة اللغة العربٌة )القواعد( فقرات .33
 

 * السنة الخامسة )ابتدائً(   السلك المتوسط 

 اإلمالء الصرف والتحوٌل التراكٌب المجاالت الوحدات األسابٌع

 تقوٌم تشخٌصً 3

4 

 ااولو
 اررررررررررربميةيم ارلرررررررررررال

 والوينية وارناانية

ال ملة ؾ : البرم 
 والمتعد +نائب العاع 

  الم رد والمريد

 اعراب ااحعا  اللماة 5
االاررررررررررم المنلرررررررررروص 
 والمليور والممدود

 

 تلويم ودعما تلويم ودعم 6
التنوية حري المنلروص 
 والمليور والممدود

7 

 الشياا ال لاحية والعنية ال انية

 لشوا  اللبر
معرد والم نو وال م  ال

 المنرر والمؤنث
 

  النررا والمعرحة النوااخ الععلية والشرحية 8

 تلويم ودعم تلويم ودعم 9
التررررررررراج المربويرررررررررة 

 والمباوية

 تقوٌم ودعم ما سبق لجمٌع التالمٌذ :

 دعم خاص أو أنشطة موازٌة ;

30 

 العلم والترنولو يا ال ال ة

   ب يالميدر  المععو  الميلم

  ميدر ؼير ال ب ي المععو  ا له 33

 همرتا الوي  واللي  تلويم ودعم تلويم ودعم 34

35 

 الرابعة
شمايرررة البيئرررة وشلررروم 

 نااةار

  المتيرؾ مة ااحعا  التوريد

  ال امد مة ااحعا  البد  36

 تلويم ودعم تلويم ودعم 37
للرررررؾ "ابرررررة"  بوتعرررررا 

 وشنحعا

 بق لجمٌع التالمٌذتقوٌم ودعم ما س 38

 دعم خاص أو أنشطة موازٌة 39

 

 التحوٌل الصرف التراكٌب األسالٌب الوحدات األسابٌع

3: 

 اللاماة
واررررررائ  االتيررررررا  

 والتواي 

  اام العاع  الشا  وال ملة ال الية

3; 
اعراب  م  المنرر 

 والمؤنث الاالمية
  اام المععو 

 متوايةالعمرا ال تلويم ودعم تلويم ودعم 40

43 

 الااداة

الم ررراهر العمرانيرررة 
واال تماعيررررررة حرررررري 

 اللرية والمدينة

التمييرررررررررررر الملعرررررررررررو  
 والملشو 

ااررم التعارري  مررة الععرر  
 ال ب ي

 

  المااؾ الو ياج المترلم مات نو بإالال 44

 العمرا المتيرحة تلويم ودعم تلويم ودعم 45

 تقوٌم ودعم ما سبق لجمٌع التالمٌذ 46

 خاص أو أنشطة موازٌةدعم  47

48 

 الاابعة
عررررررررررالم العبشررررررررررة 
 واليناعة وارنتاء

  لام الرماة والمراة  المععو  حيه

  اام االة النداج 49

 تلويم ودعم تلويم ودعم :4
االررؾ اللينررة مليررورا 

 وممدودا

4; 

 ال امنة
اليررررررشة والتؽنيررررررة 
 والريااة واااعار

نيرررررررررب المارررررررررار  
 وال ملة المؤولة

  لعع  اليشيحا  لنوا

  لنوا  العع  المعت  العيؾ 50

 تلويم ودعم تلويم ودعم 53
اارررم ار رررارا. رلمررراب 

  ادا )عمرو..(

 تقوٌم ودعم ما سبق لجمٌع التالمٌذ 54

 دعم خاص أو أنشطة موازٌة 55

 آخر السنة الدراسٌة تإجراءا 56
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 فقرات برنامج مادة اللغة العربٌة )القواعد( .34
 * السنة السادسة )ابتدائً(   وسط السلك المت

 اإلمالء الصرف والتحوٌل التراكٌب المجاالت الوحدات األسابٌع

 تقوٌم تشخٌصً 3

4 

 ااولو
 يم اراررررررررررربميةلرررررررررررال

 والوينية وارناانية

  العع  اليشيح البرم والمتعدع

  العع  المعت  : الم ا  المبني للمعلوم والم عو  5

 م ودعمتلويا تلويم ودعم 6
تنررررررروية المليرررررررور 
 والمنلوص والممدود

7 

 الشياا ال لاحية والعنية ال انية

 النوااخ الععلية والشرحية
العع  المعت  : 

 اا وؾ
 

 المععو  الميلم وا له  8
الععررررررررر  المعتررررررررر  : 

 النااص
 

 تلويم ودعم تلويم ودعم 9
الترررررررراج المربويررررررررة 

 والمباوية

 مٌذتقوٌم ودعم ما سبق لجمٌع التال :

 دعم خاص أو أنشطة موازٌة ;

30 

 العلوم والترنولو يا ال ال ة

  الم رد والمريد النعب الشليلي والاببي

 البد  33
المليور والمنلروص 

 والممدود
 

 تلويم ودعم تلويم ودعم 34
همرترررررررررا الويررررررررر  
 واللي  وللؾ )ابة(

35 

 الرابعة
شمايرررة البيئرررة وشلررروم 

 ارنااة

  مريدالم رد وال التوريد

 الناب : مدل  المععو  معه 36

شررررررررنؾ االررررررررؾ لو 
الرررواوو ريرررادا الررربمو 
 ريادا الواو لو االؾ

  تلويم ودعم تلويم ودعم 37

 تقوٌم ودعم ما سبق لجمٌع التالمٌذ 38

 دعم خاص أو أنشطة موازٌة 39

 

 التحوٌل الصرف التراكٌب األسالٌب الوحدات األسابٌع

3: 

 اللاماة
 التيرررررررررررا وارررررررررررائ  ا
 والتواي 

  اام االة الشا  وال ملة الشالية

  اام العاع  والمععو  المنادع ;3

  تلويم ودعم تلويم ودعم 40

43 

 الااداة

الم رررررررراهر العمرانيررررررررة 
واال تماعيررة حرري اللريررة 

 والمدينة

التمييرررررررررر الملعرررررررررو  
 والملشو 

ااررررم التعارررري  ال ب رررري 
 وؼير ال ب ي

 العرا المتواية 

  العدد والمعدود يير العددتم 44

 العمرا المتيرحة تلويم ودعم تلويم ودعم 45

 تقوٌم ودعم ما سبق لجمٌع التالمٌذ 46

 دعم خاص أو أنشطة موازٌة 47

48 

 الاابعة
عررالم العبشررة واليررناعة 

 وارنتاء

  اام الرماة والمراة المات نو باال

 المات نو بؽير واوع 49
ميدر ال ب ي وؼير 

 ل ب يا
 

 تلويم ودعم تلويم ودعم :4
االرررررررررررؾ اللينرررررررررررة 
 مليورا وممدودا

4; 

 ال امنة
اليرررررررررررشة والتؽنيرررررررررررة 

 والريااة واااعار

  دعم عام دعم عام

  دعم عام دعم عام 50

 دعم عام دعم عام دعم عام 53

 تقوٌم ودعم ما سبق لجمٌع التالمٌذ 54

 دعم خاص أو أنشطة موازٌة 55

 آخر السنة الدراسٌة تإجراءا 56

 



 المناهج التربوية للتعليم االبتدائي

 64 

 منهاج النشاط العلمً 
 

 بطاقة وصفٌة لبرنامج النشاط العلمً .3
 

 )ابتدائي( 8و 8و 2و 3و 4و 6:  السنوات   : اااااي والمتواي  السلكان
 

 المكونات : دروس متسلسلة ومندمجة فً  .3.3
 العلوم العيريائية  -
 علوم الشياا واارض -

 
 الغالف الزمنً للمادة  .4.3
 د 30ااعة.  6:  األسبوعً    ااعة  86:  السنوي 
 

 التوزٌع األسبوعً للحصص  .5.3

 المجموع مدة الحصة عدد الحصص

 دايلة 30ااعة  6 دايلة 28 4

 
 تقدٌم منهاج النشاط العلمً : .6.3

و ية. يتروة برنامج الن اي العلمي للالرية اااااي والمتواي مة التعليم االبتدائي مة مواوعابو  لعا حيريائية لو بيول
لما ال يولو يةو حتعرؾ شاورا مشدودا. وهنا االلتيار ينا م والرعايراب المرراد تشليلعرا بواارية دروس الن راي العلمري 

 حي هنه المرشلة التعليمية.

تتناو  الموااي  المدر ة معاهيم لاااية رمععوم الماداو الشيااو الرماةو الاببيةو للخو ومرادام المرتعلم ال يارتيي  اارتيعاب 
ه المعاهيم دحعة واشداو وال علو امتداد انة واشداو حإة تلديمعا يتم عبر انواب عديدا وحم تردرء مشررم يراعري اردراب نه

 المتعلم العرريةو والتدرء المنيلي للمادا العلمية مة شيث ترابي مواايععا وتراملعا.

الارنة ااولروو و مانيرة حري رر  مرة يتروة برنامج ر  انة مة عدد مة المواوعابو المشرددا حري اربعة مواروعاب حري 
 الانواب ال انية وال ال ة واللاماةو وع را حي الانة الرابعةو ولماة مواوعاب حي الانة الااداة.

منعا تاعية دايلة ملامة الو شيتية. وبعد تلرديم ارتة الواشد  ندرااو ياتؽرم تنعي 42يتم تعري  مواوعاب ر  انة الو 
دايلة ملامة بدورها الو شيتية للتلويم والدعمو ياتعيد مة لن يتعا ر  التبمين. يلي نلر  دروس تأتي واعة مدتعا تاعوة 

 لابو  الدعم اللاص الن  ياتعيد مة لن يته ؼير المتمرنية. لما ال ريشة المتمرنةو حتنيرؾ الو الليام بأن ية موارية.

 

 للسنة األولى ابتدائًبرنامج النشاط العلمً  فقرات .4

 
 ىالدورة األول

 الحواس .3
 التعرؾ علو اا ياج بوااية الشواس: -

 اللمس؛ -
 البير. -

 ارت اؾ اا اام عة يريم لايياب اللوة وال ر  والنو . -

 التعرؾ علو اا ياج بوااية شواس: -

 الام ؛ -
 ال م؛ -

 النوم. -

 ابرار البعد اليشي حي معال ة موااي  الشواس بربي و ائؾ هنه االيرا بال انب اليشي؛ -
 لتي تيرل علو اليبيعة حي حي  اللريؾ.ابرار التؽيراب ا -
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 الحركة .4
 التميير بية الشررة والتنل . -

 ارت اؾ تنو  ااواا  التي يتلنها ال ام ل ناج الشررة؛ -
 التعرؾ علو دور المعاي  حي لداج م موعة مة الشرراب؛ -

 تميير ااادام مة لب  اا ار التي تللععا؛ -

 و مائيو هوائي(؛ااتر اؾ لوااي التنل  عند الشيواناب )بر  -

 التعرؾ علو لعااج التنل  عند بعض الشيواناب )ل نشةو اوائمو ليراؾو رعانؾ(؛ -

 التعرؾ علو لنماي التنل  عند الشيواناب ) ر و اعرو عومو ييراة(؛ -
 ربي الو يعة بالعاو الماؤو  عة الشررة. -

 الزمن  .5
 الترتيب الرمني لدشداث : -

 التعبير ال ععي عند التعااب المنت م؛ -
 تشديد مراش  شدث معية معيش؛ -
 ابرار التؽيراب التي تيرل علو اليبيعة حي حي  ال تاج؛ -
 معرحة ترامة لشداث ملتلعة معي ة. -

 

 الدورة الثانٌة
 التربٌة الغذائٌة .6

 التعرؾ علو لنوا  ااؼنية التي يتناولعا ارنااة؛ -
 ترتيب م موعة مة ااؼنية شاب التياراب ملتلعة؛ -

 رمة انيباا مة اريلا  البيولو ي؛دعم وتن يم مععوم ال -

 تلمس لولي لعوائد الؽناج بالنابة ل ام ارنااة؛ -

 ارت اؾ تنو  اان مة الؽنائية عند الشيواناب بأالوب مباي؛ -

 التعرؾ علو مععوم الشيواة العا ب والشيواة البشم؛ -

 تلييي الالة ؼنائية بايية انيباا مة الواا  المعيش لو مة ميادر للرع؛ -

 ار التؽيراب التي تيرل علو اليبيعة حي حي  الربي .ابر -

 التنفس .7
 تشديد عملية التنعس حي شررتي ال عيم والرحير؛ -
 مبش ة تؽيير ش م اللعص اليدر  لب  التنعس. -

 ارت اؾ الماال  التنعاية العليا؛ -

 ارت اؾ لهمية التنعس بالنابة لإلنااة. -

 الضوء .8
 ربي ال   بو ود منب  اوئي وشا ر؛ -
 اا اام الو  عاحة ومعتمة.تينيؾ  -

 الماء والطبٌعة-  .9

 تامية ميادر المياه؛ -

 التعرؾ علو لو ه ااتعماالب الماج؛ -

 الوعي بأهمية الماج رميدر لاااي للشياا؛ -

 التعرؾ علو اليبيعة مة لب  مروناتعا؛ -

 التميير بية اا ياج اليبيعية وؼير اليبيعية؛ -

 ترتيب مروناب اليبيعة؛ -

 ي تيرل حي حي  الييؾ علو اليبيعة.ابرار التؽيراب الت -
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 برنامج النشاط العلمً للسنة الثانٌة ابتدائً فقرات .5
 الدورة األولى

 الزمن  .3
 التعرؾ علو التعااب المنت م ايام ااابو  وال عر؛ -
 التعرؾ علو الانة الميبدية والع رية؛ -

 التعرؾ علو بعض ل راج الااعة؛ -

 نية.اراجا للااعة العادية والااعة ارلرترو -

 الحواس .4
 التميير بية اشااااب الاؽي واالم والشرارا بوااية شااة اللمس؛ -
 الملارنة بية ارشااس بالشرارا بااتعما  معرداب بارد االة؛ -
 المشاح ة علو يشة الشواس؛ -
 التعرؾ علو ترام  الشواس حيما بينعا ل ناج ااتر اؾ العالم اللار ي. -

 حاالت المادة .5
 ة؛التعرؾ علو الشالة اليلب -
 ادرا  الشالة اليلبة لمادا حي لواا  ملتلعة؛ -

 التعرؾ علو الشالة الاائلة؛ -
 التعرؾ علو الشالة الؽارية. -

 الهضم .6
 تشلي   اهرا الماػ  اهريا؛ -
 ارت اؾ تنو  اااناة تبعا لو ائععا؛ -

 ويؾ بعض يرائم شيو  الشيواناب علو الؽناج؛ -

 التعرؾ علو بعض لااليب وااية اااناة؛ -

 راش  النمو لدع ارنااة والشيواة والنباب؛ترتيب لهم م -

 ااتنتاء لة النمو  اهرا تعم الرائناب الشية؛ -

 الحركة .7
 تشديد موا  لهم معاي  ال ام؛ -
 التميير بية شرراب لنوا  ملتلعة مة معاي  ال ام؛ -
 التعرؾ علو لهمية المعاي  حي شدوث ملتلؾ الشرراب. -
 

 الدورة الثانٌة 
 النباتات  .8

 راج الرئياية للنباتاب؛التعرؾ علو اا  -
 التعرؾ علو و ود ل را  ملتلعة ل نور وايلاة ولورام النباتاب؛ -
 تميير ااعااج النباتية التي تؤر  مة يرؾ ارنااة. -

 الصوت  .9

 تلريب مععوم اليوب مة لب  لم لة بايية؛ -

 التعرؾ علو بعض اا ياج لو لايياتعا انيباا مة اايواب التي تشد عا؛ -

 اليوب؛تشديد ميادر  -

 التعرؾ علو بعض لايياب اليوب؛ -

 انت ار اليوب. -

 الحركة .:
 التعرؾ علو ملتلؾ ارمراناب التي تتيشعا اليد؛ -
التعرؾ علو تنو  شرراب التنل  عند الشيواناب وااواا  التي تتلنها ليراؾ الشيواناب التي تلعر وااعااج التري  -

 تااعدها علو نل ؛

 ب علو العوم؛تشديد ااعااج التي تااعد الشيوانا -

 تريؾ لعااج الشيواناب علو الييراة؛ -

 التنل  عند الشيواناب الراشعة. -
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 للسنة الثالثة ابتدائًبرنامج النشاط العلمً  فقرات .6

 
 الدورة األولى 

 التكاثر  .3
 التعرؾ علو ريعية الترا ر عند النباتاب بوااية البنور. -

 خاصٌات األجسام الصلبة والسائلة والغازٌة. .4

 رةدرجة الحرا .5
 التعرؾ علو ريعية تيعيد لو تنري  الاائ  حي المشرار؛ -
 التعرؾ علو در ة الشرارا؛ -
 ااتعما  المشرار اليبي. -

 الكهرباء  .6
 التعرؾ علو اادواب الماتعملة حي دارا رعربائية بايية )البياريةو لاب  الربيو الميبا (؛ -

 التعرؾ علو المويبب والعوار ؛ -

 الدارا الرعربائية البايية. -

 
 الدورة الثانٌة 

 الضوء  .7
 اا اام ال عاحة؛ -
 اا اام نيؾ ال عاحة؛ -
 اا اام المعتمة؛ -
 ال ب ؛ -
 التعرؾ علو المواد التي تعرس الاوج والمواد التي ال تعرس الاوج. -

 الحركة  .8
 التعرؾ علو ريعية التنل  عند بعض الشيواناب. -

 التنفس  .9
 التعرؾ علو التنعس عند ارنااة؛ -
 نعاي علو ماتوع بعض اا  ار.التباد  الؽار  الت -

 التغذٌة  .:
 ترييؾ ن ام اااناة عند العوا ب؛ -
 ترييؾ ن ام اااناة عند اللواشم؛ -
 ترييؾ ن ام اااناة عند اللوارب؛ -
 التعرؾ علو ابا  ؼنائية. -
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 للسنة الرابعة ابتدائًبرنامج النشاط العلمً  فقرات .7

 
 الدورة األولى

 الغازات .3
 العواج؛ -
 ؼاراب للرع؛ -
 ياب الم تررة للؽاراب.اللاي -

 التغذٌة .4
 الو بة الؽنائية؛ -
 تلمس عملية العام؛ -
 مععوم اانبوب العامي. -

 الحركة  .5
 تريؾ ااعااج عند الشيواناب التي تعيش حي الماج. -

 الحرارة .6
 التباد  الشرار ؛ -
 التمدد؛ -

 تغٌرات الحالة .7
 مة يلب الو اائ ؛ -
 مة اائ  الو ؼار. -

 دورة الحٌاة .8
 دورا شياا نباب؛ -
 شياا شيواة )تربية ش را(دورا  -

 
 الدورة الثانٌة

 تصنٌف الحٌوانات الفقرٌة .9

 النباتات .:
 تيور الرهرا الو  مرا. -

 الماء والطبٌعة .;
 ااتعما  الماج مة يرؾ ارنااة؛ -
 تلوث الماج؛ -

 التشايس بأهمية المشاح ة علو الماج؛ -
 التعرؾ علو الرائناب الشية حي اليبيعة. -

 الكهرباء .30
 يية؛الدارا الرعربائية البا -
 عناير الدارا الرعربائية البايية؛ -
 ترريب الدارا الرعربائية البايية؛ -
 تم ي  الدارا الرعربائية البايية  -
 الترريب علو التوالي؛ -
 الترريب علو التوار . -
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 للسنة الخامسة ابتدائًبرنامج النشاط العلمً  فقرات .8
 

 الدورة األولى 
 الذوبان والخالئط .3

 التعرؾ علو اللليي؛ -
 لو لنوا  اللبئي؛التعرؾ ع -
 حي  مروناب اللليي )التيعيةو التر يحو التبلر(؛ -
 الم روباب الؽارية. -

 التكاثر عند الحٌوانات .4
 التعرؾ علو لعااج التوالد عند بعض الشيواناب. -

 الطبٌعة .5
 نرر لهم العبااب المتبادلة بية بعض مروناب الؽابة؛ -
 التشايس بأهمية الواي الؽابو ؛ -
 لؽابة؛المااهمة حي شماية ا -
 الؽابة ميدر لليااة. -

 الضوء .6
 تيبيلاب االنت ار الماتليمي للاوج )العلبة الم لمة(؛ -
 تلريب مععوم اليورا. -
 

 الدورة الثانٌة
 التوازن .7

 التعرؾ علو مععوم التوارة؛ -
 التعرؾ علو  روي التوارة؛ -
 تو يؾ مععوم التوارة حي م االب ملتلعة؛ -
 التعرؾ علو ل را  الموارة؛ -
 م يلب لو اائ  بوااية الميراة.تعيية ر لة  ا -

 الحركة .8
 الملارنة بية شرراب الم ي وال ر ؛ -
 تشديد لهم المعاي  حي تاعي  الشرراب؛ -
 ارت اؾ لهمية المعاي  حي تاعي  الشرراب؛ -
 التعرؾ علو دور العابب حي اشداث الشررة. -

 التغذٌة .9
 التعرؾ علو الالو  الؽنائي عند الشيواة؛ -
 لبعض الشيواناب العا بة والبشمة؛ ملارنة اللايياب الم تررة -
 تلييي ابا  و براب ؼنائية. -

 الضوء .:
 تشلي  وترريب الاوج؛ -
 االواة. -
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 للسنة السادسة ابتدائًبرنامج النشاط العلمً  .9
 

 الدورة األولى
 الكهرباء .3

 التعرؾ علو الدارا الرعربائية بالمنر ؛ -
 تم ي  الدارا الرعربائية؛ -
 ؛دور ااي  التيار ودور اليعيرا -
 ترريب دارا رعربائية علو التوالي وعلو التوار ؛ -
 لليار التيار الرعربائي. -

 التربة .4
 التعرؾ علو ترريب التربة وتشديد مواععا مة لب  مناوالب وت ارب بايية؛ -

 العوام  الماببة لشث التربة وشمايتعا؛ -
 دور التربة حي العبشة. -

 الطاقة واستعماالتها .5
 لهم ميادر اليااة؛ -

 ليااة :بعض لنوا  ا -
 اليااة الرعربائية؛ -
 اليااة الشرارية. -

 تشوالب اليااة : -
 تشو  اليااة الرعربائية الو يااة شرارية؛ -

 التشايس بأهمية المشاح ة علو اليااة.  -
 الدورة الثانٌة

 الضغط .6
 ابرار اؽي ؼار مة لب  مناوالب بايية؛ -
 الاؽي ال و  وعباته بتؽيراب ال و. -

 الفلك .7
 و  نعاعا؛دوراة الررا ااراية ش -
 دوراة اارض شو  ال مس؛ -
 تعااب اللي  والنعار؛ -
 تعااب العيو  ااربعة؛ -
 ليوار اللمر؛ -
 التميير بية الروارب والن وم. -

 


