
 
 

 بطاقة وصفية لوحدة تعليمية
 

 1.1الحديثة مدخل للغة العبرية   : الوحدة التعليمية

 

 L1 Arab1. S1رمز الوحدة التعليمية: 

 

 البرنامج
 :األهداف

 نظام وخصائص العبرّية الحديثة وتحسين القدرة األدائّية كتابة ومشافهة.تعلم 

 المحاور

 التحّيات والمباركات والّتمنيات  المحور األول: 

 أّيام األسبوع, األشهر, الزمن, الفصول  المحور الثاني :

 الدراسة المحور الثالث :

 العائلة   المحور الرابع : 

       المنزل أو الحّي...   المحور الخامس : 

 الجسد, الثّياب, األلوان   المحور السادس : 

 السفر,...   المحور السابع : 

 1*النشاط الشفوي 

 المحور األول :



 
 

 إعادة صياغة جمل )رأي, سؤال, جواب(    -

 المحور الثاني : 

 تفسير, مّد معلومات لتقديم إضافة -

 المحور الثالث : 

 جمل أو فقرات: مطلب شغل, إعالن في صحيفة,.. تحرير -

 1ب *النحو 

 المحور األول: 

 األبجدّية و الحركات -

 المحور الثاني :

 تعريفها؛ نوعاها؛ مكوّنات كّل نوع؛ درجة تركيبها(.)الجملة:  -

 المحور الثالث:

 المكّون االسمي: )تعريفه؛ أنواعه؛ مقّوالته: الجنس، العدد، اإلعراب(. -

 المحور الرابع :

 المكّون الفعلي )تعريفه؛ نوعاه؛ أهم مقّوالته: التعّدي والّلزوم واإلعراب(.-

 :المحور الخامس 

: المرّكب اإلضافي، المركب االسمي؛  المرّكب الحرفي؛ المرّكب الفعليالمركّبات الجزئّية ) -
 .(المرّكب الّنعتي ، المرّكب الحالي



 
 

 ت*االشتقاق:

 المحور األول: 

 مفاهيم أساسّية )االشتقاق والّتصريف, الجذر وتعريفه وأنواعه, األوزان السبعة(. -

 المحور الثاني:

 المجّرد والمزيد ثالثّيا ورباعّيا, الّصحيح الّسالم، المضاعف، األجوف والمعتّل(.الفعل )  -

 المحور الثالث:

: اسم الفاعل، الّصفة المشبّهة وصيغ المبالغة؛ اسم الّصفاتالمشتّقات االسمّية: )  -
: اسم الزمان، اسم المكان, المصادر: المصدر غير الصفاتالمفعول؛ اسم الّتفضيل؛ 

 اسم المّرة(.األصلي، 

 

 

 

 بطاقة وصفية لوحدة تعليمية
 

 2.1الحديثة مدخل للغة العبرية   : الوحدة التعليمية

 

 L1 Arab1. S2رمز الوحدة التعليمية: 

 



 
 

 البرنامج
 نماذج من الحياة اليومية :األولى المحور

 األعياد  المحور الثاني :

 األكل المحور الثالث :

   عند الطبيب   المحور الرابع : 

 1*النشاط الشفوي 

 المحور األول :

 قراءة وتحليل نصوص   -

 المحور الثاني : 

  تعبير كتابي حول وضعيات ومواضيع محّددة -

 1ب *النحو 

 المحور األول: 

   اإلسم وأقسامه   -

 المحور الثاني :

 درجات التشيبه -

 المحور الثالث:

 العدد والعدد الترتيبي -

 المحور الرابع :



 
 

 الضمائر -

 :المحور الخامس 

 تصريف الفعل في الماضي والمستقبل -

 

             

 


