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 العربية للناطقين بغيرها  سنابل  تعريف بسلسلة 

، وهاي تمامل مجمو اة ربيار  مان لألطفال غير النااطقين بالعربياةسلسلة سنابل العربية هي سلسلة موجهة 

ي ادت لتيساير تعلام اللغاة ، و المبادئ والقيم والمعلومات والمعارف التي يحتاجهاا ي  طفال  اي بداياة حياتا 

  العربية للناطقين بغيرها.

 رل وحد   يها تعلم مجمو ة من القيم والمبادئ بطريقة الهرم حسب مستوى الفرر  ند الطفل.  -

وتقوم السلسلة  لى تقديم المحتوى بأسلوب هرمي يعتمد  يا  الححاع  لاى الساابع، ويقادم ال بارات اللغوياة 

 عمود   ي رل مستوى بما يتناسب وقدرات الطلبة.بالطريقة التو يقية بأنمطة تسمح بالتوسع األ قي وال

 : المستهد ة المستويات والصفوف

-1 )  وستة مستويات للصفوف  ،(Kg1 – kg2)  سنابل العربية سلسلة  تترون من مستويين لرياض األطفال -

6) . 

 

 سنابل العربية ) رياض األطفال(

Kg1 – kg2 

 وصف المنهاج: 

درًسا تم توزيعها  ي ثماني مجمو ات بحيا  تماتمل  30األطفال يترون من رل مستوى من رياض : المستوى*

رل مجمو ة  لى مراجعة ترارمية لما تعلم  الطفل، وينمطة تحليل وترريب متدرجة للمفاردات والمفااهيم التاي 

باإلضا ة إلى إن رل مستوى يمتمل  لاى يرباع ينامايد محبباة مضامونها ومفرداتهاا مماا سابع وتعلما   تعلمها.

  .بمرل متدرج حسب تطور الدروس ويتبعها يسئلة وتمارين ،الطفل

 

) رل درس يمتمل  لى مهارات اللغاة: اسساتماو والمحادثاة والقاراا  والرتاباة تقادمها م صاية : الدروس *

بأسلوب ممتع حي  يستمع الطفل إلى حراية مصور  بأنماط لغوية مناسبة مقرونة بالرساومات الدالاة  (دود 

. هذا ويمتمل رال درس  لاى لوحاة محادثاة مان مفردات الحيا  اليوميةتمتمل الحرف المقصود وتعزز تعلم 

ة متميااز  للحااروف الحرايااة المقصااود  تقااود إلااى جملااة القااراا ، ومفرداتهااا مقرونااة بالصااور الدالااة بأنمااط

ويماعر   ، ويزيد مان دا عيتا  للاتعلم،والمقاطع والرلمات والجمل، وبتدرج يمجع الطفل  لى القراا  والرتابة

 باإلنجاز.
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 قات تعليمية مساند  وهي: يرا ع السلسلة مر : لرياض األطفال المر قات و المواد اإلثرائية *

حراية بطلتها دود  حي  تتمرل بمرل الحرف المقصاود،  30حرايات دود  وتترون من هي القصص: و - 

   ومن  حل األحدا  والم صيات يتعرف الطفل مفردات رل درس، ويرتساب القايم واستجاهاات المقصاود .

تممل المعارف والمعلومات التي تمر بالطفل  حل حيات  اليومية، وترون منفصلة  ن الرتاب ومتراملة  يما و

 قصة  لى حرف من الحروف ويتم الترريز  لي  من  حل تلوين   ي رل رلمة.تحتو  رل رما  بينها.

لتدريب الطلبة  لاى الرتاباة الساليمة للحاروف والمقااطع والرلماات  ةإثرائي رراسة يوه سنابل ال ط: رراسة - 

رلماات  لاى حتاو  ت وتحتاو   لاى  والجمل بتسلسل وتصميم مميز ينمي الدقة والمححظة والترريز والمتعاة.

 . طة تعلمها الطالب  ي هذين المستويينبسي

 

 

 

 

 الصفوف /سنابل العربية المستويات

 1-6   

 وصف المنهاج: 

 لى القيم  المحتوى ررز، ورل وحد  تترون من درسين، بحي  ي* يترون رل مستوى من ست وحدات تعليمية

والتادرج  اي المفااهيم والمحتاوى والتدرج من ذات الطالب وواقع  إلى العاالم الواساع، وت تلاف  اي العماع 

مرا ا  الفروق الفردياة، والتعامال ارات اللغة والتطبيقات بما يتناسب ورل مستوى، مما يمرن المعلم من ومه

 مع يرثر من مستوى  ي الصف الواحد.

الوحدات موحد   ي جميع المستويات ، وت تلف  ي  ناوين الدروس الفر ية لرل وحاد ، وتماتر  * ناوين 

 ب المستوى.بما يناس بالمضمون مع التوسع األ قي والعمود   ي المحتوى

 استيعاب مرا قة. نمطة*رل وحد  تتضمن قصة استماو تتبع مضمون الوحد ، وي

 لتروين قصة تتبع مضمون الوحد .  *رل وحد  تتضمن لوحات محادثة تثير التفرير

مهاارات اللغوياة والنحوياة واإلمحئياة والرتابياة *رل مستوى يتضمن تادريبات لغوياة للفهام واسساتيعاب وال

 والتعبير بما يناسب المستوى.
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 ثحثة يناميد مفردات ومضمون رل منها يتبع ما سبع وتعلم .  3-1* ي رل مستوى من المستويات 

مضمون رل منهاا يتعلاع بماا سابع وتعلما ، ماع تادريبات  ناميد ثحثة ي 6-4المستويات  * ي رل مستوى من

  ليها وتعريف بحيا  الما ر. 

 *  ي رل مستوى يسر  وم صيات تقدم المحتوى والمواقف التعليمية بأسلوب محبب. 

وى، األول: *يسماا م صيات رل مستوى التي سترا ع الطالب مرتبطة بمهار  تام الررياز  ليهاا  اي المسات

ان وآسا، والراباع: ساار  و ا اد، وال اامس: ر وف ورائاد ،  داني وبدور، والثاني: آدم وهدى، والثال :حساا

 والسادس: ر ى ول  .

تدريب  لى  اط النساب بتصاميم يعاين  لاى التررياز وجاود  ال اط، و اي المساتويين  4-1 ي المستويات *

 ال امس والسادس تدريب  لى  ط الرقعة.

؛ للتادريب  لاى ال اط والمهاارات 6-1من سلسلة المهاارات الرتابياة  رراسةل مستوى  ي السلسلة *يرا ع ر

 اإلمحئية التي يتضمنها رل مستوى.  

 

 ين الوحدات والدروس واألهداف والم رجاتاو مرح تفصيلي  ن  ن

 سنابل العربية المستوى األول 

  ناوين الوحدات والدروس:  *

 مثلي؟ الدرس األول: داني وبدور، والثاني: ينا يرسم.الوحد  األولى  من  -

 الوحد  الثانية ي حقي، الدرس األول: متجر مدينتي، والثاني: جد  وجدتي.  -

 الوحد  الثالثة  حقاتي، الدرس األول:  ي بيتي، والثاني: داني وزاهي. -

 .م صحيطعا، والثاني: طقس بارد ، الدرس األول: الرابعة صحتي وسحمتيالوحد  -

 الدرس األول: ينا يسا د، والثاني: مرتبتي ويلعابي.، الوحد  ال امسة: يهتماماتي-

 الدرس األول:  ي حاسوبي، والثاني: داني والهدهد.  السادسة:  المي الواسع.الوحد  -
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 : والم رجات  األهداف

رون والماد  ولران *يتعرف الطالب يصوات ويمرال الحروف ، والحررات: الفتحاة والضامة والرسار  والسا 

 تبا ا حي  يوضع التمريل  لى الحرف الذ  تعلم .

 *يميز بين التاا الفتوحة والمربوطة بعد تعلم  حرف التاا.

 *يتعرف المدود ومقاطع المد وتدريبات تحليل وترريب  ليها.

 *يتعرف ال التعريف بعد تعلم  حرف الحم والمد .

 التعريف .*يتعرف التنوين بعد تعلم  ال 

 *يميز بين التاا المربوطة والهاا المربوطة بعد تعلم  حرف الهاا.

 .  ي يرثر من درس رير والتأني  يعبر  ن نفس  ويميز التذ *

 تبا ا مع التررار  ي يرثر من ودرس. تناسب المرحلة  بأنماط  لغوية ( ينا، هو، هي )*يست دم الضمائر

 ماط لغوية تناسب المرحلة مع التررار ي يرثر من درس.*يست دم يسمي اإلمار  )هذا، هذ  ( بأن

*يست دم تذرير وتأني  الفعل الماضي والفعل المضارو ونمط الجملة الفعلياة بماا يناساب المرحال تبا اا ماع 

 التررار  ي يرثر من درس.

 *يست دم نمط الجملة اإلسمية بما يناسب المرحلة تبا ا مع التررار  ي يرثر من درس. 

 ما من مفردات الحيا  اليومية والمراد ات واألضداد بما ي هل  للمستوى الححع باقتدار.*يرتسب ر

 

 

 سنابل العربية المستوى الثاني 

  ناوين الوحدات والدروس:  *

 الوحد  األولى  من مثلي؟ الدرس األول: آدم وهدى، والثاني: ي رف واجبي. -
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 الوحد  الثانية ي حقي، الدرس األول: يمانة آدم، والثاني: تسامح هدى. -

 الوحد  الثالثة  حقاتي، الدرس األول:  ي الملعب، والثاني: آداب الزيار . -

 الوحد  الرابعة صحتي وسحمتي، الدرس األول: صحتي وسحمتي، والثاني: الحذر واجب.-

 ول: حاسوب آدم، والثاني: األمجار نعمة.الوحد  ال امسة: يهتماماتي، الدرس األ-

 الوحد  السادسة:  المي الواسع. الدرس األول: ينا مميز، والثاني: رحلة ممتعة.-

 األهداف والم رجات: 

 *يميز الحروف المتمابهة  ي المرل، والحروف المتقاربة  ي اللفظ.

مقاطعها الصوتية، ويرراب رلماات مان حاروف يست دم المدود والمد  است داما سليما، ويحلل الرلمات إلى *

 ومقاطع.

 ميز األلف واأللف المهموز والمد ، والتنوين.*ي

 *يميز بين التاا المربوطة والمفتوحة، والهاا المربوطة والتاا االمربوطة.

 *يميز بين ال الممسية والقمرية لفًظا ورتابةً.

 *يست دم حر ي الحم والراف مع ال التعريف.

 جملة الفعلية.*يست دم نمط الجملة اسسمية، ونمط ال

 ينا هو هي (، ويسماا اإلمار  ) هذا هذ  (. *يست دم الضمائر: )

 *يميز المفرد والجمع، ويحول من التذرير إلى التأني  وبالعرس.

 المضارو.الفعل  *يست دم تذرير وتأني  الفعل الماضي و

 وظروف المران.وف الجر، *يست دم النفي بح، ويسلوب التعجب، وحر

 سنابل العربية المستوى الثالث

  ناوين الوحدات والدروس:  *
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 األولى  من مثلي؟ الدرس األول: الهدية، والثاني: الطفل القدو . الوحد  - 

 الوحد  الثانية ي حقي، الدرس األول: ينا مهذب، والثاني: ي ي الصغير. -

  .وسائل المواصحت ، والثاني:  لمني الصدىالوحد  الثالثة  حقاتي، الدرس األول: -

 .يوم المجر ، والثاني: قائمة الممتريات الوحد  الرابعة صحتي وسحمتي، الدرس األول: -

 .هواية آساوالثاني:  العطلة الصيفية،الدرس األول: الوحد  ال امسة: يهتماماتي، -

 .برامج التلفاز، والثاني: حوار جميلالوحد  السادسة:  المي الواسع. الدرس األول: -

 األهداف والم رجات: 

)ص ض ي ق  ( و) المد  آ والهمز  ي إ (، والمدود، وينواو  و : )ج ح خ ( و )س ص ط ت(يميز الحروف*

 التنوين.

 *يميز ال الممسية والقمرية ، والتاا المفتوحة والمربوطة والهاا المربوطة.

   وهمزتي القطع والوصل.تعريف مع المد *يميز بين همزتي القطع والوصل، وال ال

 *يررب رلمات من مقاطع وحروف، ويحلل رلمات إلى مقاطع وحروف.

 مار : )هذا هذ  ه سا، ذل  تل  يولئ (.نَت ينِت ينتم، هو هي هم، ويسماا اإلي ،*يست دم الضمائر ينا

 *يست دم يسلوب النفي، ويسلوب التعجب، ويسلوب اسستفهام.

 *يتعرف اسسم والعحمات الدالة  لي ، والفعل والعحمات الدالة  لي ، ويميز بين اسسم والفعل.

 واو الجما ة. *يست دم الفعل الماضي مع تاا التأني  السارنة، وتاا الفا ل، ونا الفا ل، ومع

 *يست دم الفعل الماضي الذ  يبدي بهمز  وصل.

 *يست دم الفعل المضارو الذ  يبدي بهمز  قطع، ويحول من الماضي إلى المضارو.

 *يتعرف الحروف بنو يها مباٍن وحروف الجر رمعاٍن، ويست دم حروف الجر است داما سليما.

 .*يتبين يقسام الرلمة: اسم و عل وحرف
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 العربية المستوى الرابعسنابل 

  ناوين الوحدات والدروس:  *

 األولى  من مثلي؟ الدرس األول: الصدق، والثاني: الحرية. الوحد  -

 الوحد  الثانية ي حقي، الدرس األول: الصبر، والثاني: الرحمة. 

  الوحد  الثالثة  حقاتي، الدرس األول: العادات والتقاليد، والثاني: التسامح.-

 الوحد  الرابعة صحتي وسحمتي، الدرس األول: مسارن الرائنات الحية، والثاني: مستقبل الماا. -

 الوحد  ال امسة: مس ولياتي، الدرس األول: حقوقي وواجباتي، والثاني: ثروات بحد .-

 الوحد  السادسة:  المي الواسع. الدرس األول: رحلة بحرية، والثاني: السبات المتو .-

 والم رجات: األهداف 

منهاا تحات الساطر، *يتبين الحروف التي ترتب  اوق الساطر  اي  اط النساب، والحاروف التاي تقاع يجازاا 

 ومجمو ات الحروف، والحروف التي يتغير مرلها بتغير موقعها.

 *يميز الحروف التي تلفظ وس ترتب، والحروف التي ترتب وس تلفظ.

 التاا المفتوحة والمربوطة، التاا المربوطة والهاا المربوطة.*يصنف و ع: ال الممسية والقمرية، 

 ، والهمز  المتطر ة ومواقعها.*يميز بين همزتي القطع والوصل

ضامير  الماترلم يناا ونحان، وضامائر الغائاب للماذرر والم نا ، *يست دم يسماا اإلمار  للقريب والبعيد، و

 للمذرر والم ن ، ويميز المفرد والمثنى والجمع. وضمائر الم اطب للمذرر والم ن ، واألسماا الموصولة

 و حمة إ راب  مع المذرر والم ن ، ويصرف ضمائر الغائب مع األسماا واأل عال.*يتبين الفعل الماضي 

 *يحول الفعل الماضي من المفرد إلى الجمع.

 ائب.الغ ضمائر والفعل المضارو مع يتبين الفعل المضارو المر وو و حمة إ راب ، ويصرف*
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 *يصرف ضمائرالم اطب مع األسماا والفعل المضارو.

 *يتبين  عل األمر و حمة إ راب ، ويصرف  عل األمر مع ضمائر الم اطب، ويصنف األ عال و ع نو ها.

 *يتبين الفا ل وإ راب ، ويصنف  و ع  حمة اإل راب.

 .و ع  حمة اإل راب  هما، ويصنفما*يبين المبتدي وال بر وإ رابه

 بعض الجمل من التذرير إلى التأني  وبالعرس، ويميز الجملة اسسمية والفعلية. *يحول

 *يسند األسماا إلى الضمائر، والحروف إلى الضمائر.

 *يتبين اسسم المجرور و حمة إ راب ، والمضاف والمضاف إلي  و حمة إ راب .

   حمة إ راب .*يصنف اسسم المجرور و ع  حمة إ راب ، والمضاف إلي  و ع 

 

 

 سنابل العربية المستوى الخامس

  ناوين الوحدات والدروس:  *

 األولى  من مثلي؟ الدرس األول: اإلحسان، والثاني: لعبة ر وف. الوحد  -

 الوحد  الثانية ي حقي، الدرس األول: حسن ال لع، والثاني: التواضع.  -

  .ر وف والضجيجالوحد  الثالثة  حقاتي، الدرس األول: رائد  العطاا، والثاني: -

 .نحب  يا جد  ، والثاني: ادات صحيةالوحد  الرابعة صحتي وسحمتي، الدرس األول: -

 .بيتنا مس وليتنا، والثاني: الوسا واسنتمااول: ، الدرس األمس ولياتيالوحد  ال امسة: -

 .األلعاب اإللرترونية، والثاني:  الم الحيوانالوحد  السادسة:  المي الواسع. الدرس األول: -

 األهداف والم رجات: 

 *يتبين الحروف التي تلفظ وس ترتب والتي ترتب وس تلفظ.
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ومجمو ات الحروف  ي  اط  السطر، وتنزل  ن السطر،*يتدرب  لى حروف  ط الرقعة التي ترتب  وق 

 الرقعة.

*يميااز همزتااي القطااع والوصاال، وال التعريااف الممسااية والقمريااة، والتاااا المفتوحااة والمربوطااة والهاااا 

 المربوطة.

 *يتبين الهمز  التي قبلها يلف، والهمز  المتوسطة وحاستها.

 *يتبين  حمات الترقيم واست دامها.

والتأني ، واسماا اإلمار  للقريب والبعيد، واسسماا الموصاولة، واضامائر المتصالة باألساماا  *يتبين الذرير

 واأل عال. 

 .يتعرف المفعول ب  وإ راب يذرر الفا ل ويعرب ، و*

*يتعرف الفعل المجرد والمزيد، والفعل الصحيح والمعتل، ويقسام الفعال الصاحيح وإ رابا ، والفعال المعتال 

 وإ راب .

 *يتبين المبتدي وال بر وإ رابهما، وران وا واتها، وإن وي واتها.

 *يد ل ران يو إحدى ي واتها  لى الجملة اسسمية، وإن يو إحدى ي واتها  لى الجملة اسسمية

 واست دامها. 9-1*يتعرف النرر  والمعر ة، والصفة والموصوف، واأل داد 

 

 

 

 

 سادسسنابل العربية المستوى ال

  ناوين الوحدات والدروس:  *

 األولى  من مثلي؟ الدرس األول: المعر ة والجهل، والثاني: الوقت من ذهب. الوحد  -
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 الوحد  الثانية ي حقي، الدرس األول: اإليثار، والثاني: العدل واس تدال.  -

  الوحد  الثالثة  حقاتي، الدرس األول: العمل التعاوني، والثاني: السعاد .-

 د  الرابعة صحتي وسحمتي، الدرس األول: نظار  ل  ، والثاني: اإلسعا ات األولية.الوح-

 الوحد  ال امسة: مس ولياتي، الدرس األول: التلو ، والثاني: يحب  يا وطني.-

 الوحد  السادسة:  المي الواسع. الدرس األول: التوازن العظيم، والثاني: تجربة  لمية.-

 األهداف والم رجات: 

 *يتدرب  لى الرتابة السليمة ب ط الرقعة.

، والحاروف فتوحة والمربوطة والهاا المربوطاة، والمادود  اي األ عاالم*يميز ال الممسية والقمرية والتاا ال

 التي تنطع وس ترتب.

 ، ويلف التفريع.واأللف المقصور *يميز يلف تنوين الفتح ويلف التثنية بعد الهمز  المتطر ة، واأللف القائمة 

* يميز التاا المربوطة ويحول األسماا من المذرر إلى الم ن ، والتاا المفتوحة ويحاول األ عاال مان الماذرر 

 إلى الم ن .

 *يعرف الفعل الصحيح والمعتل، والفا ل و حمات إ راب ، والمفعول ب  و حمات إ راب .

 ف الجر، والمضاف والمضاف إلي ، و حمات جر اسسم.رو*يعرف النرر  والمعر ة والمجرور بح

 ضمائر المنفصلة واست دامها، ويدوات اسستفهام واست داماتها.ل*يعرف يسماا اإلمار  للقريب والبعيد، وا

 ويصنف األ عال و ع الضمير المتصل.  يتعرف ضمائر الر ع المتصلة بالفعل وإ راب 

 ويصنف األ عال المضار ة و ع  حمات الر ع.   ر عها،*يتعرف األ عال ال مسة و حمات 

  ، وجزم الفعل المضارو و حمات . *يتعرف نصب الفعل المضارو و حمات

*يتعرف الفعل المبني للمجهاول، ويحاول ي عااس ماضاية وي عااس مضاار ة مان المبناي للمعلاوم إلاى المبناي 

 للمجهول.

 ران و برها وإ رابهما، واسم إن و برها وإ رابهما.*يميز اسم 
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 *يتبين األ داد ويحرامها مع المذرر والم ن ، والعقود ويحرامها.

 

 السلسلة:   ي  امة ونقاط   إيضاحات 

و اي ذلا  تساهيل  ،هاو نقطاة بداياة الحارف رمز الدود   ي الحروف  ي المستوى التمهيد  دسلة است دام -

 للطالب لمعر ة اتجا  رسم الحرف بعيدا  ن طريقة األسهم. 

يساتطيع  الطفالم ين بعض الحروف لها يربعة يمرال؛ وذل  ألن هنا  مرحن لرل حرف  ي السلسلة مع العل -

تلقائيا وصل الحرف بالحرف الذ  يلي  ورثر  األمرال تعمل  لى تمويم ،  قط نعطي  مارل الحارف منفصاح 

 . با ( –و ي يول الرلمة، مثل )ب 

البداية بديت بحرف الباا ثام األلاف والاواو واليااا ثام الحرراات؛ السلسلة الترتيب األلفبائي، لرن  ي ا تمدت  -

ليستطيع الطفل التمييز بين الحرراات القصاير  والطويلاة بعاد ذلا  يأ اذ الحاروف بالتسلسال )ت،  ، ج، ح( 

 ويلة والقصير  سهح  لي ، مثل: )َب، با( )ُت، تو( وهرذا....ويصبح نطع الحروف بالحررات الط

 راملة للحروف التي درسها الطالب  حل السلسلة.  بعد رل مجمو ة حروف هنا  استراحة ومراجعة -

 مدت الراتبة إلى الترتيب األ قاي للحاروف والمساا ة المحادود  للرتاباة ووضاع النقااط لرتاباة الحارف بمساا ة  -

 وهذا من مأن  ين يعلم الطفل الدقة والترريز.صغير  

 تتوسع التمارين وتتقدم تدريجيا  ي الدروس لتطوير قدر  الطفل العقلية والمعر ية حسب الماد  التي يدرسها. -

 بمفردات  التي يعر ها. الطالب ويعبر  نها  صورالتعبير يرون من  حل تمارين تحتو   لى  -

لرن هي ناوو ، دون القصص الرتاب يعد را يا ومامح، ويمرن مراا السلسة وحدها القصص مستقلة بذاتها؛ ألن  -

من زياد  المعر ة وتنمية المهارات برا ة ينوا ها، رما ينها تحتو   لى رسومات دقيقة جدا وتعبر  ان رال رلماة 

  ي النص.

 الدليل إلرترونيا من  حل موقع المررة وبمرل مجاني.  يستطيع ي  معلم الحصول  لى -

 

رل رلمة يو رمز يو نمط  ي هذ  السلسلة ل  دسلة معينة قصدتها الراتبة،  مثح طريقة ا تياار يساماا األما اص  -

 سابقا. الطالب  الترريز  لى حروف المد التي تعلمها هناالهدف ، )داني وبدور(  ي يول درس مثح : ي الدروس
 

تتطور األساليب واألنماط بتقدم المستويات وتصبح النصوص طويلاة والمباادئ والقايم الموجاود  ييضاا تتطاور  -

 بمرل تدريجي يناسب المستوى اإلدراري والفهمي لدى الطفل.
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 تم توظيف القوا د  ي المستويات من األول إلى الثال  من  حل األنمطة والتمارين بأمثلة واضحة وبسيطة. - 
 

 ي المستوى التمهيد  ألن الهدف  دون غيرها  لى بعض الرلمات حروف بعض ال )وضع الحررات( تم تمريل -

 هو الترريز  لى الحروف التي درسها الطالب  قط. 

 

لناحياة النفساية والمعنوياة ، هو مرا اا  لدسلة است دام يسلوب المضارو  ي صيغة األسئلة وليس يسلوب األمر -

بأننا نأمر  ونفرض  لي   اإلجابة، وهذا ل  آثار  التربوية والتعليمية الجيد   ي  لم الانفس ر  للطالب حي  س نمع

 التربو .

وتفعيلها بمرل وظيفاي  ألن  تم وضع المفردات الجديد لرل درس  ي السلسلة؛  جديد قائمة مفردات س يوجد  ي  -

 ذل  تطبيع  ملي مبامر لما تعلم  الطالب.   حل األنمطة والترريز  ليها و ي من

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


