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 ٔصف انثشَايذ األكادًٚٙ 

يوفر وصف البرنامج األكاديمي هذا  ايجازًا مقتضيًا ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب 
 ة . ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن البرنامجتحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاح

 

ٗ /  انًؤصضخ انزؼهًٛٛخ .1   ٔصاسج انتؼهٛى انؼانٙ ٔانثـحج انؼهًٙرايؼح دٚان

 كهٛح انتشتٛح نهؼهٕو اإلَغاَّٛح انمضى انغبيؼٙ / انًشكز  .2

أٔ  اصى انجشَبيظ األكبدًٚٙ .3

  انًُٓٙ
 كهٛح انتشتٛح نهؼهٕو اإلَغاَّٛح/ انهغح انؼشتّٛحقغى 

 تانهغح انؼشتٛح ٔآداتٓا يارغتٛش انشٓبدح انُٓبئٛخ اصى  .4

 :انُظبو انذساصٙ .5
٘ / يمشساد/ أخشٖ    صُٕ

 انُظاو انغُٕ٘

 اػتًاد يؼاٚٛش االتحاد نهزايؼاخ انؼشتٛح انًؼزًذ   ثشَبيظ االػزًبد .6

ٖ فٙ انذٔنح ٔصاسج  انًؤصشاد انخبسعٛخ األخشٖ  .7  انتشتٛح / يؤعغاخ اخش

 2/9/9102 ربسٚخ إػذاد انٕطف  .8

    :  أْذاف انجشَبيظ األكبدًٚٙ .9
 

عؼم انًُزظ انز٘ ٚزًخض ػٍ لضى انهغخ انؼشثٛخ فٙ كهٛخ انزشثٛخ ػُظش فؼبل فٙ خذيخ انًغزًغ 
 .افضم انًضزٕٚبد انؼهًٛخ ٔانزشثٕٚخ ٔرٕطٛم انشصبنخ انزشثٕٚخ انًطهٕثخ فٙ اػالء 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى انًطهٕثخ ٔطشائك انزؼهٛى انجشَبيظيخشعبد   .11
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 االْذاف انًؼشفٛخ  -ا

1 -  ٘ ٗ انًؼشفخ ٔانفٓى نإلطبس انفكش  .        انؼشثٛخ انؼبيخنًبدح رًكٍٛ انطهجخ يٍ انحظٕل ػه
ٙ انًذاسس انضبَٕٚخ . -2  اػذاد انطهجخ اػذادا" َفضٛب" ٔرشثٕٚب" نًُٓخ انزذسٚش ف

 فٙ انًذاسس انضبَٕٚخنؼشثٛخ انؼبيخ اسٚش يبدح اػذاد انطهجخ اػذادا" َفضٛب" ٔرشثٕٚب" نًُٓخ رذ  -3
 

 جشَبيظ انخبطخ ثبن ٛخانًٓبساراألْذاف  –ة 
ٙ داخم انظف انًذسصٙ. -1 ٗ انغبَت انزطجٛم  ٚحذد آنٛخ َمم انًؼشفخ انُظشٚخ ان
 داخم انظف انًذسصٙ . انظشفٚطجك اصزشارٛغٛبد  -2
3- . ٌ  ٚطجك االصبنٛت انًُبصجخ نهزمهٛم يٍ أصش انُضٛب
     ٚبد انزؼهى فٙ انًٕالف انزؼهًٛٛخ .ٚطجك َظش  -4

 طشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى      

رزٔٚذ انطهجخ ثبألصبصٛبد ٔانًٕاضٛغ انًزؼهمخ ثبنًؼشفخ اصزخذاو طشٚمخ االنمبء ٔانًحبضشح فٙ  -1

ٙ ) أ (  . انًٕضحخ ف
ٍ لجم ارٕضٛح انًٕاد انذساصٛخ يٍ خالل طشٚمخ االصزغٕاة  ٔانًُبلشخ ٚزى  -2   .نكبدس االكبدًٚٙٔششحٓب ي
ٗ انشجكخ انذٔنٛخ نهًؼهٕيبرٛخ  ٔ انطهجخ ثزٚبسح انًكزجخ رٕعّٛ -3   .انًؼهٕيبد ٔانحمبئكنهحظٕل ػه

 طشائك انزمٛٛى      

 % ايزحبَبد فظهٛخ , ٔٚؤخز ثُظش االػزجبس انًٕاظجخ ٔانًشبسكخ انٕٛيٛخ .41

 % اخزجبساد َٓبٚخ انفظم انذساصٙ . 61

  ٛخ ٔانمًٛٛخاألْذاف انٕعذاَ-ط
ٗ  انؼشثٛخ انؼبيخانًٕضٕػبد رحهٛم ثؼض  -1  . ثُٛخ انكهًخ ٔيؼشفخ اطٕنٓبنهٕلٕف ػه
2-  ٍ ٌ ثٛ  . ٔيذٖ رطٕسْب  ؼشثٛخ انؼبيخيٕضٕػبد انٚمبس

 انًشٕٓسٍٚ. ٔانُحٌٍٕٕٚٛ ٛانؼهًبء انظشفٛٚمٛى  -3
ٍ ٚفضش اصجبة  -4   .   انكهًخ ٔانغًهخ ٔانؼجبسحاالخزالف ثٛ

 

 ؼهى طشائك انزؼهٛى ٔانز    

 ركهٛف انطهجخ ثؼًم رمبسٚش فًٛب ٚخض انًحبضشح انًزذأنخ  ٔاظٓبس  اًْٛزٓب . -1

 اصزغٕاة انطهجخ يٍ خالل يغًٕػخ يٍ االصئهخ انزفكٛشٚخ )كٛف,نًبرا,اٍٚ,ا٘( نجؼض انًٕاضٛغ . -2
ّ انطبنت ضًُٓب ٔرظحح يؼهٕيبرّ ارا اخطأ. -3  رشكٛم حهمبد َمبشٛخ ٚكبفئ ػهٗ اعبثز

 ثُبء طشق انزفكٛش ٔانزحهٛم نذٚٓى . رذسٚش انطهجخ كٛفٛخ -4

 طشائك انزمٛٛى    
 
ٍ خالل يكبفئخ انًزمذو ثبنذسعبد. -1 ٍ انطهجخ ي  اصبسح ػُظش انزحفٛز ثٛ

2- .  ٙ ٙ أٔ انُٓبئ ٌ  انٕٛي  احزضبة االعبثخ انظحٛحخ كئعبثخ ًَٕرعٛخ يؼزًذح فٙ االيزحب
ٍ نذٚٓى كفبءح عٛذح ثًب ٚزالئى ٔيزطهجبد انمضى -3  .  دػى انطهجخ انزٚ

 
 
 

 انًشحهخ االٔنٗ ( صُخ ٔاحذح فمظ)  ٔيذرّ  ثُٛخ انجشَبيظ  .11

 انًشحهخ انذساصٛخ
سيز انًمشس 
 أٔ انًضبق

 اصى انًمشس أٔ انًضبق
 انضبػبد انًؼزًذح
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 ػًهٙ َظش٘

 ٔنٗاالهخ انًشح

 
 صبػخ صُٕٚب  (  61) انؼشثٛخ انؼبيخ

( صبػخ نكم 2ثٕالغ )

 شؼجخ

 ال ٕٚعذ

    

    

    

 

 انزخطٛظ نهزطٕس انشخظٙ .12

 .ان المنهج ينفي ان يراعي ميول الطلبة واتجاهاتهم وحاجاتهم ومشكالتهم  -0

بين اساليب التعلم وبين خصائص  توافق ان المنهج ينبغي ان يكون متكيفا" مع حاضر الطلبة ومستقبلهم , وان يكون  -9
 نمو الطلبة .

يضيف  واالستاذ المتمكنبالتدريسي,  -اوال–لطالب يتأثر ان يكون التدريسي ذو شخصية مؤثرة في طلبته, كون ا -3
 اسلوب خاص لشخصية الطالب في التدريس.

 التحديث الدوري  )السنوي( لخطط التدريب المعتمدة . -4

 انًؼٓذ(األَظًخ انًزؼهمخ ثبالنزحبق ثبنكهٛخ أٔ  غ)ٔضيؼٛبس انمجٕل  .13

 القبول مركزي -0

 رغبة الطالب. -9
 .المعدل التنافسي بين األقسام -3

 

ٍ انجشَبيظ .14  أْى يظبدس انًؼهٕيبد ػ

 .الصرف طابق آخر متطلبات الدراسة في تخصص الكتب, الدوريات , الرسائل واالطاريح الجامعية التي ت -0
 شبكة المعلومات الدولية . -0

 الخبرة الشخصية للقائم بتدريس المقرر .  -9
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 يخطظ يٓاساخ انًُٓذ

 ًخشراخ انتؼهى انفشدٚح يٍ انثشَايذ انخاضؼح نهتقٛٛىٚشرٗ ٔضغ اشاسج فٙ انًشتؼاخ انًقاتهح ن

 يخشراخ انتؼهى انًطهٕتح يٍ انثشَايذ 

انغُح / 

 انًغتٕٖ
 اعى انًقشس سيض انًقشس

 أعاعٙ

 أو اختٛاس٘

 األْذاف انًؼشفٛح
األْذاف انًٓاساتٛح 

 انخاصح تانثشَايذ
األْذاف انٕرذاَٛح 

 ٔانقًٛٛح

انتأْٛهٛح انًٓاساخ انؼايح ٔ

 نحانًُقٕ

)انًٓاساخ األخشٖ انًتؼهقح 

تقاتهٛح انتٕظٛف ٔانتطٕس 

 (انشخصٙ

 4د 3د 2د 1د 4د 3د 2د 1د 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ

 √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ اختٛاس٘ انؼشتٛح انؼايح  انخانخح
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 نًقشسًٕرد ٔصف اَ

  و. اَؼاو رثاس ػثذ

 ٔصف انًقشس

 

ٗ /  ٛخانًؤصضخ انزؼهًٛ .1   ٔصاسج انتؼهٛى انؼانٙ ٔانثـحج انؼهًٙرايؼح دٚان

 / قغى انهغح انؼشتٛح كهٛح انتشتٛح نهؼهٕو اإلَغاَّٛح / انًشكز انؼهًٙانمضى  .2

  اصى / سيز انًمشس .3

 األٔنٗطهثح انًشحهح  أشكبل انحضٕس انًزبحخ .4

 انغُٕ٘ انفظم / انضُخ .5

 )انكهٙ(ػذد انضبػبد انذساصٛخ  .6
 ( عاػح نكم شؼثح2/ تٕاقغ  ) (    عاػح66)  

 

 2/9/9102 ربسٚخ إػذاد ْزا انٕطف  .7

 أْذاف انًمشس .8

 .هغخ انؼشثٛخاناػذاد انطهجخ نزذسٚش يبدح  -1

ٙ يغبل انجحش  -2 ٍ ف ٍ ػهًٛٛ  .انهغخ انؼشثٛخفٙ يبدح اػذاد ثبحضٛ

 .انهغخ انؼشثٛخٔانزمبسٚش فٙ يبدح  اعشاء انجحٕس  -3

 

 
 
 
 

 
 

 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 البرنامج.
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 ائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛىٔطش انًمشسيخشعبد  .9

  األْذاف انًؼشفٛخ -أ
 . ٔانُحٕ انظشفٚؼشف يفٕٓو  -1
ٍ اًْٛخ دساصخ  -2  .ٔانُحٕ انظشفٚجٛ

 (.ٔانُحٕ ) انظشفٚحذد اْذاف انذساصخ نٓزا انًمشس -3
ٍ اْذاف دساصخ  -4  .ٔانُحٕ انظشفًٚٛز ثٛ

ِ انًبدح  -5  .انظشف ٔانُحٕ ٕٚضح خظبئض دساصخ ْز
 .ٔانُحٕ انظشفٕاعت رضهٛظ انضٕء ػهٛٓب ضًٍ دساصخ يبدح ٚحذد انخظبئض انًًٓخ ٔان -6

   
  األْذاف انًٓبسارٛخ انخبطخ ثبنًمشس  -ة 

 انظشففٙ حقٕل االدب انًختهفح ٔالعًٛا  ٚكتة ٔسقح تحخٛح , ٔكتاتح تحٕث ٔدساعاخ يتخصصح  -1

 ٔانُحٕ.

قذٚح يتٕعطح حفع اعًاء ٔشخصٛاخ ٔقصائذ تاسصج ألدتاء ٔشؼشاء ٔتغتخذو يصطهحاخ نغٕٚح َٔ -2

 ٔػانٛح انًغتٕٖ تًا ٚالئى طثٛؼح انذسط .

 . ٔانُحٕ انظشفتؼهى طشائق تذسٚظ يادج  -3

 طشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى      

 انًحبضشح انًؼذنخ -1
 انًُبلشخ . -2
 االصزغٕاة . -3
4- . ٙ  انؼظف انزُْ
 االصئهخ انزحفٛزٚخ .  -5

 

 طشائك انزمٛٛى      

 زجبس انًٕاظجخ ٔانًشبسكخ انٕٛيٛخ .% ايزحبَبد فظهٛخ , ٔٚؤخز ثُظش االػ 41   -1

2- 61. ٙ  %  اخزجبساد َٓبٚخ انفظم انذساص

 
 األْذاف انٕعذاَٛخ ٔانمًٛٛخ -ط

ٙ رطٕس ػهى انظشف انزؼشٚف ثأصش  -1  . انهغخ انؼشثٛخف
٘ االْزًبو انفبػم ثذساصخ يبدح  -2  .ٔانُحٕ  انظشفٚجذ
ٕ ػًهٛخ انزؼهى . -3  رًُٛخ االرغبْبد االٚغبثٛخ َح
ٙ ػًهٛخ انزؼهى ٔانزؼهٛى .ثًب ٚخض انًمشس .رؼذٚم االرغبْب -4   د انضهجٛخ ف

  

 طشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى     

1- . ٙ  انؼظف انزُْ
 انًُبلشخ . -2
 االصئهخ انًزشؼجخ فٙ االخزظبص . -3

 طشائك انزمٛٛى    

 

 انًكبفئخ ٔانزحفٛز فٙ سفغ انًؼُٕٚبد يٍ خالل انذسعبد انًحزضجخ ضًٍ انزمٛٛى انٕٛيٙ . 
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ٙ (انزأْٛهٛخ د  انؼبيخ ٔانًٓبسا-د   انًُمٕنخ ) انًٓبساد األخشٖ انًزؼهمخ ثمبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕس انشخظ
 يشاعؼخ انخطٕاد انضبثمخ ٔيخشعبرٓب . -1
ٍ طشٚك انكزت ٔانذٔسٚبد . -2 ٗ انًضزغذاد انؼهًٛخ ٔاالدثٛخ ػ  االطالع ػه
ٙ يغبل االخزظبص . -3    االطالع انًزٕاطم ػهٗ شجكخ انًؼهٕيبد انذٔنٛخ ف
اعشاء انًضبعالد ٔانحهمبد انُمبشٛخ يغ رٔ٘ االخزظبص انذلٛك ثذافغ رطٕٚش انًؼشفخ   -4

  ٔانًؼهٕيبد انشخظٛخ .

 ثُٛخ انًمشس .11

 يخشعبد انزؼهى انًطهٕثخ انغاػاخ األصجٕع
اصى انٕحذح / أٔ 

 انًٕضٕع
 طشٚمخ انزمٛٛى طشٚمخ انزؼهٛى

 االسبوع األول
 
 2 

ضثظ انطهثح نٓزا انًٕضٕع 

َظشًّّٚا ٔ تطثٛقًّّٛا ٔ ٔ فًّٓ 

قذستٓى ػهٗ إدساكٓا ٔ 

اعتٛؼاتٓا ٔ تحٕٚهٓا انٗ 

ا َٔقم ْزِ  ًًّ ا ٔتكهّ ًًّ يهكح فٓ

 انًؼشفح نآلخشٍٚ 

ترتيب الحروف 
العربية)الهجائية 

والصوتية 
 واالبجدية(

 ػشض تقذًٚٙ (1)

 ( يُاقشح ٔ حٕاس2)

( ػشض ػهٗ 3)

 انؼاسضح اإلنكتشَٔٛح

 ( اختثاساخ شفٓٛح1)

 تحخٛحخ ( ٔارثا2)

( حضٕس انطهثح ٔ 3)

يشاسكتٓى فٙ أحُاء 

 انًحاضشج

 االسبوع الثاني
 

2 

ضثظ انطهثح نٓزا انًٕضٕع 

ٔ فًّٓ َظشًّّٚا ٔ تطثٛقًّّٛا ٔ 

قذستٓى ػهٗ إدساكٓا ٔ 

اعتٛؼاتٓا ٔ تحٕٚهٓا انٗ 

ا َٔقم ْزِ  ًًّ ا ٔتكهّ ًًّ يهكح فٓ

 انًؼشفح نآلخشٍٚ

الحروف الشمسية 
 والقمرية

 ػشض تقذًٚٙ (1)

 ( يُاقشح ٔ حٕاس2)

( ػشض ػهٗ 3)

 انؼاسضح اإلنكتشَٔٛح

 ( اختثاساخ شفٓٛح1)

 تحخٛح( ٔارثاخ 2)

( حضٕس انطهثح ٔ 3)

يشاسكتٓى فٙ أحُاء 

 انًحاضشج

 االسبوع الثالث
 

2 

ضثظ انطهثح نٓزا انًٕضٕع 

ٔ فًّٓ َظشًّّٚا ٔ تطثٛقًّّٛا ٔ 

قذستٓى ػهٗ إدساكٓا ٔ 

اعتٛؼاتٓا ٔ تحٕٚهٓا انٗ 

ا ًًّ ا َٔقم ْزِ  يهكح فٓ ًًّ ٔتكهّ

 انًؼشفح نآلخشٍٚ

الضاد والظاء 
 والتفريق بينهما

 ػشض تقذًٚٙ (1)

 ( يُاقشح ٔ حٕاس2)

( ػشض ػهٗ 3)

 انؼاسضح اإلنكتشَٔٛح

( اختثاساخ شفٓٛح 1)

( حضٕس انطهثح ٔ 2)

يشاسكتٓى فٙ أحُاء 

 انًحاضشج

 االسبوع الرابع
 

2 

ضثظ انطهثح نٓزا انًٕضٕع 

ٛقًّّٛا ٔ ٔ فًّٓ َظشًّّٚا ٔ تطث

قذستٓى ػهٗ إدساكٓا ٔ 

اعتٛؼاتٓا ٔ تحٕٚهٓا انٗ 

ا َٔقم ْزِ  ًًّ ا ٔتكهّ ًًّ يهكح فٓ

 انًؼشفح نآلخشٍٚ

 رسم التاء المربوطة

 ػشض تقذًٚٙ (1)

 ( يُاقشح ٔ حٕاس2)

( ػشض ػهٗ 3)

 انؼاسضح اإلنكتشَٔٛح

 ( اختثاساخ شفٓٛح1)

( حضٕس انطهثح ٔ 2)

يشاسكتٓى فٙ أحُاء 

 انًحاضشج

 الخامساالسبوع 
 2 

ضثظ انطهثح نٓزا انًٕضٕع 

ٔ فًّٓ َظشًّّٚا ٔ تطثٛقًّّٛا ٔ 

قذستٓى ػهٗ إدساكٓا ٔ 

اعتٛؼاتٓا ٔ تحٕٚهٓا انٗ 

ا َٔقم ْزِ  ًًّ ا ٔتكهّ ًًّ يهكح فٓ

 رسم التاء المفتوحة

 ػشض تقذًٚٙ (1)

 ( يُاقشح ٔ حٕاس 2)

 ( اختثاساخ شفٓٛح1)

 حفظٛح( ٔارثاخ 2)

ح ٔ ( حضٕس انطهث3)

يشاسكتٓى فٙ أحُاء 

 انًحاضشج
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 انًؼشفح نآلخشٍٚ

 االسبوع السادس
 

2 

ضثظ انطهثح نٓزا انًٕضٕع 

ٔ فًّٓ َظشًّّٚا ٔ تطثٛقًّّٛا ٔ 

قذستٓى ػهٗ إدساكٓا ٔ 

اعتٛؼاتٓا ٔ تحٕٚهٓا انٗ 

ا َٔقم ْزِ  ًًّ ا ٔتكهّ ًًّ يهكح فٓ

 انًؼشفح نآلخشٍٚ

همزتا القطع 
 والوصل

 ػشض تقذًٚٙ (1)

 ( يُاقشح ٔ حٕاس2)

ٗ (  ػشض ػه3)

 انؼاسضح اإلنكتشَٔٛح

 ( اختثاساخ شفٓٛح1)

 حفظٛح( ٔارثاخ 2)

( حضٕس انطهثح ٔ 3)

يشاسكتٓى فٙ أحُاء 

 انًحاضشج

 االسبوع السابع
 

2 

ضثظ انطهثح نٓزا انًٕضٕع 

ٔ فًّٓ َظشًّّٚا ٔ تطثٛقًّّٛا ٔ 

قذستٓى ػهٗ إدساكٓا ٔ 

اعتٛؼاتٓا ٔ تحٕٚهٓا انٗ 

ا َٔقم ْزِ  ًًّ ا ٔتكهّ ًًّ يهكح فٓ

 نآلخشٍٚ انًؼشفح

 الهمزة المتوسطة
 ػشض تقذًٚٙ (1)

( يُاقشح ٔ حٕاس 2)

( ػشض ػهٗ 3)

 انؼاسضح اإلنكتشَٔٛح

 ( اختثاساخ شفٓٛح1)

( 3) ايتحاٌ يفارئ( 2)

حضٕس انطهثح ٔ 

يشاسكتٓى فٙ أحُاء 

 انًحاضشج

 االسبوع الثامن
 

2 

ضثظ انطهثح نٓزا انًٕضٕع 

ٔ فًّٓ َظشًّّٚا ٔ تطثٛقًّّٛا ٔ 

ساكٓا ٔ قذستٓى ػهٗ إد

اعتٛؼاتٓا ٔ تحٕٚهٓا انٗ 

ا َٔقم ْزِ  ًًّ ا ٔتكهّ ًًّ يهكح فٓ

 انًؼشفح نآلخشٍٚ

 
 ػشض تقذًٚٙ (1) الهمزة المتطرفة

 ( يُاقشح ٔ حٕاس 2)

 ( اختثاساخ شفٓٛح1)

 حفظٛح( ٔارثاخ 2)

( حضٕس انطهثح ٔ 3)

يشاسكتٓى فٙ أحُاء 

 انًحاضشج

 االسبوع التاسع
 

2 

ضثظ انطهثح نٓزا انًٕضٕع 

ًّ َظشًّّٚا ٔ قذستٓى ػهٗ ٔ فٓ

إدساكٓا ٔ اعتٛؼاتٓا ٔ 

ا  ًًّ تحٕٚهٓا انٗ يهكح فٓ

ا َٔقم ْزِ انًؼشفح  ًًّ ٔتكهّ

 نآلخشٍٚ

االلف اللينة 
 والممدوة

 ػشض تقذًٚٙ (1)

( يُاقشح ٔ حٕاس 2)

( ػشض ػهٗ 3)

 انؼاسضح اإلنكتشَٔٛح

 ( اختثاساخ شفٓٛح1)

 تحخٛح( ٔارثاخ 2)

( حضٕس انطهثح ٔ 3)

أحُاء يشاسكتٓى فٙ 

 انًحاضشج

 االسبوع العاشر
تقٕٚى يذٖ فٓى انًٕضٕػاخ  2 

 االدتٛح انغاتقح 

 عطلة نصف السنة
 ػشض تقذًٚٙ (1)

( يُاقشح ٔ حٕاس 2)

( ػشض ػهٗ 3)

 انؼاسضح اإلنكتشَٔٛح

 ( اختثاساخ شفٓٛح1)

 ايتحاٌ يفارئ( 2)

( حضٕس انطهثح ٔ 3)

يشاسكتٓى فٙ أحُاء 

 انًحاضشج
 

االسبوع الحادي 
 عشر
 2  

ضثظ انطهثح نٓزا انًٕضٕع 

ٔ فًّٓ َظشًّّٚا ٔ قذستٓى ػهٗ 

إدساكٓا ٔ اعتٛؼاتٓا ٔ 

ا  ًًّ تحٕٚهٓا انٗ يهكح فٓ

ا َٔقم ْزِ انًؼشفح  ًًّ ٔتكهّ

 نآلخشٍٚ

 عالمات الترقيم
 

 ػشض تقذًٚٙ (1)

( يُاقشح ٔ حٕاس 2)

( ػشض ػهٗ 3)

 انؼاسضح اإلنكتشَٔٛح

 ( اختثاساخ شفٓٛح1)

 ايتحاٌ يفارئ( 2)

حضٕس انطهثح ٔ  (3)

يشاسكتٓى فٙ أحُاء 

 انًحاضشج
 

االسبوع الثاني 
 عشر
 2 

ضثظ انطهثح نٓزا انًٕضٕع 

ٔ فًّٓ َظشًّّٚا ٔ قذستٓى ػهٗ 

إدساكٓا ٔ اعتٛؼاتٓا ٔ 

ا  ًًّ تحٕٚهٓا انٗ يهكح فٓ

ا َٔقم ْزِ انًؼشفح  ًًّ ٔتكهّ

 نآلخشٍٚ

 

االفعال) االعراب 
 والبناء(

 ػشض تقذًٚٙ (1)

 ( يُاقشح ٔ حٕاس2)

( ػشض ػهٗ 3)

 انؼاسضح اإلنكتشَٔٛح

 ( اختثاساخ شفٓٛح1)

 ٔارثاخ تحخٛح( 2)

( حضٕس انطهثح ٔ 3)

يشاسكتٓى فٙ أحُاء 

 انًحاضشج
 

االسبوع الثالث 
 عشر
 

2 

ضثظ انطهثح نٓزا انًٕضٕع 

ٔ فًّٓ َظشًّّٚا ٔ قذستٓى ػهٗ 

اعتٛؼاتٓا َٔقم ْزِ انًؼشفح 

 نآلخشٍٚ

 ػشض تقذًٚٙ (1) بناء  فعل الماضي

 ( يُاقشح ٔ حٕاس2)

( ػشض ػهٗ 3)

 انؼاسضح اإلنكتشَٔٛح

 ( اختثاساخ شفٓٛح1)

 حفظٛح ( ٔارثاخ 2)

( حضٕس انطهثح ٔ 3)

يشاسكتٓى فٙ أحُاء 

 انًحاضشج

االسبوع الرابع 
 عشر

 
 

2 

 
 
 

ضبط الطلبة لهذا الموضوع و 

 
 بناء فعل االمر

 

 

 

 ػشض تقذًٚٙ (1)

 ( يُاقشح ٔ حٕاس2)

 

 

 

 ( اختثاساخ شفٓٛح1)

 حفظٛح( ٔارثاخ 2)
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ا و قدرتهم   ا و تطبيقي ًّ فهمه نظري ًّ
 على إدراكها 

( ػشض ػهٗ 4) 

 انؼاسضح اإلنكتشَٔٛح
( حضٕس انطهثح ٔ 3)

يشاسكتٓى فٙ أحُاء 

 انًحاضشج

الخامس  االسبوع
 عشر
 2 

 

 

ضثظ انطهثح نٓزا انًٕضٕع ٔ 

ًّّا ٔ قذستٓى ػهٗ إدساكٓا  فًّٓ َظشٚ

ٗ يهكح ٔ اعتٛؼاتٓا ٔ تحٕٚهٓا ان

فًًّٓا ٔتكهًًّّا َٔقم ْزِ انًؼشفح 

 نآلخشٍٚ

 

 

سفغ انفؼم انًضاسع 

 َٔصثّ ٔرضيّ

 

 ( ػشض تقذ1ًٙٚ)

 ( يُاقشح ٔ حٕاس 2)

 

 

 ( اختثاساخ شفٓٛح1)

 تحخٛح( ٔارثاخ 2)

( حضٕس انطهثح ٔ 3)

يشاسكتٓى فٙ أحُاء 

 انًحاضشج

االسبوع السادس 
 عشر
تقٕٚى يذٖ فٓى انًٕضٕػاخ  2 

 ا انغاتقح َظشًّٚ 

 االسماء المبنية 
 

 ( ػشض تقذ1ًٙٚ)

( يُاقشح ٔ حٕاس 2)

( ػشض ػهٗ 3)

 انؼاسضح اإلنكتشَٔٛح

 

 

 ( اختثاساخ شفٓٛح1)

 ايتحاٌ يفارئ( 2)

( حضٕس انطهثح ٔ 3)

يشاسكتٓى فٙ أحُاء 

 انًحاضشج

االسبوع السابع 
 عشر
 

2 

ضثظ انطهثح نٓزا انًٕضٕع 

ٔ فًّٓ َظشًّّٚا ٔ قذستٓى ػهٗ 

عتٛؼاتٓا َٔقم إدساكٓا ٔ ا

 ْزِ انًؼشفح نآلخشٍٚ

 
المجرد والمزيد من 

 االسماء

 ػشض تقذًٚٙ (1)

 ( يُاقشح ٔ حٕاس 2)

 ( اختثاساخ شفٓٛح1)

 تحخٛح( ٔارثاخ 2)

( حضٕس انطهثح ٔ 3)

يشاسكتٓى فٙ أحُاء 

 انًحاضشج

االسبوع الثامن 
 عشر
 

2 

ضثظ انطهثح نٓزا انًٕضٕع 

ٔ فًّٓ َظشًّّٚا ٔ قذستٓى ػهٗ 

ٓا َٔقم ْزِ انًؼشفح إدساك

 نآلخشٍٚ

الفعل  الصحيح 
 والمعتل 

 ػشض تقذًٚٙ (1)

 ( يُاقشح ٔ حٕاس 2)

 ( اختثاساخ شفٓٛح1)

 حفظٛح( ٔارثاخ 2)

( حضٕس انطهثح ٔ 3)

يشاسكتٓى فٙ أحُاء 

 انًحاضشج

االسبوع التاسع 
 عشر
 

2 

ضثظ انطهثح نٓزا انًٕضٕع 

ٔ فًّٓ َظشًّّٚا ٔ قذستٓى ػهٗ 

ِ انًؼشفح إدساكٓا َٔقم ْز

 نآلخشٍٚ

 المرفوعات
 ػشض تقذًٚٙ (1)

 ( يُاقشح ٔ حٕاس2)

 

 ( اختثاساخ شفٓٛح1)

 حفظٛح( ٔارثاخ 2)

( حضٕس انطهثح ٔ 3)

يشاسكتٓى فٙ أحُاء 

 انًحاضشج

 االسبوع العشرون
 

2 

ضثظ انطهثح نٓزا انًٕضٕع 

ٔ فًّٓ َظشًّّٚا  ٔ قذستٓى 

ػهٗ إدساكٓا ٔ اعتٛؼاتٓا ٔ 

ا تحٕٚهٓا انٗ يهكح ف ًًّ ٓ

ا َٔقم ْزِ انًؼشفح  ًًّ ٔتكهّ

 نآلخشٍٚ

 المبتدا والخبر

 ػشض تقذًٚٙ (1)

 ( يُاقشح ٔ حٕاس2)

 

 ( اختثاساخ شفٓٛح1)

 حفظٛح( ٔارثاخ 2)

( حضٕس انطهثح ٔ 3)

يشاسكتٓى فٙ أحُاء 

 انًحاضشج

االسبوع الحادي 
 والعشرون

 
2 

ضثظ انطهثح نٓزا انًٕضٕع 

ٔ فًّٓ َظشًّّٚا ٔ قذستٓى ػهٗ 

َٔقم ْزِ انًؼشفح  إدساكٓا

 نآلخشٍٚ

 
 اسم  كان

 ػشض تقذًٚٙ (1)

 ( يُاقشح ٔ حٕاس2)

 

 ( اختثاساخ شفٓٛح1)

 حفظٛح( ٔارثاخ 2)

( حضٕس انطهثح ٔ 3)

يشاسكتٓى فٙ أحُاء 

 انًحاضشج

االسبوع الثاني 
 والعشرون

 
2 

ضثظ انطهثح نٓزا انًٕضٕع 

ٔ فًّٓ َظشًّّٚا ٔ قذستٓى ػهٗ 

إدساكٓا َٔقم ْزِ انًؼشفح 

 نآلخشٍٚ

 ػشض تقذًٚٙ (1) خبر ان

 ( يُاقشح ٔ حٕاس2)

( ػشض ػهٗ 3)

 انؼاسضح اإلنكتشَٔٛح

 ( اختثاساخ شفٓٛح1)

 تحخٛح( ٔارثاخ 2)

( حضٕس انطهثح ٔ 4) 

يشاسكتٓى فٙ أحُاء 

 انًحاضشج

االسبوع الثالث 
 والعشرون

 
2 

ضثظ انطهثح نٓزا انًٕضٕع 

ٔ فًّٓ َظشًّّٚا ٔ قذستٓى ػهٗ 

ؼاتٓا َٔقم إدساكٓا ٔ اعتٛ

 ْزِ انًؼشفح نآلخشٍٚ

نماذج شعرية حديثة 
/بدر شاكر السياب 

 انموذجا

 ػشض تقذًٚٙ (1)

( يُاقشح ٔ حٕاس 2)

( ػشض ػهٗ 3)

 انؼاسضح اإلنكتشَٔٛح

 ( اختثاساخ شفٓٛح1)

 تحخٛح( ٔارثاخ 2)
( حضٕس انطهثح ٔ 3)

ٙ أحُاء  يشاسكتٓى ف

 انًحاضشج

االسبوع الرابع 
 2 والعشرون

ثح نٓزا انًٕضٕع ضثظ انطه

ٔ فًّٓ َظشًّّٚا ٔ قذستٓى ػهٗ 

إدساكٓا ٔ اعتٛؼاتٓا َٔقم 

 ػشض تقذًٚٙ (1)نماذج شعرية حديثة 

( يُاقشح ٔ حٕاس 2)

( ػشض ػهٗ 3)

 ( اختثاساخ شفٓٛح1)

 ايتحاٌ يفارئ( 2)

( حضٕس انطهثح ٔ 3)



  
 16انصفحح 

 
  

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

/محمد مهدي  ْزِ انًؼشفح نآلخشٍٚ 
 الجواهري انموذجا

اسكتٓى فٙ أحُاء يش انؼاسضح اإلنكتشَٔٛح

 انًحاضشج

 انجُٛخ انزحزٛخ .11

ٙ  انكزت انًمشسح انًطهٕثخ -1 ٙ حذٚضخ .اخزٛبس كزت راد طبثغ رؼهًٛ  رفظٛه

  انًشاعغ انشئٛضخ -2
ٙ ركٌٕ راد  اْى انكزت ضًٍ االخزظبص ٔانز

 اصهٕة اكبدًٚٙ يفٕٓو ٔغٛش يؼمذ .
ٗ ثٓب )انًغالد  - أ ٙ ٕٚط انكزت ٔانًشاعغ انز

  ,...(انؼهًٛخ , انزمبسٚش
 ٙ ٗ ثجؼض انكزت ٔانشصبئم ٔاالطبسٚح  انز ٕٚط

ٍ يفشداد انًمشس .  رزضً

 انًشاعغ االنكزشَٔٛخ , يٕالغ االَزشَذ... - ة
ٍ  انظشفٛخ ٔانُحٕٚخ ٔاالدثٛخ انًكزجخ  ضً

ٙ رشًم كم يب ٚزؼهك ثبنًمشس ٔثشكم  االَزشَٛذ ٔانز

ٙ  دلٛك ٔيٕضح.   رفظٛه

 خطخ رطٕٚش انًمشس انذساصٙ -13

ٙ رخض يُٓخ انزؼهٛى .اصشاء انً ٙ ثبنغٕاَت انزطجٛمٛخ انز  مشس انذساص


