األهذاف انذساعٍخ فً يبدح انهغخ انؼشثٍخ نهظف انزًهٍذي
ػهى انطبنت فً انظف انزًهٍذي أٌ ٌزؼهى انزبنً :
األهذاف انشئٍغٍخ
انمشاءح وانفهى

انًفشداد
يؼشفخ انذشوف اعًب وطىرب
فهى انكهًبد فً لظخ انذشوف

انكزبثخ
انكزبثخ يٍ انًٍٍٍ انى انشًبل
كزبثخ انذشوف يُفظهخ
كزبثخ االعى غٍجب
االنفبظ وانًفشداد انجذٌذح
يؼشفخ ثؼغ اعًبء انذٍىأَبد
يؼشفخ ثؼغ اعًبء انفبكهخ
يؼشفخ ثؼغ االنىأٌ
انؼذ انى ػششح

األهذاف انذساعٍخ فً يبدح انهغخ انؼشثٍخ نهظف األول
ػهى انطبنت فً انظف االول أٌ ٌزؼهى انزبنً:
األهذاف انشئٍغٍخ
انمشاءح وانفهى

انًفشداد
لشاءح انذشوف ورشدٌذهب ثبنزشرٍت
لشاءح االدشف يغ انذشكبد االسثغ
لشاءح ادشف انًذ انضالصخ
لشاءح كهًبد صالصٍخ وسثبػٍخ االدشف يغ
انذشكبد االسثغ
لشاءح جًم ثغٍطخ
فهى ثؼغ يؼأًَ انكهًبد

انكزبثخ
كزبثخ انذشوف ثبشكبنهب انًخزهفخ (اول –
وعؾ واخش انكهًخ)
كزبثخ االعى غٍجب
انكزبثخ ثخؾ واػخ ويمشوء
انكزبثخ غٍجب ( االيالء )
االنفبظ وانًفشداد انجذٌذح
أفشاد انؼبئهخ
اٌبو االعجىع
انؼذ انى 02
االشكبل انهُذعٍخ

األهداف الدراسية في مادة اللغة العربية للصف الثأني
على الطالب في الصف الثاني أن يتعلم التالي:

األهذاف انشئٍغٍخ
انمشاءح وانفهى

انًفشداد
لشاءح انكهًبد يغ انذشكبد االسثغ
لشاءح انكهًبد يغ انزُىٌٍ
فشاءح انكهًبد يغ انشذح
انزًٍٍض ثٍٍ انذشكبد انضالصخ ودشوف انًذ
انزًٍٍض ثٍٍ انذشوف انًزشبثهخ
أل انزؼشٌف يغ االعى
لشاءح جًم يغ جًٍغ انذشكبد
لشاءح َظىص ثغٍطخ

انكزبثخ
كزبثخ انذشوف انزً الرزظم ثًب ثؼذهب
كزبثخ ثؼغ انذشوف انًزشبثهخ وانزًٍٍض
ثٍُهب
كزبثخ كهًبد يغ انًذود وانذشكبد
انكزبثخ غٍجب
انكزبثخ ثخؾ واػخ ويمشوء
االنفبظ وانًفشداد انجذٌذح
اػؼبء انجغى
انفظىل االسثؼخ
اٌبو االعجىع
انؼذ يٍ 02-1
انُذى وانمىاػذ
رذهٍم انكهًبد انى دشوف
رشكٍم انكهًبد يٍ انذشوف
ركىٌٍ جًهخ يٍ كهًبد يزفشلخ
انًذبدصخ
ركشاس يبٌغزًغ انٍه
انزذذس ػٍ ثؼغ يبٌشٌذ

األهذاف انذساعٍخ فً يبدح انهغخ انؼشثٍخ نهظف انضبنش
ػهى انطبنت فً انظف انضبنش أٌ ٌزؼهى انزبنً :
األهذاف انشئٍغٍخ
انمشاءح وانفهى

انًفشداد
لشاءح َض دىاسي جهشا يغ ػجؾ
جًٍغ انذشكبد وانزُغٍى
فهى انُض انًمشوء وانًغًىع
واعزخالص االجبثخ شفىٌب
ورذشٌشٌب

انكزبثخ
انكزبثخ ثخؾ انُغخ ثشكم واػخ
ويمشوء
انكزبثخ غٍجب
االنفبظ وانًفشداد انجذٌذح
االعى و انجغى واالنىأٌ
انًالثظ و األعشح و انجٍذ
انظف وانزؼبسف و انًهٍ
دذٌمخ انذٍىأَبد
انُذى وانمىاػذ
انجًهخ انًفٍذح وغٍش انًفٍذح
انجًهخ االعًٍخ وانفؼهٍخ
اعًبء االشبسح
ادواد االعزفهبو (هم – اٌٍ – كى
– يٍ)
االعى انًزكش وانًؤَش
انؼًبئش (هى-هً-أَذ-أَذ نهًزكش
وانًؤَش)
انظفبد
ال انمًشٌخ وال انشًغٍخ
انًذبدصخ
انزذذس ػٍ ؽشٌك انذىاس

األهذاف انذساعٍخ فً يبدح انهغخ انؼشثٍخ نهظف انشاثغ
ػهى انطبنت فً انظف انشاثغ أٌ ٌزؼهى انزبنً :
األهذاف انشئٍغٍخ
انمشاءح وانفهى

انًفشداد
لشاءح َض دىاسي جهشا يغ ػجؾ جًٍغ انذشكبد ويشاػبح
انزُغٍى
فهى انُض انًمشوء وانًغًىع واعزخالص االجبثخ شفىٌب
ورذشٌشٌب
لشاءح لظخ ثغٍطخ

انكزبثخ
انكزبثخ ثخؾ انُغخ ثشكم واػخ ويمشوء
انكزبثخ غٍجب (االيالء)
انًفبهٍى وانًفشداد انجذٌذح
انطؼبو و انًضسػخ وانغىق
انُبدي انشٌبػً و انًكزجخ و شبؽئ انجذش
أػًبل انجٍذ و يؼشع انظىس
انًغجذ ويكخ انًكشيخ
انُذى وانمىاػذ
انجًهخ االعًٍخ وانفؼهٍخ
انفؼم انًؼبسع (يزكش -يؤَش ويزكهى)
أدواد االعزفهبو ( يٍ – يبرا – أٌٍ – كٍف – ثكى – يب )
دشوف انجش (يٍ – انى  -ػٍ – ػهى – نـ  -ثـ )
فؼم االيش نهًزكش وانًؤَش
ظشف انًكأٌ (فىق -رذذ -دىل)
انًذبدصخ
انزذذس ػٍ ؽشٌك انذىاس

األهذاف انذساعٍخ فً يبدح انهغخ انؼشثٍخ نهظف انخبيظ
ػهى انطبنت فً انظف انخبيظ أٌ ٌزؼهى انزبنً :
األهذاف انشئٍغٍخ
انمشاءح وانفهى

انًفشداد
لشاءح َض جهشا يغ ػجؾ جًٍغ انذشكبد و يشاػبح انزُغٍى
فهى انُض انًمشوء وانًغًىع واعزخالص االجبثخ شفىٌب و
رذشٌشٌب
رذذٌذ االفكبس انشئٍغٍخ نهُض
لشاءح ودفؾ لطؼخ يٍ انًذفىظبد
لشاءح لظخ

انكزبثخ وانزؼجٍشانزذشٌشي
انكزبثخ ثخؾ انُغخ ثشكم واػخ ويمشوء
انكزبثخ غٍجب دوٌ رذسٌت
كزبثخ رهُئخ وانشد ػهٍهب
كزبثخ يهخض نمظخ ثغٍطخ
انزؼجٍش انكزبثً (رشرٍت ادذاس انمظخ)
االنفبظ وانًفشداد انجذٌذح
األػًبل واألَشطخ انٍىيٍخ
انهىٌخ واألعشح واأللبسة
انًجزًغ انمشٌت وانخذيبد
انُذى وانمىاػذ
انجًهخ االعًٍخ وانجًهخ انفؼهٍخ
أَىاع األفؼبل( يبػً -يؼبسع -أيش)
انفؼم انًؼبسع يغ ػًٍش انغبئت
رزكٍش ورأٍَش انفؼم
انًذبدصخ
انزذذس ػٍ ؽشٌك انذىاس
وطف لظخ يظىسح
رشرٍت االدذاس ورغهغههب شفهٍب

األهذاف انذساعٍخ فً يبدح انهغخ انؼشثٍخ نهظف انغبدط
ػهى انطبنت فً انظف انغبدط أٌ ٌزؼهى انزبنً :
األهذاف انشئٍغٍخ
انمشاءح وانفهى

انًفشداد
لشاءح َض جهشا وثغشػخ يغ ػجؾ جًٍغ انذشكبد
و يشاػبح انزُغٍى
فهى انُض انًمشوء وانًغًىع واعزخالص االجبثخ
شفىٌب ورذشٌشٌب
رذذٌذ االفكبس انشئٍغٍخ نهُض
لشاءح ودفع لطؼخ يٍ انًذفىظبد
لشاءح لظخ

انكزبثخ وانزؼجٍش انزذشٌشي
انكزبثخ ثخؾ انُغخ ثشكم واػخ ويمشوء
انكزبثخ غٍجب دوٌ رذسٌت
كزبثخ خطبة ثغٍؾ وانشد ػهٍه
كزبثخ يهخض نمظخ لظٍشح
كزبة ادذاس ٌىيٍخ
انًفبهٍى وانًفشداد انجذٌذح
انظذخ وانؼُبٌخ ثبنُظبفخ
انؼطالد وانًُبعجبد انذٌٍُخ
انهىاٌبد ولؼبء ولذ انفشاؽ
انُذى وانمىاػذ
أل انمًشٌخ وأل انشًغٍخ
ػًبئشانشفغ انًُفظهخ نهًخبؽت نهًزكش
وانًؤَش(أَذ -أَذ -أَزًب -أَزى-أَزٍ)
ػًبئش انشفغ انًُفظهخ نهغبئت ( هى – هً – هًب –
هٍ – هى)
انجًهخ االعًٍخ وانفؼهٍخ
انًذبدصخ
انزذذس ػٍ ؽشٌك انذىاس
وطف لظخ يظىسح
رشرٍت االدذاس ورغهغههب شفهٍب

األهذاف انذساعٍخ فً يبدح انهغخ انؼشثٍخ نهظف انغبثغ
ػهى انطبنت فً انظف انغبثغ أٌ ٌزؼهى انزبنً :
األهذاف انشئٍغٍخ

انًفشداد

انمشاءح وانفهى
لشاءح َض جهشا وثغشػخ يغ ػجؾ جًٍغ
انذشكبد و يشاػبح انزُغٍى
فهى انُض انًمشوء وانًغًىع واعزخالص االجبثخ
شفىٌب ورذشٌشٌب
رذذٌذ االفكبس انشئٍغٍخ
لشاءح ودفع لطؼخ يٍ انًذفىظبد
لشاءح لظخ يغ انفهى انؼبو نهب
انكزبثخ وانزؼجٍش انزذشٌشي
انكزبثخ ثخؾ انُغخ ثشكم واػخ ويمشوء
انكزبثخ غٍجب وثذوٌ رذسٌت
كزبثخ يهخض نُض او لظخ
كزبثخ ادذاس ٌىيٍخ
االنفبظ وانًفشداد انجذٌذح
انًذسعخ -انًفزبح -يٍ أٌٍ أَذ
انٍىو االول فً انًذسعخ  -شبسػُب  -نؼجخ االوايش
انزىءو – صٌبسح انًشٌغ – يغبػذح االو
انُذى وانمىاػذ
طٍغخ انًجبنغخ
االعى انًىطىل (انزي – انزً) وسثؾ انجًم
ػًٍش انخطبة (انكبف)
االعى انًؼبف
انجًهخ االعًٍخ (انًجزذا وانخجش)
انجًهخ انفؼهٍخ (فؼم – فبػم)
ظشف انضيأٌ (األٌ)
طٍغخ انزفؼٍم
هبء انؼًٍش يغ انفؼم
انفؼم انُبلض(نٍظ-اطجخ)
ربء انفبػم وربء انزأٍَش
انؼذد انزشرٍجً
انًذبدصخ

انزذذس ػٍ ؽشٌك انذىاس
انمذسح ػهى وطف انًكأٌ وانُبط واالشٍبء

األهذاف انذساعٍخ فً يبدح انهغخ انؼشثٍخ نهظف انضبيٍ
ػهى انطبنت فً انظف انضبيٍ أٌ ٌزؼهى انزبنً :
األهذاف انشئٍغٍخ
انمشاءح وانفهى

انًفشداد
لشاءح َض جهشا وثغشػخ يغ ػجؾ انذشكبد يغ يشاػبح
انزُغٍى
فهى انُض انًمشوء وانًغًىع واعزخالص االجبثخ شفىٌب
ورذشٌشٌب
رذذٌذ االفكبس انشئٍغٍخ وانفشػٍخ نهُض
لشاءح ودفع لطؼخ يٍ انًذفىظبد
انمشاءح انذشح ( يىػىع ادثً – ػهًً – ربسٌخً –
يجالد االؽفبل)

انكزبثخ وانزؼجٍش انزذشٌشي
انكزبثخ ثخؾ انشلؼخ ثشكم واػخ ويمشوء يغ ػاليبد
انزشلٍى
انكزبثخ غٍجب دوٌ رذسٌت
كزبثخ يهخض نُض
كزبثخ لظخ (انجذاٌخ-االدذاس-انُهبٌخ)
كزبثخ ادذاس ٌىيٍخ
كزبثخ سعبنخ
كزبثخ يىػىع رؼجٍش
االنفبظ وانًفشداد انجذٌذح
ثٍذ انجذح وانًؼطف وانًظهخ
يشبهذح انزهفبص و دت االكم
أجش انؼًم فً انظالح وانزالوح
ػطهخ االعجىع و َهبٌخ انؼبو انذساعً
انمىاػذ وانُذى
كأٌ (اعًهب وخجشهب)
دبالد انًضُى(انشفغ وانُظت وانجش)
االفؼبل انخًغخ
انًفشد وانجًغ
انفؼم انًؼبسع انًزظم ثىاو انجًبػخ
َظت انفؼم انًؼبسع (أٌ – نٍ)
ال انُبهٍخ – الو انزؼهٍم نهشثؾ

ادواد االعزفهبو(يبرا -نًبرا)
ػًبئش يزظهخ ثبنفؼم انًبػً وانًؼبسع
انؼذد انًشكت (انؼذد وانًؼذود)
انًذبدصخ
انزذذس ػٍ ؽشٌك انذىاس
انمذسح ػهى وطف انًكأٌ وانُبط واالشٍبء

األهذاف انذساعٍخ فً يبدح انهغخ انؼشثٍخ نهظف انزبعغ
ػهى انطبنت فً انظف انزبعغ أٌ ٌزؼهى انزبنً :
األهذاف انشئٍغٍخ
انمشاءح وانفهى

انًفشداد
لشاءح َض جهشا وثغشػخ يغ ػجؾ جًٍغ انذشكبد ويشاػبح انزُغٍى
فهى انُض انًمشوء وانًغًىع واعزخالص االجبثخ شفىٌب ورذشٌشٌب
رذذٌذ االفكبس انشئٍغٍخ وانفشػٍخ نهُض
لشاءح ودفع لطؼخ يٍ انًذفىظبد
لشاءح يىػىع ػهًً وادثً وربسٌخً
لشاءح طفذبد يٍ يىعىػخ اؽفبل وفهًهب

انكزبثخ وانزؼجٍش انزذشٌشي
انكزبثخ ثخؾ انشلؼخ ثشكم واػخ ويمشوء يغ ػاليبد انزشلٍى
انكزبثخ غٍجب دوٌ رذسٌت
كزبثخ يهخض َض
كزبثخ لظخ (انجذاٌخ – االدذاس– انُهبٌخ )
كزبثخ سعبنخ
كزبثخ يىػىع رؼجٍش
كزبثخ ادذاس ٌىيٍخ
انًفبهٍى وانًفشداد انجذٌذح
انغاليخ فً انجٍذ وانًذسعخ
انٍىو انشٌبػً ودبعىة ػًشو وغذا سدهخ
كٍف رزىػب ورظهً وَظشح انى انًغزمجم
اثى ثكش انظذٌك و خذٌجخ ثُذ خىٌهذ
انمىاػذ وانُذى
االػذاد انًؼطىفخ
َفً انفؼم انًؼبسع(نى -نٍ -ال -نٍظ)
رمذٌى انخجش ػهى انًجزذا
كأٌ واخىارهب
طٍغخ انزؼجت
ظشف انضيأٌ
انفؼم انًبػً يغ َىٌ انُغىح
أَىاع انًجزذأ وانخجش
االفؼبل انخًغخ
انًذبدصخ
انزذذس ػٍ ؽشٌك انذىاس
انمذسح ػهى وطف انًكأٌ وانُبط واالشٍبء

