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المقدمة
ّ
الإخوة المعلمون ،المعلمات
ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ،وبعد
في�سعد دار الزينات للن�شر والتوزيع �أن ت�ضع بين �أياديكم الكريمة هيكلية م�شروعها
التعليمي (�سنابل العربية) ،وهو منهاج تعليمي خُ ّطط له ليكون منهاجاً �شام ً
ال لأهم
م�ستجدات الفكر التّربوي المعا�صر ،والمن�سجم مع البيئة التُعليمية العربية المنفتحة
على �أنظمة التعليم في ال ُدول المتقدمة .وقد حر�صت الدار على الإفادة من مختلف
المفاهيم التربوية ال�سائدة والمقترحة لتح�سين العملية التُعليمية التع ُّلمية لتكون
مخرجات التعليم وفق ما هو م�أمول ومتو َّقع.
وقد اجتهدت الدار في تقديم �أف�ضل المواد التعليمية التي يمكن �أن تحقق الأهداف
التربوية المن�شودة كالكتاب الرئي�س ب�إخراجه الفني المتوائم مع فن �صناعة الكتاب
المدر�سي ،وما يتبع هذا الكتاب من و�سائط تعليمية م�ساندة كدليل المعلم ،والأقرا�ص
المدمجة ،وهي مواد يكمل بع�ضها بع�ضاً� ،سواء في الم�ستوى الواحد �أو في عملية التد ُّرج
التعليمي ال�شامل للم�ستويات الأخرى.
وتتك ّون �سل�سلة �سنابل العربية من �ستة م�ستويات �أُع َّدت لت�سهم في تي�سير تعلم العربية
للنّاطقين بغيرها ون�شرها لل�صفوف ( .)6 – 1وكل م�ستوى منها يتكون من �ست وحدات
تعليمية موحدة العناوين (المحاور) للم�ستويات ال�ستة ،تركز على القيم والتدرج من ذات
الطالب وواقعه �إلى العالم الوا�سع ،وتختلف في العمق والتدرج في المفاهيم والمحتوى
ومهارات اللغة والتطبيقات بما يتنا�سب وكل م�ستوى ،وتتميز بالتركيز على الجانب
المهاري وا�ستخدام اللغة بما يدعم الفروق الفردية بين َّ
الطلبة ،والتفكير وحل والم�شكلة،
والت�شجيع على التعبير .فتوحيد المحاور يم ِّكن المعلم من التعامل مع �أكثر من م�ستوى
في ال�صف الواحد بما يتنا�سب وما يمتلك الطالب من معرفة ومهارات ،فيرتقي بقدراته
�إلى م�ستوى مرحلته ب�سهولة وي�سر.

عناوين(محاور) الم�ستويات ال�ستة:
 – 1الوحدة الأولى :من مثلي؟
تركز على القيم والمعارف المتعلقة ب�إدراك �أهمية �أنف�سنا وتكوينها وحمايتها
وارتباطها بالأ�سرة.
 – 2الوحدة الثانية� :أخالقي
تركز على الجانب الأخالقي بما يتنا�سب والم�ستوى ،وتعزز القيم الأخالقية وما يتعلق
بها من معارف في البيت والمدر�سة والمجتمع والدولة.
 – 3الوحدة الثالثة :عالقاتي
توجه الطالب �إلى العالقات الإيجابية مع الآخرين في البيت والمدر�سة
والمجتمع والدولة.
 – 4الوحدة الرابعة� :صحتي و�سالمتي
وفيها يتبين الطالب �سبل المحافظة على �صحته و�سالمته في البيت والمدر�سة
والمجتمع والدولة بما يتنا�سب والم�ستوى.
 – 5الوحدة الخام�سة :اهتماماتي وم�س�ؤولياتي
وتتعلق بتعزيز االهتمامات في الم�ستويات ( )3–1والم�س�ؤوليات في الم�ستويات ()6–4
بما يتعلق بالأ�سرة والمدر�سة والمجتمع والدولة ،والحث على التعلم والمحافظة على
التراث والمواطنة.
 – 6الوحدة ال�ساد�سة :عالمي الوا�سع
تعمق معرفة الطالب بالبيئة المحيطة والعالم من معالم ح�ضارية وتاريخية ودينية،
وتقدم علمي وتكنولوجي وتقدير عظمة الخالق.

ما تتميز به ال�سل�سلة:
 – 1في كل م�ستوى هناك �أ�سرة ترافق الطالب في تقديم الوحدات والأن�شطة ،وتقدم المحتوى ب�أ�سلوب
�شائق يتنا�سب والمحتوى في القراءة والتدريبات المختلفة ،ومن �أ�سماء ال�شخ�صيات يتعلم ويتثبت من
ح�سان و�آالء الرابع :ف�ؤاد
مهارات �إمالئية ترد في الم�ستوى .الأول :داني وبدور الثاني� :آدم وهدى الثالثُ :
و�سارة الخام�س :ر�ؤوف ورائدة ال�ساد�س :ل�ؤي ور�ؤى
 – 2في الم�ستويات ( )3 – 1يتدرب الطالب على الأنماط والتراكيب اللغوية من خالل الأن�شطة والتدريبات
المتتابعة ،وفي الم�ستويات ( )6 – 4تقدم له درو�س القواعد والنحو ب�أ�سلوب هرمي يتنا�سب والم�ستوى.
 – 3حكايات اال�ستماع لها ق�ص�ص مرافقة وم�سجلة بم�ؤثرات �صوتية ي�ستمع �إليها الطالب ليجيب عن الأ�سئلة في الكتاب.
 – 4لوحات المحادثة تت�ضمن ر�سومات تثير التفكير وبت�سل�سل في الأحداث ليعر�ض المعلم الحقاً ن�ص
الحكاية الموجود لديه في الدليل.
 – 5النحو يقدم ب�أ�سلوب مترابط مع المفردات التي تعلمها بما يدعو للتفكير ويحفز على التعبير والأمثلة
المماثلة والإبداعية وبتو�ضيح وتدرج منطقي يقود �إلى الفهم.
 – 6درو�س القراءة من واقع الطالب وحياته اليومية بما يعزز تعلم القيم وتمثلها والتفكير والإبداع
والتمكن من القراءة بر�سوم تو�ضيحية تعين غلى فهم المقروء.
 – 7في الم�ستويات ( )3 – 1يقدم خط الن�سخ على �شكل كلمات وجمل وفقرات يحاكيها ثم كتابة ح ّرة .في
الم�ستوى الرابع يتعلم �أ�سا�سيات خط الن�سخ ويتدرب عليها .في الم�ستويين الخام�س وال�ساد�س يتدرب على
�أ�سا�سيات خط الرقعة .ويرافق ال�سل�سلة كرا�سات �سنابل المهارات الكتابية ،لتدريب الطالب على المهارات التي
تنا�سب الم�ستوى ال�سليمة.
 – 8عدد الوحدات وما تت�ضمنه من معارف ومهارات و�أن�شطة تتنا�سب و�أيام دوام َّ
الطلبة خالل العام
الدرا�سي ،فيتمكن المعلم من �إنجاز المحتوى بي�سر وعمق ،وتوجد �أن�شطة تطويرية تحاكي المحتوى
و�أخرى �إبداعية من َّ
الطلبة والمعلم بما يتنا�سب والفروق الفردية بينهم ويحفزهم على التعلم.
 – 9الأنا�شيد في الم�ستويات ( )3 – 1تم ت�أليفها لتتوافق مع م�ضمون ومفردات الوحدات في كل م�ستوى
ل�شاعر الطفولة د .را�شد عي�سى.
المحفوظات في الم�ستويات ( )6 – 4تم اختيارها بعناية لتتوافق مع م�ضمون الوحدات ومفرداتها ل�شعراء
كبار وهم � :أحمد �شوقي ،وعبد الكريم الكرمي (�أبو �سلمى) ،وحافظ �أبراهيم ،و�إبراهيم طوقان ،ورا�شد
عي�سى.
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َم ْن ِم ْثلي؟
الأهداف العامة:
 يتحدث ويح�سن اال�ستماع �إلى حكاية �صديقي الجديد. يقر�أ ن�ص �آدم وهدى ويجيب عن �أ�سئلة اال�ستيعاب. يعتز بنف�سه ويلتزم �آداب تحية الآخرين. ي�شارك �أفراد �أ�سرته في �أعمال البيت. يتب ّين �آداب تناول الطعام. يقر�أ ن�ص �أعرف واجبي ويجيب عن �أ�سئلة اال�ستيعاب. يتبين واجباته في البيت والمدر�سة. يحافظ على �أدواته المدر�سية. يعتمد على نف�سه في �أداء واجباته المدر�سية. يقر�أ ويكمل العبارات معتمداً على المعنى. يتعرف بع�ض الأ�ضداد. ير ِّكب كلمات من حروف. يملأ الفراغ في العبارات معتمداً على المعنى. يم ِّيز بين� :س� ،ش ،ي ،ى. يم ِّيز المدود :ا ،و ،ي. يم ِّيز الحرف الم�شترك في مجموعة كلمات. يعيد ترتيب الكلمات ليك ِّون جملة. يم ِّيز بين التاء والهاء. يكتب جم ًال مح ّددة بخط جميل.
 ي�ستخدم تذكير وت�أنيث الفعل الما�ضي. ي�ستخدم تذكير وت�أنيث بع�ض الأ�سماء. ي�ستخدم نمط الجملة اال�سمية خبرها فعل م�ضارع. -ي�ستخدم عبارات التّح ّية ا�ستخداماً �سليماً.

1

اال�س ِتما ُع
ا ْل ُمحا َد َث ُة َو ْ

َ�صديقي ا ْل َجديد
�آ َد ُم َو ُ�أخْ ُت ُه ُهدى َي ْ�س َت ِع ّد ِان
للذ ِ
َّهاب َم َع ماما �إِلى َحدي َق ِة
الَ ْط ِ
فال.
ْأ

َل ِع َب ْت ُهدى َو َل ِع َب �آ َد ُمَ .ر�أى
�آ َد ُم ِطف ًْل ُيتا ِب ُع ا ْل ُك َر َة َو ُي َ�صفِّقُ
َف َر ًحا.

 -توجه الطلبة �إلى مالحظة ال�صورة وت�سمية ما بها من ر�سوم. تعر�ض المع ِّلمة �صور التدريبِّ ،وتو�ضح للطلبة �أن ك َّل �صورة تع ّبر عن فكرة /حدث.
 تطرح �أ�سئلة على كل �صورة ،مثل� :إلى �أين يريد �آدم و�أخته هدى الذهاب؟ مع َمن؟ ماذا فعال في حديقةالأطفال؟ كيف ع ّرف �آدم بنف�سه للطفل؟ �صف �شعور �آدم و�صديقه.
 توزّع �صور التدريب على مجموعات وتطلب من كل مجموعة التعبير عنها. ترتب المجموعات بح�سب ت�سل�سل الأحداث ،وتكلفهم التعبير عنها بالت�سل�سل. تروي �أحداث ق�صة �صديقي الجديد للطلبة وي�ستمعون �إليها. تطرح �أ�سئلة :هل تحب �أن يكون لك �أ�صدقاء؟ ـ �صف �شعورك عندما ت�شارك �صديقك اللعب.للتحدث ع ّما �أعجبهم في الق�صة.
 تفتح المجال للطلبةُّ
 تثبيت مفهوم الم�شاركة ومرافقة الوالدين.10

َذ َه َب �آ َد ُم �إِلى ِّ
الطف ِْلَ ،و َع َّر َف ُه
ِب َنف ِْ�س ِهُ ،ث َّم �أَخَ َذ ُه �إِلى ا ْل َم ْل َعبِ ،
َو َل ِع َب ا ْل َجمي ُع ِب َم َر ٍح.

َف ِر َح ِّ
الط ْف ُل ب َِ�صدا َق ِة �آ َد َمَ ،و َع َّر َف ُه
َعلى �أُ ِّم ِهَ ،و�شَ َك َر ْت �آ َد َم َعلى ُح ْ�سنِ
�أَخْ ال ِق ِه َو ُل ْط ِف ِه.
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س َ
األ َّو ُل
َّ
الد ْر ُ
1

�آ َد ُم َو ُهدى

�أَ ْق َر ُ أ�

 تهيئة َّالطلبة للدر�س ب�س�ؤالهم ع ّما يفعلونه حين ي�ستيقظون من النوم.
ثم �إدارة حوار ونقا�ش حول �صورة التدريب.
 قراءة عبارات التدريب قراءة نموذجية بتلوين ال�صوت بما يتوافق معالمعنى ال ّدال على المعنى ،ومتابعة انتباه َّ
الطلبة با�ستمرار.
 قراءة َّالطلبة لجمل التدريب قراءة محاكاة.
 �إدارة حوار ونقا�ش حول ال�صور لت�أكيد الأفكار والقيم واالتجاهات الإيجابية.يمكن تكليف بع�ض َّالطلبة بلعب دور المع ِّلمة فيقومون بطرح �أ�سئلة على زمالئهم وتلقّي
الإجابات� ،أو تبديل الأدوار بين َّ
الطلبة (�سائل ومجيب).
2

�أَ ْق َر ُ�أ َو�أَ ِ�ص ُل ا ْل ِعبا َر َة ِبما ُي ِ
نا�س ُبها

َ�صحا �آ َد ُم

ال�ص ِ
ابون
ِبا ْلما ِء َو ّ

 تق�سم المع ِّلمة َّالطلبة �إلى مجموعات؛ مجموعة تقر�أ العمود
الأيمن ،ومجموعة �أخرى تقر�أ العمود الأي�سر.
ِمنَ ال َّن ْو ِم با ِك ًرا
�أَ َع َّدتْ �أُ ُّم �آ َد َم
تطرح �أ�سئلة تق ِّرب المعنى للطلبة ،من مثل :متى �صحا �آدم؟ ماالخطوة الأولى التي فعلها بعد اال�ستيقاظ من النوم؟ ماذا فعلت �سا َعدَتْ هُدى
َوقا َل�َ :صبا ُح ا ْلخَ ْي ِر
هدى؟
َح ّيا �آ َد ُم �أُ ْ�س َر َت ُه
َطعا َم ا ْل َفطو ِر
 ت�ساعدهم في و�صل الجملة الأولى. تطلب من كل طالب في المجموعة الأولى قراءة جملة ،ليكمل الطالب الذي يحمل الجملة المت ِّممة للمعنى،وتك ِّلفهما معاً �إعادة القراءة.
 ي�صل َّالطلبة بين جمل العمودين ،ويقر�أونها بعد و�صلها.
 ت�ؤ ِّكد المع ِّلمة ال�سلوكات الإيجابية.َغ َ�س َل �آ َد ُم َي َد ْي ِه

3

�أُ ْك ِم ُل ا ْل ُج َم َل َكما في ا ْل ِم ِ
ثال

ال�ص ِ
حون
في �إِ ْعدا ِد ُّ

َح ّيا �آ َد ُم �أَبا ُهَ ،وقا َل�َ :صبا ُح ا ْلخَ ْي ِر يا �أَبي.
�صباح الخير يا �أمي
َح ّيا �آ َد ُم �أُ َّمهَُ ،وقا َل:
.........................................................
�صباح الخير يا �أختي
َح ّيا �آ َد ُم �أُخْ َتهَُ ،وقا َل:
........................................................
َح َّي ْت ُهدى �أَباهاَ ،وقا َل ْت� :صباح الخير يا �أبي
..............................................
َح َّي ْت ُهدى �أُ َّمهاَ ،وقا َل ْت� :صباح الخير يا �أمي
...............................................
َح َّي ْت ُهدى �أَخاهاَ ،وقا َل ْت� :صباح الخير يا �أخي
.............................................
1

 ت�س�أل المع ِّلمة عن التحية التي يلقيها َّالطلبة على
والديهم في ال�صباح.
 ت�ستقبل الإجابات وتوجهها وتعزِّزها. تقر�أ المثال وير ِّدد َّالطلبة بعدها.
 تطلب �إليهم قراءة جمل التدريب وتوجيه التحيةلل�شخ�ص المعني.

2
3
4
5

12

 تلفت انتباه َّقالت) لت�أكيد التذكير والت�أنيث.
الطلبة �إلى تعبير( :قالْ /
 تطلب �إلى َّالطلبة تمثيل دور الأب والأم و�آدم وهدى.
 تدعو َّالطلبة �إلى تبادل التحية فيما بينهم.
4

ل ا ْلفَرا َغ َو َ�أ ْق َر�أُ َكما في ا ْل ِم ِ
ثال
�أَ ْم َُ أ

 تدعو َّالطلبة لت� ُّأمل ال�صورتين ،وتطلب ت�سمية
ال�شخ�صين اللذين يظهران فيها.
 تك ِّلف �أحد َّالطلبة المميزين قراءة العبارة (ر�أى �آدم و
ر�أت هدى).
 ت�س�أل :لماذا ا�ستخدمنا تعبير(ر�أى) مرة ،وتعبير (ر�أت)مرة ثانية؟ وذلك لت�أكيد مفهوم التذكير والت�أنيث.
 تطلب �إلى َّالطلبة فردياً وزمرياً قراءة بقية الأفعال الما�ضية.
 تطلب من َّالطلبة محاكاة المثال �شفوياً.
 تكلفهم بملء الفراغ ،وتتابع طريقة كتابتهم با�ستمرار. يقر�أ َّالطلبة جمل التدريب كاملة.
5

َر�أى �آدم َو َر�أَتْ ُهدى
َر�أَتْ
َر�أى
.................
�صحت
َ�صحا
.................
�ساعدت
.................
�سا َع َد
جل�ست
َجلَ َ�س
.................
ذهبت
.................
َذ َه َب
غ�سلت
.................
غ ََ�س َل

ل ا ْلفَرا َغ َو َ�أ ْق َر�أُ َكما في ا ْل ِم ِ
ثال
�أَ ْم َُ أ

 تلفت المع ِّلمة نظر َّالطلبة �إلى كلمة(�أمه� /أمها).
 تب ّين على َمن يعود كل تعبير منهما ،بداللة ال�صورة (�آدم،�أُ ُّمها
.................
هدى).
يديها
.................
 ت�س�ألَ :من المذكر منهما و َمن الم�ؤنَّث؟وجهها
.................
 تبين لهم �أ َّن (�أ ّمه) تعني �أم �آدم ،و(�أمها) تعني �أم هدى. تعزّز التو�ضيح بتكليف َّ�أختها
.................
الطلبة قراءة بقية الأ�سماء بحيث
يلفظ َّ
الطلبة اال�سم مقترناً بال�ضمير ،ثم َّ
مو�ضحاً على َمن
معها
.................
يعود( :وجهه :وجه �آدم.)...
تو�ضح لهم من خالل المثال كيف تم اال�ستغناء عن اال�سم بو�ضع �ضمير يدل على المذكر والم�ؤنث.
 ّ تتابع با�ستمرار حلول َّالطلبة وتعزز المتميزين.
 تعر�ض عليهم �أ�سما ًء �إ�ضافية وتطلب �إليهم �إ�ضافة ال�ضمير لها.�أُ ُّمهُ� :أُ ُّم �آ َدم
�أُ ُّم ُه
.................
َي َد ْي ِه
َو ْج ُه ُه
�أُخْ ُت ُه
َم َع ُه

13

َو �أُ ُّمها� :أُ ُّم ُهدى

6

�أَ ْب َحثُ َو َ�أ ِ�ص ُل ُك َّل َك ِل َم ٍة ِب ِ�ض ِّدها

7

ال�صو َر ِة ا ْل ُم ِ
نا�س َب ِة
�أُ َر ِّك ُب َو�أَ ِ�ص ُل ِب ُّ

و ََق َف

الطلبة بقراء كلمات التدريب في العمودين الأيمن الأي�سرَ .ذ َهبَ
 تك ّلف المع ِّلمة َّ تطلب �إليهم النظر �إلى الخط الأحمر المنقّط من بدايته �إلى نهايته.جَلَ�سَ
 تطلب �إليهم قراءة الكلمة التي ابتد�أ بها الخط والتي انتهى �إليها .تك ّلفهم�صَ حا
تمرير القلم على اللون الأحمر.
 تك ّرر الخطوة نف�سها مع بقية الكلمات. تدير حواراً ونقا�شاً حول داللة معنى الكلمة و�ضدها. يمثّل َّالطلبة داللة معاني الكلمات.
�صـ

حـ

عا َد

ن

�صحون
.....................................

 تهيئة َّالطلبة بتذكيرهم بالحروف التي تعلموها.
 تطلب منهم ت�سمية حروف ال ّمد. تركيب كلمة (�صحون) من خالل عر�ض حروفها في بطاقات،ثم جمع البطاقات �إلى بع�ضها لو�صل وتركيب الكلمة ،ثم قراءتها،
وترديد َّ
الطلبة ل�صوتها وو�صلها بال�صورة الدالة عليها.
 تكليف َّالطلبة النظر �إلى ال�صور ،وت�سميتها ،وتكرار ترديد الت�سمية.
 تطلب �إليهم تركيب حروف الكلمات الدالة على كل �صورةوو�صلها بها.
 يقر�أ َّالطلبة الكلمات مر ّكبة مع �إبراز الحركات والمدود.
8

و

نا َم

�صـ ا بـ و ن

�صابون

.....................................

�سـ

يـ

ر

�سرير

.....................................

كـ

و

كوب

ر

ب

.....................................

مـ

طـ

بـ

مطبخ

خ

.....................................

و

جـ

وجه

ـه

.....................................

�أُ ِ
ل ا ْلفَرا َغ ِبا ْل َك ِل َم ِة ا ْل ُم ِ
نا�س َب ِة
ال�صو َر َة َو�أَ ْم َُ أ
الح ُظ ُّ

 تح�ضر المع ِّلمة �إلى حجرة ال�صف( :ماء ،من�شفة� ،صابون،معجون ،فر�شاة �أ�سنان ،م�شط) وتدير نقا�شاً حول ا�ستخداماتها.
 تطلب منهم الإ�شارة �إلى وجوههم و�شعرهم و�أ�سنانهم ،و�أيديهم. تعر�ض عليه الأداة وتطلب �إليهم ت�سمية الع�ضو الذي تُ�ستخدمله.
 تطلب �إليهم ت�أمل ال�صور ،وتناق�شهم فيها. تك ّلفهم بقراءة الجمل وملء الفراغ بالكلمة المنا�سبة من �أع�ضاءالج�سم.
 يقر�أ َّالطلبة الجمل بعد ملئها بالكلمة المنا�سبة.
 ت�ؤ ّكد المع ِّلمة �ضرورة النظافة ال�شخ�صية و�أهم ّيتها.14

1

�أُ َم ِّ�ش ُط �شعري
ِ ......................با ْل ِم�شْ ِطـ.

2

ال�ص ِ
�أَغْ ِ�س ُل يدي
ابون.
ِ ......................با ْلما ِء َو ّ

3

ِ ......................با ْل ُف ْر�شا ِة َوا ْل َم ْع ِ
�أُن َِّظفُ �أ�سناني
جون.

4

�أُ َجفِّفُ وجهي
ِ ......................با ْل ِمن َْ�ش َف ِة.

9

ل ُ ا ْلفَرا َغ ِبا ْل َح ْر ِف ا ْل ُم ِ
نا�س ِب
�أَ ْم َ أ

�س

�أو

�ش

 تراجع المع ِّلمة حرفي ال�سين وال�شين مع َّالطلبة من �أَغْ ـ �سـ
�س
ُ ..........ل

�أُ َمـ .ـ�شـ
ُ .........طـ

حيث ال�شكل وال�صوت.
 تطلب من َّالطلبة ِذ ْكر كلمات تحتوي على هذين
�أَ �سـ
ِم ْنـ ـ�شـ
َ ..........فة
 ..........نان
الحرفين.
 تدون الكلمات المعطاة على ال�س ّبورة بحيث يكونالحرفان بلون مختلف ،ويقر�أها َّ
الطلبة فردياً
�أُ �سـ
َيـ� .شـ
َ ..........رتي
َ .........رب
وجماعياً.
 تب ّين لهم �شكل الحرف و�صوته في الكلمات المعطاة. تحذف حرفي ال�سين وال�شين ،وتطلب من َّالطلبة ترديدهما للكلمات ،ثم قراءتها.
 -تك ّلفهم بتنفيذ التدريب في الكتاب المدر�س ،بالطريقة نف�سها ،وتتابعهم با�ستمرار.

� 10أَ ْق َر ُ�أ َو�أُ َم ِّي ُز ا ْل ُمدو َد

ُف ْر �شـ
 ..........اة
َجلَـ �س

..........

ُتـ .ـ�سـ
ِ .........اعد

ا و ي

 تطلب المع ِّلمة من َّالطلبة قراءة المدود ب�إبراز �صوت الم ّد ،وت�سمية نوع الم ّد.
 تلفت انتباههم �إلى الحرف المل َّون في التدريب ،وتناق�شهم فيه. تق�سم َّالطلبة �إلى مجموعات ،تقر�أ ُّ
كل مجموعة �سطراً من التدريب.
 ت�ؤ ِّكد لهم اختالف �صوت الحرف في الكلمة. ير ِّدد َّالطلبة كلمات التدريب جماعياً ،وب�س ّمون نوع المد (م ّد بالواو ،م ّد بالألف ،م ّد بالياء).

� 11أَ ْق َر ُ�أ َو�أَ ْكت ُُب ا ْل َح ْر َف ا ْل ُم�شْ َت َر َك َكما في ا ْل ِم ِ
ثال
 تعر�ض المع ِّلمة الكلمات في بطاقات. تناق�شهم في كل مجموعة من حيث عدد حروف كل كلمة والحركاتالمرافقة لها.
 تكلفهم قراءتها ،وت�س�ألهم عن الحرف الم�شترك في كل مجموعة. تطلب �إليهم االنتباه �إلى الحركة المرافقة له ،و�إعادة قراءة الكلمةتبعاً للحركة ،ومالحظة اختالف �صوت الحرف.
 تكلفهم كتابة الحرف الم�شترك في المكان المخ�ص�ص له ،وتتابعهمبا�ستمرار.
15

َي َد ْي ِه

َو ْج ُه ُه

�أُ ُّم ُه

ــه

َم ْط َبخ

َفطور

َطعام

ط

َر�أى

ُهدى

�إِلى

ى

َي�شْ َر ُب

كوب

�أُ ِح ُّب

ب

تيب ا ْل َك ِل ِ
مات ِ أل ُ َك ِّو َن ُج ْملَ ًة
� 12أُعي ُد َت ْر َ
�أُ ْ�س َرتي

 ته ّيئ المع ِّلمة َّالطلبة للتدريب ب�أن تطلب منهم ِذكر
التحية التي ير ِّددها في ال�صباح.
توجه الإجابات وتعزّزها.
 ِّت�سخدم المعلمة بطاقات الكلمات �أوكتابتها على ال�سبورة �َ 2صبا ُحلتدريب الطلبة على قراءتها و�إعادة ترتيبها لتكوين
�َ 3صبا ُح
جملة.
 تطلب �إليهم قراءة الكلمات بغير ترتيب ،وتدير نقا�شاًحول معناها غير مرتبة ،وت�س�ألَ :من يرتِّب لنا هذه
معنى مفيداً؟
الكلمات لتعطينا ً
 ت�ستقبل �إجابات َّالطلبة.
 تطلب �إليهم ترتيب كلمات التدريب وكتابتها في المكان المخ�ص�ص. يقر�أ َّالطلبة الجمل مرتبة فردياً وجماعياً.
 ت�ؤ ِّكد المع ِّلمة على العالقات الأ�سرية ال�صحيحة والقيم الإيجابية.1

� 13أَ ْكت ُُب
 تطلب المع ِّلمة من َّالطلبة قراءة الجملة.
 تدعوهم لت� ُّأمل الحركات والمدود المرافقة لكل كلمة ،وت�سميتها. يقر�أ َّالطلبة الجملة جماعياً.
 تبين لهم مو�ضع كل حرف من ال�سطر. تك ِّلفهم بكتابة الجملة بمراعاة التنقيط.وتوجههم.
 -تتابعهم با�ستمرار ِّ

16

�أَنا
�أنا �أحب �أ�سرتي
ا ْلخَ ْي ِر
يا
�صباح الخير يا �أبي
ا ْلخَ ْي ِر
�أُ ّمي
�صباح الخير يا �أمي

�أُ ِح ُّب
�أَبي
يا

س ّ
الثاني
َّ
الد ْر ُ
1

�أعرف واجبي

�أَ ْق َر ُ أ�

 تهيئة َّالطلبة للدر�س بطرح الأ�سئلة من مثل :كيف يكون الطالب
تحب �أن تكون طالباً مجتهداً؟ ماذا نفعل
مجتهداً في المدر�سة؟ هل ُّ
حتى تكون مدر�ستنا نظيفة؟ ما هي �صفات ال�صف النظيف؟ اذكر الأدوات
المدر�سية الموجودة معك .كيف تحافظ عليها؟
 قراءة عبارات التدريب قراءة نموذجية بتلوين ال�صوت بما يتوافق معالمعنى ،ومتابعة انتباه َّ
الطلبة با�ستمرار.
 قراءة َّالطلبة لجمل التدريب قراءة محاكاة.
 الت�أكيد على تكرار تعبيرات :طالب ،طالبة /مجتهد ،مجتهدة /واجباته ،واجباتها /تحافظ يحافظ؟ تكرار لفظ كلمات ت�شتمل على حروف الم ّد. �إدارة حوار ونقا�ش حول ال�صور لت�أكيد الأفكار والقيم واالتجاهات الإيجابية ،مثل المثابرة ،المحافظة علىالأ�شياء ال�شخ�صية ،القيام بالواجبات ،االهتمام بالنظافة ال�شخ�صية ونظافة البيئة.
 تعر�ض المع ِّلمة بطاقات ال�صور وتطلب �إلى َّالطلبة التعبير عنها بجمل الدر�س.
 تكرار عبارة� :أنا �أعرف واجبي. قراءة جمل الدر�س ب�إ�شراك �أكبر عدد ممكن من َّالطلبة.
2

�أَ ْق َر ُ�أ َو�أَ ِ�ص ُل ا ْل ِعبا َر َة ِبما ُي ِ
نا�س ُبها

 تق�سم المع ِّلمة َّالطلبة �إلى مجموعات؛ مجموعة تقر�أ
العمود الأيمن ،ومجموعة �أخرى تقر�أ العمود الأي�سرُ .هدى طا ِل َب ٌة ُم ْج َت ِه َد ٌة
 ت�ؤ ّكد المع ِّلمة العالقة بين التذكير والت�أنيث عندو�صل العبارات.
�آ َد ُم طا ِل ٌب ُم ْج َت ِه ٌد
 ت�ساعدهم في و�صل الجملة الأولى. تطلب من كل طالب في المجموعة الأولى قراءةتُحا ِف ُظ ُهدى َعلى
جملة ،ليكمل طالب �آخر الجملة المتممة للمعنى،
وتكلفهما معاً �إعادة القراءة.
ُيحا ِف ُظ �آ َد ُم َعلى
 تك ِّلف َّتامة
الطلبة الآخرين قراءة الجملة ّ
 ي�صل َّالطلبة بين جمل العمودين ،ويقر�أونها بعد
و�صلها.
 ت�ؤ ِّكد المع ِّلمة ال�سلوكات الإيجابية.17

في ا ْل َم ْد َر َ�س ِة
نَظا َف ِة َم ْد َر َ�س ِتها
نَظا َف ِة َ�ص ِّف ِه
نَظا َف ِتها
�أَ َدوا ِت ِه ا ْل َم ْد َر ِ�س َّي ِة
�أَ َدوا ِتها ا ْل َم ْد َر ِ�س َّي ِة

3

الح ُظ ا ْل َك ِل ِ
�أَ ْق َر ُ�أ َو�أُ ِ
مات ا ْل ُملَ َّونَة

 عر�ض التعبيرات :طالب مجتهد ،طالبة مجتهدة /يحافظ ،تحافظ /نظافته ،نظافتها /واجباته ،واجباتها ،فيبطاقات والطلب من َّ
الطلبة تكرار ترديدها.
 الطلب من َّالطلبة مالحظة الكلمات المل ّونة وقراءتها فردياً وجماعياً.
 تب ّين المع ِّلمة التغييرات التي طر�أت على الكلمات والتعبيرات المل َّونة. تربطها بالتذكير والت�أنيث من خالل بيان المذ َّكر(�آدم) والم�ؤنّث (هدى). تطلب منهم و�ضع مزيد من الأ�سماء بد ًال من �آدم وهدى ،وقراءة الجمل عدة مرات.4

�أَ ْق َر ُ�أ َو ُ�أ َم ِّي ُز

 تطلب المع ِّلمة ت�سمية �صور الأ�شخا�ص. يالحظ َّالطلبة �شكل حرف التاء في الكلمات :طالبة ،تحافظ ،قالت.
 تم ّيز المع ِّلمة لهم بين المذكر والم�ؤنث بداللة ال�صور. يقر�أ طالب الكلمة ب�صيغة المذكر ،وطالب �آخر الكلمة ب�صيغة الم�ؤنث.الطلبة قراءة الكلمات جميعها ،وتُ�شرك المع ِّلمة �أكبر عدد ممكن من َّ
 يك ّرر َّالطلبة.
5

ل ا ْلفَرا َغ َو َ�أ ْق َر�أُ َكما في ا ْل ِم ِ
ثال
�أَ ْم َُ أ

 تدعو َّالطلبة لت� ُّأمل ال�صورتين ،وتطلب ت�سمية
ال�شخ�صين اللذين يظهران فيها.
 تك ِّلف �أحد َّالطلبة المميزين قراءة العبارة (نظافة
�آدم و نظافة هدى).
 ت�س�أل :لماذا ا�ستخدمنا تعبير(نظافته) مرة،وتعبير (نظافتها) مرة ثانية؟ وذلك لت�أكيد مفهوم
التذكير والت�أنيث.
 تطلب �إلى َّالطلبة فردياً وزمرياً قراءة بقية
الأ�سماء.
 تطلب من َّالطلبة محاكاة المثال �شفوياً.
 تبين لهم على َمن تعود الهاء(ال�ضمير) بداللة المذكر والم�ؤنث. تكلفهم بملء الفراغ ،وتتابع طريقة كتابتهم با�ستمرار. يقر�أ َّالطلبة جمل التدريب كاملة بتمثيل الأدوار.

نَظا َف ُتهُ :نَظا َف ُة �آ َدم َو نَظا َفتُها :نَظا َف ُة ُهدى
نَظا َفتُها
نَظا َف ُت ُه
.................
.................
�صفها
َ�ص ُّف ُه
.................
.................
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.................ه
َم ْد َر َ�س ُت ُ
ِ
واجبا ُت ُه
.................
�أَ َدوا ُت ُه
.................

مدر�ستها
.................
واجباتها
.................
�أدواتها

.................

6

الَ ِل ِف ا ْل َمقْ�صو َر ِة
�أَ ْق َر ُ�أ َو�أُ َم ِّي ُز َب ْينَ ْ أ

ى

َو َح ْر ِف ا ْليا ِء

ي

 تد ِّون المع ِّلمة كلمات التدريب في عمودين على ال�س ّبورة بحيث يكون الحرفان (ى ،ي) ملونين. تلف نظر َّالطلبة �إلى �آخر كل كلمة ،وت�س�أل عن االختالف بينهما.
 تطلب منهم نطق �صوت الحرفين :ى ،ي من خالل الكلمات. ت�ستقبل �إجابات َّالطلبة وتوجههم.
تو�ضح لهم �أن الألف المق�صورة ت�شبه �شكل َّ
 ِّالبطة.
 ت�سمي لهم �شكل الألف المق�صورة. تطلب منهم كلمات ت�شتمل على الألف المق�صورة. يتح َّدث َّالطلبة عن �أفراد الأ�سرة م�ستخدمين كلمات� :أخي� ،أُختي.
7

�أُ َر ِّك ُب َو�أَ ْق َر ُ أ�

 تقر�أ المع ِّلمة الجملة الأولى ح�سب مقاطعها ،وير ِّددَّ
الطلبة بعدها فردياً وجماعياً.
 تك ِّلفهم نطق �صوت مقاطع الكلمة بالحركات والمدود. تلفت نظرهم �إلى التذكير والت�أنيث في الكلمات. يح ّل َّالطلبة التمرين �شفوياً ثم كتابياً ،وتتابعهم المع ِّلمة
با�ستمرار.
 يقر�أ َّالطلبة الكلمات بعد كتابتها مر ّكبة.
8

َم ْد

َر

َ�سـ

ِتـ

ـ ِه

مدر�سته

َم ْد

َر

َ�سـ

ِتـ

ـها

مدر�ستها

وا

ِجـ

با

ِتـ

ـ ِه

واجباته

وا

ِجـ

با

ِتـ

ـها

واجباتها

َنـ

ظا

فَـ

ِتـ

ـ ِه

نظافته

َنـ

ظا

فَـ

ِتـ

ـها

نظافتها

الح ُظ َو�أَ ِ�ص ُل َب ْينَ ا ْل ُح ِ
�أُ ِ
روف ا ْل ُمتَما ِثلَ ِة

 تدعو المع ِّلمة َّالطلبة �إلى ت� ُّأمل حرف الهاء ب�شكليه.
 تطلب �إليهم ت�سمية هذا الحرف ونطق �صوته. تعر�ض عليهم بطاقات مدون عليها كلمات من الدر�ست�شتمل على حرف الهاء ب�شكليه.
 تك ِّلفهم بو�صل الحروف المتماثلة في ال�شكل. ت�ؤ ّكد عليهم التمييز بين الهاء بح�سب موقعها من الكلمة. تك ِّرر الطريقة نف�سها مع حرف الم�ستطيل الأي�سر ،مع الت�أكيد على التمييز بين التاء المفتوحة والتاءالمربوطة.
هـ
ـهـ
ـه
ه
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ـهـ
هـ
ه
ـه

ت
تـ
ـة
ة

تـ
ت
ة
ـة

9

�أَ ْق َر ُ�أ َو�أَ�ضَ ُع

َح ْو َل ا ْل َك ِل َم ِة ا ْل ُمخْ َت ِل َف ِة

 تطلب المع ِّلمة من َّالطلبة قراءة كلمات المجموعة
الأولى.
 ت�س�أل :ما الكلمة التي اختلف �صوت نطقها في هذهالكلمات؟
 تتابع �إجابات َّالطلبة وتوجههم نحو ذكر التاء المربوطة.
 تبين لهم الفرق في �شكل الكلمة عند التذكير والت�أنيث. تكر ّر العملية نف�سها مع بقية مجموعة الكلمات ،مب ّينة:عودة ال�ضمير ،والتاء المربوطة والتاء المفتوحة ،والألف
المق�صورة .والمدود.
 تعر�ض المع ِّلمة الكلمات المختلفة في بطاقات وتطلب�إلى َّ
الطلبة مالحظتها وقراءتها.

طا ِل ٌب

طا ِل َب ٌة

طا ِل ٌب

طا ِل ٌب

نَظا َف ِة

نَظا َف ِة

نَظا َف ِة

نَظا َف ِت ِه

ِ
واجبا ِتها

ِ
واجبا ِت ِه

ِ
واجبا ِت ِه

ِ
واجبا ِت ِه

�أَ َدواتٌ

�أَ َدواتٌ

ُم ْج َت ِه َد ٌة

�أَ َدواتٌ

َر�أى

َر�أى

ُهدى

َر�أى

� 10أُ َر ِّك ُب َو�أَ ْق َر ُ أ�
 يقر�أ َّالطلبة كلمات ك ّل عمود على حدة.
تو�ضح لهم طرية التركيب من خالل حل الجملة الأولى.
 ّ تحاورهم في التذكير والت�أنيث. تطلب �إليهم ح ّل التركيب الثاني ،وقراءته. ت�س�ألهم :لماذا قلنا �آدم ُيحافظ على نظافته؟ الهاء في كلمة (نظافته) على َمن تعود؟ -ت�ؤ ِّكد المع ِّلمة التذكير والت�أنيث مع اال�سم والفعل.

1

�أنا �أحافظ على نظافتي

2

�آدم يحافظ على نظافته

3

هدى تحافظ على نظافتها

� 11أَ ْكت ُُب
 تطلب المع ِّلمة من َّالطلبة قراءة الجملة.
 تدعوهم لت� ُّأمل الحركات والمدود المرافقة لكل كلمة ،وت�سميتها. يقر�أ َّالطلبة الجملة جماعياً.
 تبين لهم مو�ضع كل حرف من ال�سطر. تك ِّلفهم بكتابة الجملة بمراعاة التنقيط.وتوجههم.
 تتابعهم با�ستمرار ِّ20

ا ْل َو ْح َد ُة َّ
الثان ِ َي ُة

�أَ ْخالقي

الأهداف العامة:
 يتح َّدث ويح�سن اال�ستماع �إلى حكاية الأمانة.ن�ص �أمانة �آدم ويجيب عن �أ�سئلة اال�ستماع.
 يقر�أ ّ يتب ّين مفهوم الأمانة ويحر�ص على التح ّلي بها. يقر�أ ن�ص ت�سامح هدى ويجيب عن �أ�سئلة اال�ستيعاب. يم ِّيز بين الخط�أ المق�صود وغير المق�صود ويعتذر عنه. ي�سامح ويقبل اعتذار لآخرين. ي�شكر َمن يق ّدم له خدمة. يبادر لم�ساعدة الآخرين. ينتبه ويحاول عدم �إيذاء الآخرين.ملحناً.
 يحفظ الن�شيد ّ يقر�أ ويكمل العبارات معتمداً على المعنى. يتبين بع�ض الأ�ضداد. يم ِّيز الحروف :ط ،د� ،ض ،ت� ،س� ،ص. يم ِّيز بين التاء المربوطة والتاء المفتوحة. يحلل كلمات �إلى حروفها. ير ِّكب جم ًال من كلمات محددة.
 يتبين عدد الحروف في الكلمات. ير ِّكب كلمات من مقاطع. يكتب جم ًال بخط جميل.
 ي�ستخدم تذكير وت�أنيث الفعل الما�ضي. ي�ستخدم تذكير وت�أنيث الفعل الم�ضارع. ي�ستخدم النفي بال. ي�ستخدم �أ�سلوب التعجب بما.21

1

اال�س ِتما ُع
ا ْل ُمحا َد َث ُة َو ْ

الَما َن ُة
ْأ
َجلَ َ�س �آ َد ُم َم َع َ�صدي ِق ِه َعلى �أَ َح ِد
ا ْل ِ
�ساح ِة ا ْل َم ْد َر َ�س ِة
مقاع ِد في َ
الن َّ
َيتَنا َو ِ
الطعا َم.

رمي ُع ْل َب َة ا ْل َع�صي ِر
َذ َه َب �آ َد ُم ِل َي َ
في َ�س َّل ِة ا ْل ُم ْه َم ِ
التَ ،ف َو َج َد
الَ ْر ِ�ض.
ِم ْقلَ َم ًة َعلى ْ أ

 تعر�ض المع ِّلمة �صور التدريبِّ ،وتو�ضح للطلبة �أن ك َّل �صورة تع ّبر عن فكرة /حدث.
 تطرح �أ�سئلة على كل �صورة ،مثل� :أين يجل�س �آدم؟ مع َمن؟ ماذا يتناوالن؟ �أين رمى علبة الع�صير؟ ماذا وجد؟لمن �أعطاها؟ ماذا فعلت المع ِّلمة مع �صاحب المقلمة ومع �آدم؟
 توزّع �صور التدريب على مجموعات وتطلب من كل مجموعة التعبير عنها. ترتب المجموعات بح�سب ت�سل�سل الأحداث ،وتكلفهم التعبير عنها بالت�سل�سل. تروي �أحداث ق�صة الأمانة للطلبة وي�ستمعون �إليها. تطرح �أ�سئلة :هل تحب �أن تكون �أميناً؟ ـ �صف �شعورك عندما تجد مفقودات.للتحدث ع ّما �أعجبهم في الق�صة.
 تفتح المجال للطلبةُّ
 تثبيت مفهوم الأمانة لدى َّالطلبة.
22

َح َم َل �آ َد ُم ا ْل ِم ْقلَ َم َة َو َ�أخَ َذ َي ْ�س�أَ ُل
َع ْن ِ
�صاحبِهاُ ،ث َّم �أَ ْعطاها
ِل ْل ُم َع ِّل َم ِة.

�أَ ْعلَن َِت ا ْل ُم َع ِّل َم ُة َعنِ ا ْل ِم ْقلَ َم ِة
ا ْل َمفْقو َد ِةَ .ح َ�ض َر ِ
�صاح ُبهاَ ،و َو َع َد
�أَنْ ُيحا ِف َظ َعلى �أَ َدوا ِت ِهَ ،و�شَ َك َر ِت
ا ْل ُم َع ِّل َم ُة �آ َد َم ِ ألَما َن ِت ِه.

23

س َْ
األ َّو ُل
َّ
الد ْر ُ
1

�أَما َن ُة �آ َدم

�أَ ْق َر ُ أ�

 تقر�أ المع ِّلمة جمل الدر�س بداللة ال�صور ،وتطلب �إليهمالإ�صغاء الج ّيد ومتابعة ال�صور.
 توجههم نحو النظر �إلى �صور التدريب ،وتطلب منهم و�صفها. تقر�أ جمل الدر�س وير ّدد َّالطلبة بعدها.
 يمثّل َّالطلبة دور الأب والم�شتري و�آدم.
 ير ّدد َّالطلبة جمل الدر�س في �أثناء تنفيذ الدر�س.
 تطلب من َّالطلبة الآخرين قراءة الجمل.
 تحر�ص المع ِّلمة على �أن ينطق َّالطلبة الجمل نطقاً �صحيحاً من حيث مخارج الحروف.
تو�ضح لهم �أهمية الأمانة في كل المواقف داخل البيت وخارجه.
 ّ2

�أَ ْق َر ُ�أ َو�أَ ِ�ص ُل ا ْل ِعبا َر َة ِبما ُي ِ
نا�س ُبها

ِع ْن َد وا ِل ِد �آ َد َم

ِ
حاجات َب ْي ِت ِه

�آ َد ُم ُي ِ
�ساع ُد وا ِل َد ُه

َمت َْج ٌر َ�صغي ٌر

َدخَ َل َر ُج ٌل ِل َي�شْ َت ِر َي

َو�أَ ْعطا ُه باقي نُقو ِد ِه

 تق�سم المع ِّلمة َّالطلبة �إلى مجموعتين؛ مجموعة تقر�أ
العمود الأيمن ،و�أخرى تقر�أ العمود الأي�سر.
خَ َر َج َو َل ْم َي�أْخُ ْذ
 تقر�أ الجملة الأولى وتبين لهم المعنى المنا�سب لها وت�صلهَر َك َ
�ض �آ َد ُم خَ ْل َف ُه
به ،وتقر�أهما مو�صولتين ،وير ّدد َّ
الطلبة بعدها.
 تطلب من كل طالب في المجموعة الأولى قراءة جملة،ليكمل طالب �آخر الجملة المت ِّممة للمعنى ،وتكلفهما معاً �إعادة القراءة.
 تك ِّلف َّتامة.
الطلبة الآخرين قراءة الجملة ّ
 ي�صل َّالطلبة بين جمل العمودين ،ويقر�أونها بعد و�صلها.
 ت�ؤ ِّكد المع ِّلمة مفهوم الأمانة.3

�أُ ْك ِم ُل ا ْل ُج َم َل َكما في ا ْل ِم ِ
ثال

 تك ّلف المع ِّلمة َّالطلبة قراء الكلمات التي في الم�ستطيل:
�أ�شكرك� /أمين� /صادق/لطيف /م�ؤدب.
 تب ّين لهم �أنّ هذه ال�صفات �أخالق �إ�سالمية �سامية. تقر�أ المثال وير ِّدد َّالطلبة بعدها.
 تطلب �إليهم �إكمال الجمل بالطريقة نف�سها. تك ّلف كل طالب الإ�شارة �إلى زميله وتبادل ال�صفات فيما بينهم.24

1

2

3
4
5

�أَ�شْ ُك ُر َك
�أ�شكرك
.....................
.....................

�أ�شكرك

.....................

�أ�شكرك
�أ�شكرك
.....................
.....................

في َي ْو ِم ا ْل ُع ْطلَ ِة
باقي نُقو ِد ِه

�أَنْتَ
�أَنْتَ
�أَنْتَ

َفتًى
َ�أمينٌ
َفتًى �صادق
.....................
َفتًى لطيف
.....................

�أَنْتَ
�أَنْتَ

َفتًى م�ؤدب
َفتًى مهذب
.....................

.....................

.....................

4

ل ا ْلفَرا َغ َو َ�أ ْق َر�أُ َكما في ا ْل ِم ِ
ثال
�أَ ْم َُ أ

 تدعو َّالطلبة لت� ُّأمل ال�صورتين ،وتطلب ت�سمية ال�شخ�صين
اللذين يظهران فيها.
 تك ِّلف �أحد َّالطلبة المميزين قراءة العبارة (رك�ض �آدم و
رك�ضت هدى).
 ت�س�أل :لماذا ا�ستخدمنا تعبير(رك�ض) مرة ،وتعبير(رك�ضت) مرة ثانية؟ وذلك لت�أكيد مفهوم التذكير والت�أنيث.
 تطلب �إلى َّالطلبة فردياً وزمرياً قراءة بقية الأفعال الما�ضية م�ؤنّث ًة.
5

�ساع ُد َو ُهدى ت ِ
�آ َد ُم ُي ِ
ُ�ساع ُد
ت ِ
ُي ِ
ُ�ساع ُد
�ساع ُد
ت�شتري
َي�شْ تَري
.................
يدفع
َت ْد َف ُع
.................
تخرج
َيخْ ُر ُج
.................
ي�أخذ
َت�أْخُ ُذ
.................
ت�ضع
َي َ�ض ُع
.................

ل ا ْلفَرا َغ َو َ�أ ْق َر�أُ َكما في ا ْل ِم ِ
ثال
�أَ ْم َُ أ

 تلفت المع ِّلمة نظر َّالطلبة �إلى كلمة (ي�ساعد  /ت�ساعد).
 تب ّين بداللة ال�صورة (�آدم  /مذكر ،هدى /م�ؤنث). ت�س�أل :لماذا قلنا :ي�ساعد؟ َمن الذي ي�ساعد؟  /ولماذا قلناتُ�ساعد؟ من التي تُ�ساع ُد؟
 تعزّز تو�ضيح تذكير ت�أنيث الفعل الم�ضارع بتكليف َّالطلبة
قراءة بقية الأفعال.
 تتابع با�ستمرار حلول َّالطلبة وتعزز المتميزين.
 يك ّرر َّالطلبة حل التمرين مرات متعددة فردياً وجماعياً.
6

َر َك َ
�ض �آ َد ُم َو َر َك َ�ض ْت ُهدى
َر َك َ
َر َك َ�ض ْت
�ض
دخلت
َدخَ َل
.................
خرج
.................
خَ َر َج ْت
دفعت
َد َف َع
.................
قال
.................
قا َل ْت

�أَ ْب َحثُ َو َ�أ ِ�ص ُل ُك َّل َك ِل َم ٍة ِب ِ�ض ِّدها
َي�شْ تَري

 تك ّلفهم قراء كلمات التدريب في العمودين الأيمنوالأي�سر.
َدخَ َل
 تعر�ض المع ِّلمة الكلمات على لوحة الجيوب بعمودين.َت�أْخُ ُذ
 تك ّلفهم قراء كلمات التدريب في العمودين الأيمن والأي�سر.خَ لْفَ
 تلفت انتباه َّالطلبة �إلى كل كلمة وما تدل عليه.
 ِّتو�ضح لهم �أن كلمة(�ضد) تعني :عك�س المعنى.
وتو�ضح لهم معنى الكلمتين.
 تح ّل الكلمة الأولى من التدريب ّ ت�ساعدهم في ح ّل بقية التمرين من خالل تمثيل الأدوار. تك ّلفهم و�صل الكلمة ب�ضدها على كرا�ساتهم. تطلب �إليهم قراءة الح ّل فردياً ثم من خالل مجموعات ،ثم جماعياً.25

�أَما َم
ُت ْعطي
خَ َر َج
َيبي ُع

7

�أَ ِ�ص ُل ا ْل َح ْر َف ِبا ْل َك ِل َم ِة ا َّلتي َت ْحتَوي َعلَ ْي ِه

 تقر�أ المع ِّلمة الكلمات ويقر�أ َّالطلبة بعدها
فردياً وجماعياً.
َي َ�ضع
ُع ْطلَة
 توزّع الكلمات على مجموعة من َّالطلبة
والحروف التي ت�شتمل عليها الكلمات على
�ض
مجموعة �أخرى.
ا�شْ َت َر ْيت
َطريق
ت
طـ
 تطلب �إليهم قراءة الكلمات والحروف.د
 توجههم نحو النطق ال�صحيح لمخرجالحرف.
حاجات
نُقود
 تك ّلفهم نطق �صوت الحروف جميعها� :ض،ط ،ت ،د.
ُينادي
 يقر�أ طالب في المجموعة الكلمة ويرفعطالب �آخر بطاقة الحرف عند �سماع �صوت الحرف.
 ي�صطفّ الطالب الذي يحمل الحرف �إلى جانب الطالب الذي يحمل الكلمة التي تحتوي عليه. تطلب �إلى الطلب تمييز الحروف في الكلمات ،وقراءتها. -تك ّلفهم و�صل الحرف بالكلمة التي تحتوي عليه.

َر َك َ
�ض

8

ل ا ْلفَرا َغ في ا ْل َج ْد َو ِل
�أَ ْق َر ُ�أ َو�أَ ْم َ ُ أ

ْتوح ٍة ت
َك ِلماتٌ َت ْنتَهي ِبتا ٍء َمف َ

�أتت
.....................
�ساعدت

.....................

ا�شتريت
.....................
البيت

.....................

 تقر�أ المع ِّلمة الجمل مع �إبراز �صوت حرف التاء فيالكلمات التي تحتوي عليه.
 يقر�أ َّالطلبة بعدها.
 تلفت �أنظارهم �إلى الكلمات� :أنت ،ا�شتريت  ،دراجة� ،صغيرة. تطلب �إليهم ترديد الكلمات. ت�س�أل :كيف نطقنا وتدير نقا�شاً حول ا�ستخداماتها. تطلب منهم الإ�شارة �إلى وجوههم و�شعرهم و�أ�سنانهم ،و�أيديهم� .صوت الحرف :ت ،ة. ِّتو�ضح لهم �أ َّن �صوتهما واحد ولكنّ �شكلهما مختلف.
 تب ّين لهم الفرق بين التاء المربوطة والتاء المفتوحة. تكلفهم قراءة الجمل ومالحظة التاء ب�شكليها. يح ّل َّالطلبة التدريب ،وتتابع المع ِّلمة حلولهم وت�صحح الأخطاء.
 ت�ؤ ِّكد �أهمية الم�ساعد في �أعمال البيت.26

َك ِلماتٌ َت ْنتَهي ِبتا ٍء َم ْر َ
بوط ٍة ة  ،ـة

دراجة
.....................
حقيبة

.....................

�صغيرة
المدر�سة
.....................
.....................

9

�أَ ْق َر ُ�أ َو�أُ َ�صنِّفُ ا ْل َك ِل ِ
مات في ا ْل َج ْد َو ِل

 تراجع المع ِّلمة حرفي التاء المربوطة والهاءالمربوطة مع َّ
الطلبة من حيث ال�شكل وال�صوت.
�أمانة
العطلة
.....................
.....................
 تطلب من َّالطلبة قراءة الكلمات التي تحتوي على
�سلعة
مجتهدة
.....................
.....................
هذين الحرفين.
 تدعوهم �إلى مالحظة الحرف الأخير في كل كلمة،واالنتباه �إلى الحرف المنقوط منها وغير المنقوط.
تو�ضح لهم الفرق بينهما في ال�شكل وال�صوت.
 ّ تطلب �إليهم نطقها بالحركات تب ّين لهم �شكل الحرف و�صوته في الكلمات المعطاة. تك ّلفهم بتنفيذ التدريب في الكتاب المدر�سي ،بالطريقة نف�سها ،وتتابعهم با�ستمرار.َك ِلماتٌ َت ْنتَهي ِبتا ٍء َم ْر َ
بوط ٍة ة  ،ـة

� 10أَ ْق َر ُ�أ َو�أَ ْكت ُُب ا ْل َح ْر َف ا ْل ُم�شْ َت َر َك
 تقر�أ المع ِّلمة الكلمات وير ّدد َّالطلبة بعدها.
 تلفت انتباههم �إلى الحرف المتك ّرر في كل كلمة في كلم�ستطيل ومالحظة الحركة المرافقة له.
 تطلب �إليهم ا�ستخراج الحرف الم�شترك (الراء /العين). ت�ؤ ِّكد لهم اختالف �صوت الحرف في الكلمة. يردِّد َّالطلبة كلمات التدريب جماعياً ،وي�س ّمون الحرف الم�شترك.
 -يلفظون �صوته في كل كلمة.

َك ِلماتٌ َت ْنتَهي ِبها ٍء َم ْر َ
بوط ٍة ه  ،ـه

بيته
نقوده
.....................

.....................

�أخالقه
والده
.....................
.....................

َمت َْج ٌر

َ�صغي ٌر

َي�شْ تَري

ر

ِع ْن َد

َع ّم

�سا َع َد

عـ

ِ�س ْل َع ٌة

ِ�س ْع ُر

ا ْل ُع ْطلَ ُة

ـعـ

َد َف َع

َب ْي َع

ـع

�شا ِر ٍع

جو ٍع

ع

َو�ضَ َع
با َع

� 11أُ َح ِّل ُل ا ْل َك ِل ِ
مات التَّا ِل َي َة �إِلى ُحرو ِفها
 تعر�ض المع ِّلمة الكلمات في بطاقات. تطلب �إليهم قراءتها. ت�س�ألهم :من كم حرف تتكون كلمة(�آدم)؟ ما هي؟. تك ّرر الخطوة نف�سها مع بقية الكلمات.َد َف َع
 ت�ستقبل �إجابات َّالطلبة وتوجههم.
 تكلفهم تحليل كل كلمة وكتابة الحروف التي تتكون منها فيالمربعات المخ�ص�صة لها.
 تلفت انتباههم �إلى الحركة الم�صاحبة لكل حرف. تطلب �إليهم قراءة الكلمة تامة ثم قراءة الحروف التي ت�ألف منها بالحركات.�آ َدم
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ُهدى

�أَنْت

َي َ�ض ُع

�أَ�شْ ُك ُرك

تيب ا ْل َك ِل ِ
مات ِ أل ُ َك ِّو َن ُج ْملَ ًة
� 12أُعي ُد َت ْر َ
خَ ْلفَ

َر َك َ
ال َّر ُج ِل
�ض
َر َك َ
�ض ال َّر ُج ِل خَ ْلفَ �آ َد ُم
َت�أْخُ ْذ
نُقو ِد َك
َل ْم َت�أْخُ ْذ باقي نُقو ِد َك
َ�صغي ٌر
ِع ْن َد
َمت َْج ٌر
ِع ْن َد وا ِل ِد �آ َد َم َمت َْج ٌر َ�صغي ٌر

 ته ّيئ المع ِّلمة َّالطلبة للتدريب ب�أن تطلب منهم
ِذكر عبارة الثناء التي يقولها لزميله.
 توجه الإجابات وتعزّزها.َ 2ل ْم
 تطلب �إليهم قراءة الكلمات بغير ترتيب ،وتديرنقا�شاً حول معناها غير مرتبة ،وت�س�أل :من يرتِّب  3وا ِل ِد
معنى مفيداً؟
لنا هذه الكلمات لتعطينا ً
 ت�ستقبل �إجابات َّالطلبة.
 تطلب �إليهم ترتيب كلمات التدريب وكتابتها فيالمكان المخ�ص�ص.
 يقر�أ َّالطلبة الجمل مرتبة فردياً وجماعياً.
 ت�ؤ ِّكد المع ِّلمة على �ضرورة الثناء على َمن يق ِّدم لنا خدمة �أو ي�صنع معروفاً.1

� 13أَ ْكت ُُب
 تطلب المع ِّلمة من َّالطلبة قراءة الجملة.
 تدعوهم لت� ُّأمل الحركات والمدود المرافقة لكل كلمة ،وت�سميتها. يقر�أ َّالطلبة الجملة جماعياً.
 تبين لهم مو�ضع كل حرف من ال�سطر. تك ِّلفهم بكتابة الجملة بمراعاة التنقيط.وتوجههم.
 -تتابعهم با�ستمرار ِّ
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�آ َد ُم
باقي
�آ َد َم

س ّ
الثاني
َّ
الد ْر ُ
1

َت�سا ُم ُح ُهدى

�أَ ْق َر ُ أ�

 تدعو المع ِّلمة َّالطلبة لت� ُّأمل ال�صور ،ثم التعبير عنها.
 تهيئة َّالطلبة للدر�س بطرح الأ�سئلة من مثل� :أين خرجت
الطالبات؟ ما الذي حدث لهدى؟ ماذا قالت �سارة لهدى؟
ماذا قالت المع ِّلمة؟.
 قراءة عبارات التدريب قراءة نموذجية بتلوين ال�صوت بمايتوافق مع المعنى ،ومتابعة انتباه َّ
الطلبة با�ستمرار.
 قراءة َّالطلبة لجمل التدريب قراءة محاكاة.
 الت�أكيد على تكرار تعبيرات� :أعتذر ،لم �أق�صد /الت�سامحخلق �إ�سالمي� /أعدك �أن �أنتبه /ما �أحلى الت�سامح! لت�أكيد
القيم الإيجابية.
 قراءة جمل الدر�س ب�إ�شراك �أكبر عدد ممكن من َّالطلبة.
2

�أَ ْق َر ُ�أ َو�أَ ِ�ص ُل ا ْل ِعبا َر َة ِبما ُي ِ
نا�س ُبها

 تعر�ض المع ِّلمة الجمل على َّالطلبة من خالل
بطاقات.
َ
َت�أ َّل َم ْت ُهدى
َو�سا َم َحتْها
 تكلفهم قراءة جمل العمودين. ِّتو�ضح لهم وجود جملة في الثاني تنا�سب العمود
�سا َعدَتْ �سا َر ُة ُهدى
َو َ�ص َد َم ْت ُهدى
الأول في المعنى.
 تق�سم ََّج ٌ
الطلبة �إلى مجموعتين وتطلب من كل
عا َنق َْت ُهدى �سا َر َة
ميل
طالب في المجموعة الأولى قراءة جملة ،ليكمل
التَّ�سا ُم ُح خُ ُلقٌ
َو ْاع َت َذ َرتْ َلها
طالب �آخر الجملة المتممة للمعنى في العمود
الثاني ،وتكلفهما معاً قراءتها.
 تك ِّلف َّتامة ،ثم قراءة المجموعات.
الطلبة الآخرين فردياً قراءة الجملة ّ
 ي�صل َّالطلبة بين جمل العمودين ،ويقر�أونها بعد و�صلها.
 تلفت انتباههم �إلى ت�أنيث الفعل الما�ضي من خالل الكلمات( :رك�ضت� ،أخذت ،ت�أ ّلمت� ،ساعدت ،عانقت،�سامحتها� ،صدمت).
 ت�ؤ ِّكد المع ِّلمة قيمة الت�سامح وقبول االعتذار.َر َك َ�ض ْت �سا َر ُة
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َو�أَخَ ذَتْ َت ْبكي

3

�أُ ْك ِم ُل ا ْل ُج َم َل َكما في ا ْل ِم ِ
ثال
1

�أَ ِع ُد َك �أَنْ

�أَ ْن َت ِب َه

َوال

�أَ ْ�ص ُد َم

�أَ َح ًدا.

 تقر�أ المع ِّلمة الكلمات�( :أنتبه� ،أ�صدم� ،أت�سامح� ،أغ�ضب،�أ�صدق� ،أكذب).
� 2أَ ِع ُد َك �أَنْ �أت�سامح َوال �أغ�ضب �أَ َب ًدا.
 تلفتن انتباههم �إلى الحرف الأول من كل كلمة منها. تدير حواراً ونقا�شاً حول الهمزة ،وتبين لهم نوع الهمزة� 3أَ ِع ُد َك �أَنْ �أ�صدق َوال �أكذب �أَ َب ًدا.
(همزة قطع).
 تطلب �إليهم نطقها بو�ضوح.تو�ضح لهم معطيات الحل في المثال.
 ّ تك ّلفهم �إكمال بقية الجمل �شفوياً ثم كتابياً ،وتتابعهم با�ستمرار. ت�ؤ ِّكد لهم �أهمية الحذر والنتباه ،والتح ّلي بخلق الت�سامح.4

ل ُ ا ْلفَرا َغ في ا ْل َج ْد َو ِل
�أَ ْق َر ُ�أ َو�أَ ْم َ أ
ْتوح ٍة ت
َك ِلماتٌ َت ْنتَهي ِبتا ٍء َمف َ
الطالبات
خرجت
رك�ضت
�صدمت
�ساعدت
ت�ألمت
اعتذرت

َك ِلماتٌ َت ْنتَهي ِبتا ٍء َم ْر َ
بوط ٍة ة  ،ـة
المدر�سة
�ساحة
�سارة
�سارة
الأمانة
الرحمة
جميلة

 تقر�أ المع ِّلمة الجمل وير ّدد َّالطلبة بعدها.
 يالحظ َّالطلبة �شكل حرف التاء في الكلمات:
الطالبات� ،ساحة ،المدر�سة ،رك�ضت ،ت�ألمت....
 تك ّلفهم تعيين الكلمات التي تنتهي بالتاء المفتوحةوالتاء المربوطة ،وقراءتها.
 يقر�أ طالب الكلمات التي تنتهي بالتاء المفتوحة،وطالب �آخر الكلمات التي تنتهي بالتاء المربوطة.
الطلبة فردياً وجماعياً قراءة الكلمات جميعها ،وتُ�شرك المع ِّلمة �أكبر عدد ممكن من َّ
 يك ّرر َّالطلبة.
 تكلفهم كتابتها وتتابعهم با�ستمرار ،وت�ص ّوبهم.5

�أَ ْق َر ُ�أ َو�أُ ِ
الح ُظ

�س و �ص

 تدعو َّالطلبة لت� ُّأمل ال�صور ،وت�سميتها.
 تك ِّلف �أحد َّالطلبة المميزين قراءة الكلمات بداللة ال�صور.
توجه َّ
الطلبة �إلى مالحظة الحرف الملون وقراءة الكلمات التي ت�شتمل عليه.
 ّ تطلب منهم مالحظة موقعه في الكلمة ،و�شكله ،و�صوته. ت�ؤكد عليهم نطق �صوت الحرف� :س� ،ص ثم نطق الكلمات.30

6

�أَ ْق َر ُ�أ َو�أَ ْكت ُُب في ا ْل َج ْد َو ِل َو ْف َق َع َد ِد ا ْل ُح ِ
روف في ُك ِّل َك ِل َم ٍة

 ته ّيئ المع ِّلمة َّالطلبة بتكليفهم ذكر الأعداد .10-1
 ت�س�أل عدداً من َّالطلبة عن عدد الحروف التي تتكون
عطف
منها �أ�سما�ؤهم.
�صدق
 تك ّلفهم قراءة الكلمات مع ع ّد حروفها على �أ�صابعهم.رفق
�أدب
 تبين لهم كتابة الكلمة بح�سب عدد حروفها فيالجدول المخ�ص�ص لها.
 يعيد َّالطلبة قراء الكلمات في كل جدول.
 تلفت انتباههم �إلى الكلمات :ثالثة� ،أربعة ،خم�سة ،وانتهائها بالتاء المربوطة.َثال َث ُة ُح ٍ
روف

7

وفاء
�أداب
خيار
رحمة

�أمانة
ت�سامح
توا�ضع
تعاون

�أَخْ تا ُر ا ْل َمق َْط َع ا ْل ُم ِ
لَ ا ْلفَرا َغ
نا�س َب ِ ألَ ْم َ أ
ِّ

َّ

 تقر�أ المعلمة المقاطع�( :سا ،قو ،تي) وير ّدد الطلبةَتـ �سا
ُ ...........مح
بعدها فردياً وجماعياً.
�سا
َ ...........ع َد
 تناق�شهم في �أنواع المدود بتقديم مزيد من الأمثلة.�سا
َ ...........ر ُة
 تك ّلفهم كتابة الم ّد في مو�ضعه من الكلمة. تطلب �إليهم قراء كل كلمة بعد �إكمالها بالم ّد المنا�سب� .ساَ ...........ح ِة
 يقر�أ َّالطلبة الكلمات الممدود بالألف والواو والياء
جماعياً.
8

�أَ ْر َب َع ُة ُح ٍ
روف

خَ ْم َ�س ُة ُح ٍ
روف

َيـ قو
ُ ...........ل
َتـ قو
ُ ...........ل
�أَ قو
ُ ...........ل
ُنـ قو
ُ ...........د

ُ�أخْ ـ تي
َب ْيـ تي
...........
ُم َع ِّل َمـ تي
...........
َم ْد َر َ�سـ تي
...........
...........

الَ َّو ِل في َك ِل ِ
مات ُك ِّل َ�س ْط ٍر
�أَ ْق َر ُ�أ َو�أُ َك ِّونُ َك ِل َم ًة َجدي َد ًة ِمنَ ا ْل َح ْر ِف ْ أ
َم ْ�س ِجد

َحديقَة

َم ْد َر َ�سة

 تقر�أ المع ِّلمة كل مجموعة كلمات على حدة ويقر�أ َّالطلبة
بعدها.
َو َع َد
�سا َع َد
َر َّح َب
 تطلب �إليهم ت�سمية الحرف الأول في كل كلمة ونطق�صوته بالحركة.
ُي َرت ُِّب
ُم َرتَّب
�أَ َدب
 تك ّلفهم تركيب كلمة من مجموع الحروف.َد َر َ�س
ْاع َت َذ َر
َ�صديق
 تدعوهم لكتابة الكلمة الجديدة في المو�ضع المخ�ص�ص. تك ّرر الخطوات نف�سها مع بقية الكلمات. تطلب �إليهم قراءة العبارة الجديدة :محمد ٌر�سول �أمين� ،صادق.
 تو�ض ّح لهم �أننا ن ّون الكلمات من مجموعة حروف ،ومن الكلمات نك ّون جم ًال مفيدة.
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َد َرج محمد
َل ِب َ�س ر�سول
ن ُِح ُّب

�أمين

َقريب �صادق

9

�أُ َر ِّك ُب َو�أَ ْق َر ُ أ�

 تدعو المع ِّلمة َّالطلبة لقراءة الكلمات منفردة.
تو�ضح لهم م�سار تركيب الجملة بحل الجملة الأولى (ما
 ّ�أحلى التوا�ضع!).
 تبين لهم الأجزاء التي تت�ألف منها الجملة (� 3أجزاء :ما/�أحلى /التوا�ضع).
التعجب.
 تردد الجملة �أمامهم عدة م ّرات مبرزة معنى ّتو�ضح لهم طريقة التعجب من خالل التعبير ال�صوتي.
 ّ تك ّلفهم تقليدها في عملية النطق بالجملة.التعجب.
 ّتو�ضح لهم �أن الرمز(!) هو عالمة ُّ
 تطلب �إليهم حل التمرين كتابياً ،ثم القراءة. -ت�ؤ ّكد على قيمة التوا�ضع والم�شاركة والت�سامح.

� 10أُ َر ِّك ُب َو�أَ ْق َر ُ أ�

1

2

3

4

ما �أحلى التوا�ضع!
ما �أحلى الم�شاركة!
ما �أحلى الت�سامح!
ما �أحلى التعاون!

�أُ �سا ِمـ ُح
�أ�سامح

َ�صـ ديـ قي
�صديقي

الطلبة للدر�س بترديد �أ�سماء َّ
 تهيئ المع ِّلمة َّالطلبة
ترديداً مقطعياً.
�أَخْ ـ َطـ �أَ
َو ال
�إِ ذا
 تلفت انتباههم �إلى �أنه مرة تلفظ حرفاً واحداً منوال
�إذا
�أخط�أ
الكلمة وم ّرة تلفظ حرفين.
َتـ �سا ُمح
�أَغْ ـ �ضَ ـ ُب
 تطلب �إليهم تقليدها من خالل ترديد �أ�سمائهم.ت�سامح
�أغ�ضب
 تر ّكب الكلمة الأولى وتقر�أها ،ويردد َّالطلبة بعدها.
 تكلفهم تركيب بقية الكلمات وقراءتها ،وتتابعهمبا�ستمرار ،وت�ص ّوبهم.
 ت�ؤ ّكد القيم الإيجابية من خالل لفت انتباههم �إلى تعبير (ال �أغ�ضب). -تدير حواراً ونقا�شاً حول التركيب( :ال �أغ�ضب) ،وتبين لهم كيف نفينا الغ�ضب با�ستخدام ال النافية.

� 11أَ ْكت ُُب
 تطلب المع ِّلمة من َّالطلبة قراءة جملة�( :أ�سامح �صديقي �إذا �أخط�أ وال �أغ�ضب).
 تبين لهم مو�ضع كل حرف من ال�سطر. تك ِّلفهم بكتابة الجملة بمراعاة التنقيط.وتوجههم.
 تتابعهم با�ستمرار ِّ32

ال�صو َر ِة ا ْل ُم ِ
نا�س َب ِة
� 12أَ ْق َر ُ�أ َو�أَ ْكت ُُب ا ْل ُج ْملَ َة �أَ ْ�س َف َل ّ
 تدعو المع ِّلمة َّالطلبة �إلى ت� ُّأمل ال�صور.
 تقر�أ الجمل جميعها وير ّدد َّالطلبة بعدها فردياً ثم
جماعياً.
 يقر�أ طالب متميز الجملة الأولى ويع ّين ال�صورةالموافقة لها.
 تك ّلف عدداً من َّالطلبة قراءة الجملة.
 يكتب َّالطلبة الجملة �أ�سف ال�صورة.
 يقر�أون ما كتبوه �أ�سفل ال�صور ،وتُ�شرك المع ِّلمة�أكبر عدد من َّ
الطلبة في القراءة.

نظف �آدم �أ�سنانه

نظفت هدى �أ�سنانها

حملت هدى حقيبة المدر�سة

حمل �آدم حقيبة المدر�سة

 13نَ�شيد
 تقر�أ المع ِّلمة الأن�شودة ب�صوت م�سموع ومنغّم. ي�ستمع َّالطلبة للمعلمة.
 تق�سم َّالطلبة مجموعات ثنائية لأداء كل بيت ب�أنغام منا�سبة ،بحث يقر�أ الأول �شطر البيت ،والآخر يكمل العجز.
 تب ّين لهم الأفكار الرئي�سية في الن�شيد. تق�سم المع ِّلمة الن�شيد �إلى مقاطع وتقر�أ وير ّدد َّالطلبة خلفها.
 تطلب من مجموعة ترديد المقطع الأول (البيت الأول والثاني) عدة مرات ،وتختبر مدى حفظ َّالطلبة.
 تك ّرر الترديد كلما احتاج َّالطلبة �إلى مزيد منه.
 -ت�ؤ ّكد قيم التعاون والم�ساعدة واالعتذار عن الخط�أ والت�سامح.
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ا ْل َو ْح َد ُة َّ
الثال ِ َث ُة

َعالقاتي

الأهداف العامة:
 يتحدث ويح�سن اال�ستماع �إلى حكاية كيف �أت�صرف. يقر�أ ن�ص في الملعب ويجيب عنن �أ�سئلة اال�ستيعاب. يبين �آداب اللعب مع الأ�صدقاء. يبادر لم�شاركة الآخرين. يتبين مفردات تتعلق بالأخالق والتعامل مع الآخرين. يقر�أ ن�ص �آداب الزيارة ويجيب عن �أ�سئلة اال�ستيعاب. يتبين �آداب الزيارة. يعبر عن ر�أيه في بع�ض المواقف. يع ّرف بنف�سه و�أ�سرته وعائلته و�صفّه ومدر�سته. يقر�أ ويكمل العبارات معتمداً على المعنى. يتب َّين بع�ض الأ�ضداد. ي�ستخدم حرف الباء مع اال�سم المع ّرف ب�ألـ .يم ِّيز الحرف الم�ش َّدد في الكلمات. يتبين الحروف ال�شم�سية والحروف القمرية. يم ِّيز الـ ال�شم�سية و�ألـ القمرية. يم ِّيز الحروف :د� ،ض ،ف ،ق ،ع� ،أ. يتب َّين الم َّدة �آ وا�ستخدامها. ير ِّكب كلمات من حروف. يكتب جم ًال بخط جميل.
 ي�ستخدم تذكير وت�أنيث الفعل الما�ضي. ي�ستخدم تذكير وت�أنيث الفعل الم�ضارع. ي�ستخدم ال�ضمائر� :أنا ،هو ،هي. -يح ِّول عبارات من التذكير �إلى الت�أنيث.

1

اال�س ِتما ُع
ا ْل ُمحا َد َث ُة َو ْ

َك ْيفَ �أَ َت َ�ص َّر ُف؟
في ا ْل َب ْي ِت �أُ َر ِّح ُب ِب�أَقا ِربي،
َو�أُ�شا ِر ُك ُه ُم ال َّل ِع َبَ ،و َ�أكونُ َلطيفًا
َم َع ُه ْم.

في ا ْل َم ْد َر َ�س َة �أُطي ُع ُم َع ِّل َمتيَ ،و َ�أ َّت ِب ُع
ال َّت ْع ِ
ليماتَ ،و�أُ�شا ِر ُك في َع َم ِل
ا ْلف ِ
َريقَ ،و�أُحا ِف ُظ َعلى ا ْل ُهدو ِء.
 تعر�ض المع ِّلمة �صور التدريبِّ ،وتو�ضح للطلبة �أن ك َّل �صورة تع ّبر عن فكرة /حدث.
 تطرح �أ�سئلة على كل �صورة ،مثل:* كيف تعامل �آدم مع �أقاربه في البيت؟
* وعندما يذهب ب�صحبة �أهله �إلى ال�سوق؟
* ومع �أ�صحابه ومعلمته في المدر�سة؟
*كيف عليه �أن يت�ص ّرف عندما ي�شاهد المعرو�ضات في المتجر مع َمن؟
* كيف ت�ص ّرف �آدم في الحديقة؟
 توزّع �صور التدريب على مجموعات وتطلب من كل مجموعة التعبير عنها بلغتها. ترتب المجموعات بح�سب ت�سل�سل الأحداث ،وتكلفهم التعبير عنها بالت�سل�سل. تروي �أحداث ق�صة كيف �أت�ص َّرف للطلبة وي�ستمعون �إليها.للتحدث ع ّما �أعجبهم في الق�صة.
 تفتح المجال للطلبةُّ
 تثبيت مفهوم ح�سن الت�ص ّرف داخل البيت وخارجه لدى َّالطلبة.
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ال�س ِ
وق �أُطي ُع وا ِل َد َّي َوال �أَ ْب َت ِع ُد
في ُّ
ِ
رو�ضات �أَ ْو
َع ْن ُهماَ ،وال �أَ ْع َبثُ بِا ْل َم ْع
�آخُ ُذ �شَ ْيئًا دو َن ْا�س ِتئ ٍ
ْذان.

في ا ْل َحدي َق ِة ال �أَ ْب َت ِع ُد َع ْن �أُ ْ�س َرتي
ِ�ص
�أَ ْو �أَ ْل َع ُب َم َع ا ْل ِكبا ِرَ ،و�أَ ْحر ُ
َعلى نَظا َف ِتها َوا ْل ُمحا َف َظ ِة َعلى
الن ِ
َّباتات َو ْالأَ ْلعابِ فيها.

37

س َْ
األ َّو ُل
َّ
الد ْر ُ
1

في ا ْل َم ْل َع ِب

�أَ ْق َر ُ أ�

 تقر�أ المع ِّلمة جمل الدر�س بداللة ال�صور ،وتطلب �إليهمالإ�صغاء الج ّيد وت� ُّأمل ال�صور.
 توجههم نحو النظر �إلى �صور التدريب ،وتطلب منهمالتحدث عنها.
ُّ
 تقر�أ جمل الدر�س وير ّدد َّالطلبة بعدها.
 تعطي مجموعة من َّالطلبة بطاقات عليها جمل الدر�س.
 يمثّل َّالطلبة ق�صة الدر�س في ملعب المدر�سة.
 يعود َّالطلبة لقراءة جمل الدر�س داخل ال�صف.
 تحر�ص المع ِّلمة على �أن ينطق َّالطلبة الجمل نطقاً �صحيحاً من حيث مخارج الحروف.
تو�ضح لهم �أهمية م�شاركة الأ�صدقاء في اهتماماتهم.
 ّ2

�أَ ْق َر ُ�أ َو�أَ ِ�ص ُل ا ْل ِعبا َر َة ِبما ُي ِ
نا�س ُبها
َح َم َل �آ َد ُم

 تق�سم المع ِّلمة َّالطلبة �إلى مجموعتين؛ مجموعة تقر�أ
العمود الأيمن ،و�أخرى تقر�أ العمود الأي�سر.
 تقر�أ الجملة الأولى وتبين لهم المعنى المنا�سب لهاَل ِع َب �آ َد ُم
وت�صله به ،وتقر�أهما مو�صولتين ،وير ّدد َّ
الطلبة بعدها.
َ
َل ِع َب �أ ْط ُ
فال ا ْل َح ِّي
 تطلب من كل طالب في المجموعة الأولى قراءةجملة ،وت�س�أل ع ّما ينا�سبها من معنى مثل :كيف تج ّمع
َح ِز َن �آ َد ُم
�أطفال الحي؟ بماذا �شعر �آدم عندما لعب وحده؟ لماذا
لعب �أطفال الحي بعيداً عن �آدم؟ لماذا حزن �آدم؟
 يجيب َّالطلبة �إلى الجملة التي تنا�سب المعنى في العمود الأي�سر ،وتوجههم المع ِّلمة.
 تك ِّلف َّتامة.
الطلبة الآخرين قراءة الجملة ّ
 ي�صل َّالطلبة بين جمل العمودين ،ويقر�أونها بعد و�صلها.
 ت�ؤ ِّكد المع ِّلمة مفهوم التعاون والم�شاركة.ت ََج َّم َع �أَ ْط ُ
فال ا ْل َح ِّي
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بِا ْل ُك َر ِة َو ْح َد ُه
ُك َر َت ُه ا ْل َجدي َد َة
َح ْو َل �آ َد ُم
َو�شَ َع َر بِا ْل َملَلِ
َبعيداً َعنْ �آ َد َم

3

�أَ ْق َر ُ�أ َو�أَ ِ�ص ُل ُك َّل َك ِل َم ٍة ِب ِ�ض ِّدها
َبعيد

َت َف َّر َق

 تقر�أ المع ِّلمة الكلمات و�ضدها ،ويردد بعدها َّالطلبة.
 تب ّين لهم �أن �ضد الكلمة هو عك�سها في المعنى منَجدي َدة
َقريب
خالل مثال :الأ�سود والأبي�ض.
 تطلب من �أحد َّالطلبة االبتعاد عن زمالئه والإ�شارة
ت ََج َّم َع
ِب ُحز ٍْن
�إليه بكلمة(بعيد) وتدعوه لالقتراب وتطلب من َّ
الطلبة
البحث في العمود الأي�سر عن الكلمة التي تع ّبر عن حالته
َقدي َمة
ِب َف َر ٍح
(قريب).
 تعر�ض �أ�شياء قديمة وجديدة ،وفرحة وحزينة ،ومجتمعة ومتف ّرقة ،وتدير حولها نقا�شاً لال�ستدالل على معنىالح�سي.
ال�ض ّد بالتمثيل ّ
 تطلب �إليهم و�صل الكلمات المت�ضادة في المعنى. تك ّلف كل طالب الإ�شارة �إلى �أ�شياء تحمل �صفات مت�ضادة لتعزيز المفهوم. يقل َّالطلبة الكلمة و�ضدها في التدريب.
4

�أُ ْك ِم ُل ا ْل ُج َم َل َكما في ا ْل ِم ِ
ثال

 تدعو َّالطلبة لقراءة المثال
 تلفت نظرهم �إلى الفعلين :يفكِّر ،تُفكّر. ت�س�أل :لماذا ا�ستخدمنا تعبير(يفكّر) مرة ،وتعبير(تفكّر) مرة ثانية؟ وذلك لت�أكيد مفهوم تذكير
الفعل وت�أنيثه.
 تطلب �إليهم محاكاة المثال بو�ضع ا�سم مذكر مرةوا�سم م�ؤنث مرة ثانية.
ٍ
 تك ّلفهم حل الجمل ومالحظة الكلمات التي داخلالم�ستطيل ومنا�سبتها للمعنى.
 يردد َّالطلبة مع المع ِّلمة :جل�س يفكّر ،ي�أكل،
ي�شرب ،ي�ستريح ،ي�ستغفر ،يكتب /جل�ست تفكّر ،ت�أكل،
ت�شرب ،ت�ستريح ،ت�ستغفر ،تكتب.
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..................
َ .................و َجلَ َ�س ُي َف ِّك ُر
�شَ َع َر �آ َد ُم ِبا ْل َملَ ِل
. .................
َ .................و َجلَ َ�س ْت ُت َف ِّك ُر
�شَ َع َرتْ ُهدى ِبا ْل َملَ ِل
�شَ َع َر �آ َد ُم بِا ْلجو ِع َو َجلَ َ�س ي�أكل
. ..........................
َ ..........................و جل�ست
�شَ َع َرتْ ُهدى بالجوع
َ ..........................ت ْ�أ ُك ُل.
�شَ َع َر �آ َد ُم ِبال َّت َع ِب َو جل�س
َ ..........................ي ْ�ستَري ُح.
�شعرت
َ ..........................و َجلَ َ�س ْت ت�ستريح
ُ ..........................هدى بالتعب
. ..........................
�شعر
� ..........................آ َد ُم ِبا ْل َع َط ِ�ش َو َجلَ َ�س ي�شرب
. ..........................
َ ..........................و جل�ست
�شَ َع َرتْ ُهدى بالعط�ش
 ..........................تَ�شْ َر ُب.
َ ..........................و َجلَ َ�س ي�ستغفر
�شَ َع َر �آ َد ُم بالذنب
. ..........................
ُ ..........................هدى ِبال َّذنْبِ َو جل�ست
�شعرت
 ..........................ت َْ�س َت ْغ ِف ُر.
�شَ َع َر �آ َد ُم بالن�شاط
َ ..........................و َجلَ َ�س َي ْكت ُُب.
ُ ..........................هدى ِبالن ِ
�شعرت
َّ�شاط َو جل�ست
َ ..........................ت ْكت ُُب.

39

5

ل ا ْلفَرا َغ ِبا ْل َك ِل َم ِة ا ْل ُم ِ
نا�س َب ِة َو�أَ ْق َر ُ أ�
�أَ ْم َُ أ

َت ْل َع ُب
َي ْل َع ُب
�أَ ْل َع ُب
ِ ........................با ْل ُك َر ِة.
�أَنا �أَ ْل َع ُب
 تد ّون المع ِّلمة المثال�( :أنا �ألعب بالكرة) على ال�سبورة. ت�س�أ ُلَ :من الذي يتح ّدث؟ كيف ع ّبر عن نف�سه؟ (بال�ضمير� :أنا)ُ .ه َو يلعبِ ........................با ْل ُك َر ِة.
تو�ضح لهم �أن ال�شخ�ص حينما يع ّبر /يتح ّدث عن نف�سه،
 ِّه َي تلعب
ِ ........................با ْل ُك َر ِة.

�أُ�شا ِر ُك ُي�شا ِر ُك تُ�شا ِر ُك
�أَنا �أ�شارك
ِ .........................بال َّل ِع ِب.
ُه َو ي�شارك
ِ ........................بال َّل ِع ِب.
ِه َي �شارك
ِ ........................بال َّل ِع ِب.

َت ْذ َه ُب
�أَ ْذ َه ُب َي ْذ َه ُب
�أَنا �أذهب
� ...................إِلى ا ْل َحدي َق ِة.
� ..................إِلى ا ْل َحدي َق ِة.
ُه َو يذهب
ِه َي تذهب
� ..................إِلى ا ْل َحدي َق ِة.

�أَ ْعت َِذ ُر َي ْعت َِذ ُر َت ْعت َِذ ُر
�أَنا �أعتذر
َ ..................ع ِن ا ْلخَ َط ِ�أ.
ُه َو يعتذر
َ ..................ع ِن ا ْلخَ َط�أِ.
ِه َي تعتذر
َ ..................ع ِن ا ْلخَ َط�أِ.

ي�ستخدم ال�ضمير� :أنا.
 ُّتحل المثال الأول� :أنا �ألعب بالكرة.
 تبين لهم طريقة التعبير عن المذكر والم�ؤنث با�ستخدامال�ضمير :هو ،هي.
 ت�ستثمر معلوماتهم عن تذكير الفعل الم�ضارع وت�أنيثهلتو�ضيح �صيغة ال�ضمير الم�ستخدم - .تك ّلفهم ح ّل الجمل ،وتتابعهم با�ستمرار.
 يقر�أ َّالطلبة الجمل مرات متعددة فردياً وجماعياً.
6

ل ا ْلفَرا َغ َو َ�أ ْق َر�أُ َكما في ا ْل ِم ِ
ثال
�أَ ْم َُ أ

َذ َه َب �آ َد ُم َو َذ َه َب ْت ُهدى
حملت
َح َم َل
.................
رف�ض
َر َف َ�ض ْت
.................
لعبت
َل ِع َب
.................
�صاح
�صاح ْت
.................
َ

 تدون المع ِّلمة المثال :ذهب �آدم /ذهبت هدى ،على ال�س ّبورة،�أو تعر�ضه في لوحة الجيوب.
 تطلب �إلى َّالطلبة تمييز ال�صورتين من حيث التذكير والت�أنيث.
تو�ضح لهم الزمن الذي حدث فيه فعل الذهاب ،لت�أكيد
 ّ�صيغة الما�ضي.
 تك ّلفهم �إكمال الفراغ بال�صيغة الدالة على تذكير الفعل الما�ضي وت�أنيثه بداللة ال�صور. يقر�أ َّالطلبة الجمل فردياً وجماعياً.
7

�أَ ْكت ُُب ُهدى َب َد ًل ِمنْ �آ َد َم َو ُ�أ َغ ِّي ُر ما َي ْل َز ُم

1

َح َم َل �آ َد ُم ُك َر َت ُه ا ْل َجدي َدةَ.
حملت هدى كرتها الجديدة

.

 تجري المع ِّلمة حواراً مع َّالطلبة حول تذكير الفعل الما�ضي
وت�أنيثه من خالل ربط هذا التمرين بالتمرين ال�سابق.
.
 ت�س�ألهم ع ّما يتغير في الفعل الما�ضي �إذا ات�صلت به تاء الت�أنيث.ْاع َت َذ َر �آ َد ُم ِ أل ُ ِّم ِه.
 ت�ستقبل �إجاباتهم وت�ص ِّوبهم.�أعتذرت هدى لأمها
.
 تطلب منهم �أمثلة على ت�أنيث الفعل من كلمات الدر�س. تح ّل �أمامهم الجملة الأولى :حمل �آدم كرته الجديدة/تو�ضح لهم تذكير الفعل ،وتناق�شهم في عائد ال�ضمير(الهاء) في كلمة (كرتها).
حملت هدى كرتها الجديدةّ - .
 تك ّلفهم حل بقية الجمل وقراءتها بال�صيغتين المذكرة والم�ؤنثة.2

3
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َجلَ َ�س �آ َد ُم َحزينًا.
جل�ست هدى حزينة

8

�أَ ْق َر ُ�أ َو�أُ ِ
الح ُظ ال�شَّ َّد َة

ّ

يدي ،وير ّدد َّ
الطلبة بعدها.
رمان� ،س ّيارةّ ،
 تنطق المع ِّلمة الكلمات( :تفّاحّ ، تطلب منهم مالحظة طريقة نطقها للحروف :الفاء والميم والياء. تخبرهم �أنها عندما �أخرجت �صوت الفاء والميم والياء ا�ستغرقت وقتاً �أطول عند النطق بهما. تطلب منهم ت� ُّأمل الحركة الموجودة على هذه الحروف وت�س�أل: ماذا ت�س ّمى هذه الحركة؟تو�ضح لهم �أن ال�شكل المرافق ي�س ّمى ال�شّ ّدة.
 ّ تب ّين لهم �أن الحرف الم�ش ّدد لي�س حرفاً واحداً بل حرفان (الحرف نف�سه مك ّرر).تو�ضح لهم �أن الحرف الأول يكون �ساكناً والحرف الثاني متحرك ،وتد ّون المفهوم على ال�س ّبورة.
 ّتو�ضح لهم �أننا عندما نكتب �أو ننطق بالحرف ال�ساكن والحرف المتحرك ندمجهما معاً في حرف واحد م�ش ّدد
 ّ(ير ّدد َّ
الطلبة مع المع ِّلمة :ال�ش ّدة حرفان).
 تكلف َّالطلبة الكلمات م�ش َّددة.
 تقر�أ المع ِّلمة كلمات التدريب مر ِّكزة على طريقة نطق �صوت ال�ش ّدة ،وير ّدد َّالطلبة بعدها .فردياً وجماعياً.
9

�أَ ْق َر ُ�أ َو�أَ ْكت ُُب ا ْل َح ْر َف ال ّثاني في ُك ِّل َك ِل َم ٍة

 تقر�أ المعلة الكلمات مت�ض ّمنة ال�ش َّدة. تر�سم ال�ش ّدة على ال�س ّبورة م�ضبوطة بالحركة.ح ّـ
تو�ضح على ال�سبورة �شكل الحرف قبل ال�ش ّدة :حح /
 ّ/ب/ز َّ
َّ/ط.
َع َّد َد
دد  /بب  /زز /طط ،وبعدها :حـََّّ /د َّ
ّد
 تك ّلفهم قراءة الكلمات مع مراعاة ال�ش ّدة فيالحروف الم�ش َّدة
 يكتب َّالطلبة الحرف الثاني الم�ش ّدد في كلمات
التدريب ،وتتابعهم المع ِّلمة با�ستمرار وتعزِّز المتميزين ،وتوجههم.

َر َّح َب

41

َق َّد َم

َ�س َّب َح

َو َّز َع

َع َّط َر

ّد

ّز

بـ ّ

طـ ّ

� 10أَ ْق َر ُ�أ َو�أُ َم ِّي ُز َمتى �أَ ْل ِف ُظ

الـ

الت ِ
َّعريف َو َمتى ال �أَ ْل ِف ُظها

 تعر�ض المع ِّلمة �صورة هالل و�صورة �شم�س علىَّ
الطلبة وتطلب منهم ت�سمية الر�سمين.
 تطلب منهم لفظ كلمتي (قمر� ،شم�س) ،ثم�إدخال �ألـ التعريف عليهما ،ونطقها.
 ت�س�أل :هل اختلف �صوت لفظ �ألـ في كل منهما. ت�ستقبل �إجابات َّالطلبة وتوجههاِّ ،
وتو�ضح لهم
م�س ّمى المقطع.
 تو�ضح لهم لماذا �سميت �ألـ القمرية ،و�ألـال�شم�سية.
 تطلب منهم مالحظة الحرف الم�ش َّدد بعد �ألـال�شم�سية.
 تعر�ض عليهم الكلمات وتطلب منهم �إدخال �ألـالتعريف عليها ،ونطقها.
 تطلب �إليهم قراءة الحروف في العمودينالأيمن والأي�سر.
تو�ضح لهم الحروف ال�شم�سية والقمرية.
ّ -

� 11أَ ْق َر ُ�أ َو�أُ َل ِّونُ

َق َمر

ا ْل َق َمر
الـ

�أَ	�أَ ْب
َب ْيت
ب
َج َبل
ج
ِح�صان
ح
خَ روف
خ
َع َ�سل
ع
غَزال
غ
َف�أْر
ف
ِق ْرد
ق
ِكتاب
ك
ِم ْقلَ َمة
م
ُه ْد ُه ْد
هـ
َو ْطواطـ
و
َي ْد
ي

�إِذا َلف َْظ ُت �ألـ ال َّت ْع ِ
ريف َو

 تك ِّرر المع ِّلمة الخطوات نف�سها الواردة في التدريبال�سابق.
 تطلب من َّالطلبة تف�سير لفظ �أو عدم لفظ �ألـ التعريف
ا�ستناداً �إلى الحروف ال�شم�سية والقمرية.

� 12أَ ْكت ُُب

�شَ ْم�س

َق َم ِر َّية
الَب
ْأ
ا ْل َب ْيت
ا ْل َج َبل
ا ْل ِح�صان
ا ْلخَ روف
ا ْل َع َ�سل
ا ْلغَزال
ا ْل َف ْ�أر
ا ْل ِق ْرد
ا ْل ِكتاب
ا ْل ِم ْقلَ َمة
ا ْل ُه ْد ُهد
ا ْل َو ْطواطـ
ا ْل َيد

ال�شَّ ْم�س

الـ
ت
ث
د
ذ
ر
ز
�س
�ش	
�ص	
�ض	
طـ
ظـ
ل
ن

�شَ ْم ِ�س َّية
ُتفّاح
َث ْعلَب
َدجاج
ُذ َرة
ُر ّمان
َز ْيتون
َ�س ّيا َرة
�شَ َج َرة
ُ�صنْدوق
�ضَ رير
َطريق
َظرف
َل ْيل
َن ْملَة

ال ُّتفّاح
ال َّث ْعلَب
ال َّدجاج
الذُّ َرة
ال ُّر ّمان
ال َّز ْيتون
ال�س ّيا َرة
َّ
ال�شَّ َج َرة
ال�صنْدوق
ُّ
ال�ضرير
َّ
َّ
الطريق
َّ
الظ ْرف
ال َّل ْيل
ال َّن ْملَة

�إِذا َل ْم َ�أ ْل ِف ْظها.
التَّ�سا ُمح

ا ْل َعطاء

ال َّل ِعب

َّ
الطبيب

االع ِتذار
ْ

ال�شُّ كْر

ال ِّر ْفق

ال�ص ْبر
َّ

ا ْل ُم�شا َر َكة

ا ْل َع ْطف

ال�ص ْدق
ِّ

ال َّر ْح َمة

 تنبه المع ِّلمة َّالطلبة �إلى عدم رفع القلم عن النقاط في �أثناء الكتابة.
 تطلب من َّالطلبة تح�ضير �أنف�سهم للكتابة من خالل تو�ضيح طريقة الإم�ساك بالقلم ،والجل�سة ال�صحيحة،
ومراعاة النظافة والم�سافات بين الكلمات ،ومكان الحركة على الحرف.
 تكلفهم بتمرير القلم على الكلمات المنقطة ،وتتجول بينهم لمالحظة دقة تنفيذهم.42

س ّ
الثاني
َّ
الد ْر ُ
1

آداب ال ِّزيا َر ِة
� ُ

�أَ ْق َر ُ أ�

 تهيئة َّالطلبة للدر�س بطرح �أ�سئلة من مثل:
 ماذا تفعل عندما تريد زيارة �صديقك �أو قريبك؟ كيف تت�ص ّرف �إذ لم تجد جر�ساً على الباب؟ ما التحية التي تلقيها على �أهل البيت؟ عر�ض عنوان الدر�س (�آداب الزيارة) على لوحة الجيوبوقراءة المع ِّلمة له ثم قراءة َّ
الطلبة فردياً وزمرياً.
 عر�ض ال�صورة الأولى وقراءة الجملة المقابلة لها ،وترديدَّ
الطلبة لها ثم ال�س�ؤال :ما فعل والد �آدم في ال�صورة؟
 تتابع المع ِّلمة عر�ض ال�صور وقراءة الجملة المقابلة لكل �صورة ،وتطرح �أ�سئلة ع ّما ي�شاهده َّالطلبة في كل �صورة.
 ت�ؤ ّكد المع ِّلمة ال�سلوكات الإيجابية التي ينبغي مراعاتها عند القيام بزيرة الآخرين ،مثل:المهاتفة قبل الزيارة ،قرع الجر�س والوقوف بجانب الباب ،التعريف بالنف�س ،و�إلقاء ال�سالم....
 قراءة َّالطلبة فردياً وجماعياً.
 تمثيل الدر�س ولعب الأدوار.2

�أَ ْق َر ُ�أ َو�أَ ِ
�ص ُل ا ْلعِبا َر َة بِما ُينا� ِس ُبها
هاتَفَ �أَبي

 تقر�أ المع ِّلمة جمل العمودين الأيمن والأي�سر،وير ِّدد َّ
الطلبة بعدها.
را َفقْتُ �أَبي
 تبين لهم العالقة المعنوية بين جمل العمودَو َقفَ �أَبي عِ ْن َد ا ْلبا ِب
الأيمن والعمود الأي�سر من خالل طرح الأ�سئلة
والحوار.
�أَخَ ذْتُ �أَن ُْظ ُر
 توزّع جمل العمودين الأيمن والأي�سر على َّالطلبة.
غ ِ
 تطلب من كل طالب قراءة الجملة التي يحملهاَ�ض َب �أَبي
واال�صطفاف �إلى جاب الطالب الآخر بح�سب اكتمال
المعنى.
 ير ّدد َّالطلبة الجمل مرتبة من حيث المعنى عدة مرات.
 ينفّذ َّالطلبة و�صل الجمل كتابياً ،ثم قراءتها بعد و�صلها.
 ت�ؤ ّكد ال�سلوكات الإيجابية المتعلقة ب�آداب الزيارة.43

َو َق َر َع ا ْل َج َر َ�س
ِ
�صدي َق ُه
في زِيا َرتِه ِ ل ِ َ�صديقِه ِ
َو ْاع َت َذ ْرتُ َل ُه
�إِلى دا ِخلِ ا ْل َب ْي ِت

3

�ص ُل ُك َّل َكل ِ َم ٍة ب ِ ِ
�أَ ْق َر ُ�أ َو�أَ ِ
�ض ِّدها

دا ِخل

ُع ْدنا

 تك ّلفهم قراء كلمات التدريب في العمودين الأيمن (داخل،ذهبنا ،وقف ،تذهب) والأي�سر(عدنا ،خارج ،ترجع ،جل�س).
خارِج
َذ َه ْبنا
 تعر�ض المع ِّلمة الكلمات على لوحة الجيوب. تك ّلفهم قراء كلمات التدريب في العمودين الأيمن والأي�سر.َت ْر ِج ُع
َو َقفَ
 تلفت انتباه َّالطلبة �إلى كل كلمة وما تدل عليه من حيث
�صيغتها في التعبير عن الحدث:
َجلَ َ�س
َت ْذ َه ُب
 ذهبنا :تدل على جمع ،وقف :تدل على مفرد مذكر،تذهب :تدل على غائب �أو غائبة.
 ِّتو�ضح لهم �أن كلمة(�ضد) تعني :عك�س المعنى.
وتو�ضح لهم معنى الكلمتين.
 تح ّل الكلمة الأولى من التدريب ّ ت�ساعدهم في ح ّل بقية التمرين بحيث يقر�أ طالب ويقر�أ الآخر �ضد الكلمة ،و ُت�شرك �أكبر عدد من َّالطلبة في التدريب.
 تك ّلفهم و�صل الكلمة ب�ضدها على كرا�ساتهم. تطلب �إليهم قراءة الح ّل فردياً ثم من خالل مجموعات ،ثم جماعياً.4

ماذا �أَ ْف َع ُل عِ ْن َدما �أَزو ُر َ�صديقي؟

 تطرح المع ِّلمة على َّالطلبة �أ�سئلة ،مثل :متى زرت �صديقك؟ كيف ت�ص ّرفت عندما و�صلت �إلى باب بيته؟ ما
التحية التي �ألقيتها عند الدخول؟
 تترك لهم فر�صة التعبير عن �أنف�سهم. تقر�أ الجمل ويقر�أ بعدها َّالطلبة فردياً وجماعياً.
 توجههم نحو الخطوات التي ينبغي اتباعها عند الزيارة. تطلب �إليهم ترتيب الخطوات الواردة في الدر�س.5

ما َر�أ ُي َك في:

 يت�أ َّمل َّالطلبة ال�صور ويع ّبرون عنها بلغتهم.
 تقر�أ المع ِّلمة الجمل ،وير ِّدد َّالطلبة بعدها.
 تطرح المع ِّلمة ال�س�ؤال :ما الخط�أ الذي ارتكبه زاهي في الجملةالأولى ،الثانية ،الثالثة؟
 تطرح ال�س�ؤال التالي :كيف كان يجب �أن يت�ص ّرف زاهي. ت�ستقبل �إجاباتهم وتوجهها نحو ال�سلوكات الإيجابية( :الوقوفبجانب الباب /قرع الجر�س فقط /عدم الدخول من غير �إذن.
44

6

�أُ َر ِّك ُب َو�أَ ْق َر ُ أ�

 تذ ِّكر المع ِّلمة َّالطلبة بال�ضمائر� :أنا ،هو ،هي.
تو�ضح لهم طريقة تركيب جملة من ال�ضمير والفعل الم�ضارع
 ّواال�سم.
 تد ّون على ال�سبورة التدريب الأول وتطلب �إليهم ت�سميةال�ضمير(�أنا) والفعل(�أزور) واال�سم (�صديقي) ،وتحله �أمامهم.
 ير ّدد َّالطلبة الح ّل م ّرات متعددة فردياً وجماعياً.
 تك ِّلفهم تركيب ال�ضمير (�أنا) مع الفعلين�( :أُ�ساعد� ،أحترم)،�شفوياً ثم كتابياً ،وقراء التركيب.
 تك ّرر الخطوات نف�سها مع ال�ضميرين( :هو ،هي) والأفعال:(يزور ،ي�ساعد ،يحترم /تزور ،ت�ساعد ،تحترم).
تف�سر لهم عالقات ال�ضمير بالتذكير والت�أنيث مع الفعل
 ِّالم�ضارع.
 تبين لهم عائد ال�ضمير في الكلمات�( :صديقي� ،صديقه،�صديقتها).
تامة ،وتُ�شرك �أكبر عدد ممكن من َّ
 يقر�أ َّالطلبة
الطلبة الجمل ّ
في القراءة.
7

�أَ ْق َر ُ�أ َو�أُال ِح ُظ

د

َو

1
2
3

1
2
3

1
2
3

�أنا �أزور �صديقي
�أنا �أ�ساعد �صديقي
�أنا �أحترم �صديقي
هو يزور �صديقه
هو ي�ساعد �صديقه
هو يحترم �صديقه
هي تزور �صديقتها
هي ت�ساعد �صديقتها
هي تحترم �صديقتها

�ض

 يقر�أ َّالطلبة الكلمات بداللة ال�صور.
 تلفت المع ِّلمة انتباه َّالطلبة �إلى الحرف الملون ،وتطلب �إليهم نطق �صوته واالنتباه لموقعه من الكلمة.
 تتابع المع ِّلمة قراءتهم وت�ص ّوبهم لإخراج الحرف من مخرجه ال�صحيح. تلفت انتباههم �إلى الحركات المرافقة لكل حرف مع نطقه بالحركات.ِ
كلمة(�ضف َدع) الحتوائها على حرفي الدال وال�ضاد.
 تحر�ص المع ِّلمة على �سالمة نطقهم تطلب من َّالطلبة المتميزين قراءة كلمات الدر�س.
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8

�أَ ْق َر ُ�أ َو�أَ ْكت ُُب ا ْل َح ْر َف ا ْل ُم�شْ َت َر َك في ُك ِّل َم ْجمو َع ٍة
را َف َق

 تعر�ض المع ِّلمة كلمات التدريب في بطاقات. تعر�ض البطاقة الأولى (رافق ،هاتف ،وقف) وتطلبَق َر َع
�إليهم قراءتها.
َع َّل ْمتَني
 ت�س�ألهم عن الحرف المك ّرر(الم�شترك) في الكلماتالثالث.
َلع ِ ْبتُ
 تطلب �إليهم النطق ب�صوته ،ور�سم �شكليه في الهواء. يكتب َّالطلبة الحرف الم�شترك(ف) في المكان المخ�ص�ص للكتابة.
 تك ّرر الخطوات نف�سها مع بقية التمرين(ق،ع). تلفت انتباههم �إلى تغ ّير �شكل ر�سم الحرف بتغ ّير موقعه من الكلمة. تك ّلفهم ترديد �صوت الحروف( :ف ،ق ،ع) بالحركات الثالث.9

�أَ ْق َر ُ�أ َو�أُال ِح ُظ ا ْل َم َّد َة

هاتَفَ

َو َقفَ

ف

َ�صدي َق ُه

ت ُ
َقول

ق

ُع ْدنا

َعلَ ْيكُم

ع

َت ْر ِج ُع

ُت َع ِّر ُف

ع

�آ

 تذ ِّكرهم المع ِّلمة ب�أ�شكال الهمزة �( :أَ� ،أُ� ،إِ� ،آ ،ء) من خالل عر�ضها في بطاقات. تكلفهم بترديد �صوتها. تكتب جمل الدر�س على ال�سبورة مع تلوين حرف الم ّد. تطلب �إليهم ت� ّأمل الحرف (�آ) في الكلمات( :مر�آب � ،آثار). تك ّلفهم ذكر كلمات من الدر�س تحتوي على الم ّدة� :آدم. تناق�شهم في حركة الحرف الأول من الكلمة ،وت�س ّميها لهم( .م ّدة).تو�ضح لهم طريقة نُطق �صوتها.
 ّتبين لهم �سبب ت�سميتها الم ّدة :لأننا نم ّد بها ال�صوت عند نطقها.
 تلفظ المع ِّلمة منفردة (�آ) ث ّم من خالل الكلمات (مر�آب � ،آثار) وير ّدد َّالطلبة بعدها.
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� 10أَ ْق َر ُ�أ َو�أَ ْكت ُُب �أَ َّو َل َح ْر ٍف في ُك ِّل َكل ِ َم ٍة
 تك ّرر الخطوات نف�سها في التدريب ال�سابق ،ثم: تبين لهم الفرق بين همزة الم ّد وهمزة القطع. يقر�أ َّالطلبة كلمات الدر�س ويكتبون الحرف الأول(�آ)
من كل كلمة.
 ت�ؤ ّكد الفرق بين ال�صوت الق�صير وال�صوت الطويل منخالل كلمات الدر�س.
تتابعهم با�ستمرار وتوجههم وت�ص ّوبهم.

�آمال
�آ
�آالء
�آ
َ�أخي
�أَ
�أَ ْ�سنان
�أَ

�آداب
�آ
�آباء
�آ
ُ�أ ّمي
�أُ
ِ�إنْ�سان
�إِ

�آ َدم
�آ
�آراء
�آ
َ�أبي
�أَ
ِ�إ ْبريق
ِ�إ

� 11أُ َر ِّك ُب َو�أَ ْق َر ُ أ�
تعر�ض المعلمة بطاقات الكلمات وتدرب الطلبة علىقراءتها.
تدرب الطلبة على الحليل ال�صوتي للكلمات �شفويا،َ�صـديـ َق ـ ُه
�آداب
ها َتـفَ
مثل:
هاتَفَ  :ها َتـ َف ت�صفيق  3مرات
ِتـ ـ ِه
َر
ِز يا
َب ْيـ ِتـ نا
آداب �آ دا ُب ت�صفيق  3مرات
� ُ
َ�صدي َق ُه َ�صـ ديـ َقـ ـ ُه ت�صفيق  4مرات
َب ْيـ ِتـنا
زِيا َر ِت ـ ِه
زِيا َر ِت ِه ِز يا َر ِتـ ـ ِه ت�صفيق  5مرات
َب ْي ِتنا َب ْيـ ِتـ نا ت�صفيق  3مرات
توجه الطلبة لمالحظة مقاطع الكلمات واالنتباه للحروف المنف�صلة والمت�صلة التي تت�ضح من خلفية كل مقطع. يركب الطلبة الكلمات ،وتكلفهم قراءتها جماعيا وزمريا وفرديا.ها َتـ َف

� 12أَ ْكت ُُب
 تطلب المع ِّلمة من َّالطلبة قراءة الجملة.
 تدعوهم لت� ُّأمل الحركات والمدود المرافقة لكل كلمة ،وت�سميتها. يقر�أ َّالطلبة الجملة جماعياً.
 تبين لهم مو�ضع كل حرف من ال�سطر. تك ِّلفهم بكتابة الجملة بمراعاة التنقيط ،وعالمات الترقيم.وتوجههم.
 تتابعهم با�ستمرار ِّ47

�آ

د

ا

ب

َ�صـ ديـ َقـ ـ ُه

� 13أُ َك ِّونُ ُج َم ًل َكما في ا ْل ِم ِ
ثال
 تقر�أ المع ِّلمة الكلمات ،ثم تقر�أ المثال المنقّط. تحاور َّالطلبة في تذكير الفعل وت�أنيثه من خالل
هاتفت� /آدم ،هدى.
الفعلين :هاتفَ ،
ْ
تو�ضح للطلبة عائد ال�ضمير في اال�سمين� :صديقه،
 ّ�صديقتها.
 تناق�شهم في المثال وتترك لهم فر�صة التعبيروتوجههم.
 تطلب �إليهم تكوين جمل(�شفوياً) تحاكي المثال. تك ّلفهم كتابة الجمل :هاتفَ �آدم �صديقه /هاتفت�أمي �صديقتها /هاتفت هدى �صديقتها.
 يقر�أ َّالطلبة الجمل التي ك ّونوها فردياً وجماعياً.

1
2
3
4

هاتف أبي صديقه.
ها َتفَت �أمي َ�صدي َقتَها
ها َتفَ �آ َد ُم َ�صدي َق ُه
ها َتفَت ُهدى َ�صدي َقتَها

لُ ا ْلفَرا َغ
� 14أُ َع ِّر ُف ِب َنفْ�سي َو َ�أ ْم َ أ
 تطلب المع ِّلمة االنتباه �إليها وهي تتح َّدث عن نف�سها. تك ّلف عدداً من َّالطلبة التعريف ب�أنف�سهم.
 -ت�ؤ ّكد لهم ذكر �أ�سمائهم و�أعمارهم ،وا�سم �آبائهم وعائالتهم و�صفوفهم وا�سم مدر�ستهم.
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ا ْل َو ْح َد ُة ال َّراب ِ َع ُة

ِ�ص َّحتي َو� َسال َمتي
الأهداف العامة

 يتح ّدث و ُيح�سن اال�ستماع لحكاية :ل�ساني. يقر�أ ن�ص �صحتي و�سالمتي ويجيب عن �أ�سئلة اال�ستيعاب. ّينظم �أوقاته بين الدرا�سة واللعب.
ال�صحي ويمار�س التمارين الريا�ضية.
 يتناول الغذاءّ
 يرتدي المالب�س المنا�سبة للطق�س. يقر�أ ن�ص الحذر واجب ويجيب عن �أ�سئلة اال�ستيعاب. يحذر وينتبه وال ُي�سرع. يعتذر عن الخط�أ و ُي�سامح الآخرين. يطيع والديه ويتّبع التعليمات.ملحناً.
 يحفظ الن�شيد ّ يتبين ال�صورة المنا�سبة للجملة. يم ِّيز �ألـ التعريف ال�شم�سية والقمرية. ي�صل المقطع بالكلمة التي تحويه. يحلل كلمات �إلى حروفها. ي�صل بالعبارة المنا�سبة معتمداً على المعنى. يتبين بع�ض الأ�ضداد. يع ِّبر عن بع�ض المواقف. ير ِّكب جم ًال من كلمات محددة.
 ير ِّكب كلمات من مقاطع. يكتب جم ًال محددة بخط جميل.
 ي�ستخدم �ضمير الغائب :هو ،هي. يم ِّيز المفرد والجمع. ير ِّكب جم ًال م�ستخدماً الم الج ّر.
 ي�ستخدم ك مع �ألـ التعريف. ي�ستخدم ل مع �ألـ التعريف.49

1

اال�س ِتما ُع
ا ْل ُمحا َد َث ُة َو ْ

ِل�ساني
َت َح َّد َث ُت ُهدى َم َع �أُ ِّمها َو َ�س�أَ َلتْها
َو ِه َي َت َ�ض ُع �إ ِْ�ص َب َعها َعلى ِل�سا ِنها:
ما فا ِئ َد ُة ال ِّل ِ
�سان يا �أُ ِّمي؟
قا َل ْت ماماَ :ث ِّبتي ِل�سان َِك
ِب�إ ِْ�ص َب ِع ِك َوحاوِلي �أَنْ َت َت َك َّلمي.
حا َو َل ْت ُهدىَ ،و َل ْم َتق ِْد ْر.
�ضَ ِح َك ْت ماماَ ،وقا َل ْتِ :ل�سانُنا
ُي ِ
�ساع ُدنا َعلى ا ْل َكال ِم.
 تعر�ض المع ِّلمة �صور التدريبِّ ،وتو�ضح للطلبة �أن ك َّل �صورة تع ّبر عن فكرة /حدث.
 تطلب المع ِّلمة من َّالطلبة الإ�شارة �إلى �أل�سنتهم وت�س�أل :ما فائدة هذا الع�ضو للإن�سان؟
 ت�ستقبل �إجابات َّالطلبة وتوجههم.
 تطلب منهم الإم�ساك ب�أل�سنتهم ومحاولة التّك ّلم ،وتحاورهم لماذا لم ي�ستطيعوا الكالم. تُح�ضر �إلى ال�صف �أطعمة مختلفة المذاق وتطلب منهم تذوقها وو�صف مذاقها.ن�ص اال�ستماع ،وتراقب �إ�صغاء َّ
الطلبة لها.
 تقر�أ المع ِّلمة َّ تطرح �أ�سئلة اال�ستيعاب على َّالطلبة وت�ستقبل �إجاباتهم وتوجهها.
 تبين لهم فوائد الل�سان. ت�ؤ ّكد ا�ستخدام الل�سان في التعبير باللفظ الجميل والطيب ،واالبتعاد عن الكالم ال�سيء ،وعدم ا�ستخدامه فيتذ ّوق الأ�شياء الم�ض ّرة.
 تعديد رواية ق�صة الل�سان للطلبة وي�ستمعون �إليها.للتحدث ع ّما �أعجبهم في الق�صة.
 تفتح المجال للطلبةُّ
50

قا َل ْت ماماَ :ه ّيا َن َت َذ َّو ِق َّ
الطعا َم.
هذا َع َ�س ٌل ُح ْل ٌوَ ،وهذا ُج ْبنٌ ما ِل ٌح،
َوهذا ُف ْلف ٌُل حا ٌّرَ ،وهذا َل ْيمونٌ
�ضَ ،و ِ
ِ
هذ ِه َق ْه َو ٌة ُم َّر ُة َّ
حام ٌ
الط ْع ِم.
قا َل ْت ُهدىَ :ع َر ْف ُتِ ،ب ِل�سا ِننا
َن َت َذ َّو ُق َّ
الطعا َم� ،شُ ْك ًرا يا �أُ ِّمي.
قا َل ْت ماما :حا ِفظي َعلى
َ�سال َم ِت ِك يا ُهدىَ ،وال َت َت َذ َّوقي
�شَ ْيئًا ال َت ْعرِفي َن ُهَ ،و ْل َي ُك ْن ِل�سان ُِك
ُح ْل ٌو ِم ْث ُل ِك.
قا َل ْت ُهدى� :أَ ِع ُد ِك يا �أُ ّمي
ِال�ص ْد ِق َوا ْل َكال ِم ا ْل َج ِ
ميل دا ِئ ًما.
ب ِّ
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س َْ
األ َّو ُل
َّ
الد ْر ُ
1

ِ�ص َّحتي َو َ�سال َمتي

�أَ ْق َر ُ أ�

 تتيح المع ِّلمة وقتاً كافياً للطلبة لت� ُّأمل ال�صور والجمل. تع ّرف َّالطلبة بمو�ضوع الدر�س من خالل كتابة عنوانه على
ال�سبورة وقراءته ،والحديث عن ال�سالمة وال�صحة.
 تعر�ض جمل الدر�س في بطاقات مع �صورها. تقر�أ كل جملة ب�صوت وا�ضح ومع ّبر وم�سموع ،وير ّدد َّالطلبة بعدها مع مالحظة ال�صور.
وت�شجع َّ
الطلبة على قراءتها.
 تعر�ض العبارات من دون �صورّ
 تعر�ض ال�صور من دون العبارات وتحفّز َّالطلبة على و�صفها بجمل الدر�س.
 تطلب من َّالطلبة المتميزين قراءة جمل الدر�س.
الطلبة الآخرين في القراءة بحيث يقر�أ كل طالب جملة من الجمل ،و ُت�شرك �أكبر عدد من َّ
 ُت�شرك َّالطلبة في القراءة.
 بعد �أن تت�أكد المع ِّلمة من �إتقانهم ،تطرح �أ�سئلة من مثل :بماذا تفيدنا التمارين الريا�ضية؟ هل تتناول طعامكفي �أوقات منتظمة؟ هل تخ�ص�ص وقتاً للعب ووقتاً للدرا�سة؟ ماذا ترتدي في ال�صيف؟ وفي ال�شتاء؟ ما معنى العقل
ال�سليم في الج�سم ال�سليم.
 ت�ؤ ّكد المع ِّلمة للطلبة كيفية المحافظة على ال�صحة وتحقيق ال�سالمة.تتناول/ينظمُ ،ت ِّ
ِّ
نظم /يرتدي ،ترتدي.
 تلفت انتباههم �إلى الأفعال الدالة على المذكر والم�ؤنث (يمار�س ،تمار�س/يتناول، تك ّرر المع ِّلمة قراءة الجمل ،ويقر�أ َّالطلبة بعدها فردياً ومن خالل المجموعات.
2

ال�صو َر ِة ا ْل ُم ِ
نا�س َب ِة
�أَ ْق َر ُ�أ َو�أَ ْكت ُُب َر ْق َم ا ْل ُج ْملَ ِة ِع ْن َد ّ

 تتيح المع ِّلمة وقتاً كافياً للطلبة لت� ُّأمل ال�صور والجمل. تقر�أ الجمل ب�صوت وا�ضح وم�سموع ومع ّبر ،ويردد َّالطلبة
بعدها ،فردياً وزمرياً.
 تقر�أ الجملة الأولى( :يمار�س �آدم التمارين الريا�ضية ك ّل3
2
�صباح) ،وت�شير �إلى ال�صورة المنا�سبة لها.
 ت�ساعدهم في الربط بين الجملة الثانية وال�صورة الدالة عليها.ت�شجع طلبة �آخرين على قراءة الجملة واكت�شاف ال�صورة
 ّ4
6
الدالة عليها.
 تطلب من جميع َّالطلبة و�ضع رقم الجملة عند ال�صورة المنا�سبة.
 بعد �أن ُينهي َّالطلبة قراءة الجمل وو�ضع الأرقام عند ال�صور،
تك ّلفهم بقراءتها جميعاً مع االنتباه �إلى ال�صور,
 ت�ستثمر الكلمات( :ترتدي ،يتناول ،حقيبة ،المدر�سية) للتمييز بين التاء المفتوحة والتاء المربوطة.52
5

1

3

ل ا ْلفَرا َغ َو َ�أ ْكت ُُب
�أَ ْم َُ أ

ُه َو

�أَ ْو

ِه َي

1
2

ُه َو
ِه َي
ِه َي
ُه َو

ُي َر ِّت ُب َحقي َب َة ا ْل َم ْد َر َ�س ِة.
َتتَنا َو ُل َطعا َم ا ْل َع�شا ِء.
ال َ ْك ِل َو َب ْع َد ُه.
َتغ ِْ�س ُل َي َد ْيها َق ْب َل ْ أ
َي ْرتَدي َمال ِب َ�س َ�ص ْي ِف َّي ًة.

تو�ضح المع ِّلمة للطلبة �أن ال�ضمير(هو) للمذكر المفرد
 ّالغائب ،وال�ضمير(هي) للم�ؤنث المفرد الغائب.
4
 تُن ّبه َّالطلبة �إلى �صيغة الفعل ُيرتب ،ترتّب ،مع ال�ضمير من
 تطلب منهم ملء الفراغ بال�ضمير المنا�سب بداللة الفعل.حيث الدلة على المذكر والم�ؤنث.
 تكلفهم القراءة مع مالحظة �صيغة الفعل - .ير ّد َّالطلبة بعدها :هو يرتب هو يرتب ،مرتين ،ثم هي تتناول
 يك ّرر َّالطلبة
هي تتناول م ّرتين - .ت�ؤ ّكد المحافظة على نظافة الج�سم ،وارتداء المالب�س المنا�سبة.
قراءة الجمل مع االنتباه لل�ضمير و�صيغة الفعل مرات متعددة.
3

4

�أَ ْق َر ُ�أ َو�أَ ِ�ص ُل َكما في ا ْل ِم ِ
ثال

كوب
َ�ص ْحن
ِم ْل َعقَة
�شَ ْو َكة

َم ِ
العق
�شُ َوك
ُ�صحون
�أَكْواب

 تمنح المع ِّلمة وقتاً كافياً للطلبة لت� ُّأمل الكلمات وال�صور. تذ ّكر َّالطلبة ببع�ض �أدوات المطبخ.
 تعر�ض �أمامهم :كوب� /صحن ،ملعقة� ،شوكة ،وتطلب منهمَث ْوب
ُق ْم�صان
ت�سميتها ب�صيغة المفرد.
ِم ْع َطف
�أَثْواب
 تعر�ض �أمامهم في مجموعة ثانية عدداً من ك ّل �أداة وتطلبَقمي�ص
�أَ ْح ِذ َية
منهم ت�سميتها ب�صيغة الجمع
َم ِ
ِحذاء
عاطف
تو�ضح من خاللها مفهوم المفرد والجمع.
 تطرح �أ�سئلة ّ تقر�أ الكلمتين المو�صولتين بال�سهم ،ويردد َّالطلبة بعدها فردياً وزمرياً.
 ت�شجع َّالطلبة على قراءة الكلمات وو�صل المفرد بالجمع - .تقر�أ الكلمات ب�صوت وا�ضح وم�سموع ،ويردد
َّ
الطلبة بعدها - .تك ّرر الخطوات نف�سها مع الق�سم الثاني من التدريب (مجموعة المالب�س).
5

�أَ ْق َر ُ�أ َو�أُ ِ
الح ُظ ال َّتنْوينَ

 تطلب المعلِّمة من َّال�صحي تعلّموها �سابقاً.
الطلبة كلمات تدلّ على الغذاء
ّ
 ت�ساعد َّالطلبة في تذكُّر الحركات الثالث و�أ�شكال التنوين.
 تعر�ض عليهم كلمات ت�شتمل على الحركات الثالث والتنوين ب�أ�شكاله وتطلب منهم ت�سميتها. تر�سم على ال�س ّبورة الحركات الثالث و�أ�شكال التنوين. تطلب منهم قراء الكلمات واالنتباه �إلى الحركات والتنوين. تنبههم �إلى �شكل الفتحة وتنوين الفتح ،وال�ضمة وتنوين ال�ض ّم ،والك�سرة وتنوين الك�سر.ت�شجعهم على لفظ التنوين ب�أ�شكاله وت�سميته.
 ّ -تكلّفهم قراءة الكلمات مع االنتباه �إلى الحركات والتنوين والتفريق بينها.
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6

�أَ ْق َر ُ�أ َو�أَ�ضَ ُع

ال�س َب َب
َح ْو َل ا ْل َك ِل َم ِة ا ْل ُمخْ َت ِل َف ِة َو َ�أ ْذ ُك ُر َّ
�سا َع ٌة

�سا َع ٌة

�سا َع ًة

�سا َع ٌة

 تذ ّكر المع ِّلمة َّالطلبة بالتنوين ب�أ�شكاله.
 ت�ستثمر التمرين ال�سابق في تو�ضيح �أ�شكال التنوين.َو ْق ٍت
َو ْق ٍت
َو ْقتًا
َو ْق ٍت
 تقر�أ الكلمات الموجودة في الم�ستطيل الأول وير ّددَ
َ
َ
َ
ت ْمرينًا
ت ْمرينٌ
ت ْمرينٌ
ت ْمرينٌ
َّ
الطلبة بعدها.
 تركز على قراءة الحرف الأخير من الكلمة من ّوناًَطعا ًما
َطعا ًما
َطعا ًما
َطعا ٍم
وت�سمي نوع التنوين.
َل ْونًا
َل ْو ٍن
َل ْونًا
َل ْونًا
 ت�ضع دائرة حول كلمة(�ساع ًة) ،وتذكر :لأنها جاءتبتنوين الفتح والكلمات الأخرى بتنوين ال�ض ّم.
َل ْي ٌل
َل ْي ًل
َل ْي ٌل
َل ْي ٌل
 تطلب من َّالطلبة قراءة الكلمات الأخرى وو�ضع دائرة
حول الكلمة المختلفة مع ذكر ال�سبب.
 تتابع قراءة َّالطلبة وتحر�ص على نطقهم التنوين بالطريقة ال�صحيحة وتعزّز المتميزين ،وت�ص ّوب المخطئين.
7

�أَ ْق َر ُ�أ َو�أُ َل ِّونُ

�إِذا َلف َْظ ُت �ألـ ال َّت ْع ِ
ريف َو

 تمنح المع ِّلمة َّالطلبة وقتاً منا�سباً لت� ُّأمل الكلمات.
 تج ّرد الكلمات من �ألـ التعريف وتك ّلف َّالطلبة قراءتها.
 ت�ضيف �ألـ التعريف ال�شم�سية �إلى الكلمات وتقر�أها ،وير ِّددَّ
الطلبة فردياً ثم في مجموعات ثم جماعياً.
 تلفت انتباههم �إلى الحرف الم�ش َّدد بعد �ألـ التعريفال�شم�سية ،و�إلى ال�سكون بعد �ألـ التعريف القمرية.
 تو�ضح لهم �سبب ت�سمية �ألـ التعريف بال�شم�سية والقمريةمن خالل النطق بكلمة :ال�شّ م�س وا ْلقمر ،وتو�ضيحها
بالكتابة على ال�سبورة.
ت�شجع َّ
الطلبة على قراءة العمود الأول ،وت�سمية �ألـ
 ّالتعريف ال�شم�سية والقمرية.
 تك ّلفهم تلوين �شكل الهالل وال�شم�س بعد تمييز �ألـ فيها. تطلب منهم ت�سمية الحروف التي ت�أتي مع �ألـ التعريفال�شم�سية والتي ت�أتي مع �ألـ التعريف القمرية.
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�إِذا َل ْم َ�أ ْل ِف ْظها.
التَّمارين

ال ِّر ِ
يا�ض َّية

َّ
الطعام

ال َّل ِعب

َّ
الطقْ�س

ال�سليم
َّ

ا ْل ُم ِ
نا�س َبة

ا ْل َمال ِب�س

ا ْل َعقْل

ا ْل ِج ْ�سم

ا ْل َو ْقت

ا ْل َحليب

ال َّل ْيل

النَّهار

ال�سا َعة
َّ

ا ْلكوب

ا ْل ِم ْع َطف

ا ْلقَمي�ص

8

�أَ ْق َر ُ�أ َو�أَ ِ�ص ُل ا ْل َمق َْط َع ِبا ْل َك ِل َم ِة ا َّلتي َت ْحتَوي َعلَ ْي ِه

 تمنح المع ِّلمة َّالطلبة وقتاً كافياً لت� ُّأمل الكلمات والمقاطع.
 تحر�ص على قراءة َّالطلبة للمدود ب�شكل �صحيح.
 تقر�أ الكلمات ب�صورة ُتبرز فيها المدود ،ويردد َّالطلبة بعدها فردياً وجماعياً.
 تبين لهم الفرق بين ال�صوت الطويل وال�صوت الق�صير. تكلفهم قراءة (را) ثم البحث عن الكلمة التي تحوي هذا المقطع. يقر�أون الم ّد ثم الكلمة مع �إبراز الم ّد. ي�صل َّالطلبة بين مقطع الم ّد والكلمة التي تحتوي عليه.
 تك ّرر الطريقة نف�سها حتى يتقن َّالطلبة المد بالألف والواو والياء.
 ت�ستثمر المع ِّلمة كلمات التدريب لتو�ضيح الكلمات المت�ضادة:خريف :ربيع ،بارد� :ساخن /يمين :ي�سار /طويل :ق�صير /ثقيل:
خفيف� /سمين :نحيف /برودة :حرارة.
9

را

َربيع

طا

خَ ريف

بي

�أَزْهار

ري

ِرياح

ها

َحرا َرة

يا

�أَ ْمطار

لو

ِ�شتاء

با

َطعام

رو

ُثلوج

�سا

با ِرد

تا

ُبرو َدة

ـعا

ِ
�ساخن

في
حي
قي
مي

َثقيل
خَ فيف
َ�سمين
نَحيف

�سا
مي
�صي
وي

َيمين
َي�سار
َطويل
َق�صير

�أُ َح ِّل ُل ُك َّل َك ِل َم ٍة �إِلى ُحرو ِفها

 ت�ساعد المع ِّلمة َّالطلبة في قراءة كلمات تع ّلموها �سابقاً.
 تقر�أ الكلمات وير ّدد َّالطلبة بعدها.
 تح ّلل المع ِّلمة كلمة(العقل) وتكتب حرفها فيالمكان المخ�ص�ص.
 تلفت نظر َّالطلبة �إلى الحركات المالزمة لكل حرف.
 تك ّلفهم تحليل كل كلمة �إلى حروفها. ت�ستثمر الكلمات في التنبيه على �ألـ ال�شم�سيةوالقمرية في الكلمات :الج�سمّ ،
الطعام .وال�ش ّدة في
ال�سليمّ ،
الطعام.
كلمتي َّ

ا ْل َعقْل

ال�سليم
َّ

ا ْلـ ـ َعـ ْقـ ل
ا ْل ِج ْ�سم

ا ْلـ َّـ�سـ لـ يـ م
ُم ْنت ََظ َمة

ا ْلـ جِ ـ ْ�سـ م
�أَ ْوقات

ُمـ ْنـ َتـ َظ َمـ ـة
َّ
الطعام

�أ ْو قـ ا ت

ا ْلـ َّـطـ ـعـ ا م

� 10أَ ْكت ُُب
 تطلب المع ِّلمة من َّالطلبة قراءة الجملة.
 تدعوهم لت� ُّأمل الحركات والمدود المرافقة لكل كلمة ،وت�سميتها. يقر�أ َّالطلبة الجملة جماعياً.
 تبين لهم مو�ضع كل حرف من ال�سطر. تك ِّلفهم بكتابة الجملة بمراعاة التنقيط.55

س ّ
الثاني
َّ
الد ْر ُ
1

ا ْل َح َذ ُر ِ
واج ٌب

�أَ ْق َر ُ أ�

 تتيح المع ِّلمة وقتاً كافياً للطلبة لت� ُّأمل ال�صور والجمل. تع ّرف َّالطلبة بمو�ضوع الدر�س من خالل كتابة عنوانه
(الحذر واجب) على ال�سبورة وقراءته ،والحديث عن االنتباه
وعدم الت�س ّرع.
 تعر�ض جمل الدر�س في بطاقات مع �صورها. تقر�أ كل جملة ب�صوت وا�ضح ومع ّبر وم�سموع ،وير ّدد َّالطلبة بعدها مع مالحظة ال�صور.
وت�شجع َّ
الطلبة على قراءتها.
 تعر�ض العبارات من دون �صورّ
 تعر�ض ال�صور من دون العبارات وتحفّز َّالطلبة على و�صفها بجمل الدر�س.
 تطلب من َّالطلبة المتميزين قراءة جمل الدر�س.
الطلبة الآخرين في القراءة بحيث يقر�أ كل طالب جملة من الجمل ،و ُت�شرك �أكبر عدد من َّ
 ُت�شرك َّالطلبة في القراءة.
 بعد �أن تت�أكد المع ِّلمة من �إتقانهم القراءة ،تطرح �أ�سئلة من مثل :ماذا حدث لآدم عندما خرج من غرفة ال�صفّم�سرعاً؟ هل اعتذر لزميله؟ لماذا وقع �آدم على الأر�ض؟ كيف يجب �أن نتناول الطعام؟ مع َمن ت�صعد الدرج
الكهربائي في الموالت؟ ما العبارة التي تكررت في جمل الدر�س؟.
توجه المع ِّلمة َّ
الطلبة نحو �ضرورة الحذر واالنتباه وعدم الت�س ُّرع وااللتزام بتوجيهات الوالدين لتحقيق ال�سالمة
 ّوالأمان واالعتذار عن الخط�أ.
 تك ّرر المع ِّلمة قراءة الجمل ،ويقر�أ َّالطلبة بعدها فردياً ومن خالل المجموعات.
2

�أَ ْق َر ُ�أ َو�أَ ِ�ص ُل ا ْل ِعبا َر َة ِبما ُي ِ
نا�س ُبها

خَ َر َج �آ َد ُم ُم ْ�س ِر ًعا

الَ ْر ِ�ض
َو َو َق َع َعلى ْ أ

�أَ ْ�س َر َع �آ َد ُم َو َت َع َّث َر

َج ِّي ًدا

 تتيح المع ِّلمة وقتاً كافياً للطلبة لت� ُّأمل الجمل. ت�ساعدهم في قراءة عبارات تعلّموها �سابقاً�أَ ْم َ�ض ُغ َّ
الطعا َم
 ت�ؤكّد على ان�سجام المعني بين العبارة الموجودة في العمودال �أُ ْ�س ِر ُع َو َ�أنا
الأول مع الموجودة في العمود الثاني عند �إجراء عملية الو�صل.
 تقر�أ الجملة الأولى( :خرج �آدم م�سرعاً) ،وت�صلها بجملةال �أَ ْ�ص َع ُد ال َّد َر َج
(و�صدم زميله).
ت�شجع طلبة �آخرين على قراءة الجملة التالية واكت�شاف الجزء المتمم للمعنى.
 ّ تطلب من جميع َّالطلبة قراءة الجمل وو�صلها بما ينا�سبها من العمود الأي�سر.
الطلبة المتميزين وت�ص ّوب �أخطاء َّ
 تتابعهم وتعزّز َّالطلبة.
 بعد �أن ُينهي َّالطلبة قراءة الجمل وو�صلها ،تكلّفهم بقراءتها جميعاً مع االنتباه �إلى الحركات.
 -ت�ستثمر النمط( :ال �أ�سرع ،ال �أ�صعد) في ت�أكيد مفهوم النفي بال.
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َو َ�ص َد َم زَميلَ ُه
ا ْل َك ْه ُربا ِئ َّي َو ْحدي
�أَ ْن ِز ُل ال َّد َر َج

3

�أَ ْق َر ُ�أ َو�أَ ِ�ص ُل ُك َّل َك ِل َم ٍة ب ِِ�ض ِّدها

توجه َّ
الطلبة لقراءة كلمات تعلموها �سابقاً
 ّت ََر َك
 تعر�ض الأفعال الما�ضية( :ترك ،نزل ،خرج� ،أ�سرع)وتعر�ض �أ�ضدادها على بطاقات �إ�ضافية وتك ّلفهم
قراءتها.
 تو�ضح لهم �أن معنى �ضد الكلمة هو عك�سها فيالمعنى.
 يمثّل َّالطلبة معنى الكلمات بالحركة ولعب الدور.
�أَ ْب َط َ�أ
 يقر�أ طالب الفعل الما�ضي (ترك) ويقر�أ طالب �آخرالكلمة ال�ضد.
 تك ّرر المع ِّلمة الخطوات نف�سها مع بقية الأفعال الما�ضية يقر�أ َّالطلبة الكلمات جميعها بعد و�صلها مع االنتباه للحركات.
 تُ�شرك المع ِّلمة �أكبر عدد ممكن من َّالطلبة في القراءة والح ّل.
4

نَزَ لَ

خَ َر َج

�أَ ْ�س َر َع

�أَ ْم َ�س َك

َدخَ َل

َ�ص ِع َد

ماذا َي ْح ُدثُ َل ْو:

تو�ضح المع ِّلمة للطلبة �ضرورة الحذر واالنتباه في ك ّل المواقف الحياتية.
 ّ تعر�ض الجملة الأولى على َّالطلبة في بطاقة وتطلب �إليهم قراءتها ب�صيغة :ماذا يحدث لو.
 ت�ستقبل �إجابات َّالطلبة وتترك لهم حرية التعبير عن تو ّقعاتهم.
 تعر�ض الجملة الثانية وت�ستقبل �إجاباتهم. تحر�ص المع ِّلمة على �أن يتح ّدث َّالطلبة ب�صورة �صحيحة.
ت�شجع َّ
الطلبة الخجولين والذين يعانون من �صعوبات في النطق.
 ّ -ت�ؤ ّكد ال�سلوكات الإيجابية.
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5

ماذا َي ْح ُدثُ َل ْو:

 تك ّرر الخطوات نف�سها الواردة في التدريب ال�سابق. ت�ؤ ّكد قيمة خلق االعتذار والت�سامح عند ارتكاب �أخطاء غير مق�صودة مع الآخرين.6

�أُ َر ِّك ُب ُج َم ًل َو�أَ ْق َر�أُ
ِلزَمي ِل ِه
ِل َج ِّد ِه
ِ ألُ ِّم ِه

ِلزَميلَ ِتها
ِل َج ِّدها
ِ ألُ ِّمها

 توجه المع ِّلمة َّالطلبة لقراءة كلمات تع ّلموها
ْاع َت َذ َرتْ ُهدى
ْاع َت َذ َر �آ َد ُم
�سابقاً.
 تلفت انتباههم لتت ّبع ال�سهم عند ال�شروع فيْ 1اع َت َذ َرتْ ُهدى ِلزَميلَ ِتها
ْ 1اع َت َذ َر �آ َد ُم ِلزَمي ِل ِه
تركيب الجملة.
ْ 2اع َت َذ َر �آ َد ُم ِل َج ِّد ِه
 تحل التركيب الأول :اعتذر �آدم لزميله.ْ 2اع َت َذ َرتْ ُهدى ِل َج ِّدها
 تك ّلف َّالطلبة بقراءة التركيب مع مراعاة
ْ 3اع َت َذ َر �آ َد ُم ُِ أل ِّم ِه
ْ 3اع َت َذ َرتْ ُهدى ِلأُ ِّمها
الحركات.
توجه َّ
الطلبة نحو االنتباه ل�صيغة التذكير
 ّوالت�أنيث وعائد ال�ضمير عند �إجراء تركيب الجمل.
 ير ِّكب َّالطلبة الجمل ويقر�أونها فردياً وجماعياً
 ت�ؤ ّكد المع ِّلمة قيمة االعتذار للآخرين عن الأخطاء المق�صودة وغير المق�صودة.7

�أَ ْق َر ُ�أ َو�أُ َم ِّي ُز

ك  +الـ

 تتيح المع ِّلمة الفر�صة للطلبة لت� ُّأمل كلمات التدريب بالكاف ومن دون الكاف. تذ ّكرهم بالكلمات التي تع ّلموها �سابقاً. تعر�ض كلمة(غزال) وتطلب من َّالطلبة قراءتها.
 تك ّلفهم �إ�ضافة �ألـ التعريف لها وقراءتها. تد ّون كلمة (غزال مع ّرفة) على ال�سبورة وتُ�شرك �أكبر عدد من َّالطلبة في قراءتها.
 تعر�ض كلمة (كالغزال) م�شكولة على بطاقة ،وتطلب �إليهم تمييز التغيرات التي حدثت لها. ت�ستقبل �إجاباتهم وتوجهها. تبين لهم �شكلها و�صوتها عند �إ�ضافة الكاف لها. تذ ّكرهم ب�ألـ ال�شم�سية والقمرية عند �إ�ضافة الكاف من خالل لفت انظارهم �إلى ال�سكون وال�ش ّدة. تك ّلفهم ح ّل التمرين ،وتتابعهم با�ستمرار ،وت�ص ّوب �أخطاءهم.58
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�أَ ْق َر ُ�أ َو�أُ َم ِّي ُز

ل  +الـ

 تتيح المع ِّلمة الفر�صة للطلبة لت� ُّأمل كلمات التدريب بالالم ومن دون الالم. تذ ّكرهم بالكلمات التي تع ّلموها �سابقاً. تعر�ض كلمة(طبيب) وتطلب من َّالطلبة قراءتها.
 تك ّلفهم �إ�ضافة �ألـ التعريف لها وقراءتها. تد ّون كلمة (الطبيب) على ال�سبورة وتُ�شرك �أكبر عدد من َّالطلبة في قراءتها.
 تعر�ض كلمة ّ(للطبيب) م�شكولة على بطاقة ،وتطلب �إليهم تمييز التغيرات التي حدثت لها (حذف حرف الألف.
 ت�ستقبل �إجاباتهم وتوجهها. تبين لهم �شكلها و�صوتها عند �إ�ضافة الم الجر لها. تذ ّكرهم ب�ألـ ال�شم�سية والقمرية عند �إ�ضافة الالم من خالل لفت انظارهم �إلى ال�سكون وال�ش ّدة.تو�ضح لهم حذف حرف الألف عند �إ�ضافة الم الجر للكلمة.
 ّ تب ّين لهم طريقة لفظها. تك ّلفهم ح ّل التمرين ،وتتابعهم با�ستمرار ،وت�ص ّوب �أخطاءهم.9

نا�س َب ِة َو�أَ ْق َر�أُ
�أَ ِ�ص ُل ِبا ْل َك ِل َم ِة ا ْل ُم ِ

 تمنح المع ِّلمة َّالطلبة وقتاً كافياً

الَ َ�س ِد
َك ْ أ
َكا ْلغ ِ
َزال
َك ِّ
ال�ض ْف َد ِع

َي ْر ُك ُ
�ض
لت� ُّأمل الكلمات والمقاطع.
 تقر�أ كلمات التدريب وير ّدد َّالطلبة
َي ْق ِف ُز
بعدها فردياً وجماعياً.
َي ْم�شي
 -تعر�ض عليهم �صوراً للأ�سد

�أَ ْعت َِذ ُر

والغزال وال�ضفدع.
 ت�س�ألهم :كيف يتحرك الأ�سد ...الغزال ...ال�ضفدع. تطلب منهم تقليد �سير بع�ض الحيوانات وت�سمية طريقة ال�س ّير. تح ّل الكلمة الأولى (يرك�ض كالغزال). ت�ستثمر تع ّلمهم في التمرينين ال�سابقين في ا�ستخدام الكاف والالم مع �ألـ عند النطق بالأ�سماء. ينفّذ َّالطلبة ح ّل التدريب ،وتتابعهم المع ِّلمة با�ستمرار.
 تُعزّز التدريب بمزيد من الأمثلة.59

لط ِ
ِل َّ
بيب
ِل ْل ُم َع ِّل َم ِة
ِل ْل ُمدي َر ِة

� 10أُ َر ِّك ُب َو�أَ ْق َر ُ أ�

�أَ ِعـ ُد ك

دا ِئـ ًما

 تمنح المع ِّلمة َّالطلبة وقتاً كافياً لت� ُّأمل الحروف
والمقاطع التي تت�ألف منها الكلمات.
دا ِئـ ًما
�أَ ِعـ ُدك
 تطلب �إليهم قراءة الحروف والمقاطع متفرقةبالحركات.
َحـ ِذ ًرا
 توجه َّالطلبة لتركيب الحروف مع االنتباه للحركات
والمقاطع.
َح ِـذ ًرا
 عند االنتهاء من تركيب الكلمات تقر�أها المع ِّلمةوير ّدد َّ
الطلبة بعدها فردياً وجماعياً.
 تحفّز َّالطلبة لكتابة الكلمات غيباً تمهيداً لدر�س الإمالء.
 -ت�ؤ ّكد قيمة االنتباه و�أخذ الحيطة والحذر واالنتباه عند ممار�سة الأمور الحياتية.

�أَ كو َن
�أَكو َن
�أَ ْنـ َتـ بِـ ـ َه
�أَ ْنـ َتـبِـ َه

� 11أَ ْكت ُُب
 تطلب المع ِّلمة من َّالطلبة قراءة الجملة.
 تدعوهم لت� ُّأمل الحركات المرافقة لكل كلمة ،وت�سميتها. يقر�أ َّالطلبة الجملة جماعياً.
 تبين لهم مو�ضع كل حرف من ال�سطر. توجههم نحو الجل�سة ال�صحية والإم�ساك بالقلم والمحافظة على النظافة عند الكتابة. تك ِّلفهم بكتابة الجملة بمراعاة التنقيط. -ت�ؤ ّكد قيمة االنتباه والحذر في كل المواقف.

 12نَ�شيد
 تم ّهد المع ِّلمة للن�شيد ب�س�ؤال َّ�صحتنا؟
ب�صحة جيدة؟ كيف نحافظ على ّ
الطلبة :ماذا ت�شعر حين تكون ّ
كيف تت�صرف مع الآخرين داخل المنزل وخارجه؟ ماذا تفعل لكي تتجنّب الخطر والأذى؟
 تد ّون المع ِّلمة عنوان الن�شيد على ال�س ّبورة ،وتب ّين للطلبة مو�ضوع الن�شيد. تقر�أ الن�شيد منغّماً ب�صوت م�سموع بيتاً بيتاً وير ِّدد َّالطلبة بعدها.
 تك ّلف �أحد َّالطلبة بالقراءة مع التنغيم.
 ت�ساعد َّالطلبة على حفظ الأبيات والمقاطع التي يرددونها.
ت�شجع َّ
الطلبة على قراءة الن�شيد بحيث تقر�أ كل مجموعة مقطعاً منه حتى النهاية.
 ّ60

ا ْل َو ْح َد ُة ا ْلخا ِ
س ُة
م َ

ْاه ِتماماتي
الأهداف العامة

 يتح ّدث و ُيح�سن اال�ستماع لحكاية :هدية جدي. يقر�أ ن�ص حا�سوب ويجيب عن �أ�سئلة اال�ستيعاب. يتبين ال�سبب والنتيجة لال�ستخدام الخاطئ للحا�سوب. يتبع التعليمات ويطيع والديه ومعلمته. يقر�أ ن�ص الأ�شجار نعمة ويجيب عن �أ�سئلة اال�ستيعاب. يتبين مظاهر ف�صل الربيع. يتبين فوائد الأ�شجار و�أهمية العناية بها. يملأ الفراغ معتمداً على المعنى. يتبين الجملة المنا�سبة لل�صورة. يم ِّيز بين همزتي القطع والو�صل. يم ِّيز الهمزة والألف المهموزة. يكون جملة من حروف محددة. ير ِّكب كلمات من مقاطع. يم ِّيز �ألـ ال�شم�سية والقمرية في �أيام الأ�سبوع والف�صول. ي�ستخدم نمط الجملة الفعلية التي تبد�أ بفعل م�ضارع. ي�ستخدم نمط الجار والمجرور. يتبين حروف الجر وا�ستخدامها. ي�ستخدم نمط التعجب ما!. يم ِّيز المفرد والجمع. -ي�ستخدم ا�سمي الإ�شارة هذا وهذه.
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اال�س ِتما ُع
ا ْل ُمحا َد َث ُة َو ْ

َه ِد َّي ُة َج ِّدي
َح َ�ض َر َج ِّدي ِلزِيا َر ِتنا َو ِب َي ِد ِه
َه ِد َّية� .أَ ْ�س َر ْع ُت ِل َتقْبي ِل ِه َفر ًِحا.
قا َل َج ِّدي :ا ْل َه ِد َّي ُة َل َك يا �آ َد ُم �إِنْ
َع َر ْف َت ما ب ِ
ِداخ ِلها.
حا�سوب� ،أَنا �أُ ِح ُّب
قا َل �آ َد ُم:
ٌ
حا�سوبَ ،و َ�أ ِع ُد َك َ�أنْ �أَ ْ�س َتخْ ِد َم ُه
ا ْل
َ
�صول َعلى َم ْع ٍ
في ا ْل ُح ِ
لومات
ُمفي َد ٍةَ ،وفي �أَ ْو ٍ
قات ُي َح ِّد ُدها �أَبي.
 تعر�ض المع ِّلمة �صور التدريبِّ ،وتو�ضح للطلبة �أن ك َّل �صورة تع ّبر عن فكرة /حدث.
 ت�صطحب المع ِّلمة َّالطلبة �إلى غرفة الحا�سوب �أو المكتبة.
ن�ص اال�ستماع ،وتراقب �إ�صغاء َّ
الطلبة لها.
 تقر�أ المع ِّلمة َّ تطرح �أ�سئلة اال�ستيعاب على َّالطلبة وت�ستقبل �إجاباتهم وتوجهها.
 تبين لهم فوائد الحا�سوب ومطالعة الق�ص�ص. ت�ؤ ّكد اال�ستخدام الأمثل للحا�سوب ،مثل تزويدنا بالمعلومات المفيدة. تعديد رواية ق�صة هدية جدي للطلبة وي�ستمعون �إليها.للتحدث ع ّما �أعجبهم في الق�صة.
 تف�سح المجال للطلبةُّ
 تتيح لهم المجال للتعبير عن اهتماماتهم. يروي َّالطلبة الق�صة ب�أ�سلوبهم.
ت�شجع َّ
الطلبة الخجولين.
 ّ62

�ضَ ِح َك َج ِّديَ ،وقا َل :الَ ،ل ْي َ�س ْت
حا�سو ًبا .قا َل �آ َد ُم� :إِ َذنْ َم ْجمو َع ٌة
ِق َ�ص ِ�ص َّي ٌة َجدي َد ٌةَ ،ف َ�أن َْت َت ْعر ُِف
�أَنِّي �أُ ِح ُّب ِقرا َء َة ا ْل ِق َ�ص ِ�ص.
َف َت َح َج ِّدي ا ْل َه ِد َّي َةَ ،و�أَ ْ�س َر ْع ُت
ِل َتقْبي ِل ِهَ ،و ُق ْل ُتُ :ع ْل َب ُة �أَ ْل ٍ
وان،
�ص ا َّلتي
َو�أَ َدواتٌ َِ أل ْر ُ�س َم ا ْل ِق َ�ص َ
�أُ ِح ُّبهاَ ،ك ْم �أُ ِح ُّب َك يا َج ِّدي!
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س َْ
األ َّو ُل
َّ
الد ْر ُ
1

حا�سوب �آ َد ُم
ُ

�أَ ْق َر ُ أ�

 تتيح المع ِّلمة وقتاً كافياً للطلبة لت� ُّأمل ال�صور والجمل. تع ّرف َّالطلبة بمو�ضوع الدر�س من خالل كتابة عنوانه على
ال�سبورة وقراءته ،والحديث عن ال�سالمة وال�صحة.
 تعر�ض جمل الدر�س في بطاقات مع �صورها. تقر�أ كل جملة ب�صوت وا�ضح ومع ّبر وم�سموع ،وير ّدد َّالطلبة
بعدها مع مالحظة ال�صور.
وت�شجع َّ
الطلبة على قراءتها.
 تعر�ض العبارات من دون �صورّ
 تعر�ض ال�صور من دون العبارات وتحفّز َّالطلبة على و�صفها بجمل الدر�س.
 تطلب من َّالطلبة المتميزين قراءة جمل الدر�س.
الطلبة الآخرين في القراءة بحيث يقر�أ كل طالب جملة من الجمل ،وتُ�شرك �أكبر عدد من َّ
 تُ�شرك َّالطلبة في
القراءة.
 بعد �أن تت�أكد المع ِّلمة من �إتقانهم ،تطرح �أ�سئلة من مثل :بماذا يفيدنا الحا�سوب؟ هل ت�ستخدمه في �أوقاتمنتظمة ومحددة؟ لماذا �أخفق �آدم في المدر�سة؟ ماذا كانت النتيجة عندما �أطاع والده؟
 ت�ؤ ّكد المع ِّلمة للطلبة �أهمية تنظيم الوقت للموازنة بين االهتمامات والواجبات. تلفت انتباههم �إلى الأفعال الدالة على الم�ضارع (يلعب ،ينهي ،يلهو ،ينتبه) والأفعال الما�ضية�( :أح�ضر ،حزن،فرح ،عاد)
 تك ّرر المع ِّلمة قراءة الجمل ،ويقر�أ َّالطلبة بعدها فردياً ومن خالل المجموعات.
 تبين المع ِّلمة للطلبة القيم الإيجابية في الدر�س و�ضرورة التحلي بها.2

�أَ ْق َر ُ�أ َو�أَ ِ�ص ُل ا ْل ِعبا َر َة ِبما ُي ِ
نا�س ُبها

 تتيح المع ِّلمة وقتاً كافياً للطلبة لت� ُّأمل الجمل. ت�ساعدهم في قراءة عبارات تع ّلموها �سابقاً ت�ؤ ّكد على توافق المعنى بين العبارة الموجودة فيالعمود الأول مع الموجودة في العمود الثاني عند
�إجراء عملية الو�صل.
يحب اللعب) ،وت�صلها
 تقر�أ الجملة الأولى�( :آدم ّبجملة (بحا�سوبه اللوحي).
ت�شجع طلبة �آخرين على قراءة الجملة التالية (�آدم
ّ -

�آ َد ُم ُي ِح ُّب ال َّل ِع َب
�آ َد ُم َي ْر ُف ُ
�ض ال َّل ِع َب

ِبحا�سو ِب ِه ال َّل ْو ِح ِّي

�آ َد ُم َيلْهو ِبحا�سو ِب ِه

اج َت َه َد َو َت َف َّو َق في ا ْل َم ْد َر َ�س ِة
ْ

ال َ ُب
غ َِ�ض َب ْ أ
َف ِر َح �آ َد ُم ِع ْن َدما

َم َع �أُخْ ِت ِه ُهدى
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َوال َي ْن َت ِب ُه ِل ْل ُم َع ِّل َم ِة

اج ِتها ِد �آ َد َم
ِل َع َد ِم ْ

يرف�ض اللعب) واكت�شاف الجزء المتمم للمعنى (مع �أخته هدى).
 تطلب من جميع َّالطلبة قراءة الجمل وو�صلها بما ينا�سبها من العمود الأي�سر.
الطلبة المتميزين وت�ص ّوب �أخطاء َّ
 تتابعهم وتعزّز َّالطلبة.
 ت�ستثمر التدريب في ت�أكيد فهم َّالطلبة لهمزة الم ّد وهمزة القطع.
3

ل ا ْلفَرا َغ ِبا ْل َك ِل َم ِة ا ْل ُم ِ
نا�س َب ِة
�أَ ْم َُ أ

َي ْت ُركُه

ِبحا�سو ِب ِه

َت ْتركُها

�شَ َك َر ْت ُه

 تدعو المع ِّلمة َّالطلبة لت�أمل ال�صور وو�صف ما تع ّبر عنه.
 تد ّرب َّالطلبة على قراءة كلمات �سبق �أن تع ّلموها.
َي ْل َع ُب �آ َد ُم بِحا�سو ِب ِه َوال
َي ْت ُركُه .
 توجههم نحو االنتباه ودقة المالحظة ل�صيغة الفعلَت ْل َع ُب ُهدى ِب ُد ْم َي ِتها َوال َت ْتركُها .
الما�ضي والم�ضارع.
 تقر�أ المع ِّلمة جمل الدر�س ب�صوت وا�ضح ومع ِّبر ،ويقر�أَيلْهو �آ َد ُم بِحا�سو ِب ِه َوال َي ْن َت ِب ُه ِل ْل ُم َع ِّل َم ِة.
بعدها َّ
الطلبة.
ُ�شجع �أحد َّ
الطلبة على قراءة الجملة الأولى وملء الفراغ بالكلة المنا�سبة.
ت ّ ّتو�ضح للطلبة لماذا تم ملء الفراغ بكلمة (�شكرته) مبرزة العالقة بين تذكير وت�أنيث الفعل ،وتذكير وت�أنيث اال�سم.
 تك ّلف َّالطلبة با�ستكمال ح ّل بقية الجمل - .تتابعهم با�ستمرار وتوجههم - .تطلب �إليهم قراءة الجمل بالتتابع.
1

�شَ َك َر ْت ُه
 .........................ا ْل ُم َع ِّل َمةُ.
َت َف َّو َق �آ َد ُم َو

2

..............................

3

..........................

4

4

........................

ال�صو َر ِة ا ْل ُم ِ
نا�س َب ِة
�أَ ْق َر ُ�أ َو�أَ ْكت ُُب َر ْق َم ا ْل ُج ْملَ ِة ِع ْن َد ُّ

 تمنح المع ِّلمة َّالطلبة وقتاً كافياً لت� ُّأمل ال�صور والجمل.
2
1
 تقر�أ الجمل ب�صوت وا�ضح وم�سموع ومع ّبر ،ويردد َّالطلبة
بعدها ،فردياً وجماعياً.
 تقر�أ الجملة الأولى( :ذهب �آدم �إلى المدر�سة) ،وت�شير �إلى4
3
ال�صورة المنا�سبة لها.
 ت�ساعدهم في الربط بين الجملة الثانية وال�صورة الدالة عليها.ت�شجع طلبة �آخرين على قراءة الجملة واكت�شاف ال�صورة الدالة عليها.
 ّ تطلب من جميع َّ6
الطلبة و�ضع رقم الجملة عند ال�صورة المنا�سبة5 .
 بعد �أن ُينهي َّالطلبة قراءة الجمل وو�ضع الأرقام عند ال�صور،
تك ّلفهم بقراءتها جميعاً مع االنتباه �إلى ال�صور.
 تلفت انتباههم �إلى ت�سل�سل الأحداث. تعر�ض ال�صور من دون الجمل وتطلب من َّالطلبة التعبير عنها بجمل الدر�س.
 ت�ستثمر الكلمات ( :ذهب ،جل�س ،تح ّدثت الحقيبة ،المدر�سة اجتهاده ،تف ّوقه) للتمييز بين التاء المفتوحة والتاءالمربوطة ،والهاء المربوطة والتاء المربوطة.
-ت�ؤ ِّكد ال�سلوكات الإيجابية الواردة في الأهداف.
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5

�أَ ْق َر ُ�أ َو�أَ ِ�ص ُل ا ْل ِعبا َر َة ِبما ُي ِ
نا�س ُبها

َل ِع َب ْت ُهدى

قيب ِة
ِم َن ا ْل َح َ

�أَ ْعطى �آ َد ُم ال ُّنقو َد

ِب ُد ْم َي ِتها

تاب
�أَ ْخ َر َج ْت ُهدى ا ْل ِك َ

ِل ْل َف ِ
قير

 تتيح المعلِّمة وقتاً كافياً للطلبة لت� ُّأمل الجمل والكلمات. ت�ساعدهم في قراءة عبارات وكلمات تعلّموها �سابقاًالَ ْر َن ِب
َك ْ أ
طال
�ض َع �آ َد ُم ا ْل ِب ْن َ
َو َ
 ت�ؤ ّكد على ان�سجام المعنى بين العبارة الموجودة في العمود الأول معال�س ِ
رير
َق َف َز ْت ُهدى
َعلى َّ
كلمات وتعبيرات العمود الأي�سر عند �إجراء عملية الو�صل.
في ا ْل َم ْد َر َ�س ِة
َت َح َّد َث ِت ا ْل ُم َع ِّل َم ُة
 تقر�أ الجملة الأولى( :لعبت هدى) ،وت�صلها بكلمة (بدميتها).ِم ْن �أَ ْر َبعِ َك ِلماتٍ
َت َف َّو ُق �آ َد ُم
ت�شجع طلبة �آخرين على قراءة الجملة التالية واكت�شاف الجزء
 ّالمتمم للمعنى.
َع ْن ُ�س ِ
لوك �آ َد َم
عا َد �أَبي
 تطلب من جميع َّالطلبة قراءة الجمل وو�صلها بما ينا�سبها من
�إِلى ا ْل َب ْي ِت
كَتَبْتُ جُمْلَةً
العمود الأي�سر.
الطلبة - .تكلّف عدداً من َّ
الطلبة المتميزين وت�ص ّوب �أخطاء َّ
 تتابعهم وتعزّز َّالطلبة قراءة العبارات مو�صولة.
 تن ّبه َّالطلبة لدقة لفظ كلمة (كالأرنب) بطريقة �صحيحة - .تطلب �إليهم قراءة وت� ُّأمل :من ،عن� ،إلى ،في،
تمهيداً لتعليمهم حروف الجر - .تدير حواراً حول تذكير الفعل وت�أنيثه من خالل( :لعبت هدى� ،أعطى �آدم،
�أخرجت ،تحدثت ،تف ّوق ،قفزت).

6

		
�أَ ْق َر ُ�أ َو�أُ َم ِّي ُز َلف َْظ ا ْل َح ْر ِف ا ْل ُملَ َّو ِن

�أ

َو

ا

 تذكّر المعلِّمة الطَّ لبة بالهمزة من حيث �أ�شكالها و�صوتها. تطلب منهم �إعطاءها كلمات مهموزة الحرف الأول مما تعلموه �سابقاً. تميز لهم بين الألف المهموزة والألف غير المهموزة من خالل �أمثلة. تو�ضح لهم �شكل الألف المهموزة �أ. تطلب �إليهم مالحظة الحرف المل ّون ،ثم قراءة الكلمة التي تحتوي عليه. تب ّين له �أن هذه الكلمات هي �أفعال م�ضارعة تدل على المتكلم. تر�شدهم للمقارنة بين الألف المهموزة في المجموعة الأولى وغير المهموزة في المجموعة الثانية. تدعوهم لقراءة الأفعال التي ت�شتمل على الحرف المل ّون في المجموعة الثانية. ت�ساعدهم في نطق الحرف الملون في المجموعتين ومالحظة الفرق في �صوت كل منها. تقر�أ المعلِّمة الجمل ويقر�أ بعده الطَّ لبة فردياً وجماعياً. -يقر�أ الطَّ لبة المميزون وتوجههم با�ستمرار.

7

�أَ ْق َر ُ�أ َو�أُ َل ِّونُ
		
الَ ِلفَ َو
		�إِذا َلف َْظ ُت ْ أ

 تك ّرر المع ِّلمة الخطوات نف�سها الواردة في التدريب ال�سابق.تو�ضح لهم طريقة التفريق بين همزة القطع والو�صل بو�ضع واو
 ّقبل الألف وقراءة الكلمة.
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�إِذا َل ْم َ�أ ْل ِف ْظها
�أَ ْق َت ِر ُب َو �أَ ْق َت ِر ُب

ا ْق َت ِر ْب َو ا ْق َت ِر ْب

�أَ ْب َت ِع ُد َو �أَ ْب َت ِع ُد

ا ْب َت ِع ْد َو ا ْب َت ِع ْد

�ض َو �أَ ْر ُك ُ
�أَ ْر ُك ُ
�ض

�ض
�ض َو ا ْر ُك ْ
ا ْر ُك ْ

8

�أَ ِ�ص ُل ا ْل َح ْر َف ِبا ْل َك ِل َم ِة ا َّلتي َت ْحتَوي َعلَ ْي ِه

�أُذُن

�أَ

�إِنْ �سان

�أَمانَ ة

�أُ

�أَ ْ�سنان

ماء

�إِ

 تمنح المع ِّلمة َّالطلبة وقتاً كافياً لمالحظة الحروف والكلمات.
 تذ ّكرهم بالهمزة و�أ�شكالها تبعاً للحركات الملحقة بها.ء
�إ ِْ�سالم
�أُ ِحبُّ
 تقر�أ الكلمات مع �إبراز �صوت الهمزة �أثناء القراءة. يقر�أ َّالطلبة بعدها فردياً وجماعياً - .تطلب منهم قراءة الحرف �أَ واكت�شاف الكلمة التي تحتوي عليه ،ثم
 يقر�أ َّالطلبة الكلمات جميعها
و�صل الحرف بالكلمة - .تك ّلفهم بح ّل بقية التدريب وتتابعهم با�ستمرار.
 تو�ضح لهم �أنّ الهمزة في هذه الكلمات هي همزة قطع.مع �إبراز الهمزة.
9

ال�س ْه َم َو ُ�أ َر ِّك ُب ُج ْملَ ًة
�أَ ْت َب ُع َّ

أ�
ع
د
ك
ي

�أ
ي

َ�سماء

و �س

ن
�أ

ر

ي

 تدعو المع ِّلمة َّالطلبة �إلى دقة المالحظة و�ضرورة
د
هـ
ب
متابعة ال�سهم ل�ضبط م�سار الحروف.
 تراجعهم في مفردات تعلموها �سابقاً.ت م ب
ا �أ
توجه َّ
الطلبة لتركيب الكلمة الأولى.
 ّ�أعدك يا �أبي �أن �أهتم بدرو�سي
 ت�ستقبل �إجاباتهم وتوجهها وت�صححها. تطلب منهم كتابة الكلمة الأولى التي ر ّكبوها في المكان المخ�ص�ص - .تك ّلفهم متابعة ال�سهم لتركيب الكلمةالثانية - .تتابع معهم تركيب بقية الكلمات وقراءتها فردياً وجماعياً ثم كتابتها في المكان المخ�ص�ص لها.
 ت�ستثمر الجملة في محاورتهم في همزة القطع. -تدعوهم لقراءة الجملة� :أعدك يا �أبي �أن �أهت َّم بدرو�سي.

� 10أُ َر ِّك ُب َو�أَ ْق َر ُ أ�

�أَ ْ�سـ تَخْ ـ ِد ُم

ا ْلـ حا �سو َب

�أَ ْو قا ٍت

�أَ ْ�سـتَخْ ِـد ُم

ـحا�سوب
ا ْل
َ

�أَ ْو ٍ
قات

 تمنح المعلِّمة َّالطلبة وقتاً كافياً لت� ُّأمل الحروف التي
تت�ألف منها الكلمات - .تطلب �إليهم قراءة الحروف متفرقة
ِلـ ُد رو ِ�سـ
ا ْنـ َتـ َبـ ـ َه
ْاجـ َتـ ـ َهـ َد
بالحركات - .توجه َّ
الطلبة لتركيب الحروف مع االنتباه
ِلـ ُد ِ
رو�سـ ِه
ا ْنـ َتـ َبـ َه
ْاجـ َتـ َهـ َد
للحركات والمقاطع - .عند االنتهاء من تركيب الكلمات
الطلبة بعدها فردياً وجماعياً - .ت�ساعد َّ
تقر�أها المعلِّمة وير ّدد َّ
الطلبة في التفريق بين همزة القطع وهمزة
الو�صل -.تحفّز َّ
الطلبة لكتابة الكلمات غيباً تمهيداً لدر�س الإمالء.

� 11أَ ْكت ُُب
 تطلب المع ِّلمة من َّالطلبة قراءة الجملة.
 تدعوهم لت� ُّأمل الحركات والمدود (حا� ،سو ،رو ،في) المرافقة لكل كلمة ،وت�سميتها. يقر�أ َّالطلبة الجملة جماعياً - .تبين لهم مو�ضع كل حرف من ال�سطر.
 ت�ؤ ّكد القيم الإيجابية :ا�ستخدام الحا�سوب في �أوقات محددة ،االجتهاد واالنتباه.67

ـ ِه

س ّ
الثاني
َّ
الد ْر ُ
1

الَ�شْ جا ُر ِن ْع َم ٌة
ْأ

�أَ ْق َر ُ أ�

 تتيح المع ِّلمة وقتاً كافياً للطلبة لت� ُّأمل ال�صور والجمل. تع ّرف َّالطلبة بمو�ضوع الدر�س من خالل كتابة عنوانه (الأ�شجار
نعمة) على ال�سبورة وقراءته ،والحديث عن ف�صل الربيع و�أجوائه.
 تعر�ض جمل الدر�س في بطاقات مع �صورها. تقر�أ كل جملة ب�صوت وا�ضح ومع ّبر وم�سموع ،وير ّدد َّالطلبة
بعدها مع مالحظة ال�صور.
وت�شجع َّ
الطلبة على قراءتها.
 تعر�ض العبارات من دون �صورّ
 تعر�ض ال�صور من دون العبارات وتحفّز َّالطلبة على و�صفها بجمل الدر�س.
 تطلب من َّالطلبة المتميزين قراءة جمل الدر�س.
الطلبة الآخرين في القراءة بحيث يقر�أ كل طالب جملة من الجمل ،و ُت�شرك �أكبر عدد من َّ
 ُت�شرك َّالطلبة في القراءة.
 بعد �أن تت�أكد المع ِّلمة من �إتقانهم القراءة ،تطرح �أ�سئلة من مثل :ماذا ن�ستفيد من الأ�شجار؟ ماذا ن�شاهد فيف�صل الربيع؟ كيف تنمو ال�شجرة؟ لماذا علينا االهتمام والعناية بالأ�شجار؟ ماذا قال الأب لهدى؟.
توجه المع ِّلمة َّ
الطلبة نحو العناية بالأ�شجار.
 ّ تك ّرر المع ِّلمة قراءة الجمل ،ويقر�أ َّالطلبة بعدها فردياً ومن خالل المجموعات.
2

�أَ ْق َر ُ�أ َو�أَ ِ�ص ُل ا ْل ِعبا َر َة ِبما ُي ِ
نا�س ُبها

 تتيح المع ِّلمة وقتاً كافياً للطلبة لت� ُّأمل الجمل. ت�ساعدهم في قراءة عبارات تع ّلموها �سابقاًَ
ِمنْ َر ِ
�أ ْن َع�شَ ني ما ُء ا ْل َم َط ِر
حيق �أَزْهاري
 ت�ؤ ّكد على ان�سجام المعنى بين العبارة الموجودةفي العمود الأول مع الموجودة في العمود الثاني
َز َر َعني ا ْلف َّل ُح في الت ِ
َ�ص َن َع الن َّْح ُل ا ْل َع َ�س َل
ُّراب
عند �إجراء عملية الو�صل.
َبن َِت ُّ
الطيو ُر �أَ ْع�شا�شَ ها
�أَنْ َن ْع َت ِن َي ِبها
 تقر�أ الجملة الأولى( :كنت بذرة �صغيرة) ،وت�صلهابجملة (زرعني الفالح في التراب).
ْ أَ
ال�شْ جا ُر ِن ْع َم ٌة َعلَ ْينا
َعلى �أَغْ �صاني
ت�شجع طلبة �آخرين على قراءة الجملة التالية
 ّواكت�شاف الجزء المتمم للمعنى.
 تطلب من جميع َّالطلبة قراءة الجمل وو�صلها بما ينا�سبها من العمود الأي�سر.
الطلبة المتميزين وت�ص ّوب �أخطاء َّ
 تتابعهم وتعزّز َّالطلبة.
 بعد �أن ُينهي َّالطلبة قراءة الجمل وو�صلها ،تك ّلفهم بقراءتها جميعاً مع االنتباه �إلى الحركات.
 ت�ستثمر النمط( :ال �أ�سرع ،ال �أ�صعد) في ت�أكيد مفهوم النفي بال.ُكنْتُ ِب ْذ َر ًة َ�صغي َر ًة
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َو َب َد�أْتُ �أَنْمو َو�أَ ْك ُب ُر

3

�أَ ْق َر ُ�أ َو�أُ َم ِّي ُز َب ْينَ ا ْل ُم ْف َر ِد َو ا ْل َج ْم ِع

 ت�ساعد المع ِّلمة َّالطلبة في قراءة كلمات تعلموها �سابقاً.
 تمنحهم وقتاً كافياً للنظر �إلى ال�صور والموازنة بين �أعداد الأ�شياء المع ّبرة عنها. ت�ستثمر موجودات غرفة ال�صف للتفريق بين المفرد والجمع. يقر�أ َّالطلبة كلمات التدريب الدالة على المفرد والجمع :حقل حقول /ثمرة ثمارّ /
ع�ش �أع�شا�ش ،بترديد فردي ثم جماعي.
 تبين لهم المفرد مقروناً بال�صورة ،ثم الجمع مقروناً بال�صورة. تعزّز مفهوم المفرد والجمع بمزيد من الأمثلة تطلبها من َّالطلبة.
4

�أَ ْق َر ُ�أ َو�أَ�ضَ ُع

ال�س َب َب
َح ْو َل ا ْل َك ِل َم ِة ا ْل ُمخْ َت ِل َف ِة َو َ�أ ْذ ُك ُر َّ

 تذ ّكر المع ِّلمة َّالطلبة بكلمات �سبق لهم تع ُّلمها.
 تقر�أ الكلمات الموجودة في الم�ستطيل الأول وير ّدد َّالطلبة
�شَ َج َرة
�شَ َج َرة
بعدها فردياً وجماعياً.
ز َْه َرة
ز َْه َرة
ز َْه َرة
 تلف انتباه َّالطلبة �إلى الحركات المرافقة لكل كلمة.
ن َْحلَة
ن َْحل
ن َْحلَة
 تب ّين لهم �أ َّن الحركات لي�س هي االختالف الوحيد في الكلمات.ز َْهرة
ز َْهرات
ز َْه َرة
 ت�ضع دائرة حول كلمة(حقول) ،وتذكر :لأنَّها ُّتدل على جمع
ن َْحالت
ن َْحلَة
ن َْحلَة
والكلمات الأخرى ّ
تدل على المفرد.
 تطلب من َّالطلبة قراءة الكلمات الأخرى وو�ضع دائرة حول الكلمة المختلفة مع ذكر ال�سبب.
 ت�ؤ ّكد لهم الفرق بين المفرد والجمع - .ت�ستثمر التدريب في تو�ضيح التاء المربوطة.َحقْل

5

ثال َو َ�أ ْق َر�أُ
ل ا ْلفَرا َغ َكما في ا ْل ِم ِ
�أَ ْم َُ أ

1
2

َحقْل
�أَ�شْ جار

ما
ما
ما
ما

�أَ ْ�ص َغ َر
�أَ ْج َم َل
�أَ ْك َث َر
�أَ َل َّذ

ُحقول

...........................................

...........................................

 تدعو المع ِّلمة َّالطلبة لقراءة الكلمات المنفردة ع ّدة م ّرات (�أجمل،
3
...........................................
�أ�صغر� ،أكثر� ،أعظم� ،ألذّ).
 تطلب �إليهم مالحظة الحرف ما والعالمة ! الموجود في نهاية الجمل.4
...........................................
 ّتو�ضح لهم م�سار تركيب الجملة بحل الجملة الأولى (ما �أحلى التوا�ضع!).
 تبين لهم الأجزاء التي تت�ألف منها الجملة المثال (� 3أجزاء :ما� /أ�صغر /بذرة القمح).التعجب.
 تردد الجملة �أمامهم عدة م ّرات مبرزة �صوتّ
تو�ضح لهم طريقة التعجب من خالل التعبير ال�صوتي وتطلب منهم تقليد �صوتها في القراءة.
 ّالتعجب.
 تب ّين لهم �أن الرمز(!) هو عالمةُّ
 تطلب �إليهم حل التمرين كتابياً ،ثم القراءة. -ت�ؤكّد لهم قيمة الإعجاب بنعم الخالق �سبحانه ،و�شكره عليها.
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َحقْل
�شَ َج َرة
�أَزْهار
ن َْحلَة
ز َْهرة
ن َْحلَة

ِب ْذ َر َة ا ْل َق ْم ِح!
�أَ�شْ جا َر ا ْلغا َب ِة!
�أَزْها َر ال َّربي ِع!
َط ْع َم ا ْل َع َ�س ِل!

6

�أَ ْكت ُُب َهذا أ�َ ْو ِ
هذ ِه َكما في ا ْل ِم ِ
ثال َو�أَ ْق َر ُ أ�
هذا

�آ َد ُم َو

ِ
هذ ِه

ُهدى.

 توجه المع ِّلمة َّالطلبة �إلى ت� ّأمل ال�صور ثم ت�سميتها.
�شَ َج َرةٌ.
َحق ٌْل َو
 تذ ِكرهم بالتذكير والت�أنيث من خالل �س�ؤالهم عن �صورة �آدم وهدى. تلفت انتباههم �إلى تاء الت�أنيث الملحقة بالكلمات� :شجرة ،حقيبة ،زهرة.هذا ها ِتفٌ َو ه ِذ ِه
َحقي َب ٌة.
 توجههم لت� ّأمل المثال واالنتباه �إلى ا�سم الإ�شارة (هذا) وعالقتههذا
ُع ٌّ�ش َو ه ِذ ِه
ز َْه َرةٌ.
ب�آدم .وكذلك (هذه) وعالقتها بهدى.
 تك ّلفهم بت�سمية ال�صورة وتحديد عالقتها بالمذكر الم�ؤنث واختيار ت�ستكمل حل بقية التمرين.		
ا�سم الإ�شارة الذي ينا�سبها.
 يقر�أ الطلب الجمل مقرونة با�سم الإ�شارة المنا�سب.تو�ضح لهم �أن ا�سم الإ�شارة هذا ن�شير به �إلى المذكر ،و�أن ا�سم الإ�شارة هذه ن�شير به �إلى الم�ؤنث.
 ّ تطلب �إليهم الإ�شارة �إلى �أ�شياء مذ ّكرة و�أخرى م�ؤنثة موجودة داخل حجرة ال�صف لتعزيز ا�ستيعابهم.ه ِذ ِه

هذا

...........................................

...........................................

...........................................

...........................................

...........................................

7

ثال َو َ�أ ْق َر�أُ
ل ا ْلفَرا َغ َكما في ا ْل ِم ِ
�أَ ْم َُ أ

ما �أَ ْج َم َل هذا ال َّث ْو َب
ما �أَ ْج َمل ِ
الز ْه َرة
هذ ِه َ

...........................................

1

...............................................

!

2

...........................................

!

َث ْوب

َ�س َمكَة

 تمنح المعلِّمة الطَّ لبة وقتاً كافياً لت� ّأمل الجمل وال�صور.ُع ْ�صفور
ز َْه َرة
 تطلب �إليهم مالحظة الحرف ما والعالمة ! الموجود فينهاية الجمل.
ما �أَ ْج َم َل ِ
تو�ضح لهم م�سار تركيب الجملة بحل الجملة الأولى (ما
 ّالحقول !
هذ ِه
ُ
�أجمل هذا الثوب!).
ُحقول
 تبين لهم الأجزاء التي تت�ألف منها الجملة المثال (� 3أجزاء :ما� /أجمل /هذا الثوب).التعجب.
 تردد الجملة �أمامهم عدة م ّرات مبرزة �صوتّ
تو�ضح لهم طريقة التعجب من خالل التعبير ال�صوتي وتطلب منهم تقليد �صوتها في القراءة.
 ّالتعجب.
 تب ّين لهم �أن الرمز(!) هو عالمةُّ
تو�ضح لهم الحركة التي تالزم الفعل التالي للحرف ما والحركة المالزمة للأ�سماء (الثوب ،ال�سمكة ،الزهرة،
 ّالع�صفور ،الحقول).
 تبين لهم ا�ستخدام ا�سم الإ�شارة للمذكر والم�ؤنث في تركيب الجملة. تطلب �إليهم حل التمرين كتابياً ،ثم القراءة.3

8

الع ْ�صفور !
ما �أَ ْج َم َل هذا ُ
ما �أَ ْج َم َل ِ
ال�س َم َكة !
هذ ِه
َ
...........................................

4

...........................................

5

...........................................

�أُ ِ
ل ا ْلفَرا َغ َكما في ا ْل ِم ِ
ثال
ال�صو َر َة َو�أَ ْم َُ أ
الح ُظ ُّ

 ت�صطحب المع ِّلمة َّالطلبة �إلى حديقة المدر�سة.
 تمنحهم وقتاً كافياً لمالحظة حروف الجر( :من� ،إلى عن ،على ،في ،بـِ ،لـِ) والجمل. تبين لهم حروف الجر (على ،من) الموجودة في المثال.70

 تقر�أ الجمل ب�صوت وا�ضح ومع ّبر ،ويردد َّالطلبة بعدها.
 ت�ساعدهم في ح ّل الجملة الثانية (ذهب الفالح �إلى الحقل) وتوجههمنحو اختيار حرف الجر المنا�سب.
 تحفّز طالباً �آخر على ح ّل الجملة التالية باختيار حرف الجر المنا�سب. تك ّلف َّالطلبة بح ّل بقية الجمل باختيار حرف الجر المنا�سب.
 تتابع َّالطلبة با�ستمرار وت�ص ّوبهم.
 تطلب �إليهم قراء الجمل بعد ملء فراغاتها. تب ّين لهم الحركة التي تلحق باال�سم الواقع بعد حرف الجر.9

�أُ َر ِّك ُب َو�أَ ْكت ُُب َكما في ا ْل ِم ِ
ثال

1
2
3
4
5
6
7
8

فول ِمنْ ن ِ
َبات ا ْل ِ
ن َْح ُ�ص ُل َعلى ُبذو ِر ا ْل ِ
فول.
َذ َه َب ا ْلف َّل ُح �إِلى ا ْل َحق ِْل.
َز َر َع ُبذو َر ا ْل ِ
ال ْر ِ�ض.
فول في ْ َأ
................

................

................

................

َر َّ�ش ا ْلما َء َعلى الت ِ
ُّراب.
َن َم ِت ا ْل ُبذو ُر َوا ْر َت َف َع ْت َعنْ ْالأَ ْر ِ�ض.
الزْها ُر �إِلى ِثمارٍ.
ت ََح َّو َل ِت ْ َأ
َق َطفَ ا ْلف َّل ُح ال ِّثما َر بـ ِ َي ِد ِه.
عا َد ِلـ ا ْل َب ْي ِت َف ِر ًحا بِـ �إِنْتا ِج َح ْق ِل ِه.
................

................

................

................

................

................

�أ ُ ْ�س ب و ع �أَ
َح د �إِ ثْ َن ْي ن ثُ ل ا ث ا ء
َ
�أُ ْ�سبوع
�أ َحد
ُثالثاء
�إِ ْث َن ْين
ْ أُ
ال ْ�سبوع
ْالأَ َحد
الثُالثاء
ال ْث َن ْين
ْ إِ

 تح�ضر المعلِّمة رزنامة �إلى ال�صف. تطلب من الطَّ لبة تقليب �أوراقها. تذكّرهم بكلمات �سبق لهم تعلُّمها.�أَ ْر ِب ع ا ء
 ت�س�أل :في �أي يوم نحن؟ ما اليوم الذي ي�سبقه؟ ما اليوم الذي�أَ ْربِعاء
الأَ ْربِعاء
يليه؟ ما عدد �أيام الأ�سبوع.
 ت�ساعد هم في ت�سمية �أيام الأ�سبوع.ُف �ص و
 تمنح الطَّ لبة فر�صة لت� ّأمل الحروف وتهجئتها.ُف�صول
 توجههم �إلى تركيب �أ�سماء �أيام الأ�سبوع من الحروف التي يت�ألف منها كل يوم.الفُ�صول
 تكلّفهم الكتابة في المكان المخ�ص�ص عند الفراغ من التركيب. يقر�أ الطَّ لبة �أيام الأ�سبوع مركّبة.َخ ر ي
 تنبههم �إلى �ضرورة �إ�ضافة �ألـ التعريف لأ�سماء الأ�سبوع.خَ ريف
الخَ ريف
 ت�ستثمر التدريب في التنبيه على �ألـ ال�شم�سية والقمرية. تتبع الخطوات نف�سها في ف�صول ال�سنة. -تطلب منهم الترديد الفردي والجماعي لأيام الأ�سبوع وف�صول ال�سنة

� 10أَ ْق َر ُ�أ َو�أَ ْكت ُُب َو ْف َق َن ْو ِع ال َّتن ِ
ْوين

َخ م ي �س ُج ُم َع ة َ�س ْب ت
خَ مي�س
َ�س ْبت
ُج ُم َعة
الخَ
مي�س
ال�س ْبت
ة
ع
م
الج
ُ َُ
َ
ل

�أَ ْر َب َع ة
�أَ ْر َب َعة
الأَ ْر َب َعة

ْي
�ص
َ
َ�ص ْيف
ال�ص ْيف
َ

ف

ف

ِ�ش ت
ِ�شتاء
ِ
ال�شتاء

ء

ب ي
َربيع
ال َربيع

ع

ِب ْذ َر ٌة
َف ّل ًحا

�أَزْها ًرا
َر َحيقٍ
�شَ َج ٌر

ا

َر

َع َ�س ٌل
تُرابٍ

�أُ ْ�س َر ٍة
َح ْق ً
ال

 تتيح المعلِّمة للطلبة وقتاً كافياً لت�أمل الكلمات. ت�س�ألهم ت�سمية الحركات المرافقة لحروف الكلمات.َتنْوينُ ا ْلك َْ�س ِر ِ
َر َحيقٍ
تُرابٍ
�أُ ْ�س َر ٍة
 توجه �إجاباتهم للتفريق بين الحركة والتنوين.َتنْوينُ ا ْل َفت ِْح
َح ْق ً
ال
َف ّل ًحا
�أَزْها ًرا
ً
 تذكّرهم ب�أنواع التنوين. تب ّين لهم الفرق بين الحركة والتنوين. تحلّ �أمامهم با�ستخدام الكتابة على ال�س ّبورة الكلمة الأولى (بذرة) - .ت�ساعدهم في حلّ بقية الكلمات. تتابع حلولهم وت�ص ّوبهم - .تطلب �إلى مجموعة قراءة الكلمات المن ّونة بال�ضم ،ومجموعة �أخرى الكلماتالمن ّونة بالك�سر ،ومجموعة ثالثة الكلمات المنونة بالفتح.
ال�ض ِّم
َتنْوينُ َّ
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ٌ

ِب ْذ َر ٌة

َع َ�س ٌل

�شَ َج ٌر

� 11أُ ِ
ال�ص َو َر َو�أُ َك ِّونُ ُج َم ًل
الح ُظ ُّ
 تح�ضر المع ِّلمة �إلى حجرة ال�صف مجموعة من الأ�شياءالناعمة والخ�شنة ،والحلوة والحام�ضة ،والكبيرة وال�صغيرة.
 تذ ّكرهم بالكلمات التي تعلموها �سابقاً.َقليلَةٌ
 تعر�ض الأ�شياء التي اح�ضرتها �إلى حجرة ال�صف علىالدب كبي ٌر والنحلة �صغيرة.
ُ
َّ
الطلبة وتطلب �إليهم ت�سميتها.
البذور َقليلَ ٌة والقرون َكثي َرةٌ.
ِ
توجههم نحو التمييز بينها في الملم�س والمذاق والحجم
�ساخنٌ
 ّال�شاي ِ
�ساخنٌ والع�صير با ِر ٌد.
والحرارة والن�سبة.
 تطلب منهم ت�سمية الأ�شياء الموجودة في ال�صور. تقر�أ المثال (المنديل ناعم والمن�شفة خ�شنة). ت�ساعدهم في حل الجملة الثانية (البندورة حلوة والليمون حام�ض. تحفّز بقية َّالطلبة لحل بقية الجمل بداللة ال�صور - .ت�ستثمر التدريب في تعزيز مفهوم الأ�ضداد.
ِ
ِ
حام ٌ
�ض
َخ ِ�ش ٌن حُ ْل ٌو
ناع ٌم
 1ا ْل ِمنْدي ُل ِ
ناع ٌم َوا ْل ِم ْن�شَ َف ُة خَ ِ�ش َن ٌة.
ٌ
 2ا لتفاح ُح ْل ٌو والليمونُ
حام�ض.

َكبير

3

َ�صغي َر ٌة
َكثي َر ٌة

4
5

� 12أُ َر ِّك ُب َو�أَ ْق َر ُ أ�
 تمنح المع ِّلمة َّالطلبة وقتاً كافياً لت� ُّأمل الحروف التي
تت�ألف منها الكلمات.
 تطلب �إليهم قراءة الحروف متفرقة بالحركات. توجه َّالطلبة لتركيب الحروف مع االنتباه للحركات والمقاطع.
 عند االنتهاء من تركيب الكلمات تقر�أها المع ِّلمة وير ّددَّ
الطلبة بعدها فردياً وجماعياً.
 ت�ستثمر الكلمات في التدريب على المدود (جا ،حا ،نا ،ها). تحفّز َّالطلبة لكتابة الكلمات غيباً تمهيداً لدر�س الإمالء.
 -ت�ؤ ّكد القيم الإيجابية التي تت�ضمنها العبارة.

ا ْلـ �أَ�شْ ـ جا ر

ُنـ حا ِفـ َظـ

ْ أَ
ال�شْ ـجار

ُنـحا ِف َـظـ

ِن ْعـ َمـ ـ ٌة

َعـ َل ْيـ نا

َعـ َل ْيـ ـها

ِن ْعـ َمـ ٌة

َعـلَ ْيـنا

َعـلَ ْيـها

� 13أَ ْكت ُُب
 تطلب المع ِّلمة من َّالطلبة قراءة الجملة( :الأ�شجار نعمة علينا �أن نحافظ عليها).
 تدعوهم لت� ُّأمل الحركات المرافقة لكل كلمة ،وت�سميتها. يقر�أ َّالطلبة الجملة جماعياً.
 تبين لهم مو�ضع كل حرف من ال�سطر. توجههم نحو الجل�سة ال�صحية والإم�ساك بالقلم والمحافظة على النظافة عند الكتابة. تك ِّلفهم بكتابة الجملة.72

با ِر ٌد

السا ِ
س ُة
ا ْل َو ْح َد ُة َّ
د َ

عا َلمي ا ْل ِ
وا�س ُع
الأهداف العامة

 يتح ّدث و ُيح�سن اال�ستماع لحكاية :ح�صة ممتعة. يقر�أ ن�ص �أنا مميز ويجيب عن �أ�سئلة اال�ستيعاب. يتبين موقع بالده على الخريطة. يذكر المعالم البارزة في بلده. يع ّبر عن نف�سه وجن�سيته. ي�ستخدم الحا�سوب لي�شاهد الف�ضاء. يحفظ الن�شيد ملحناً. ي�صل العبارة بال�صورة المنا�سبة معتمداً على المعنى. يتبين بع�ض الأ�ضداد. يعيد ترتيب الكلمات ليك ّون جم ًال.
 ير ِّكب كلمات من مقاطع. يم ِّيز همزتي القطع والو�صل. يم ِّيز �ألـ ال�شم�سية والقمرية. يم ِّيز الحروف ع غ ف ق. يم ِّيز بين التاء المفتوحة والمربوطة والهاء المربوطة. يملأ الفراغ معتمداً على المعنى. يع ّبر عن ال�صور ويتبين الخط�أ فيها. يكتب ًجمل محددة بخط جميل.
 ي�ستخدم ظرف المكان ا�ستخداماً �سليماً. ي�ستخدم ا�سمي الإ�شارة هذا وهذه ا�ستخداماً �سليماً. -يم ِّيز المفرد والجمع.

1

اال�س ِتما ُع
ا ْل ُمحا َد َث ُة َو ْ

ِح َّ�ص ٌة ُم ْم ِت َع ٌة
في ِح َّ�ص ِة الن ِ
َّ�شاط َو َّز َع ْت ُم َع ِّل َم ُة
ٍ
�آ َد َم َّ
موعات
الطلَ َب َة في َم ْج
َو َطلَ َب ْت �إِ َل ْي ِه ْم َع َم َل َو�سا ِئ َل
وا�ص ٍ
الت َب ِّر َّي ٍة َو َب ْح ِر َّي ٍة َو َج ِّو َّي ٍة.
ُم َ
ٍ
َت َو َّز َع َّ
موعات،
الطلَ َب ُة في َم ْج
َو َع ِملَ ِت ا ْل َم ْجمو َع ُة ْالأُولى
طا ِئ َر ًة َو َر ِق َّي ًة َتطي ُر في ا ْل َهوا ِء،
َو َع ِملَ ِت ا ْل َم ْجمو َع ُة ال َّثا ِن َي ُة قا ِر ًبا
َي ْ�س َب ُح في ا ْلما ِء.
 تعر�ض المع ِّلمة �صور التدريب على َّالطلبة وتطلب منهم ت� ُّأملها.
ن�ص اال�ستماع ،وتراقب �إ�صغاء َّ
الطلبة لها.
 تقر�أ المع ِّلمة َّ تطرح �أ�سئلة اال�ستيعاب على َّالطلبة وت�ستقبل �إجاباتهم وتوجهها.
 تبين للطلبة �أهمية ممار�سة الهوايات والتعبير عن اهتماماتهم. ت�سرد على �أ�سماعهم لهم حكاية ح�صة ممتعة للطلبة وي�ستمعون �إليها بانتباه.للتحدث عن و�سائل الموا�صالت البرية والبحرية والجوية.
 تف�سح المجال للطلبةُّ
تدريب الطلبة عمليا على �آداب المرور با�ستخدام �إ�شارة المرور للم�شاة ،و�إ�شارة المرور لل�سيارات. -تتيح لهم المجال للتعبير عن اهتماماتهم و�إلى �أي مدى تتوافق مع ما هو موجود في حكاية الدر�س.
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َع ِملَ ِت ا ْل َم ْجمو َع ُة ال َّثا ِل َث ُة َ�س َّي ٍ
ارات
َو ِقطا ًرا ِمنَ ا ْل َك ْر ِ
تون َي ْم�شي َعلى
ِ�س َّك ٍة ِمنَ ا ْل ِح ِ
بال ا ْل ُملَ َّو َن ِة� ،أَ َّما
ا ْل َم ْجمو َع ُة ال َّرا ِب َع ُة َف َع ِملَ ْت �إِ�شا َر َة
ل�س َّي ِ
ارات َو�أُخْ رى ِل ْل ُم�شا ِة.
ُمرو ٍر ِل َّ
قا َل �آ َد ُمَ :ه ّيا َن ْل َع ْب� ،إِذا َر َف ْع ُت
ل�س َّي ِ
ارات
ْإ
الِ�شا َر َة ا ْل َح ْمرا َء ِل َّ
ال�س َّياراتُ
َوا ْلخَ ْ�ضرا َء ِل ْل ُم�شا ِة َت ِقفُ َّ
َو َي ْع ُب ُر ا ْل ُم�شا ُة.
َ�ص َّفق َِت ا ْل ُم َع ِّل َم ُةَ ،وقا َل ْتِ :ح َّ�ص ٌة
ُم ْم َت ِع ٌة� ،أَ�شْ ُك ُر ُك ْم يا �أَ ِح َّبائي.
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س َْ
األ َّو ُل
َّ
الد ْر ُ
1

�أنا مميز

�أَ ْق َر ُ أ�

 تتيح المع ِّلمة وقتاً كافياً للطلبة لت� ُّأمل ال�صور والجمل. تع ّرف َّالطلبة بمو�ضوع الدر�س من خالل كتابة عنوانه (�أنا مميز)
على ال�سبورة وقراءته ،بعد قراءته.
 تقر�أ كل جملة ب�صوت وا�ضح ومع ّبر وم�سموع ،وير ّدد َّالطلبة بعدها
مع مالحظة ال�صور.
وت�شجع َّ
الطلبة على قراءتها.
 تعر�ض العبارات من دون �صورّ
 تعر�ض ال�صور من دون العبارات وتحفّز َّالطلبة على و�صفها بجمل الدر�س.
 تطلب من َّالطلبة المتميزين قراءة جمل الدر�س.
 تُ�شرك َّالطلبة الآخرين في القراءة بحيث يقر�أ كل طالب جملة من الجمل.
 بعد �أن تت�أكد المع ِّلمة من �إتقانهم ،تطرح �أ�سئلة من مثل :بماذا يفيدنا الحا�سوب؟ �أين يمكن �أن نرى الف�ضاء؟ماذا تعرف عن المجموعة ال�شم�سية؟ القمر؟ �أوجه القمر؟
 تك ّرر المع ِّلمة قراءة الجمل ،ويقر�أ َّالطلبة بعدها فردياً ومن خالل المجموعات.
 تبين المع ِّلمة للطلبة �أهمية ا�ستخدام الحا�سوب في التعرف على المعلومات التي تتعلق بدوران الأر�ض حولنف�سها وحدوث الليل والنهار ،ودوران الأر�ض حول ال�شم�س وحدوث الف�صول الأربعة ،ودوران القمر حول الأر�ض
وحدوث �أوجه القمر.
2

�أَ ْق َر ُ�أ َو�أَ ِ�ص ُل ا ْل ِعبا َر َة ِبما ُي ِ
نا�س ُبها

َر�أَ ْيتُ ا ْلفَ�ضا َء

في ا ْل َم ْجمو َع ِة ال�شَّ ْم ِ�س َّي ِة.

 تتيح المع ِّلمة وقتاً كافياً للطلبة لت� ُّأمل الجمل. ت�ساعدهم في قراءة عبارات تعلّموها �سابقاً.َ
َ
َعلى ا ْل ُك َر ِة الأَ ْر ِ�ض َّيةِ.
ْ
َ
َ
ال ْر ِ�ض
َر�أ ْيتُ ك ْوك َب أ
 ت�ؤ ّكد على توافق المعنى بين العبارة الموجودة فيفي جِ ها ِز الْحا�سوبِ .
َج َم ْعتُ ُ�ص َوراً َعنْ
العمود الأول مع الموجودة في العمود الثاني عند
�إجراء عملية الو�صل.
 تقر�أ الجملة الأولى :رلأيت الف�ضاء في جهاز الحا�سوب.ت�شجع طلبة �آخرين على قراءة الجملة التالية (عرفت موقع بالدي) واكت�شاف الجزء المتمم للمعنى (على الكرة االر�ضية).
 ّ تطلب من جميع َّالطلبة قراءة الجمل وو�صلها بما ينا�سبها من العمود الأي�سر.
الطلبة المتميزين وت�ص ّوب �أخطاء َّ
 تتابعهم وتعزّز َّالطلبة.
َع َر ْفتُ َم ْو ِق َع َبلَدي
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ال ْر ِ�ض.
َك ْو َكبِ ْ أ

3

�أَ ْق َر ُ�أ َو�أَ َت َع َّر ُف

 تعر�ض المعلة ال�صور على َّالطلبة وتمنحهم وقتاً كافياً لت�أملها.
 ت�ساعدهم في التع ُّرف �إلى ال�صور وت�سميتها. ت�ساعدهم في قراءة الكلمات المرفقة بال�صور. تقر�أ العبارات الوا�صفة لل�صور ويردد َّالطلبة بعدها وهم ينظرون
ال�صور.
وت�شجع بقية َّ
 يقر�أ َّالطلبة على القراءة.
الطلبة المتميزون،
ّ
4

�أَ ْق َر ُ�أ َو�أَ ِ�ص ُل ُك َّل َك ِل َم ٍة ِب ِ�ض ِّدها

ِ
حا�ضر

ا ْل َم ْجمو َع ُة ال�شَّ ْم ِ�س َّي ُة

الَ ْر ِ�ض
َك ْو َك ُب ْ أ

�أَ ْو ُج ُه ا ْل َق َم ِر

جِ ها ُز الْحا�سوبِ

َت َق َّدم

َفر ًِحا

ُمفي َدة

توجه َّ
الطلبة لقراءة كلمات تعلموها �سابقاً.
 ّ تعر�ض الكلمات( :حا�ضر ،تق ّدم ،فرحاً ،مفيدة)َحزينًا
�ضا َّرة
ما�ضي
َت�أَخَّ ر
وتعر�ض �أ�ضدادها (ت�أخر ،ما�ضي� ،ضا ّرة ،حزيناً) على
بطاقات �إ�ضافية وتك ّلفهم قراءتها.
 يقر�أ طالب (حا�ضر) ويقر�أ طالب �آخر الكلمة		
 تو�ضح لهم �أن معنى �ضد الكلمة هو عك�سها في المعنى. يقر�أ َّالطلبة الكلمات جميعها
 تك ّرر المع ِّلمة الخطوات نف�سها مع بقية الكلمات.		
ال�ضد(ما�ضي).
 تُ�شرك المع ِّلمة �أكبر عدد ممكن من َّالطلبة في القراءة والح ّل.
بعد و�صلها مع االنتباه للحركات		.
5

ال�صو َر ِة ا ْل ُم ِ
نا�س َب ِة
�أَ ْق َر ُ�أ َو�أَ ِ�ص ُل ا ْل ِعبا َر َة ِب ُّ

 تتيح المع ِّلمة للطلبة وقتاً كافياً لت� ُّأمل ال�صور. ت�ساعدهم في قراءة الجمل. تقر�أ الجمل قراءة �صحيحة ومع ّبرة. تطلب �إليهم و�صف ال�صور بما تع ّبر عنه. ت�صل عبارة (ج�سور و�أنفاق) بال�صورة الدالة عليها. تك ّلف �أحد َّالطلبة بقراءة العبارة مع مالحظة ال�صورة.
 تحفّز �أحد َّالطلبة بقراءة (�أبراج عالية) وتطلب �إليه البحث
عن ال�صورة الدالة عليها وو�صلها بها وقراءتها ثانية بعد و�صلها.
 تك ّلف َّالطلبة قراءة العبارات وو�صلها بال�صور الدالة عليها.
 تتابعهم با�ستمرار وت�ص ّوبهم. يقر�أ َّالطلبة فردياً وجماعياً العبارات جميعها مع مالحظة ال�صور.
 تطلب �إليهم ت�سمية مطارات و�أ�سواق حديثة و�أبراج في بلدانهم.77

ُج�سو ٌر َو َ�أنْفاق
�أَ ْبرا ٌج ِ
عال َية
َمطاراتٌ َحديثَة
خَ َ
ريط ُة ا ْل َوطَ نِ ا ْل َع َر ِب ّي
خَ َ
ريط ُة ال َْجزي َرة ا ْل َع َر ِب َّية
�أَ ْ�سواقٌ َحدي َث ٌة

6

ل ا ْلفَرا َغ ِبا ْل َك ِل َم ِة ا ْل ُم ِ
نا�س َب ِة َو�أَ ْق َر ُ أ�
�أَ ْم َُ أ

-ت�ستخدم المعلمة بطاقات كلمات الن�شاط في تدريب الطلبة على

1

َعا َد �آ َد ُم ِمنَ ا ْل َم ْد َر َ�س ِة

قراءتها.

2

َر�أى �آ َد ُم ا ْلفَ�ضاء في ِح َّ�ص ِة الْحا�سوبِ .

-تو�ضح المطلوب في ال�س�ؤال وتف�سح المجال للطلبة للحل.

3

-تدرب الطلبة على قراءة الجمل بعد الحل جماعيا وزمريا وفرديا.

4

7

الجا َب ِة ا ْل ُم ِ
�أَ ْق َر ُ�أ َو�أَ ِ�ص ُل ُك َّل ُ�س� ٍؤال ِب ْ إِ
نا�س َب ِة

َفرِحاً

........................................

.

........................................

َج َم َع �آ َد ُم ُ�ص َو َراً َعنْ
َع َر َف �آ َد ُم

َم ْو ِق َع

َك ْو َكب

........................................

........................................

ْالأَ ْر ِ�ض.

ال ْر ِ�ض َّي ِة.
َبلَ ِد ِه َعلى ا ْل ُك َر ِة ْ أ

ما ْا�س ُم َك؟

�أَ ْ�سكُنُ في َمدي َن ِة ُد َبي.

�أَ ْينَ ت َْ�سكُنُ ؟

ْا�سمي �آ َد ُم.

 ت�ساعد المع ِّلمة َّالطلبة في التعريف ب�أنف�سهم.
بخير� ،أ�شكرك.
تو�ضح لهم طريقة الإجابة عن ال�س�ؤال.
 ّماذا َت ْف َع ُل؟
 ت�س�أل مجموعة من َّالطلبة :ما ا�سمك؟
�أَ ْكت ُُب واجِ بي.
َك ْيفَ حا ُل َك؟
 ت�ستقبل �إجابات َّالطلبة وتوجهها نحو الطريقة ال�صحيحة
للإجابة عن ال�س�ؤال.
 تح ّل ال�س�ؤال الأول :ما ا�سمك؟ وت�صله بالإجابة المنا�سبة (ا�سمي �آدم). تك ّلف طالباً بال�س�ؤال و�آخر بالإجابة ،وتك ّرر الموقف مرات متعددة.الطلبة بقية الأ�سئلة وي�صلونها بالإجابات المنا�سبة - .يقر�أ َّ
 يقر�أ َّالطلبة الأ�سئلة والإجابات جميعها فردياً وجماعياً.
8

الح ُظ ا ْل َك ِل ِ
�أَ ْق َر ُ�أ َو�أُ ِ
مات ا ْل ُملَ َّونَة

 توجه المعلِّمة َّالطلبة �إلى ا�ستخراج مقلمتهم ثم و�ضعها ثانية في الحقيبة.
 ت�س�ألهم �أين المقلمة؟ فيجيبون (في الحقيبة). توجههم نحو ا�ستبدال كلمة (في) بـ (داخل). ت�ساعدهم في قراءة الجمل. توههم نحو مالحظة الكلمات الملونة. تبين لهم �أن الكلمات (داخل ،خارج /فوق ،تحت /خلف �أمام) تدل على جهة المكان. تع ّزز مفهوم ظرف المكان بتمثيل المواقع ،فتُدخل طالباً لل�صف ثم تُدخله ،وت�س�أل� :أين ،...ويجيب َّالطلبة :علي
خارج ال�صف ،علي داخل ال�صف.
 ت�ستخدم قلماً في تكرار الموقف. ت�ساعد َّالطلبة في قراءة الجمل مع تكرار ظرف المكان في الجملة.
 تر ّدد المع ِّلمة ظروف المكان وير ّدد َّالطلبة فردياً وجماعياً وهم ي�شيرون ب�أيديهم داخل ،خارج /فوق /تحت /خلف� ،أمام.
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9

�أُ ِ
ال ْ�س ِئلَ ِة
جيب َع ِن َْ أ
الح ُظ ُّ
ال�ص َو َر َو�أُ ُ
1

 ت�ساعد المع ِّلمة َّالطلبة في قراءة جمل تع ّلموها �سابقاً.
 تمنحهم وقتاً كافياً لت� ُّأمل ال�صور وت�سميتها. تقر�أ المع ِّلمة ال�س�ؤال الأول ،ويردد َّالطلبة بعدها.
 تطلب �إليهم النظر �إلى �صورة الحقيبة وتحديد مكانهابا�ستخدام الظرف(تحت).
 يجيب َّالطلبة عن ال�س�ؤال :الحقيبة تحت المكتب.
 تك ّرر الخطوات نف�سها مع بقية الأ�سئلة. تقر�أ المع ِّلمة الجمل ويقر�أ َّالطلبة بعدها فردياً وجماعياً.

2
3
4

تيب ا ْل َك ِل ِ
مات َو ُ�أ َك ِّونُ ُج َم ًل
� 10أُعي ُد َت ْر َ

�أَ ْينَ ا ْل َحقي َب ُة؟ 		
َ�أ ْينَ ا ْل ِبن ُ
ْطال؟		

ا ْل َحقي َب ُة تحت
ا ْل ِبن ُ
ْطال داخل

ال�س َّيا َرةُ؟		
�أَ ْينَ َّ
�أَ ْينَ ال َّث ْو ُب؟		

ال�س َّيا َر ُة خارج
َّ
ال َّث ْو ُب فوق

1

........................................

........................................

........................................

........................................

ا ْل َم ْكت َِب.
ا ْل ِخزا َن ِة.

ال�صنْدوقِ .
ُّ

ال�سريرِ.
َّ

َذ َه َب ا ْل ُم َت َن َّز ِه �إِلى
�آ َد ُم
َذ َه َب �آ َد ُم �إِلى ا ْل ُم َت َن َّز ِه َم َع �أُ ِّم ِه
َوحا َف َظ ا ْل ُم َت َن َّز ِه َل ِع َب َعلى نَظا َف ِة
َل ِع َب �آ َد ُم َوحا َف َظ َعلى نَظا َف ِة ا ْل ُم َت َن َّز ِه
َم َع

�أُ ِّم ِه

 ت�ساعد المع ِّلمة َّالطلبة في قراءة كلمات تع ّلموها �سابقاً.
 تطلب �إليهم قراءة الكلمات بغير ترتيب ،وتدير نقا�شاًحول معناها غير مرتبة ،وت�س�أل :من يرتِّب لنا هذه الكلمات
معنى مفيداً؟
لتعطينا ً
 ت�ستقبل �إجابات َّالطلبة وتوجهها.
 تطلب �إليهم ترتيب كلمات التدريب وكتابتها في المكان المخ�ص�ص. يقر�أ َّالطلبة الجمل مرتبة فردياً وجماعياً.
 ت�ؤ ِّكد المع ِّلمة القيم الإيجابية ،ومنها عدم االبتعاد عن الوالدين ،المحافظة علة نظافة البيئة ،االعتزاز بالوطن.2

� 11أُ َر ِّك ُب ُج َم ًل َو�أَ ْق َر�أُ
 توجه المع ِّلمة َّالطلبة لقراءة كلمات تع ّلموها �سابقاً.
 تلفت انتباههم لتت ّبع ال�سهم عند ال�شروع في تركيبالجملة.
 تحل التركيب الأول� :أنت مميز يا �آدم.توجه َّ
الطلبة نحو االنتباه ل�صيغة التذكير والت�أنيث
 ّعند �إجراء تركيب الجمل.
 تك ّلف َّالطلبة بقراءة التركيب مع مراعاة الحركات.
 ير ِّكب َّالطلبة الجمل ويقر�أونها فردياً وجماعياً.
		
 -يكتبون الجمل بعد و�صلها ،في المكان المخ�ص�ص لها.

ُم َم َّي ٌز

�أَنْتَ

ُم َم َّي َز ٌة

يا �آ َد ُم.

�أَن ِْت

ُم ْج َت ِه ٌد

يا ُهدى.

ُم ْج ْت ِه َد ٌة
1
2
3
4
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�أنت مميز يا �آدم.
�أنت مجتهد يا �آدم.
� ِ
أنت مميزة يا هدى.
� ِ
أنت مجتهدة يا هدى.

 يك ّرر َّالطلبة قراءة الجمل مرات متعددة.

�آ َد ُم

� 12أُ َر ِّك ُب َو�أَ ْق َر ُ أ�
 تمنح المع ِّلمة َّالطلبة وقتاً كافياً لت� ُّأمل الحروف التي
تت�ألف منها الكلمات.
 تطلب �إليهم قراءة الحروف متفرقة بالحركات.عا َد
�آ َد ُم
 توجه َّالطلبة لتركيب الحروف مع االنتباه للحركات
والمقاطع.
�أَ ْو را ًقا
َفـ ِر ًحا
تو�ضح لهم الفرق بين الحركة والتنوين ،وال�صوت
 ّالق�صير وال�صوت الطويل
�أَ ْورا ًقا
َفـر ًِحا
 عند االنتهاء من تركيب الكلمات تقر�أها المع ِّلمةوير ّدد َّ
الطلبة بعدها فردياً وجماعياً.
 تحفّز َّالطلبة لكتابة الكلمات غيباً تمهيداً لدر�س الإمالء.
 ت�ؤ ّكد قيمة االنتباه و�أخذ الحيطة والحذر واالنتباه عند ممار�سة الأمور الحياتية.عا َد

�آ َد ُم

� 13أَ ْكت ُُب
 تطلب المع ِّلمة من َّالطلبة قراءة الجملة (عاد �آدم فرحاً يحمل �أوراقاً و�صوراً).
 تدعوهم لت� ُّأمل الحركات المرافقة لكل كلمة ،وت�سميتها. يقر�أ َّالطلبة الجملة فردياً وجماعياً.
 تبين لهم مو�ضع كل حرف من ال�سطر. -توجههم نحو الجل�سة ال�صحية والإم�ساك بالقلم والمحافظة على النظافة عند الكتابة.
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َي ْحـ ِمـ ُل
َي ْح ِـمـ ُل
ُ�صـ

َو
ُ�صـ َو ًرا

ًرا

س ّ
الثاني
َّ
الد ْر ُ
1

ِر ْحلَ ٌة ُم ْم ِت َع ٌة

�أَ ْق َر ُ أ�

 تتيح المع ِّلمة وقتاً كافياً للطلبة لت� ُّأمل ال�صور والجمل. تع ّرف َّالطلبة بمو�ضوع الدر�س من خالل كتابة عنوانه على
ال�سبورة (رحلة ممتعة) وقراءته.
 تعر�ض جمل الدر�س في بطاقات مع �صورها. تقر�أ كل جملة ب�صوت وا�ضح ومع ّبر وم�سموع ،وير ّدد َّالطلبة بعدها
مع مالحظة ال�صور.
 تر ّكز المع ِّلمة في �أثناء القراءة على �إبراز �صوت �صيغ التعجب ( :ما �أجمل المرجان ،والكائنات البحرية يا �أمي!)وت�شجع َّ
الطلبة على قراءتها.
 تعر�ض العبارات من دون �صورّ
 تعر�ض ال�صور من دون العبارات وتحفّز َّالطلبة على و�صفها بجمل الدر�س.
 تطلب من َّالطلبة المتميزين قراءة جمل الدر�س.
الطلبة الآخرين في القراءة بحيث يقر�أ كل طالب جملة من الجمل ،و ُت�شرك �أكبر عدد من َّ
 ُت�شرك َّالطلبة في القراءة.
 بعد �أن تت�أكد المع ِّلمة من �إتقانهم ،تطرح �أ�سئلة من مثل� :أين ذهب �آدم مع �أ�سرته؟ ماذا �شاهد عند �شاطئ البحر؟كيف كان �شعورهم في الرحلة؟
 تك ّرر المع ِّلمة قراءة الجمل ،ويقر�أ َّالطلبة بعدها فردياً ومن خالل المجموعات.
 تبين المع ِّلمة للطلبة القيم الإيجابية في الدر�س و�ضرورة التحلي بها :عدم االبتعاد عن الوالدين ،تقدير عظمةالخالق ونعمه.
2

�أَ ْق َر ُ�أ َو�أَ ِ�ص ُل ا ْل ِعبا َر َة ِبما ُي ِ
نا�س ُبها
�شا َه َد �آ َد ُم َ�سفي َن ًة

ال�سفي َن َة.
ت َْ�ضر ُِب َّ

 تتيح المع ِّلمة وقتاً كافياً للطلبة لت� ُّأمل الجمل.َوا ْلكا ِئ ِ
نات ا ْل َب ْح ِر َّي َة!
�أَ ْموا ُج ا ْل َب ْح ِر
 ت�ساعدهم في قراءة عبارات تع ّلموها �سابقاً. ت�ؤ ّكد على توافق المعنى بين العبارة الموجودة في العمودَت ْر�سو ِع ْن َد ال�شَّ ِ
اطئِ .
ال�سفُنَ
ِميا ُه ا ْل َب ْح ِر َت ْن ُق ُل ُّ
الأول مع الموجودة في العمود الثاني عند �إجراء عملية الو�صل.
َ
ِ
ِ
منْ َم ٍ
كان لآخَ َر.
ما �أ ْج َم َل ا ْل َم ْرجا َن
 تقر�أ الجملة الأولى�( :شاهد �آدم �سفينة) ،وت�صلها بجملة(تر�سو عند ال�شاطئ.).
ت�شجع طلبة �آخرين على قراءة الجملة التالية (�أمواج البحر) واكت�شاف الجزء المتمم للمعنى (ت�ضرب ال�سفينة).
 ّ تطلب من جميع َّالطلبة قراءة الجمل وو�صلها بما ينا�سبها من العمود الأي�سر.
الطلبة المتميزين وت�ص ّوب �أخطاء َّ
 تتابعهم وتعزّز َّالطلبة.
 ت�ستثمر التدريب في ت�أكيد معرفة التاء المربوطة.81

3

ال�صو َر ِة ا ْل ُم ِ
نا�س َب ِة
�أَ ْق َر ُ�أ َو�أَ ِ�ص ُل ِب ُّ

كا ِئناتٌ َب ْح ِر َّية

 تمنح المع ِّلمة َّالطلبة وقتاً كافياً لت� ُّأمل ال�صور.
 تطلب �إليهم ت�سميتها. ت�ساعدهم على قراءة كلمات تعلموها �سابقاً تعلموها.�شُ َع ٌب َم ْرجا ِن َّية
 تقر�أ الجمل ب�صوت وا�ضح وم�سموع وير ّدد َّالطلبة بعدها فردياً
ِ
َع َر َب ٌة َي ُج ُّرها ح�صان
وجماعياً مع مالحظة ال�صور.
 ت�صل المع ِّلمة (كائنات بحرية ) بال�صورة الدالة عليها وتقر�أها. تطلب من َّالطلبة تقليدها - .تك ّلفهم بقراءة العبارات ثم و�صلها بال�صورة المنا�سبة.
 يقر�أ َّالطلبة العبارات جميعها مو�صولة بال�صور.
قا ِر ٌب ز ِ
ُجاج ّي

4

�أَ ْق َر ُ�أ َو�أُ َ�صنِّفُ ا ْل َك ِل ِ
مات ا ْل ُملَ َّو َن َة في ا ْل َج ْد َو ِل

 تذ ّكر المع ِّلمة َّالطلبة بالهمزة من حيث �أ�شكالها
و�صوتها.
ا�صعد
ا�ستمع
�أ�ستم ُع
�أ�ساف ُر
 تطلب منهم �إعطاءها كلمات مهموزة الحرف الأولانظري
�أ�شاه ُد
اجل�س
�أنظ ُر
مما تعلموه �سابقاً.
 تميز لهم بين الألف المهموزة والألف غير المهموزة من خالل �أمثلة. تطلب �إليهم مالحظة الكلمات المل ّونة.		
 تو�ضح لهم �شكل الألف المهموزة �أ. تر�شدهم للمقارنة بين الألف المهموزة وغير المهموزة في الكلمات الملونة. تدعوهم لقراءة الكلمات التي ت�شتمل على الحرف المل ّون - .ت�ساعدهم في نطق الكلمات الملونة ومالحظة تقر�أ المع ِّلمة الجمل ويقر�أ بعده َّالطلبة فردياً وجماعياً.
الفرق في �صوت كل منها.
 يقر�أ َّالطلبة المتميزون وتوجههم با�ستمرار - .تك ّلفهم ت�صنيف الكلمات الملونة في الجدول المخ�ص�ص لكل منها.
َك ِلماتٌ فيها َه ْم َز ُة َق ْط ٍع ُت ْلف َُظ

5

�أَ ْق َر ُ�أ َو�أُ َ�صنِّفُ ا ْل َك ِل ِ
مات في ا ْل َج ْد َو ِل

َك ِلماتٌ فيها َه ْم َز ُة َو ْ�صلٍ ال ُت ْلف َُظ

ُّجاجي
الز ّ

ا ْل َب ْحر

ال�شَّ اطئ

ا ْل َع َق َبة

ا ْلقارِب

َّ
الطقْ�س

الأَ ْمواج

ال َّدافئ

 تعر�ض المع ِّلمة �صورة هالل و�صورة �شم�س على َّالطلبة
وتطلب منهم ت�سمية الر�سمين.
ال�شَّ اطئ
ُّجاجي
ا ْل َع َق َبة
ا ْل َب ْحر
الز ّ
 تطلب منهم لفظ كلمتي (قمر� ،شم�س) ،ثم �إدخال �ألـَّ
ال َّدافئ
الطقْ�س
الأَ ْمواج
ا ْلقارِب
التعريف عليهما ،ونطقهما.
 ت�ستقبل �إجابات َّالطلبة وتوجهها.
		
 ت�س�أل :هل اختلف �صوت لفظ �ألـ في كل منهما. تو�ضح لهم لماذا �سميت �ألـ القمرية ،و�ألـ ال�شم�سية بهذا اال�سم - .تطلب منهم مالحظة الحرف الم�ش َّدد بعد �ألـال�شم�سية .وال�ساكن بعد �ألـ القمرية  -تقر�أ الكلمات وير ّدد َّ
الطلبة بعدها - .تك ّلفهم ت�صنيف الكلمات في
 يقر�أ َّالطلبة الكلمات عدة مرات بعد ت�صنيفها.
		
المكان المخ�ص�ص لها.
َك ِلماتٌ فيها �ألـ َق َم ِر َّية
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َك ِلماتٌ فيها �ألـ �شَ ْم ِ�س َّية

6

�أَ ْق َر ُ�أ َو�أَ ِ�ص ُل ا ْل َح ْر َف ِبا ْل َك ِل َم ِة ا َّلتي َت ْحتَوي َعلَ ْي ِه

 تمنح المع ِّلمة َّالطلبة وقتاً كافياً لمالحظة الحروف
والكلمات.
ال َّربيع
نعمة
غ
 تذ ّكرهم بكلمات وحروف تعلموها �سابقاً.�أَ ْع َظم
ال�سفُن
ُّ
 تقر�أ الكلمات مع �إبراز �صوت العين والغين والفاء والقاف،ف
َطريق
فارِغ
�أثناء القراءة.
ق
 يقر�أ َّالطلبة بعدها فردياً وجماعياً.
َّ
ال�ص ْيف
الطقْ�س
َّ
 تطلب منهم قراءة الحروف واكت�شاف الكلمة التي تحتوي عليه ،ثم و�صل الحرف بالكلمة. تك ّلفهم بح ّل بقية التدريب وتتابعهم با�ستمرار - .يقر�أ َّالطلبة الكلمات جميعها مع �إبراز الحروف بعد و�صلها.
غُ روب

7

�شارِع

ع

�أَ ْق َر ُ�أ َو�أَ ْكت ُُب في ا ْل َج ْد َو ِل َك ِل ٍ
مات َت ْنتَهي بـ

 تراجع المع ِّلمة حرفي التاء المربوطة والتاء المفتوحةوالهاء المربوطة مع َّ
الطلبة من حيث ال�شكل وال�صوت من
خالل الكلمات( :اهلل ،تجولت ،كبيرة).
ها ٌء َم ْر َ
تا ٌء َم ْر َ
بوط ٌة ه  ،ـه
بوط ٌة ة  ،ـة
ْتوح ٌة ت
تا ٌء َمف َ
 ت�ساعدهم في قراءة الكلمات التي تحتوي على هذه الحروف.اهلل
َبيرة
ت ََج َّولْت
ك َ
 تدعوهم �إلى مالحظة الحرف الأخير في كل كلمة ،واالنتباه�أُ ْ�س َرتُه
َمدينَة
�ساف َْرت
ِمياه
ا ْل َب ْحرِ َّية
�شاه ْدت
َ
�إلى الحرف المنقوط منها وغير المنقوط.
تو�ضح لهم الفرق بينهما في ال�شكل وال�صوت.
 ّ تب ّين لهم �شكل الحرف و�صوته في الكلمات - .تك ّلفهم بتنفيذ تطلب �إليهم نطقها بالحركات. يقر�أ َّالطلبة الكلمات مرات متعددة بعد و�صلها.
التدريب في الكتاب المدر�سي ،وتتابعهم با�ستمرار.
اهلل
َمدينَة

8

�أَ ْق َر ُ�أ َو�أَ�ضَ ُع

�سا َف ْرت
َكبي َرة
ت ََج َّو ْلت
ِمياه
�شا َه ْدت

�أُ ْ�س َرتُه
ا ْل َب ْح ِر َّية

ال�س َب َب
َح ْو َل ا ْل ُمخْ َت ِل ِف َو�أ َ ْذ ُك ُر َّ

 تذ ّكر المع ِّلمة َّالطلبة بكلمات �سبق لهم تع ُّلمها.
 تقر�أ الكلمات الموجودة في الم�ستطيل الأول وير ّدد َّالطلبة
َ�سفينَة
ُ�سفُن
َ�سفينَة
بعدها فردياً وجماعياً.
 تلف انتباه َّالطلبة �إلى الحركات المرافقة لكل كلمة.
َع َربات
َع َر َبة
َع َر َبة
 تب ّين لهم �أ َّن الحركات لي�س هي االختالف الوحيد في الكلمات.طَ ريق
طَ ريق
طُ ُرق
 ت�ضع دائرة حول كلمة(قوارب) ،وتذكر :لأنَّها ُّتدل على جمع
والكلمات الأخرى ّ
تدل على المفرد.
 تطلب من َّالطلبة قراءة الكلمات الأخرى وو�ضع دائرة حول الكلمة المختلفة مع ذكر ال�سبب.
 ت�ؤ ّكد لهم الفرق بين المفرد والجمع.قارِب
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قارِب

قارِب

َقوارِب
َ�سفينَة
َع َر َبة
طَ ريق

9

تيب ا ْل َك ِل ِ
مات َو ُ�أ َك ِّونُ ُج َم ًل
�أُعي ُد َت ْر َ

1

ْحا�سوب �أَ ْ�ستَخْ ِد ُم �آثا َر ِ ُأل ِ
�شاه َد
ال
َ
ْحا�سوب ِ ألُ ِ
�شاه َد �آثا َر بِالدي.
�أَ ْ�ستَخْ ِد ُم ال
َ

بِالدي

 ت�ساعد المع ِّلمة َّالطلبة في قراءة كلمات تع ّلموها �سابقاً.
 تطلب �إليهم قراءة الكلمات بغير ترتيب ،وتدير نقا�شاًحول معناها غير مرتبة ،وت�س�أل :من يرتِّب لنا هذه الكلمات
معنى مفيداً؟
لتعطينا ً
 ت�ستقبل �إجابات َّالطلبة وتوجهها.
 تطلب �إليهم ترتيب كلمات التدريب وكتابتها في المكان المخ�ص�ص. يقر�أ َّالطلبة الجمل مرتبة فردياً وجماعياً.
 يكتب َّالطلبة الجمل مرتبة ويقر�أونها مرات متعددة.
2

3

ل ا ْلفَرا َغ ِبا ْل َك ِل َم ِة ا ْل ُم ِ
نا�س َب ِة َو�أَ ْق َر ُ أ�
� 10أَ ْم َُ أ

�شا�شَ ِة

َعلى
ا ْلفَ�ضا َء ال ِّتلْفا ِز �شا َه ْدتُ
�شا َه ْدتُ ا ْلفَ�ضا َء َعلى �شا�شَ ِة ال ِّتلْفا ِز.
ال�س ِ
ياح َّيةُ
الر ْحلَةُ َ�ص ً
باحا َم ً
�ساء ِّ
َب َد َ�أت َوا ْن َت َه ْت ِّ
ال�س ِ
باحا َوا ْن َت َه ْت َم�سا ًء.
ياح َّي ُة َ�ص ً
َب َد�أَت ال ِّر ْحلَ ُة ِّ

1

2

�أَنا �أُ ِح ُّب
�أَنا

ال َّنظا َف َة

.

�أَ ْل َع ُب

ُّ
ال�ض َعفا َء.

�أُ ِح ُّب

.............................................................

�أُ ِ
�ساع ُد

 تمنح المع ِّلمة وقتاً كافياً للطلبة لت� ُّأمل الكلمات والجمل.�أَنا �أَ ْر ِفقُ ِبا ْل َح َي ِ
وان.
 تقر�أ الجملة الأولى (�أحب النظافة) ب�صوت وا�ضح ومع ّبر ،ويرددالنَّظا َف َة
َّ
الطلبة بعدها.
�أَنا �أَ ْل َع ُب َم َع �أَ ْ�صحابي.
�أَنا
 ت�ساعدهم في ح ّل الجملة الثانية (�أنا �أ�ساعد ال�ضعفاء) وتوجههم�أُ ِ
�أَنا �أُ ِح ُّب
�ساع ُد
ال ِّريا�ضَ َة.
نحو اختيار الكلمة المنا�سبة.
 تحفّز طالباً �آخر على ح ّل الجملة التالية باختيار الكلمة المنا�سبة. تك ّلف َّالطلبة بح ّل بقية الجمل باختيار الكلمة المنا�سبة.
 تتابع َّالطلبة با�ستمرار وت�ص ّوبهم.
 تطلب �إليهم قراء الجمل بعد ملء فراغاتها. ت�ؤ ّكد القيم الإيجابية :المحافظة على النظافة ،م�ساعدة ال�ضعفاء ،الرفق بالحيوان ،م�شاركة الآخرين.3

...................................................

..........................................

4

........................................

5

...................................................

� 11أُ ِ
ال�صو َر ِة
الح ُظ َو�أَ ْذ ُك ُر �أَ ْينَ ا ْلخَ َط�أُ في ُّ
 تمنح المع ِّلمة َّالطلبة وقتاً كافياً لت�أ ّمل ال�صورتين.
 ت�س�ألهم :ماذا تُ�شاهد في ال�صورة الأولى؟ وفي الثانية؟ ت�ستقبل �إجابات َّالطلبة وتوجهها.
 ت�ساعدهم في اكت�شاف الفرق ب�س�ؤالهم� :أين ت�سيرال�سفينة؟ �أين ي�سير البا�ص؟
ال�سفينة ت�سير على ال�شارع
تو�ضح لهم المكان المنا�سب لكل و�سيلة موا�صالت.
 ّ يت ّبن َّالطلبة الخط�أ ويع ّبرون عنه بجملة مفيدة.
 ت�ساعدهم في كتابة الخط�أ الذي اكت�شفوه في ال�صورتين.84

الحافلة تبحر في البحر

� 12أُ َر ِّك ُب َو�أَ ْق َر ُ أ�

ِر ْحـ َلـ ـة

ُم ْمـ ِتـ ـ َعـ ـ ٌة

 تمنح المع ِّلمة َّالطلبة وقتاً كافياً لت� ُّأمل الحروف والمقاطع
ُم ْمـ ِتـ َعـة
ِر ْحـلَـة
التي تت�ألف منها الكلمات.
 تطلب �إليهم قراءة الحروف والمقاطع متفرقة بالحركات.�أَ�صـ حا بي
�أَ ْعـ َظـ َم
 توجه َّالطلبة لتركيب الحروف مع االنتباه للحركات
والمقاطع.
�أَ�صـحابي
�أَ ْع َـظـ َم
 عند االنتهاء من تركيب الكلمات تقر�أها المع ِّلمة وير ّددَّ
الطلبة بعدها فردياً وجماعياً.
 ت�ستثمر الكلمات في تعزيز التدريب على المقاطع (ر ِْحـ َلـ ـ ٌة )  3مقاطع ت�صفيق  3مرات. تحفّز َّالطلبة لكتابة الكلمات غيباً تمهيداً لدر�س الإمالء.

�أُ �سا ِعـ ُد

�أُ ِ
�ساع ُد
َجـ نو ُب

ـنوب
َج ُ

� 13أَ ْكت ُُب
 تطلب المع ِّلمة من َّالطلبة قراءة الجملة( :رحلة ممتعة ،كم �أحبك يا �أبي!).
 تدعوهم لت� ُّأمل الحركات المرافقة لكل كلمة ،وت�سميتها. يقر�أ َّالطلبة الجملة جماعياً.
 تبين لهم مو�ضع كل حرف من ال�سطر وكل حركة على الحرف. توجههم نحو الجل�سة ال�صحية والإم�ساك بالقلم والمحافظة على النظافة عند الكتابة.التعجب.
 -تك ِّلفهم بكتابة الجملة ،ثم قراءتها مع �إبراز �صوت ّ

 14نَ�شيد

�أَ ْع ِر ُف ِ
واجبي

 تقر�أ المع ِّلمة الأن�شودة ب�صوت م�سموع ومنغّم. ي�ستمع َّالطلبة للمعلمة بانتباه
 تق�سم َّالطلبة مجموعات ثنائية لأداء كل بيت ب�أنغام منا�سبة ،بحث يقر�أ الأول �شطر البيت ،والآخر يكمل العجز.
 تب ّين لهم الأفكار الرئي�سية في الن�شيد. تق�سم المع ِّلمة الن�شيد �إلى مقاطع وتقر�أ وير ّدد َّالطلبة خلفها.
 تطلب من مجموعة ترديد المقطع الأول (البيت الأول والثاني) عدة مرات ،وتختبر مدى حفظ َّالطلبة.
 تك ّرر الترديد كلما احتاج َّالطلبة �إلى مزيد منه.
 ت�ؤ ّكد قيم االعتزاز بالنف�س وبالوطن ،وطاعة الوالدين ،وتنظيم الوقت ،وم�شاركة الآخرين وم�سامحتهم والتعاون معهم.85

