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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.

الفهر�ست
الدر�س

المو�ضوع

ال�صفحة

الوحدة الأولى
من مثلي؟

الدر�س الأول
الدر�س الثاني

ا ْل َه ِد َّي ُة
ِّ
الط ْف ُل ا ْل ُق ْد َوة
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الوحدة الثانية
�أخالقي

الدر�س الأول
الدر�س الثاني

�أَنا ُم َهذ ٌَّب
ال�صغي ُر
�أَخي َّ

الوحدة الثالثة
عالقاتي

الدر�س الأول
الدر�س الثاني

ال�صدى َع َّل َمني
َّ
ِ
وا�صالت
َو�سا ِئ ُل ا ْل ُم

الوحدة الرابعة
�صحتي و�سالمتي

الدر�س الأول
الدر�س الثاني

قا ِئ َم ُة ا ْل ْم�ش َت َر ِ
يات
َي ْو ُم ال�شَّ َج َر ِة

الوحدة الخام�سة
اهتماماتي

الدر�س الأول
الدر�س الثاني

ال�ص ْي ِف َّي ُة
ا ْل ُع ْطلَ ُة َّ
ِهوا َي ُة �آال َء

الوحدة ال�ساد�سة
عالمي الوا�سع

الدر�س الأول
الدر�س الثاني

َحوا ٌر َج ٌ
ميل
َب ِ
رام ُج ال ِّت ْلفا ِز

الوحدة
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15
24
30
39
45
53
59
68
74
80
85

ا ْل َو ْح َد ُة ُ
األولى

َم ْن ِم ْثلي؟
الأهداف العامة

	-يتحدث ويح�سن اال�ستماع �إلى حكاية بائع البالونات.
	-يقر�أ ن�ص الهد ّية ويجيب عن �أ�سئلة اال�ستيعاب.
	-يعتز بنف�سه وي�ؤ ّدي واجباته بانتظام.
	-يبادر وي�شارك في م�ساعدة �أفراد �أ�سرته.
ويحب الخير للآخرين.
	-يعرف حقوقه وواجباته
ّ
	-يلتزم �آداب الرحلة .ويتّبع التعليمات.
	-يحافظ على نظافة المكان الذي يكون فيه.
	-يحر�ص �أن يكون القدوة في ت�ص ّرفاته.
	-ينتبه ويالحظ ما حوله.
	-يقر�أ ويجيب عن الأ�سئلة معتمداً على المعنى.
	-يملأ الفراغ في الجمل معتمداً على المعنى.
	-ي�صل بين العبارات معتمداً على المعنى.
	-يركب جم ً
ال معتمداً على المعنى.
	-يم ّيز الحروف :ج ،ح،خ ،والمدود� :أ ،و ،ي.
	--ير ّكب كلمات من حروف ومقاطع.
	-يعيد ترتيب الكلمات ليك ّون جم ً
ال.
	-يم ِّيز الم ّدة �آ ،الهمزة �أَ� ،إِ ،ء.
	-يم ِّيز لفظ التاء المربوطة على �ألـ ال�شم�سية والقمرية.
	-يم ِّيز بين همزتي القطع والو�صل.
	-ي�ستخدم ال�ضمائر� :أنا� ،أنتَ ِ � ،
أنت ا�ستخداماً �سليماً.
	-ي�ستخدم الفعل الم�ضارع الذي يبد�أ بهمزة قطع.
	-ي�ستخدم الفعل الما�ضي الذي يبد�أ بهمزة و�صل.
	-يتع َّرف اال�سم والعالمات التي ُّ
تدل عليه.
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اال�س ِتما ُع
ا ْل ُمحا َد َث ُة َو ْ

بائ ِ ُع ا ْلبالونا ِت

َّهاب َم َع �أُ ْ�س َرتِه ِ �إِلى
ْاعتا َد َح َّ�سانُ الذ َ
الُ ْ�سبوعِ،
الَ ْطفا ِل في ُع ْطلَة ِ نِها َية ِ ْ أ
َحدي َقة ِ ْ أ
ٍ
بالونات ُملَ َّو َن ٍة مِنْ ِطف ٍْل ُي ْعلِنُ َعنْها
َو� ِشرا َء
ب ِ َطري َق ٍة َمرِ َح ٍة�َ .س َ�أ َل َح َّ�سانُ َ�أبا ُهَ :ك ْيفَ
نُ�ساعِ ُد هذا ِّ
الط ْف َل يا �أَبي؟

الَ ُب َوا�شْ تَرى َجمي َع ا ْلبالونا ِتَ .فرِ َح
َت َق َّد َم ْ أ
ِّ
الط ْف ُل بِالنُّقودَِ ،و َر َك َ
�ض بِا ِّتجاه ِ َمت َْج ٍر
َقريبٍ ُ ،ث َّم خَ َر َج َو ُه َو َي ْحمِ ُل خُ ْبزًا َو َل َبنًا،
َتب ِ َع ُه َح َّ�سانُ َو�أَبو ُه َحتَّى َدخَ َل َب ْيتًا ُمت ِ
َوا�ض ًعا.
بابَ ،و ُدهِ َ�ش مِنْ ُح ْ�س ِن
َط َر َق َح َّ�سانُ ا ْل َ
ْا�ستِقْبالِه ِ َو َع َّر َف ُه ب ِ َج َّدتِهِ.
	-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 اعتاد ح�سان الذهاب مع �أُ�سرته؟ متى كان يذهب؟ ماذا ي�شتري؟ عن
ماذا تتوقع �أن ي�س�أل ح�سان �أباه؟ هل ا�شترى الوالد البالونات؟ ماذا يفعل الطفل بثمن البالونات؟ ما ا�سم
ح�سان الطفل ع ّمار؟ لماذا؟
الطفل بائع البالونات؟ كيف �ساعد والد ّ
	-توزّع �صور التدريب على مجموعات وتطلب من كل مجموعة التعبير عنها.
	-توجههم نحو ا�ستخدام العبارات :عطلة نهاية الأ�سبوع ،بالونات مل ّونة ،كيف ن�ساعد هذا الطفل يا �أبي؟،
يحمل خبزاً ولبناً ،ا�ست�أذن بال�سماح لوالده� ،أنت �أخي و�صديقي� ،أ�شكرك يا �أبي.
	-ترتب المجموعات بح�سب ت�سل�سل الأحداث ،وتكلفهم التعبير عنها بالت�سل�سل.
	-تروي �أحداث ق�صة بائع البالونات للطلبة وي�ستمعون �إليها.
	-تك ّرر رواية الق�صة مع توجيه انتباههم للعبارات التي �سبق توجيه انتباههم لها.
للتحدث ع ّما �أعجبهم في الق�صة.
	-تتيح المجال للطلبة
ُّ
وح ّب الخير لهم.
	-تثبيت مفهوم الم�شاركة ومرافقة الوالدين وم�ساعدة الآخرين ُ
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َحز ِ َن َح َّ�سانُ عِ ْن َدما َعل ِ َم ب ِ َوفاة ِ وال ِ َدي
ِّ
الط ْفلِ َو َم ْ�س�ؤول ِ َّيتِه ِ َعنْ َج َّدتِهِ.
َو�أُ ْع ِج َب ب ِ َت َف ُّوقِه ِ في ا ْل َم ْد َر َ�سةَِ .ع َّر َف ُه ب ِ َنفْ� ِسه ِ
ال�سماح ِ
َو َع َر َ
�ض َعلَ ْيه ِ َ�صدا َق َت ُهَ ،و ْا�س َت ْ�أ َذ َن ُه ب ِ َّ
الدخو ِلَ ،وقا َل� :أَبي� ،أُ َع ِّر ُف َك
لِوالِدِه ِ ب ِ ُّ
ب ِ َ�صديقي ا ْل َجديدِ َع َّما ٍر.
َفرِ َح َح َّ�سانُ ب ِ َت َع ُّهدِ والِدِه ِ ُم�سا َع َد َة َع َّما ٍر
را�س َت ُه� ،ضَ ِح َك َح َّ�سانٌ ،
َو َج َّدتِه ِ ل ِ ُيت ِ َّم د ِ َ
َوقا َلَ :لنْ َتبي َع ا ْلبالونا ِت َب ْع َد ا ْل َي ْومِ� .أَن َْت
�أَخي َو َ�صديقيَ ،ن ْد ُر ُ�س َم ًعا َو َن ْل َع ُب في
ا ْل َحدي َقة ِ َم ًعا� .أَ�شْ ُك ُر َك يا �أَبي.
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س َْ
األ َّو ُل
َّ
الد ْر ُ

ا ْل َهدِ َّي ُة

�أَ ْق َر ُ أ�

1
	-تهيئة َّ
الطلبة للدر�س ب�س�ؤالهم عن الهدايا التي �أُهديت �إليهم
من �أقربائهم وعائالتهم� ،أو �أهدوها لأحد من �أقربائهم �أو
�أفراد �أ�سرتهم .ثم �إدارة حوار ونقا�ش حول �صورة التدريب،
ح�سان؟
وطرح �أ�سئلة من مثل :من ماذا تت�ألف �أ�سرة ّ
	-تمنحهم وقتاً كافياً لمالحظة ال�صور وت�أملها وا�ستيعاب محتوياتها.
للتو�صل �إلى عنوان الدر�س (الهدية).
	-ت�س�ألهم عن م�ضامين ال�صور
ُّ
	-ت�سرد لهم ق�صة تب ِّين �أهمية الهدية في نف�س الإن�سان.
	-تقر�أ كل فقرة من فقرات الدر�س قراءة مع ّبرة وب�صوت وا�ضح وم�سموع ،وير ِّدد الطلبة بعدها جماعياً.
	-قراءة فقرات الدر�س فقرة فقرة قراءة نموذجية بتلوين ال�صوت بما يتوافق مع المعنى ،ومتابعة انتباه
َّ
الطلبة با�ستمرار.
	-قراءة َّ
الطلبة فردياً لجمل التدريب قراءة محاكاة حتى يتقن الطلبة القراءة ب�شكل �صحيح.
	-توجيه بع�ض الأ�سئلة على كل فقرة لتنمية اال�ستيعاب ،مثل :ماذا كان يحمل والد ح�سان؟ لماذا اعتقد
ح�سان �أنه هو َمن ي�سحق الهدية؟ وماذا كان ر ّد �آالء؟ لماذا ت�ستحق الهدية؟ ما هي الهدية التي كان يحملها
والد ح�سان؟ لمن منح الهدية وما �سبب ذلك؟
	-تمثيل الأدوار فيمثّل عدد من الطلبة �أدوار �شخ�صيات الدر�س :ح�سان ،والأب ،والجد ،و�آالء.

	�-إدارة حوار ونقا�ش حول ال�صور والفقرات لت�أكيد الأفكار والقيم واالتجاهات الإيجابية :م�ساعدة �أفراد

الأ�سرة ،التعاون ،محبة الخير للآخرين ،توزيع المه ّمات والأدوار وااللتزام بت�أديتها.

1
2

�أَ ْق َر ُ�أ ُ َو�أَ�ضَ ُع

حيحةِ:
َح ْو َل َر ْمز ِ ْ إ
الِجا َبة ِ َّ
ال�ص َ

	-تذكّر المعلِّمة َّ
الطلبة بكلمات �سبق لهم �أن تعلّموها.
توجههم �إلى حلّ الجملة الأولى.
	ِّ -
	-تب ّين لهم �أهمية الربط بين الجملة والإجابة
التي تنا�سبها في المعنى.
	-تلف انتباههم �إلى الجملة كما وردت في الدر�س.
تو�ضح لهم � َّأن كل كلمة من الخيارات الموجودة
	ّ -
تنتهي بتاء مربوطة (الجملة  ،)1واقتران الهمزة
�أ بالأفعال الم�ضارعة (�أ�ؤدي� ،أ�ساعد� ،أتعاون)،
واقتران الم الجر بالكلمات(لنف�سه ،لأمه� ،أخيه).
	-تن ِّبههم �إلى و�ضع الدائرة حول الرمز (�أ ،ب ،جـ)
ولي�س حول الكلمة.
	-تكلفهم قراءة الجملة بعد حلّها.
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1

2

عا َد وال ِ ُد َح َّ�س ٍان مِنْ َع َملِه ِ َي ْحمِ ُل:
بَ .هدِ َّي ًة
		
�أ .ق ِ َّ�ص ًة
قا َل َح َّ�سانٌ  :ا ْل َهدِ َّي ُة لي ِ ألَنِّي:
ب� .أُ�ؤَ ِّدي وا ِجباتي

3

4

5

جـُ .ك َر ًة
جـَ .جمي ُع ما ُذك ِ َر

		
�أُ .م َرت ٌَّب
قا َلتْ �آال ُء :ا ْل َهدِ َّي ُة لي ِ ألَنِّي:
ب� .أَتَعا َونُ في ا ْل َم ْد َر َ�سة ِ جـَ .جمي ُع ما ُذك ِ َر
�أ� .أُ�ساعِ ُد في ا ْل َب ْي ِت
الُ ْ�س َرة ِ ُي ِح ُّب ا ْلخَ ْي َر ل ِ َغ ْيرِه ِ َكما ُي ِح ُّبهُ:
ُك ُّل َف ْر ٍد في ْ أ
جـ ِ .ألَخيه ِ
ب ِ .ألُ ِّمه ِ
�أ .ل ِ َنفْ� ِسه ِ
ا ْل َهدِ َّي ُة َحلْوى َلذي َذ ٌة ُي ِح ُّبها:
�أَ .ح َّ�سانٌ َفق َْط

ب� .آال ُء َفق َْط

جـ .ا ْل َجمي ُع

3

ل ا ْلفَرا َغ بِا ْل َكل ِ َمة ِ ا ْل ُمنا� ِس َبةَِ ،و�أَ ْق َر ُ أ�
�أَ ْم َُ أ

ِ
بداخل ،بوجو ِد،
	-تقر�أ المعلمة الكلمات( :ب�أدا ٍء،
با�ستغرابٍ ) وير ِّدد الطلبة بعدها.
2
	-تذ ّكرهم بورود هذه الكلمات في الدر�س وتطلب
منهم ا�ستخراجها من فقرات الدر�س مع جملها.
3
	-تعر�ض الكلمات نف�سها على بطاقات بعد �أن تج ّردها
4
من حرف الجر(بِـ).
تو�ضح لهم الحركات التي انتهى بها الحرف الأخير
	ّ -
وت�ساعده في ت�سميتها.
تف�سر لهم لما و�ضعنا الحركات بهذه ال�صورة على الحرف الأخير منها.
	ّ -
	-ت�س ّمي لهم حرف الباء في هذه الكلمات ب�أنه حرف جر - .تلفت انتباههم �إلى حركة الك�سر المرافقة له.
 تعر�ض المثال( :نظر ح�سان �إلى الهدية)...	-تب ّين لهم ت�أثيره في الكلمة التي يدخل عليها.
 تك ّلفهم القراءة بالحركات فردياً وجماعياً.ت�ساعدهم في ملء الفراغ.
على ال�سبورة.
 يقر�أ َّالطلبة الجمل مرات متعددة فردياً وجماعياً.
	-تك ّلفهم ح ّل بقية الجمل ،وتتابعهم با�ستمرار.
1

ا�ستِغْرابٍ .
ن ََظ َر َح َّ�سانٌ �إِلى ا ْل َهدِ َّية ِ ب ِ ْ
ن َْحنُ ُ�س َعدا ُء بِو ُجود ِ ا ْل َج ِّد َوا ْل َج َّدة ِ َم َعنا.
َح َّ�سانٌ ُم َرت ٌَّب َو ُم ْل َتز ِ ٌم بِ�أَداء ِ وا ِجباتِهِ.
َح ْلوى َلذي َذ ٌه بِدا ِخلِ ا ْل َهدِ َّيةِ.
...........................................

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

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

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

4

ال�صو َرة ِ ا ْل ُمنا� ِس َبة ِ
�أَ ْق َر ُ�أ َو�أَ ِ
�ص ُل ب ِ ُّ

	-تمنح المعلمة الطلبة وقتاً كافياً لت�أمل ال�صور
والعبارات.
	-تقر�أ العبارات الدالة على ال�صور ب�صوت وا�ضح
َي ْحمِ ُل �أَبي َهدِ َّي ًة َكبي َرةً.
ومع ّبر وم�سموع.
	-ت�ساعدهم في قراءة العبارات ومقرونة
بال�صور.
ُي�ؤَ ِّدي َح َّ�سانٌ وا ِجباتِه ِ ب ِ َنفْ� ِسهِ.
	-ت�صل عبارة (ت�ساعد �آالء �أمها في البيت)
بال�صورة الدالة عليها.
َي ْجل ِ ُ�س َج ِّدي َعلى ا ْل َم ْق َعدِ.
ت�شجع الطلبة على قراءة العبارات وو�صلها
	ّ -
ب�صورها الدالة عليها.
	-تتابعهم با�ستمرار وت�ص ّوبهم.
	-تك ّلفهم قراء العبارات مقرونة بت� ُّأمل بال�صور الدالة عليها.
	-تعزّز ال�سلوكات الإيجابية :الم�ساعدة في �أعمال البيت ،ت�أدية الواجبات والمها ّم ،احترام كبار ال�سن
والوالدين ،محبة الخير للآخرين.
تُ�ساعِ ُد �آال ُء �أُ َّمها في ا ْل َب ْي ِت.
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5

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

ماذا ت َْحمِ ُل في َيدِكَ ؟

َو�ضَ ْعتُ ا ْل َحقي َب َة ت َْحتَ ا ْل َم ْك َت ِب.

َك ْيفَ حا ُل ِك يا َج َّدتي؟

َج ِّدي َي ْ�س َت ِحقُّ ا ْل َهدِ َّي َة.

	-تعر�ض المع ِّلمة جمل ال�س�ؤال والإجابة على
�أَ ْحمِ ُل في َيدي َهدِ َّيةً.
�أَ ْينَ َو�ضَ ْعتَ ا ْل َحقي َب َة؟
َّ
الطلبة من خالل بطاقات.
	-تقر�أها ب�صوت وا�ضح ومع ِّبر وم�سموع على
ْا�سمي َح َّ�سانٌ .
َمنْ َي ْ�س َت ِحقُّ ا ْل َهدِ َّي َة؟
الطلبة.
بِخَ ْي ٍر َوا ْل َح ْم ُد هللِ.
ما ْا�س ُمك؟َ
	-تد ّربهم على �إبراز �صوت اال�ستفهام في �أثناء
قراءة جمل ال�س�ؤال.
وتو�ضح لهم �أنها عالمة ترافق جملة ال�س�ؤال.
	-تلفت انتباههم �إلى العالمة(؟) في نهايات الجملّ ،
	-تبين لهم �أن الكلمات( :ماذا ،كيف� ،أينَ ،من ،ما) هي �أدوات اال�ستفهام وتكون في بداية الجملة.
	-تكتب الجملة الأولى :ماذا تحمل في يدك ،على ال�سبورة ،وتبين لهم �أداة اال�ستفهام(ماذا) وعالمته(؟).
 ِّتو�ضح لهم وجود جملة في
	-تكلفهم قراءة جمل العمودين ب�صوت وا�ضح ومعبر فردياً وجماعياً.
العمود الثاني تنا�سب العمود الأول في المعنى - .تق�سم َّ
الطلبة �إلى مجموعتين وتطلب من كل طالب
في المجموعة الأولى قراءة ال�س�ؤال ،ليكمل طالب �آخر جملة الإجابة في العمود الثاني ،وتكلفهما معاً قراءتها.
6

�أُ َر ِّك ُب ُج َم ًل َو�أَ ْق َر�أُ

�أَنا � أُ ِح ُّب ال ْ َخيْر َ لِغَيْري.
�أَن ْ َت ت ُ ِح ُّب لِغَيْرِ َك.
�أَن ْ ِت ت ُ ِحب ِّينَ لِغَيْرِ ِك.

1

	 -توجه المع ِّلمة َّ
الطلبة لقراءة كلمات تع ّلموها �سابقاً.
	-تلفت انتباههم لتت ّبع ال�سهم عند ال�شروع في تركيب الجملة.
حب الخير لغيري.
3
	-تحل التركيب الأول� :أنا �أُ ّ
توجه انتباههم �إلى ال�ضمائر� :أناِ � ،
أنت� ،أنتَ  ،من حيث �صيغة
	ّ -
المتك ّلم المفرد المذكر والم�ؤنث عند �إجراء تركيب الجمل.
نحب ،تحبين) مع تغير ال�ضمير في الجملة.
أحبّ ،
	-تب ّين لهم تغ ّير �صيغة الفعل الم�ضارع � ّ
 ير ِّكب َّ	-تك ّلف َّ
الطلبة الجمل ويقر�أونها فردياً وجماعياً.
الطلبة قراءة التركيب مع مراعاة الحركات.
 يك ّرر َّالطلبة قراءة الجمل مرات متعددة وهم ي�شيرون �إلى �أنف�سهم
		
	-يكتبون الجمل بعد تركيبها.
 ت�ؤ ّكد المع ِّلمة قيمة محبة الخير للآخرين.		
(�أنا) ولبع�ضهم (�أنتَ ).
2

7

�أَ ْق َر ُ�أ َو�أُ َل ِّونُ ا ْل َه ِد َّي َة ا َّلتي َعلَ ْيها َك ِل َم ٌة فيها َح ْرف

	-تذ ّكر المعلمة الطلبة بكلمات ت�شتمل على حرف �سبق لهم �أن
تعلموها وتحتوي على الحروف :ج ،ح ،خ.
	-تمنحهم وقتاً منا�سباً لت�أمل الكلمات المد ّونة على ال�صناديق.
	-تك ّلفهم التمييز بين الحروف :ج ،ح ،خ ،من حيث ال�شكل
والحركة المرافقة للحرف.
14

ج

َو

ح

خ

َو

َد َرج

�أَخْ َب َرني

ت َْ�س َت ِحقّ

وا ِجباتي

ُحقو ُقه

َج َّدتي

دا ِخلَها

َف َت َح

الْخَ ير

َجمي ًعا

ُي ِح ُّب ُه

�شَ ْيخ

	-تطلب �إليهم ت�سمية الحركة المرافقة لحروف التدريب ولفظ الحرف مع حركته.
	-تك ّلف الطلبة قراءة الكلمات والتلوين بح�سب المطلوب ب�ألوان مختلفة بح�سب الحرف.
وت�صوب الطلبة الآخرين.
	-تعزِّز الطلبة المجيدين
ّ
8

�أَ ْق َر ُ�أ َو�أُ َ�صنِّفُ ا ْل َكلِما ِت التَّال ِ َي َة َو ْف َق ا ْل ُمدود ِ
َكلِماتٌ فيها

و ي

ا
ا

َكلِماتٌ فيها

و

	-تمنح المع ِّلمة َّ
الطلبة وقتاً كافياً لت� ُّأمل الكلمات.
	-تب ّين لهم �أن هذه الكلمات وردت في الدر�س.
ُحقوق
قا َلتْ
َيقول
وا ِجبات
	-تطلب �إليهم تعيينها في فقرات الدر�س ،وقراءتها.
ُح ُ�ضور
ُ�س َعداء
	-تقر�أ الكلمات ب�صورة تُبرز فيها المدود ،ويردد
َّ
الطلبة بعدها فردياً وجماعياً.
	-تذ ِّكرهم بالفرق بين ال�صوت الطويل وال�صوت الق�صير.
	-تكلفهم قراءة (قالت) ثم البحث عن حرف الم ّد وت�سميته ،وكذلك بقية الكلمات بمدودها.
	-تك ّرر الطريقة نف�سها حتى يتقن َّ
الطلبة المد بالألف والواو والياء.
	-يكتبون الكلمات وفق الم ّد الذي تحتوي عليه.
	-تتابعهم المعلمة با�ستمرار وتوجههم.
9

َكلِماتٌ فيها

ي

ُم َع ِّل َمتي
َلذيذَة
�أُ ِّمي

�أُ َر ِّك ُب َكل ِ ٍ
ماتَ ،و�أَ ْق َر ُ أ�

	-تمنح المع ِّلمة َّ
الطلبة وقتاً كافياً لت� ُّأمل الحروف
والمقاطع.
	-تدرب الطلبة على التحليل ال�صوتي ال�شفهي للكلمات،
مثل :عملهَ :عـ َمـ ُلـ ـ ُه  4مقاطع ت�صفيق  4مرات
	 -واجباته :وا جِ ـ با ِتـ ـ ِه  5مقاطع ت�صفيق  5مرات  ،وهكذا..
	-تطلب �إليهم قراءة الحروف والمقاطع متفرقة بالحركات.
	-توجه َّ
الطلبة لتركيب الحروف مع االنتباه للحركات والمقاطع.
	-ت�ساعدهم في قراءة الكلمة مر ّكبة.
	-عند االنتهاء من تركيب الكلمات تقر�أها المع ِّلمة وير ّدد
َّ
الطلبة بعدها فردياً وجماعياً.
	-يكتب الطلبة الكلمات في الأماكن المخ�ص�صة.
	-توجههم �إلى الجل�سة ال�صحيحة عند الكتابة.
	-تتابعهم با�ستمرار وت�ص ّوب �أخطاءهم وتع ِّزز المجيدين منهم.
	-تحفّزهم لكتابة الكلمات غيباً تمهيداً لدر�س الإمالء.
15

َعـ َمـ ُلـ ـ ُه
َعـ َمـ ُلـ ُه

وا ِجـ با ُتـ ـ ُه
واجِ ـبا ُتـ ُه

�شَ ـ َكـ َرتْـ ني
�شَ ـ َكـ َرتْـني

�أَ َتـ ـعا َو نُ
�أَ َتـعا َونُ

َ�صـ ديـ قا تي

�أَخْ ـ َبـ َر ني
�أَخْ ـ َبـ َرني

َ�صـديـقاتي
ا�سـ تِغْـ را بٍ
بِ ْ
ِا�سـ ِتغْـرابٍ
ب ْ
بـِ �أَ دا ِء
بِـ�أَدا ِء
ت َْ�سـ َتـ ِحـ قْ
ت َْ�سـ َت ِـحـقْ

ُم ْلـ َتـ ز ِ ٌم
ُم ْلـ َتـ ِز ٌم
ُ�أ �سا عِـ ُد
�أُ ِ
�ساعـ ُد
بـِ دا ِخـ لـِ ـها
ب ِ
ِـداخـ ِلـها

تيب ا ْل َك ِل ِ
مات ِ أل ُ َك ِّو َن ُج َم ًل
� 10أُعي ُد َت ْر َ
	-ت�ساعد المع ِّلمة َّ
الطلبة في قراءة كلمات تع ّلموها �سابقاً.
	-تطلب �إليهم قراءة الكلمات في حال كونها غير مرتّبة،
وتدير نقا�شاً حول معناها غير مرتبة ،وت�س�أل :من يرتِّب
معنى مفيداً؟
لنا هذه الكلمات لتعطينا ً
	-ت�ستقبل �إجابات َّ
الطلبة وتوجهها.
	-ترتّب �أمامهم كلمات الجملة الأولى( :عاد والد ح�سان
من عمله).
تو�ضح لهم الفرق بين الجملة وهي غير مرتّبة وفي حال
	ّ -
ترتيب كلماتها.
	-تطلب �إليهم ترتيب بقية كلمات التدريب وكتابتها في
المكان المخ�ص�ص.
	-يقر�أ َّ
الطلبة الجمل مرتبة فردياً وجماعياً.
	-تلفت انتباههم �إلى �صيغة ال�س�ؤال في الجملة الخام�سة،
و�إلى الهمزة في الجملة الثانية.
	-ت�ؤ ِّكد المع ِّلمة القيم الإيجابية.

1

عا َد

َع َملِه ِ

َح َّ�س ٍان

وال ِ ُد

مِنْ

عا َد وال ِ ُد َح َّ�س ٍان مِنْ َع َملِه ِ
2

ن ََظ َر

ْ أُ
ال ْ�س َرة ِ

�أَ ْفرا ُد

ا ْل َهدِ َّية ِ

�إِلى

ال ْ�س َرة ِ ِ�إلى ا ْل َهدِ َّية ِ
ن ََظ َر �أَ ْفرا ُد ُْ أ
3

�أَبي

مِنْ

�أَ ْجلِنا

َي ْت َع ُب

�أَبي َي ْت َع ُب مِنْ �أَ ْجلِنا
4

�أَخْ ب ِ ْرني

ل ِ َمنْ

يا

ا ْل َهدِ َّي ُة

؟

ُبن ََّي

هذِه ِ

يا ُبن ََّي �أَخْ ب ِ ْرني ل ِ َمنْ هذِه ِ ا ْل َهدِ َّي ُة ؟

ال�صو َرة ِ ا ْل ُمنا� ِس َبة ِ
� 11أَ ْق َر ُ�أ َو�أَ ْكت ُُب ا ْل ُج ْملَ َة �أَ ْ�س َف َل ُّ
	-تمنح المعلمة ّ
الطلبة وقتاً كافياً لت� ُّأمل ال�صور والجمل.
	-تقر�أ الجمل ب�صوت مع ّبر وم�سموع ،وير ِّدد الطلبة
بعدها جماعياً.
	-تك ّلف عدداً من الطلبة قراءة الجمل ب�إتقان.
ُّ
وتدل على
	-تقر�أ الجملة الأولى (�أحترم الكبير)
�صورتها.
	-تك ّلفهم كتابة الجملة تحت ال�صورة الدالة عليها ،ثم
قراءتها.
	-تطلب �إليهم قراءة بقية الجمل وكتابتها �أ�سفل ال�صورة
الدالة عليها.
	 -ت�ساعدهم في التد ّرب عليها لدر�س الإمالء.
	-ت�ؤ ّكد القيم وال�سلوكات الإيجابية التي تت�ضمنها جمل
التدريب.
	-تقر�أ المعلمة الجمل وير ّدد الطلبة بعدها فردياً وجماعياً.
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�أُطي ُع وال ِ َد َّي.

�أَ ْح َترِ ُم ا ْلكَبي َر.

ال�صغيرِ.
�أَ ْع ِطفُ َعلى َّ

�أَ َّتب ِ ُع َت ْعليما ِت ا ْل ُم َع ِّل َمةِ.

س َّ
الثاني
َّ
الد ْر ُ
1

ِّ
الط ْف ُل ا ْل ُق ْد َوة

�أَ ْق َر ُ أ�

	-تمنح المعلمة الطلبة وقتاً كافياً لت�أمل ال�صور وا�ستيعاب
محتوياتها ،وكذلك العبارات المقابلة لكل �صورة.
	-تهيئة َّ
الطلبة ب�س�ؤالهم ع ّما يفعلونه عند ذهابهم في رحلة بعد
انتهائهم من تناول الطعام .وت�س�أل �أي�ضاً� :أين تُلقي الف�ضالت
بعد االنتهاء من الرحلة؟ كيف تت�ص ّرف �إذا �شاهدت �شخ�صاً
يلقي النُّفايات خارج �سلة المهمالت؟
للتو�صل �إلى عنوان الدر�س (الطفل القدوة).
	-ت�س�ألهم عن م�ضامين ال�صور
ُّ
تف�سر لهم معنى المفردات والعبارات الجديدة :القدوة ،ا�ستف�ساراتهم� ،أثار اهتمامي ،يرت�شف.
	ِّ -
	-ت�سرد لهم ق�صة تب ِّين �أهمية المحافظة على نظافة البيئة والأماكن الخا�صة والعامة.
	-تقر�أ كل فقرة من فقرات الدر�س قراءة مع ّبرة وب�صوت وا�ضح وم�سموع ،وير ِّدد الطلبة بعدها جماعياً.
	-قراءة فقرات الدر�س فقرة فقرة قراءة نموذجية بتلوين ال�صوت بما يتوافق مع المعنى ،ومتابعة انتباه
َّ
الطلبة با�ستمرار.
	-قراءة َّ
الطلبة فردياً لجمل التدريب قراءة محاكاة حتى يتقن الطلبة القراءة ب�شكل �صحيح.
	-توجيه بع�ض الأ�سئلة على كل فقرة لتنمية اال�ستيعاب ،مثل :مع َمن ذهب ح�سان لزيارة حديقة الحيوانات؟
ما الذي �أثار اهتمامه في الحديقة؟ لماذا تابع ح�سانُ الطف َل؟ �أين كانت �سلة المهمالت معلقة؟ ما العبارة
التي قالها ح�سان لوالدته؟ ماذا ر ّدت الأم؟
	�-إدارة حوار ونقا�ش حول ال�صور والفقرات لت�أكيد الأفكار والقيم واالتجاهات الإيجابية :عدم االبتعاد عن
الأهل ،المحافظة على البيئة ،التعاون والم�شاركة ،االنتباه ودقة المالحظة ،االقتداء بالأ�شخا�ص الإيجابيين.
1
2

�أَ ْق َر ُ�أ ُ َو�أَ�ضَ ُع

حيحة ِ
َح ْو َل َر ْمز ِ ْ إ
الِجا َبة ِ َّ
ال�ص َ

	-تذ ّكر المع ِّلمة َّ
الطلبة بكلمات �سبق لهم �أن
تع ّلموها.
توجههم �إلى ح ّل الجملة الأولى (زار ح�سان
	ِّ -
مع طالب �صفه حديقة الحيوانات).
	-تب ّين لهم �أهمية الربط بين الجملة والإجابة
التي تنا�سبها في المعنى.
	-تر�شدهم �إلى كيفية التوفيق بين معنى الجملة
والإجابة التي تنا�سبها باالعتماد على م�ضمون
الدر�س.

1

2

3

زا َر َح َّ�سانٌ َم َع طُ ّل ِب َ�صفِّهِ:
بَ .حدي َق َة ال َْح َي ِ
وانات
الَطْ فا ِل
َحدي َق َة ْ أ
ال�صغي ُر ا ْل َع�صي َر مِ َن:
ا ْرتَ�شَ فَ الطِّ فْلُ َّ
		
ال ْبرِي ِق
ب ِ ْ .إ
		
�أ .الْكو ِب
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جـ .ا ْل ُع ْل َبة ِ

تا َب َع َح َّ�سانٌ الطِّ ْف َل ب ِ َع ْي َن ْيه ِ َو ُه َو َي ْلتَف ِ ُت:
�أَ .يمي ًنا َو َي�سا ًرا

4

جـَ .مدي َن َة ا ْل َمالهي

بَ .يمي ًنا		

جـَ .ي�سا ًرا

�أَلْقى الطِّ فْلُ ا ْل ُع ْل َب َة الْفارِغَ َة في َ�سلَّة ِ ا ْل ُم ْه َم ِ
الت َوا ْلت ََحقَ :
ب .ب ِ َ�صفِّه ِ
�أ .ب ِ ُم َع ِّل َمتِه ِ
جـ .بِ�أُ ْ�س َرتِهِ.
		
		

	-تلف انتباههم �إلى الجملة كما وردت في الدر�س.
ح�سانٌ ) وتذ ِّكرهم بتنوين الفتح وتنوين ال�ض ّم.
	ّ -
توجههم لمالحظة التنوين في الكلمات( :يميناً وي�ساراًّ ،
 تن ِّبههم �إلى و�ضع الدائرة حول الرمز (�أ ،ب،واقتران باء الجر بالكلمات (بمع ِّلمته ،ب�صفِّه ،ب�أ�سرته).
جـ) ولي�س حول الكلمة - .تكلفهم قراءة الجملة بعد ح ّلها.
3

ل ا ْلفَرا َغ بِا ْل َكل ِ َمة ِ ا ْل ُمنا� ِس َبة ِ َو�أَ ْق َر ُ أ�
�أَ ْم َُ أ

	-تقر�أ المعلمة الكلمات�( :أُحافظ� ،ألقى� ،أتح َّدثُ ،
�أجابت� ،أ�شك ُر� ،أثا َر) وير ِّدد الطلبة بعدها.
	-تذ ّكرهم بورود هذه الكلمات في الدر�س وتطلب
منهم ا�ستخراجها من فقرات الدر�س مع جملها.
	-تطلب �إليهم مالحظة الحرف الأول في هذه
الكلمات وت�سميته والنُطق به مع الحركات.
	-ت�س�ألهم :هل هذه همزة و�صل �أم همزة قطع؟
 تقر�أ الجمل قبل ملء الفراغ ،وير ِّدد الطلبة بعدها جماعياً.		
	-تطلب �إليهم قراءة الكلمات مهموزة.
 ت�ساعدهم في ملء الفراغ.	-تعر�ض الجملة الأولى( :المعلمة عن ا�ستف�سارات الطلبة )...على ال�سبورة.
 تك ّلفهم كتابة بقية الجمل ،وتتابعهم با�ستمرار.		
 تك ّلفهم القراءة بالحركات فردياً وجماعياً.	 -يقر�أ َّ
الطلبة الجمل مرات متعددة فردياً وجماعياً مع �إبراز �صوت الهمزة.
4

�أَجا َب ِت ا ْل ُم َع ِّل َم ُة َع ِن ْا�ستِفْ�سارا ِت َّ
الطلَ َبةِ.
ِّ
أ�َ ْلقى
الط ْف ُل ا ْل ُع ْل َب َة ا ْلفار ِ َغ َة في َ�س َّلة ِ ا ْل ُم ْه َمال ِت.
أ�ُحاف ِ ُظ َعلى نَظا َفة ِ ال�شَّ ارِع ِ َوا ْل َحدي َقةِ.
�أَثا َر
ْاهتِمامي ُع ْ�صفو ٌر ُي َغ ِّر ُد َعلى ال�شَّ َج َرةِ.
دي.
أ�َت ََح َّدثُ بِ�أَ َدبٍ َم َع وال ِ ّ
�أَ�شْ ُك ُر َمنْ ُي َق ِّد ُم لي ِخ ْد َمةً.

1

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

2

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

3

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

4

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

5

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

6

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

ل ا ْلفَرا َغ بِا ْل َكل ِ َمة ِ ا ْل ُمنا� ِس َبة ِ َو�أَ ْق َر ُ أ�
�أَ ْم َُ أ

	-تقر�أ المعلمة الكلمات( :التحق ،انطلقت ،ابت�سم،
التفت ،ا�ستمع) ويقر�أ الطلبة بعدها.
	-تطلب �إليهم مالحظة ال�سكون على الحرف
الثاني في هذه الكلمات.
	-تب ّين لهم طريقة نطق الكلمات بو�صل الألف
بالحرف الثاني ال�ساكن من دون همزة.
	-ت�س�ألهم :هل هذه همزة و�صل �أم همزة قطع؟
	-تقر�أ الجمل قبل ملء الفراغ ،وير ِّدد الطلبة بعدها جماعياً.
	-تعر�ض الجملة الأولى( :ابت�سم الطفل ورك�ض نحو �س ّلة المهمالت )...على ال�سبورة.
	-ت�ساعدهم في ملء الفراغ بالكلمة المنا�سبة.
	-تك ّلفهم القراءة فردياً وجماعياً.
	-تك ّلفهم مل الفراغ ،وتتابعهم با�ستمرار.
	-يقر�أ َّ
الطلبة الجمل مرات متعددة فردياً وجماعياً.
ا ْبت ََ�س َم
ْا�س َت َم َع
ا ْلت ََح َق
ا ْل َت َفتَ
ان َْطلَق َْت

1

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

2

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

3

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

4

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

5
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..............................................

ِّ
الط ْف ُل َو َر َك َ
�ض ن َْح َو َ�س َّلة ِ ا ْل ُم ْه َمال ِت.
َّ
الطال ِ ُب بِا ْنتِبا ٍه لِ�شَ ْرح ِ ا ْل ُم َع ِّل َمةِ.
ِّ
ال�صغي ُر بِ�أُ ْ�س َرتِهِ.
الط ْف ُل َّ
َح َّ�سانٌ َيمينًا َو َي�سا ًرا َق ْب َل �أَنْ َيق َْط َع ال�شَّ ار ِ َع.
�آال ُء ن َْح َو �أُ ِّمها في َحدي َقة ِ ْ أَ
ال ْطفا ِل.

5

�أُ َر ِّك ُب َو�أَ ْق َر ُ�أُ ،ث َّم �أُ َ�صنِّفُ ا ْل َكلِما ِت في ا ْل َج ْد َو ِل َكما في ا ْلمِثا ِل

	-تمنح المع ِّلمة َّ
الطلبة وقتاً كافياً لت� ُّأمل الحروف والمقاطع والمثال.
	-تذ ّكرهم بهمزتي الو�صل والقطع.
	-تطلب �إليهم قراءة الحروف والمقاطع متفرقة بالحركات.
	-توجههم نحو التمييز بين همزة الو�صل وهمزة القطع في
�أثناء القراءة والكتابة.
	-توجه َّ
الطلبة لتركيب الحروف مع االنتباه للحركات والمقاطع.
	-ت�ساعدهم في قراءة الكلمة مر ّكبة.
	-عند االنتهاء من تركيب الكلمات تقر�أها المع ِّلمة وير ّدد
َّ
الطلبة بعدها فردياً وجماعياً.
	-ي�صنّف الطلبة الكلمات في الأماكن المخ�ص�صة.
	-توجههم �إلى الجل�سة ال�صحيحة عند الكتابة.
	-تتابعهم با�ستمرار وت�ص ّوب �أخطاءهم وتعزِّز المجيدين منهم.
	-تحفّزهم لكتابة الكلمات غيباً تمهيداً لدر�س الإمالء.
6

َو �أَ َكـ َل
َو�أَ َكـ َل

َو ْا�سـ َتـ َمـ ـ َع
َو ْا�سـ َتـ َمـ َع

َو ْا�سـ تَخْ ـ َد َم
َو ْا�سـتَخْ ـ َد َم

َو �أُ ْلـ قي
َو�أُ ْلـقى

َو ْاعـ َتـ َذ َر
َو ْاعـ َتـ َذ َر

َو �أَ �ضا َف
َو�أَ َ
�ضاف

َو ِ�إ ْنـ �سا ن
َو�إِ ْنـ�سان

وا ْلـ َتـ َفـ تَ
وا ْلـ َتـ َفـتَ

َوا ْنـ َطـ َلـ َق
َوا ْن َـطـلَـ َق

َو �أُ ْ�صـ ـغي
َو�أُ ْ�صـغي

َوا ْلـ َتـ َحـ َق
َوا ْلـ َت َـحـ َق

َو �أَ�شْ ـ َر ُب
َو�أَ�شْ ـ َر ُب

َكلِماتٌ َت ْب َد�أُ ب ِ َه ْم َزة ِ َق ْط ٍع �أَ ْلف ُُظها

�أَ َك َل
�أُ ْلـقي
�أَ َ
�ضاف

�أُ ْ�صـغي
�أَ�شْ ـ َر ُب
�إِ ْنـ�سان

َت ْب َد�أُ ب ِ َه ْم َز ٍة َو ْ�صلٍ ال �أَ ْلف ُُظها

ْا�س َت َم َع
ْا�سـتَخْ ـ َد َم
ْاعـ َتـ َذ َر

ا ْلـ َت َـحـ َق
وا ْل َت َفتَ
ا ْن َـطـلَـ َق

�أَ ْق َر ُ�أ َو�أَ ْكت ُُب في ا ْل َج ْد َو ِل َكل ِ ٍ
مات فيها

	-تمنح المعلمة الطلبة وقتاً كافياً لت�أمل الكلمات.
	-تقر�أ الكلمات مرات متعددة ب�صوت وا�ضح
�إِ ْبريق
وم�سموع ،وير ِّدد الطلبة بعدها.
�إِنْ�سان
	-تن ّبههم �إلى �شكل(�آ) و�صوتها ،وكذلك �إلى �شكل
الهمزة و�صوتها.
تو�ضح لهم الفرق بين همزة الم ّد وهمزة القطع.
	ّ -
ت�شجع الطلبة على قراءة الكلمات وكتابتها في الأماكن المنا�سبة والمخ�ص�صة لها بح�سب نوع الهمزة والحركات
	ّ -
المرافقة لهمزة القطع - .تتابعهم با�ستمرار وت�ص ّوبهم - .تك ّلفهم قراء الكلمات مقرونة بالحركات.
آ�
�آلة
ُق ْر�آن

7

�أَ
�أَ ْقالم
�أَ ْرنَب

�أُ
�أُخْ ُطبوطـ
�أُ ْ�صغي

�إِ

�أُ َر ِّك ُب َو�أَ ْق َر ُ أ�

	-تلفت انتباههم لتت ّبع ال�سهم عند ال�شروع في
تركيب الجملة.
	-تقر�أ الجمل والكلمات الواردة في التدريب وير ِّدد
الطلبة بعدها فردياً وجماعياً.
	-تحل التركيب الأول� :أريد �أن �أ�شرب دواء ال�سعال.
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1

ال�سعا ِل.
�أُري ُد �أَنْ َ�أ�شْ َر َب َدوا َء ُّ

2

�أُري ُد �أَنْ َ�أ ْذ َه َب �إِلى ا ْل َم ْد َر َ�سة ِ باك ِ ًرا.

ء
ماء
َدواء

توجه انتباههم �إلى التركيب� :أريد �أن ،والفعل الم�ضارع المهموز الأول� :أ�شرب� ،أقر�أ� ،أذهب ،عند �إجراء
	ّ -
تركيب الجمل - .تب ّين لهم تغ ّير حركة �آخر الفعل الم�ضارع في الجملة بعد �إدخال (�أنْ ).
 ير ِّكب َّ	-تك ّلف َّ
الطلبة الجمل ويقر�أونها فردياً وجماعياً.
الطلبة قراءة التركيب مع مراعاة الحركات.
 يك ّرر َّالطلبة قراءة الجمل مرات متعددة.
		
	-يكتبون الجمل بعد تركيبها.
	-ت�ؤ ّكد المع ِّلمة قيمة القيام بال َمها ّم والواجبات في �أوقاتها.
8

�أَ ِ
�ص ُل بِا ْل َكل ِ َمة ِ ا ْل ُمنا� ِس َبةَِ ،و�أَ ْكت ُُب

	-تذ ِّكر المعلمة الطلبة ب�ألـ القمرية و�ألـ ال�شم�سية.
	-تقر�أ المعلمة الكلمات كما هي م ّرتين.
	-تختار الكلمة الأولى(حديقة) وتقر�أها ويقر�أ
الطلبة بعدها.
ال�صفِّ
َحدي َق ُة ا ْل َح َيوانا ِت
غُ ْر َف ُة َّ
	-ت�ساعد طالباً في اختيار الكلمة التي تنا�سبها
ُع ْل َب ُة ا ْل َع�صيرِ
َحقي َب ُة َّ
الطال ِ ِب
من العمود الثاني (الحيوانات).
ُم َع ِّل َم ُة ال ِّر ِ
يا�ض َّيا ِت
َ�س َّل ُة ا ْل ُم ْه َمال ِت
تو�ضح لهم من خالل الحوار ما ُينطق في
	ّ -
الكلمات( :الع�صير ،المهمالت ،الحيوانات).
	-تب ّين لهم وجود ال�سكون على حرف الالم في الكلمات - .يقر�أ طالب �آخر (حديقة الحيوانات)،
 تد ّون المعلمة التركيب على ال�سبورة.		
وتطلب من الطلبة تكرار ترديد التركيب.
تو�ضح لهم بال�صوت طريقة
تو�ضح لهم طريقة قراءة كلمة (الحيوانات) وت�س�ألهم عن نوع �ألـ فيهاّ - .
	ّ -
قراءة �ألـ القمرية في الكلمة ،ويردد الطلبة بعدها - .تك ِّلفهم قراءة التركيب بعد و�صله ،ثم كتابته في
المكان المخ�ص�ص - .تك ّرر الطريقة نف�سها في كلمات العمود الأي�سر ،مع تنبيههم �إلى الحرف الم�ش ّدد في
ال�صفّ ،
الطالب) - .ت�ؤ ّكد عليهم لفظ كلمة ال�شّ م�س /القمر ،وتربطها ب�ألـ.
الكلمات( :ال ّريا�ضياتَّ ،
َحدي َق ُة
ُع ْل َب ُة
َ�س َّل ُة

9

ا ْل َع�صيرِ
ا ْل ُم ْه َمال ِت
ا ْل َح َيوانا ِت

ال ِّر ِ
يا�ض َّيا ِت
ال�صفِّ
َّ
َّ
الطال ِ ِب

غُ ْر َف ُة
َحقي َب ُة
ُم َع ِّل َم ُة

1

1

2

2

3

3

ال�ص َو َر َو�أُ ْكمِ ُل ا ْل ُج َم َل التَّال ِ َي َة
�أُال ِح ُظ ُّ

	-تمنح المعلمة ّ
الطلبة وقتاً كافياً لت� ُّأمل ال�صور والجمل.
	-تطلب �إليهم و�صف ال�صور وت�سمية محتوياتها.
�أَ ْل َتفِتُ َيمينًا َو َي�سا ًرا َق ْب َل َ�أنْ �أقطع
	-تذ ِّكرهم بعبارات وردت في الدر�س تتعلق بال�صور.
�أُحا ِف ُظ َعلى نَظا َف ِة مدينتي .
	-تقر�أ الجمل ب�صوت مع ّبر وم�سموع ،وير ِّدد الطلبة
�أَ َّت ِب ُع ال َّت ْع ِ
ليمات َو�أُحا ِف ُظ َعلى النِّظا ِم في
َ
َ
َ
ْ
�أ ْ�س َت�أ ِذنُ َق ْب َل �أنْ �أتحدث .
بعدها جماعياً.
	-تك ّلف عدداً من الطلبة قراءة الجمل ب�إتقان.
	-تقر�أ الجملة الأولى (�ألتفت يميناً وي�ساراً قبل �أن �أقطع ال�شارع) ُّ
وتدل على �صورتها.
تو�ضح لهم الأفعال الم�ضارعة التي تبد�أ بهمزة القطع.
	ّ -
	-تك ّلفهم �إكمال الجمل بداللة ال�صورة ،ثم قراءتها.
1
2

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

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

3
4

ال�شارع .

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

غرفة

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

ال�صف .

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

	-تطلب �إليهم �إكمال بقية الجمل وكتابتها �أ�سفل ال�صورة الدالة عليها ،ثم قراءتها.
	 -ت�ساعدهم في التد ّرب عليها لدر�س الإمالء.
	-ت�ؤ ّكد القيم وال�سلوكات الإيجابية التي تت�ضمنها جمل التدريب� :آداب المرور ،المحافظة على النظافة،
اتباع التعليمات واال�ستئذان.
	-تقر�أ المعلمة الجمل وير ّدد الطلبة بعدها فردياً وجماعياً.
1

اال�سمِ
�أَ ْق َر ُ�أ َو�أُال ِح ُظ �أ َ ْق�سا َم ْ

	-تم ّهد المعلمة للدر�س بالطلب من الطلبة ذكر �أ�سماء �أ�شقائهم.
	-ت�س�أل المعلمة:
	-ما هي الحيوانات التي تعي�ش معك في البيت؟ (قط ،كلب ،خروف.)....
	�-س ِّم ثالثة �أ�شياء موجودة في غرفة ال�صف( .لوح ،مقعد� ،شباك ،باب.)....
	-ماذا يوجد في حديقة المدر�سة؟ (زهرة� ،شجرة ،ع�شب.)....
	-تبين لهم �أ َّن الكلمات /الألفاظ التي ذكروها هي �أ�سماءُّ ،
وتدل على معنى.
ّ
ن�ستدل بوا�سطتها على اال�سم من بين كلمات اللغة العربية،
تو�ضح لهم الطريقة التي
	-با�ستخدام البطاقاتّ ،
ب�أن تطلب منهم:
	�-إدخال الـ التعريف على الكلمة :قط :القط ،لوح :اللوح ،ع�شب :الع�شب...
قطٍ ،
	�-إ�ضافة �أحد �أ�شكال التنوين الثالثة :قطٌّ :
قط ،قطاً.
	-لبيان �أق�سام اال�سم ،تعر�ض عليهم الأ�سماء في العمود الأول ،وتب ّين لهم �أنها �أ�سماء �إن�سان ،منها ما ُّ
يدل على
�إن�سان مذ ّكر ،ومنها ما ُّ
يدل على �إن�سان م�ؤنث.
	-بالطريقة نف�سها تبين ما ُّ
يدل من الأ�سماء على الحيوان والنبات والجماد والمكان والزمان وال�صفة.
	-تدرب الطلبة على قراءة كلمات الن�شاط جماعيا وزمريا وفرديا.
	-تكلفهم ب�إ�ضافة �ألـ التعريف لكلمات التدريب ،و�إ�ضافة التنوين ب�أ�شكاله الثالثة.
2

�أَ ْكت ُُب َت ْح َت ُك ِّل �صو َر ٍة� :إِنْ�سان� ،أَ ْو َح َيوان� ،أَ ْو نَبات �أَ ْو َجماد َ�أ ْو َمكان .

	� -أكتب تحت ك ِّل �صورة� :إن�سان� ،أو حيوان� ،أو نبات� ،أو
جماد� ،أو مكان.
	-تمن الطلبة وقتاً كافياً لت� ُّأمل ال�صور والمقارنة بينها.
	-تطلب منهم ت�سمية ال�صور.
	-ت�ساعدهم في ت�صنيفها بح�سب �أق�سام اال�سم.
	-يكتب الطلبة م�س ّمى ال�صورة في المكان المخ�ص�ص،
ويكتبون ت�صنيفها بح�سب �أق�سام اال�سم.
	-يقر�أ الطلبة ما كتبوه تحت ال�صور فردياً وجماعياً.
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َجماد

نَبات

َح َيوان

�إِنْ�سان

َجماد

نَبات

َمكان

َح َيوان

َمكان

3

الَ ْ�سما َء التَّال ِ َي َة في ا ْل َج ْد َو ِل
�أَ ْق َر ُ�أ َو�أُ َ�صنِّفُ ْ أ
�إِنْ�سان

َح َيوان

نَبات

َجماد

َمكان

ِ�صفَة

	-تقر�أ المعلمة الكلمات ،وير ِّدد الطلبة بعدها.
ف�سر
	-ت�س�ألهم :هل هذه الكلمات �أ�سماء �أم ال؟ ّ
َج ِّدي ا ْل َك ْنغَر �إِجا�ص َ�سرير ُم ْ�ستَ�شْ فى ُمفيد
�إجابتك.
ِ
ِ
َكثير
َم ْك َت َبة
فيل باذنْجان طائ َرة
خَ َّباز
يف�سر الطلبة �إجاباتهم ب�إلحاق �ألـ التعريف
	ِّ -
والتنوين ب�أ�شكاله للكلمات.
 تك ّلفهم ت�صنيف الأ�سماء بما يدل عليه اال�سم من	-تذ ّكرهم ب�أق�سام اال�سم ،وتطلب منهم ذكرها.
�إن�سان �أو حيوان� ،أو نبات� ،أو جماد� ،أو مكان� ،أو �صفة ،وكتابتها في المكان المخ�ص�ص للكتابة.
	-تطلب �إليهم قراء الكلمات بح�سب ت�صنيفاتها - .تتابعهم با�ستمرار وت�ص ّوبهم.
4

اال�سمِ ا ْل ُمنا� ِس ِب
ال�ص َو َر َو�أَ ْم َُ أ
�أُال ِح ُظ ُّ
ل ا ْلفَرا َغ ب ِ ْ

	-تمنح المعلمة الطلب َة وقتاً كافياً لت� ُّأمل ال�صور
واكت�شاف محتوياتها.
	-تقر�أ المعلمة الجمل وير ِّدد الطلبة بعدها.
َي ْم�شي َح َّ�سانٌ َعلى الر�صيف .
	-تح ّل الجملة الأولى( :يم�شي ح�سان على الر�صيف).
َق َطف َْت �آال ُء َح َّب َة تفاح
.
تو�ضح لهم العالقة بين الجملة وال�صورة والكلمة
	ّ -
َي ْ�س َب ُح التم�ساح في مِياه ِ ال َّن ْهرِ.
التي ت ّمت بها الجملة.
َي ْح ُرثُ الفالح
ْالأَ ْر َ
�ض.
	-تك ّلفهم ح ّل بقية الجمل .تلفت انتباههم �إلى �أن
َي ْل َع ُب الأطفال في ا ْل َحدي َقةِ.
الكلمات التي ت ّممنا بها الجمل هي �أ�سماء.
تو�ضح لهم �أ�سباب معرفتنا �أنها �أ�سماء - .تعر�ض عليم ال�صور من دون ترتيب وتطلب منهم قراءة
	ّ -
 يقر�أ الطلبة الجمل جميعها بعد ملء الفراغ - .تعزّز الطلبة		
الجملة الدالة على ال�صورة.
وتوجه الطلبة الآخرين وت�ص ّوب �إجاباتهم.
المجيدينّ ،
1

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

2
3

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

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

4
5

5

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

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

تيب ا ْل َك ِل ِ
مات ِ ُأل َك ِّو َن ُج َم ًل
�أُعي ُد َت ْر َ

	-تذ ِّكر المعلمة الطلبة بكلمات �سبق لهم �أن تعلموها في الدر�س.
	-تقر�أ الكلمات في حال كونها غير مرتّبة ،وير ِّدد
الطلبة بعدها.
َجلَ َ�س َح َّ�سانٌ َيت ََح َّدثُ َم َع �أُ ِّمهِ.
نَظا َفة ِ
َعلى
نُحا ِف َظ
َعلَ ْينا
َبلَدِنا �أَنْ
	-تحفِّزهم لترتيبها وتكوين جملة مفيدة.
وتوجههم وتع ّززهم ،وت�صحح الأخطاء.
َعلَ ْينا �أَنْ نُحا ِف َظ َعلى نَظا َفة ِ َبلَدِنا.
	-ت�ستقبل �إجابات الطلبة ِّ
	-يقر�أ َّ
الطلبة الجمل مرتبة فردياً وجماعياً.
	-ت�ؤ ِّكد القيم وال�سلوكات الإيجابية :احترام الوالدين ،المحافظة على نظافة البيئة ،االقتداء بالأ�شخا�ص
الإيجابيين في �سلوكهم.
1

2
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َجلَ َ�س

َيت ََح َّدثُ

�أُ ِّمه ِ

َح َّ�سانٌ

َم َع

ا ْل َو ْح َد ُة َّ
الثان ِ َي ُة

�أَ ْخالقي
الأهداف العامة

	-يتحدث ويح�سن اال�ستماع �إلى حكاية الهاتف النقّال.
	 -يقر�أ ن�ص �أنا مهذّب ويجيب عن �أ�سئلة اال�ستيعاب.
	 -يتب ّين �آداب الحديث والتعامل مع الأ�صدقاء.
	 -يحر�ص على التحلي بمكارم الأخالق.
يحب �أفراد �أ�سرته ويتعاون معهم.
	ّ -
	 -يعتمد على نف�سه للقيام ب�أعماله.
	 -يثق بنف�سه ويتبين دوره في الأ�سرة.
	 -يبادر لم�ساعدة الآخرين.
	 -يتب ّين حقوق الجار ويحر�ص على مراعاتها.
	 -يحفظ الن�شيد.
	 -يقر�أ ويجيب عن الأ�سئلة معتمداً على المعنى.
	 -يملأ الفراغ في الجمل معتمداً على المعنى.
	 -ي�صل بين الجمل معتمداً على المعنى.
	 -يركب كلمات من حروف ومقاطع.
	 -يم ّيز الحروف� :س� ،ص ،ط ،ت.
	 -يميز �أنواع التنوين :ال�ضم والفتح والك�سر.
	 -يعيد ترتيب الكلمات ليك ّون جم ً
ال.
	 -يعيد ترتيب الجمل ليك ّون فقرة.
	 -يم ِّيز �ألـ التعريف على همزتي القطع والو�صل الم ّدة.
	 -يم ِّيز بين همزتي القطع والو�صل.
	 -ي�ستخدم الفعل الم�ضارع الذي يبد�أ بهمزة قطع.
	 -ي�ستخدم �أ�سلوب النفي بال ا�ستخداماً �سليماً.
	 -ي�ستخدم الفعل الما�ضي مع تاء الت�أنيث ال�ساكنة.
	 -يتبين الفعل والعالمات الدالة عليه.
	 -يميز بين الفعل واال�سم.
	 -ي�ستخدم �ضميري الغائب :هو ،هي.
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1

اال�س ِتما ُع
ا ْل ُمحا َد َث ُة َو ْ

ا ْلهات ِ ُف ال َّن ّقالُ
َح َّ�سانٌ َي ْم�شي َعلى ال َّر�صي ِف قاد ِ ًما مِنْ َب ْي ِت
َج ِّدهِ .ا ْلتَقى ب ِ ِطف ٍْل في مِ ْثلِ � ِس ِّنهَِ .ح َّيا ُه
َو َت َع َّر َف َعلَ ْيهَِ ،و َع َر َف �أَ َّن ُه جا ٌر َجدي ٌد َي ْ�س ُكنُ
في ا ْل َح ِّي ا ْلقَري ِب .قا َل َح َّ�سانٌ � :أَ ْه ًل ب ِ َك
يا زِيا ٌدَ َ ،ن ْلتَقي َغ ًدا في ا ْل َم ْد َر َ�سةِ.
َم�شى زِيا ٌد َو ُه َو َي ْل َع ُب بِهاتِفِه ِ ال َّنقَّا ِل،
َو َل ْم َي ْن َتب ِ ْه ل ِ َّ
لطري ِقَ .ز ِلق َْت َق َد ُم ُه،
الَ ْر ِ
�ض َي َت َ�أ َّل ُم� .أَ ْ�س َر َع َح َّ�سانٌ
َو َو َق َع َعلى ْ أ
ل ِ ُم�سا َع َدتِهَِ .ر�أى َح َّ�سانٌ هاتِفَ زِيا ٍد َعلى
الَ ْر ِ
�ض ،ا ْل َتق ََط ُه َو َق َّر َر �أَنْ ُيعي َد ُه �إ ِ َل ْيه ِ في
ْأ
ا ْل َم ْد َر َ�سةِ.
	-ت�سرد على �أ�سماعهم ق�صة تتح ّدث عن فوائد الهاتف واال�ستخدام ال�سليم له.
	-تعر�ض المع ِّلمة �صور التدريبِّ ،
وتو�ضح للطلبة �أن ك َّل �صورة تع ّبر عن فكرة /حدث.
	-توزّع �صور التدريب على مجموعات وتطلب من كل مجموعة التعبير عنها.
	-تطرح �أ�سئلة على كل �صورة ،مثل� :أين كان ح�سان يم�شي؟ َمن التقى في الطريق؟ �أين ي�سكن؟ كيف ح ّيا
ح�سان �صديقه زياد؟ لماذا وقع زياد على الأر�ض؟ ماذا فعل ح�سان بهاتف زياد؟ �صف �شعور زياد عندما
لح�سان؟ لماذا؟
افتقد هاتفه النّقال؟ كيف اعتذر زياد ّ
	-توجههم نحو ا�ستخدام العبارات� :أه ً
ٍ
بطفل� ،أعتذر� ،أنا �آ�سف ،لن �أت�س ّر َع� ،أرجوك �أنْ تقب َل؟،
ال بك ،التقى
ق ّرر �أن ُيعي َده.
	-ترتب المجموعات بح�سب ت�سل�سل الأحداث ،وتكلفهم التعبير عنها بالت�سل�سل.
	-تروي �أحداث ق�صة الهاتف النقّال للطلبة وي�ستمعون �إليها بانتباه.
	-تك ّرر رواية الق�صة مع توجيه انتباههم للعبارات التي �سبق توجيههم لالنتباه لها.
للتحدث ع ّما �أعجبهم في الق�صة.
	-تتيح المجال للطلبة
ُّ
	-تثبيت مفهوم ال�صداقة ،والمحافظة على الجار وم�ساعدة الآخرين.
24

َو َ�ص َل زِيا ٌد َب ْي َت ُهَ ،و َت َذ َّك َر هات ِ َف ُه َو َظنَّ �أَ َّن
َح َّ�سانًا �سا َع َد ُه ل ِ َي ْ�أخُ َذ ُه مِ ْن ُهَ .غ ِ
�ض َبَ ،و َل ْم
ال�صبا َح ل ِ ُيقاب ِ َل
َي ْ�س َت ِطعِ ال َّن ْو َم َو ُه َو َي ْن َت ِظ ُر َّ
َح َّ�سانًا في ا ْل َم ْد َر َ�سة ِ َو َي ْ�ستَعي َد هات ِ َف ُه.
�شَ َع َر زِيا ٌد بِال َّن َدم ِ عِ ْن َدما َر�أى َح َّ�سانًا في
ا ْنتِظارِه ِ عِ ْن َد با ِب ا ْل َم ْد َر َ�سة ِ َو َي ْر ُك ُ
�ض ن َْح َو ُه
ل ِ ُيعي َد َل ُه ا ْلهاتِفَ ال َّنقَّا َل .قا َل زِيا ٌد� :أَ ْع َتذِ ُر،
�أَنا �آ� ِسفٌ �َ ،أ َ�س�أْتُ َّ
الظنَّ ب ِ َكَ .لنْ َ�أ َت َ�س َّر َع في
ا ْل ُح ْكمِ َعلى �أَ َح ٍد َب ْع َد ا ْل َي ْومِ� .أَ ْر َ
جوك َ�أنْ َت ْق َب َل
َ�صدا َقتي.
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س َْ
األ َّو ُل
َّ
الد ْر ُ
1

�أَنا ُم َهذ ٌَّب

�أَ ْق َر ُ أ�

	-تمنح المعلمة الطلبة وقتاً كافياً لمالحظة ال�صور والجمل
وت�أملها وا�ستيعاب محتوياتها.
للتو�صل �إلى عنوان الدر�س (�أنا مه ّذب).
	-ت�س�ألهم عن م�ضامين ال�صور ُّ
وح�سن التعامل
	-ت�سرد على �أ�سماعهم ق�صة عن محبة الوالدين ُ
معهما ،وت�ستثمر الدر�س ال�سابق في الحديث عن نظافة
البيئة .ثم تدير حواراً حول �صورة التدريب ،وتطرح �أ�سئلة من
ح�سان والديه؟ �أين ي�ضع النفايات؟ كيف ُيعامل �أ�صدقاءه وجيرانه؟
مثل :كيف ُيعامل ّ
	-تقر�أ كل فقرة من فقرات الدر�س قراءة مع ّبرة وب�صوت وا�ضح وم�سموع ،وير ِّدد الطلبة بعدها جماعياً.
	-قراءة فقرات الدر�س فقرة فقرة قراءة نموذجية بتلوين ال�صوت بما يتوافق مع المعنى ،ومتابعة انتباه
َّ
الطلبة با�ستمرار.
	-قراءة َّ
الطلبة فردياً لجمل التدريب قراءة محاكاة حتى يتقن الطلبة القراءة ب�شكل �صحيح.
	-توجيه بع�ض الأ�سئلة على كل فقرة لتنمية اال�ستيعاب.
	-تنبيه الطلبة �إلى بع�ض العبارات والتراكيب اللغوية :ال �أقاطعهما ،ال �أُلقي ،ال �ألعب في ال�شارع ،ال �أذكره
ب�سوء� ،أ�ساع ُد� ،أ�ض ُع� ،أُ�صغي
	�-إدارة حوار ونقا�ش حول ال�صور والفقرات لت�أكيد الأفكار والقيم واالتجاهات الإيجابية :احترام الوالدين
والجيران ،المحافظة على البيئة� ،آداب الطريق ،م�سامحة الآخرين وم�ساعدتهم ،عدم اال�ستهزاء بالآخرين.
1
2

�أَ ْق َر ُ�أ ُ َو�أَ�ضَ ُع

حيحة ِ
َح ْو َل َر ْمز ِ ْ إ
الِجا َبة ِ َّ
ال�ص َ
1

�أُ ْح� ِسنُ ِ�إلى جيراني َوال �أُ�ؤْذيه ِ ْم:
ب .بِا ْلف ِ ْعلِ
		
�أ .بِا ْل َق ْو ِل

	-تذ ّكر المع ِّلمة َّ
الطلبة بكلمات �سبق لهم �أن تع ّلموها.
توجههم �إلى ح ّل الجملة الأولى.
	ِّ -
�أَ ْع َم ُل ما ُي ْر�ضي:
	-تب ّين لهم �أهمية الربط بين الجملة والإجابة
ب .وال ِ َدتي
�أ .والِدي
التي تنا�سبها في المعنى.
	-تلفت انتباههم �إلى الجملة كما وردت في الدر�س.
�أَ ْحف َُظ غي َب َة َ�صديقي َوال:
	-تُن ّبههم �إلى الأفعال الم�ضارعة المبدوءة بهمزة:
�أ� .أَ ْه َز�أُ بِه ِ
ب� .أَ ْذ ُك ُر ُه بِما َي ْك َر ُه
�أُح�سن� ،أعم ُلُ � ،
أحفظ
	-تن ِّبههم �إلى و�ضع الدائرة حول الرمز (�أ ،ب ،جـ) ولي�س حول الكلمة.
	-تكلفهم قراءة الجملة بعد ح ّلها.

جـ .ب ِ َق ْولٍ �أَ ْو ف ِ ْعلٍ

2

جـ .والِدي َووال ِ َدتي

3
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جـَ .جمي ُع ما ُذك ِ َر

3

ل ا ْلفَرا َغ بِا ْل َكل ِ َمة ِ ا ْل ُمنا� ِس َبة ِ َو�أَ ْق َر ُ أ�
�أَ ْم َُ أ
�أَ�ضَ ُع النُّفايا ِت

في ْالأَماك ِ ِن ا ْل ُمخَ َّ�ص َ�صةِ.

	-تقر�أ المعلمة الكلمات( :اعتذاره ،النُّفايات،
النّا�س ،الأخالق ،ير�ضيه) وير ِّدد الطلبة بعدها� 2 .أُطي ُع والِدي َو َ�أ ْع َم ُل ما ُي ْر�ضي ِه .
	-تذ ّكرهم بورود هذه الكلمات في الدر�س وتطلب
َ
ُ
ِ
ِ
منهم ا�ستخراجها من فقرات الدر�س مع جملها� 3 .أ�سام ُح َ�صديقي َو�أ ْق َب ُل ْاعتذا َر ُه .
	-تعر�ض الكلمات نف�سها على بطاقات وتطلب من � 4أَ ْحرِ ُ�ص َعلى َمكارِم ِ ْ أ
الَخْ القِ .
الطلبة قراءتها.
	-ت�ساعدهم في ح ّل الجملة الأولى�( :أ�ض ُع النفايات في الأماكن المخ�ص�صة).
	-تقر�أ الجملة وير ّد الطلبة بعدها فردياً وجماعياً.
التو�صل �إلى الكلمة التي �سيملأون بها الفراغ وعالقتها بمعنى الجملة.
	-ت�ساعدهم في
ّ
	-تك ِّلفهم حل بقية الجمل وتتابعهم با�ستمرار.
	-تقر�أ المعلمة الجمل بعد ح ّلها ويقر�أ الطلبة بعدها.
	-ت�ساعدهم في ملء الفراغ.
	-تك ّلفهم القراءة بالحركات فردياً وجماعياً.
	-ت�ؤ ّكد ال�سلوكات الإيجابية التي تت�ضمنها الجمل.
1

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

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

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

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

4

ل ا ْلفَرا َغ بِا ْل َكل ِ َمة ِ ا ْل ُمنا� ِس َبة ِ َو�أَ ْق َر ُ أ�
�أَ ْم َُ أ
�أَ ْل َع ُب في ال�شَّ ارِعِ.
�أَ ْذ ُك ُر
َ�صديقي بِ�سو ٍء.
�أُ ِ
قاط ُع وال ِ َد َّي َو ُهما َيت ََح َّدثانِ.
أ�َ ْه َز ُ�أ بِالآخَ رينَ .
ال�س َّيا َرةِ.
أ�َ ْرمي �شَ ْيئًا مِنْ ناف ِ َذة ِ َّ
أ�ُخا ِلفُ َت ْعليما ِت ُم َع ِّل َمتي.

	-تذ ّكر الطلبة بكلمات �سبق لهم تع ُّلمها في الدر�س.
	-تقر�أ الأفعال الم�ضارعة في العمود الأي�سر.
2
	-تلفت انتباههم �إلى الحرف(ال) الذي يت�ص َّدر كل جملة.
	-تح ّل الجملة الأولى( :ال �ألعب في ال�شارع).
3
	ّ -
ألعب).
تو�ضح لهم معنى النفي من خالل المقطع( :ال � ُ
4
	-تبين لهم �أن المقطع يت�ألف من (ال) والفعل الم�ضارع.
5
	-ت�ساعدهم في قراءة جمل الدر�س.
	-تن ّبههم �إلى اختيار الكلمة المنا�سبة للمعنى عند
6
ملء الفراغات.
	-تتجول بينهم وتعزّز المجيدين وت�ص ّوب الطلبة الآخرين.
	-تقر�أ المعلمة الجمل بعد انتهائهم من الح ّل وير ّدد الطلبة بعدها.
	-ت�ؤ ّكد القيم الإيجابية التي تت�ضمنها جمل الدر�س.
	-تطلب منهم جم ً
ال �إ�ضافية م�شابهة لجمل الدر�س لت�أكيد فهمهم معنى النفي بـ (ال).
1
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ال
ال
ال
ال
ال
ال

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

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

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

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

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

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

5

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

�أَ ْينَ ت ََ�ض ُع النُّفايا ِت؟
َك ْيفَ ت َْحف َُظ غي َب َة
َ�صديق ِ َك؟
�ص َعلى
َهلْ ت َْحرِ ُ
الَخْ الق؟ِ
َمكارِم ِ ْ أ
ماذا َت ْعرِ ُف َعنْ
ُحقو ِق ا ْلجارِ؟
َمنْ َي ْل َع ُب في َحدي َقة ِ
الَطْ فا ِل؟
ْأ

�ص َعلى
َن َع ْم� ،أَ ْحرِ ُ
الَخْ ال ِق.
َمكارِم ِ ْ أ
َح َّ�سانٌ َي ْل َع ُب في
الَطْ فا ِل.
َحدي َقة ِ ْ أ
�أَ�ضَ ُع النُّفايا ِت في
ْ أَ
الماك ِ ِن ا ْل ُمخَ َّ�ص َ�صةِ.
ال �أَ ْذ ُك ُر ُه بِ�سو ٍء.
�أُ�ساعِ ُد ُه َوال �أُ َ�س ِّب ُب َل ُه
الَذى.
ْأ

	 -تعر�ض المع ِّلمة جمل ال�س�ؤال والإجابة على
َّ
الطلبة من خالل بطاقات.
	-تقر�أها ب�صوت وا�ضح ومع ِّبر وم�سموع على الطلبة.
	 -تد ّربهم على �إبراز �صوت اال�ستفهام في �أثناء
قراءة جمل ال�س�ؤال.
	 -تلفت انتباههم �إلى العالمة(؟) في نهايات الجمل،
ّ
وتو�ضح لهم �أنها عالمة ترافق جملة ال�س�ؤال.
	 -تبين لهم �أن الكلمات�( :أين ،كيف ،هل ،ماذاَ ،من) هي �أدوات اال�ستفهام وتكون في بداية الجملة.
	 -تكتب الجملة الأولى� :أين ت�ضع النفايات ،على ال�سبورة ،وتبين لهم �أداة اال�ستفهام(�أين) وعالمته(؟).
	-تختار من العمود الأي�سر الإجابة على ال�س�ؤال�( :أ�ضع النفايات في الأماكن المخ�ص�صة).
	 -تقر�أ الجملة كاملة وير ِّدد الطلبة بعدها.
	 -تو�ضح لهم �أنا عند الإجابة عن �أي �س�ؤال ن�أخذ جزءاً من ال�س�ؤال ون�ضيف له الإجابة عنه ،لتكون الإجابة تا ّمة.
	ِّ -
تو�ضح لهم وجود جملة في العمود الثاني تنا�سب العمود الأول في المعنى.
	 -تق�سم َّ
الطلبة �إلى مجموعتين وتطلب من كل طالب في المجموعة الأولى قراءة ال�س�ؤال ،ليكمل طالب
�آخر جملة الإجابة في العمود الثاني ،وتكلفهما معاً قراءتها.
	 -تقر�أ المعلمة الجمل كاملة وير ّدد الطلبة بعدها.
6

�أُ َر ِّك ُب ُج َم ًل َو�أَ ْق َر�أُ

1
2

ُه َو ُي ْ�صغي ِل َح ِ
ديث َج ِّد ِه.
ِه َي ُت ْ�صغي ِل َح ِ
ديث َج ِّدها.
ُه َو ُي ْ�صغي ِل َح ِ
ديث َج َّد ِت ِه.
ِه َي ُت ْ�صغي ِل َح ِ
ديث َج َّد ِتها.

	 -توجه المع ِّلمة َّ
الطلبة لقراءة كلمات تع ّلموها �سابقاً.
	-تلفت انتباههم لتت ّبع ال�سهم عند ال�شروع في تركيب الجملة.
3
	-تحل التركيب الأول :هو ُي�صغي لحديث ج ّده.
4
توجه انتباههم �إلى �أنَّنا ن�ستخدم ال�ضمير :هو
	ّ -
لل�شخ�ص المفرد المذ ّكر الغائب ،ون�ستخدم
ال�ضمير :هي ،لل�شخ�ص المفرد الم�ؤنث الغائب.
تو�ضح لهم �صيغة الفعل ُي�صغي ،تُ�صغي ،لت�أكيد فكرة التذكير والت�أنيث.
	ّ -
	-تك ّلف َّ
الطلبة قراءة التركيب الثاني (هي ُت�صغي لحديث ج ّدها) مع مراعاة تغيير �صيغة الفعل وال�ضمير العائد.
	-ت�ستثمر التدريب في لفت انتباههم �إلى عائد ال�ضمير في الكلمات (جده ،جدته ،جدها ،جدتها).
	-ير ِّكب َّ
الطلبة الجمل ويقر�أونها فردياً وجماعياً.
	-يكتبون الجمل بعد تركيبها.
	-يك ّرر َّ
الطلبة قراءة الجمل مرات متعددة.
	-ت�ؤ ّكد المع ِّلمة قيمة ُح�سن اال�ستماع للآخرين.
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7

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

�س

�أَ ْو

�ص

	-تتيح المعلمة للطلبة وقتاً كافياً لت�أ ّمل المقاطع الناق�صة.
النَّا�س
�أَ ْنـ ـ�صـ ُح
�أُ �سـ امِ ُح
ا ْل ُمخَ َّ�صـ ـ�صـ ـة
	-تذ ّكرهم بكلمات تع ّلموها �سابقاً لم�ساعدتهم في التذ ُّكر.
	-تدعوهم �إلى لفظ الحرفين� :س� /ص ،بالحركات:
الفتح والك�سر وال�ضم وال�سكون.
	-تطلب �إليهم ت� ُّأمل �شكل الحرفين� :س� ،ص - .تك ّلفهم ذكر كلمات تعلموها ت�شتمل على هذين الحرفين.
 تب ّين لهم �شكل الحرف بح�سب موقعه من الكلمة.	-تد ِّون الكلمات المعطاة من الطلبة على ال�سبورة.
	-تح ّل الكلمة الأولى(�صان) وتقر�أها ويردد الطلبة بعدها- .تدعوهم لح ّل التدريب وتتابعهم با�ستمرار.
	-تك ّلفهم قراء الكلمات بعد �إ�ضافة حرفي ال�سين وال�صاد.
ِحـ ـ�ص
........ـ ان
........

8

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

طـ

�أَ ْو

�صـ
 ........ديق

........

َحـ ـ�سـ
........ان
........

�أُ �سـ
........اعِ ُد
........

ت
�أُقا طـ
........ـع

�سا َع ْد ت

تـ
........نْظيف

َقـ ـط
.......ـ.ـ ْعتُ

�أُ ط
.......ـ.ـيع

�س

�ص

طـ

ت

ِ أَلك َْ�س َب

�أُ ْ�صغي

�أُقا ِط ُع ُهما

النُّفايات

َو ْقـ ـت

........

........

طـ
........ريق

	-تتيح المعلمة للطلبة وقتاً كافياً لت�أ ّمل المقاطع الناق�صة.
	-تذ ّكرهم بكلمات تع ّلموها �سابقاً لم�ساعدتهم في التذ ُّكر.
	-تدعوهم �إلى لفظ الحرفين :ط /ت ،بالحركات :الفتح والك�سر وال�ضم وال�سكون.
 تك ّلفهم ذكر كلمات تعلموها ت�شتمل على هذين الحرفين.	-تطلب �إليهم ت� ُّأمل �شكل الحرفين :ط ،ت.
 تب ّين لهم �شكل الحرف بح�سب موقعه من الكلمة.	-تد ِّون الكلمات المعطاة من الطلبة على ال�سبورة.
	-تح ّل الكلمة الأولى (وقت) وتقر�أها ويردد الطلبة بعدها- .تدعوهم لح ّل التدريب وتتابعهم با�ستمرار.
	-تك ّلفهم قراء الكلمات بعد �إ�ضافة حرفي الطاء والتاء.
9

�أَ ْق َر ُ�أ َو�أَ ْكت ُُب في ا ْل َج ْد َو ِل َكل ِ ٍ
مات فيها

َمـ ـتـ
َ ........جر

	-تتيح المعلمة للطلبة وقتاً كافياً الكلمات.
غي َب ُت ُه
�أَخْ َط َ�أ
ِ�ص
بِ�سو ٍء
�أَ ْحر ُ
	-تذ ّكرهم بكلمات تع ّلموها �سابقاً لم�ساعدتهم في
التذ ُّكر.
	-تدعوهم �إلى لفظ الحروف� :س� ،ص ،ط ،ت ب�صوت وا�ضح وم�سموع مع مراعاة المخارج ال�صحيحة.
	-تطلب �إليهم ت� ُّأمل �شكل الحروف� :س� ،ص ،ط ،ت.
	-تلف انتباههم �إلى ورود كلمات التدريب �ضمن كلمات الدر�س.
	-تدعوهم لقراءة الكلمات التي ت�شتمل على هذه الحروف على التوالي.
	-يكتبون الكلمات بح�سب ت�صنيف الحروف.
	-يقر�أ الطلبة ما قاموا بكتابته.
	-ت�ستثمر هذه الكلمات في التدريب على الإمالء.
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10

		 َ ..ٌ .وا ْل َك ْ�سرِ َ ..ٍ .وا ْل َف ْتحِ ً...
ال�ض ِّم
�أَ ْق َر ُ�أ َو�أُال ِح ُظ َتنْوينَ َّ

	ُ -
تعر�ض المعلمة كلمة (طريق) م�شكولة بالحركات الثالث (الفتح ،ال�ضم ،الك�سر).
تطلب�إليهمنطق�صوتحرفالقافبح�سبالحركةالمقترنةبهمع	-تذ ِّكرهم ب�أ�شكال التنوين الثالثة.
ت�سميتها -.تعر�ض في بطاقات حرف القاف مقترناً بتنوين ال�ض ّم ٌ
(ق) وت�س�أل :كم �ضمة فوق الحرف ق؟
تو�ضح لهم �صوت القاف بتنوين ال�ضم ،وتطلب �إليهم الترديد خلفها - .تعزز طريقة نطق �صوت
	ّ --
 تك ّرر الطريقة نف�سها مع تنوين الفتح والك�سر.		
الحرف ،بنطقه مع الكلمة (طريقٌ ).
 �أن �شكل تنوين	-تلفت المعلمة انتباه الطلبة �إلى ما يلي� - :أننا ننطق التنوين نوناً �ساكنة.
الك�سر هو وجود ك�سرتين تحت الحرف� - .أن �شكل تنوين ال�ضم هو وجود حركتي �ضم فوق الحرف.
	�-أننا ن�ضع �ألفاً للحرف وعليها حركتي فتح فوق الحرف با�ستثناء التاء المربوطة والألف المق�صورة.

� 11أُ�ضيفُ ال َّتنْوينَ ل ِ ْل َكلِما ِت التَّال ِ َية ِ َكما في ا ْلمِثا ِل
	-تعر�ض المعلمة كلمات المثال في بطاقات.
قلم ،قلماً).
	-توجههم نحو قراءة الكلمات( :قل ٌمٍ ،
�ضَ ْيفٌ �ضَ ْي ٍف �ضَ ْيفاً
غُ ْر َف ٌة غُ ْر َف ٍة غُ ْر َف ًة
	-ت�ساعدهم في لفظ التنوين ب�صورة �صحيحة.
	-تطلب �إليهم ت�سمية نوع التنوين الذي يلحق بكل كلمة.
َل ْي ً
َم ْوزاً
َم ْو ٌز َم ْو ٍز
ال
َل ْي ٌل َل ْي ٍل
	-تن ّبههم �إلى تمييز التنوين عند �إ�ضافة الكلمات الأخرى.
	-ت�س�ألهم عن نوع التنوين في الكلمات التي �أ�ضافوها - .توجههم �إلى الجل�سة ال�صحيحة عند الكتابة.
	-تك ِّلفهم بكتابة الكلمات التي �سي�ضيفونها - .تتابعهم با�ستمرار وت�ص ّوب �أخطاءهم وتعزِّز المجيدين منهم.
	-تدعوهم �إلى قراءة الكلمات التي �أ�ضافوها ب�أ�شكال التنوين الثالثة - .تقر�أ المعلمة الكلمات ويردد الطلبة بعدها.
َقلَ ٌم

َقلَ ًما

َقلَ ٍم

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

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

� 12أُ َر ِّك ُب َك ِل ٍ
ماتَ ،و�أَ ْق َر ُ أ�

َ�س َّيا َر ٌة َ�س َّيا َر ٍة َ�س َّيا َر ًة

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

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

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

�أَ ْلـ ـ َعـ ُب
�أَ ْلـ َع ُـب

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

�أَ ْهـ َز �أُ
�أَ ْهـ َز ُ�أ

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

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

أ�َ ْذ ُكـ ُر
�أَ ْذ ُكـ ُر

	-تمنح المع ِّلمة َّ
الطلبة وقتاً كافياً لت� ُّأمل الحروف والمقاطع.
	-تذكّرهم بكلمات تعلّموها �سابقاً.
�ص
�أُ طيـ ـ ُع
�أَ �ضَ ـ ـ ُع
�أَ ْحـ ر ِ ُ
	-تطلب �إليهم قراءة الحروف والمقاطع متفرقة بالحركات.
�أُطي ـ ُع
ِ�ص
�أَ�ضَ ـ ُع
�أَ ْحـر ُ
	-توجههم نحو التمييز بين الحرف والمقطع.
َحـ ديـ ُثـ ـ ُهـ ما �أُ طيـ ـ ُعـ ـ ُهـ ما �أُ ْر �ضيـ ـهِـ ما
	-تحلّ الكلمة الأولى�( :أَ ْل َع ُب).
َحـديـ ُثـ ُهـما
�أُ ْر�ضيـهِـما
�أُطيـ ُعـ ُهـما
	-توجههم �إلى الجل�سة ال�صحيحة عند الكتابة.
	-تكلفهم بتركيب الحروف مع االنتباه للحركات والمقاطع.
	-ت�ساعدهم في قراءة الكلمة مركّبة.
	-عند االنتهاء من تركيب الكلمات تقر�أها المعلِّمة وير ّدد َّ
الطلبة بعدها فردياً وجماعياً.
	-تلفت انتباههم �إلى الكلمات التي تبد�أ بهمزة القطع مع الفعل الم�ضارع.
	-تتابعهم با�ستمرار وت�ص ّوب �أخطاءهم وتعزِّز المجيدين منهم.
	-تحفّزهم لكتابة الكلمات غيباً تمهيداً لدر�س الإمالء.
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ما
�أَ ْ�سماك
ك
�أَ�سـ
ْ ال
�أَ ْ�سالك

� 13أُ َر ِّك ُب َو�أَ ْق َر ُ أ�

�أَ ْلـ
�أَ ْجـ

با

�أَ ْلبان
ن
�أَ ْجبان

	-تدريب الطلبة على تركيب حروف ومقاطع
لكلمات تعلّموها.
َ�سـ
َحـ
َ�سعي ٌد
َحدي ٌد
ـعيـ ٌد
ديـ ٌد
	-تذكّرهم بكلمات تعلموها �سابقاً.
َبعي ٌد
َجدي ٌد
َبـ
َجـ
	-تنبههم �إلى التمييز بين الحرف والمقطع.
تو�ضح لهم الحرف �أو المقطع الذي يبد�أون به التركيب.
	ّ -
	-تبين لهم �أنه بالإمكان تركيب �أكثر من كلمة من الحروف والمقاطع الموجودة في كل تركيب.
تف�سر لهم كيفية تركيب الكلمتين الأوليين� :أ�سماك� /أ�سالك ،وتقر�أهما ويردد الطلبة بعدها فردياً وجماعياً.
	ّ -
	-تكلّفهم حل بقية التدريب - .تتابعهم با�ستمرار وتوجههم وتعزز المجيدين وت�ص ّوب بقية الطلبة.
	-يقر�أ الطلبة في مجموعات التراكيب الجديدة - .ت�ستثمر الكلمات في التدريب على الإمالء.

تيب ا ْل َك ِل ِ
مات ِ ُأل َك ِّو َن ُج َم ًل
� 14أُعي ُد َت ْر َ

1

َ�صديقي
�إِذا
�أَن َْ�ص ُح
�أَن َْ�ص ُح َ�صديقي �إِذا �أَخْ َط�أَ َو�أُ�سامِ ُح ُه

�أَخْ َط�أَ

َو�أُ�سامِ ُح ُه

	-ت�ساعد المع ِّلمة َّ
الطلبة في قراءة كلمات تعلّموها �سابقاً.
	-تطلب �إليهم قراءة الكلمات في حال كونها غير مرتّبة،
وتدير نقا�شاً حول معناها غير مرتبة ،وت�س�أل :من
معنى مفيداً؟
يرتِّب لنا هذه الكلمات لتعطينا
ً
	-ت�ستقبل �إجابات َّ
 ترتّب �أمامهم كلمات الجملة الأولى�( :أن�صح �صديقي �إذا �أخط�أ و�أ�سامحه).الطلبة وتوجهها.
تو�ضح لهم الفرق بين الجملة وهي غير مرتّبة وفي حال ترتيب كلماتها - .تطلب �إليهم ترتيب بقية
	ّ -
 يقر�أ َّالطلبة الجمل مرتبة فردياً وجماعياً.
كلمات التدريب وكتابتها في المكان المخ�ص�ص.
	-تلفت انتباههم �إلى النفي بـ (ال) في الجملة الثانية - .ت�ؤكِّد المعلِّمة القيم الإيجابية :الإح�سان �إلى
الجار واالبتعاد عن �أذى الآخرين.
الَ ْر ِ
َ 3ت َع َّث َر ِّ
�ض.
الط ْفلُ َ ،و َو َق َع َعلى ْ أ
تيب ا ْل ُج َملِ ِ ُأل َك ِّو َن ف ِ ْق َر ًة
� 15أُعي ُد َت ْر َ
 1كا َن َح َّ�سانٌ َي ْم�شي َعلى ال َّر�صيفِ.
� 4سا َع َد ُه َح َّ�سانٌ َ ،و َ�أ ْ�ص َبحا َ�صدي َق ْي ِن.
	-تمنح المعلمة الطّ لبة وقتاً كافياً لت� ُّأمل الجمل.
	-تقر�أ الجمل ب�صوت مع ّبر وم�سموع ،وير ِّدد الطلبة بعدها جماعياًَ 2 .ر�أى ِط ْف ًل َي ْم�شيَ ،و ُه َو َي ْل َع ُب بِالْهات ِ ِ
ف.
	-تك ّلف عدداً من الطلبة قراءة الجمل قراءة �صحيحة بالحركات.
كا َن َح َّ�سانٌ َي ْم�شي َعلى ال َّر ِ
�صيف.
	-تن ّبههم �إلى مراعاة ت�سل�سل الأحداث بالترتيب.
َر�أى ِط ْف ًل َي ْم�شيَ ،و ُه َو َي ْل َع ُب بِالْهاتِفِ.
	-تو ّزع الطلبة للعمل في مجموعات.
َ
ال ْر ِ
َت َع َّث َر ِّ
�ض.
الط ْفلُ َ ،و َو َق َع َعلى ْ أ
	-تكلّفهم البحث عن الجمل في فقرات الدر�س.
	-تطلب من المجموعة الأولى اختيار الجملة التي تبد�أ بها
�سا َع َد ُه َح َّ�سانٌ َ ،و َ�أ ْ�ص َبحا َ�صدي َق ْي ِن.
الفقرة .ثم ت�ضيف المجموعة الثانية الفقرة التي تليها ،وهكذا حتى االنتهاء من تركيب الفقرة كاملة.
	-تطلب �إليهم قراءة الجمل بح�سب ت�سل�سل الأحداث - .تدعوهم لكتابة الجمل مرتبة - .ت�ؤكّد القيم وال�سلوكات
2

الإيجابية التي تت�ضمنها الفقرة.

الَذى �أُ َ�س ِّب ُب
�أُ ْح� ِسنُ َوال �إِلى َل ُه ْم جيراني ْ أ
الَذى
�أُ ْح� ِسنُ ِ�إلى جيراني َوال �أُ َ�س ِّب ُب َل ُه ْم ْ أ

 تقر�أ المعلمة الفقرة كاملة وير ّدد الطلبة بعدها فردياً وجماعياً.31

س َّ
الثاني
َّ
الد ْر ُ
1

ال�صغي ُر
�أَخي َّ

�أَ ْق َر ُ أ�

	-تمنح المعلمة الطلبة وقتاً كافياً لت�أمل ال�صور وا�ستيعاب
محتوياتها ،وكذلك العبارات المقابلة لكل �صورة.
	-تهيئة َّ
الطلبة ب�س�ؤالهم عن �شعورهم عند قدوم مولود جديد
للأ�سرة.
للتو�صل �إلى عنوان الدر�س (�أخي ال�صغير).
	-ت�س�ألهم عن م�ضامين ال�صور
ُّ
تف�سر لهم معنى المفردات والعبارات الجديدة� :أنجبت ،تعتني ،يعتمد على نف�سه.
	ِّ -
	-تقر�أ فقرات الدر�س فقرة فقرة قراءة نموذجية بتلوين ال�صوت بما يتوافق مع المعنى ،ومتابعة انتباه
َّ
الطلبة با�ستمرار ،وير ِّدد الطلبة بعدها جماعياً.
	-قراءة َّ
الطلبة فردياً لجمل التدريب قراءة محاكاة حتى يتقن الطلبة القراءة ب�شكل �صحيح.
	-توجيه بع�ض الأ�سئلة على كل فقرة لتنمية اال�ستيعاب ،مثل :ماذا �أنجبت الأم؟ ما �شعور الأ�سرة لقدوم
المولود الجديد؟ ماذا فعلت �آالء ال�ستقباله؟ ماذا قال ح�سان لجده؟ بماذا ن�ساعد ماما؟
	�-إدارة حوار ونقا�ش حول ال�صور والفقرات لت�أكيد الأفكار والقيم واالتجاهات الإيجابية :االعتماد على
النف�س ،م�ساعدة �أفراد الأ�سرة.
1
2

�أَ ْق َر ُ�أ ُ َو�أَ�ضَ ُع

حيحة ِ
َح ْو َل َر ْمز ِ ْ إ
الِجا َبة ِ َّ
ال�ص َ

	-تذ ّكر المع ِّلمة َّ
الطلبة بكلمات �سبق لهم �أن تع ّلموها.
توجههم �إلى ح ّل الجملة الأولى (ز ّين ح�سان و�آالء
جـ� .أَخيهِما �إ ِ ْح ٍ
	ِّ -
�سان.
البيت ال�ستقبال �أخيهما �إح�سان).
َح َّ�سانٌ ُي ْمك ِ ُن ُه �أَنْ َي ْع َتمِ َد َعلى َنفْ� ِسه ِ في:
	-تب ّين لهم �أهمية الربط بين الجملة والإجابة التي
�أَ .ت ْبديلِ َمالبِ� ِسه ِ ب .تَنا ُو ِل َطعامِه ِ جـَ .جميعِ ما ُذك ِ َر
تنا�سبها في المعنى.
ِّ
ال�صغي ُر �إ ِ ْح�سانٌ َي ْحتا ُج �إِلى:
الط ْف ُل َّ
	-تر�شدهم �إلى كيفية التوفيق بين معنى الجملة
ب .رِعا َية ِ �أَبيه ِ
�أ .رِعا َية ِ �أُ ِّمه ِ
جـ .رِعا َية ِ ُ�أ ِّمه ِ َو�أَبيهِ.
والإجابة التي تنا�سبها باالعتماد على م�ضمون
الدر�س.
ال�صغي َر َحتَّى:
ن َْحنُ َجمي ًعا نُ�ساعِ ُد �أَخي َّ
	-تلف انتباههم �إلى الجملة كما وردت في الدر�س.
بَ .ي ْع َتمِ َد َعلى َنفْ� ِسه ِ جـَ .جمي َع ما ُذك ِ َر
		
�أَ .ي ْك ُب َر
توجههم لمالحظة ال�ضمير في الكلمات:
	ّ -
(مالب�سه ،طعامه� ،أمه �أبيه) وتذ ِّكرهم بال�ضمير واال�سم.
	-تن ِّبههم �إلى و�ضع الدائرة حول الرمز (�أ ،ب ،جـ) ولي�س حول الكلمة.
	-تكلفهم قراءة الجملة بعد اختيار الإجابة ال�صحيحة.
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2

3

4

َز َّينَ َح َّ�سانٌ َو�آال ُء ا ْل َب ْيتَ ِل ْ�ستِقْبا ِل:
ب .ا ْل َع ِّم َوا ْل َع َّمة ِ
�أ .ا ْل َج ِّد َوا ْل َج َّدة ِ

3

ل ا ْلفَرا َغ بِا ْل َكل ِ َمة ِ ا ْل ُمنا� ِس َبة ِ َو�أَ ْق َر ُ أ�
�أَ ْم َُ أ
1

�أَن َْج َب ْت
َفرِ َح ْت
َت َف َّرغ َْت
ال�صغيرِ.
َز َّين َْت �أُخْ تي ا ْل َب ْيتَ ِل ْ�ستِقْبا ِل �أَخي َّ
حا َف َظ ْت �آال ُء َعلى نَظا َفة ِ َو َت ْرتي ِب ا ْل َب ْي ِت.

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

�أُ ِّمي َم ْولو ًدا َذ َك ًرا في ا ْل ُم ْ�ستَ�شْ فى.
ال�صغيرِ �إ ِ ٍ
ح�سان.
َج َّدتي بِقُدوم ِ َ�أخي َّ
�أُ ِّمي ل ِ ْلعِنا َية ِ بِا ْل َم ْولود ِ ا ْل َجديدِ.

أنجبت،
(فرحت،
	-تقر�أ المعلمة الكلمات:
حافظتْ � ،
ْ
ْ
2
غت) وير ِّدد الطلبة بعدها.
نت ،تف ّر ْ
ز ّي ْ
	-تذ ّكرهم بورود هذه الكلمات في الدر�س وتطلب
3
منهم ا�ستخراجها من فقرات الدر�س مع جملها.
4
	-تطلب �إليهم مالحظة الحرف الأخير في هذه
5
الكلمات (تاء الت�أنيث ال�ساكنة) .
تو�ضح لهم �أن هذه التاء هي تاء الت�أنيث؟
	ّ -
	-تلفت انتباههم �إلى الحركة(ال�سكون) التي تالزمها.
	-تقر�أ الجمل قبل ملء الفراغ ،وير ِّدد الطلبة بعدها جماعياً.
	-تعر�ض الجملة الأولى�( :أنجبت �أمي مولوداً ذكراً في الم�ست�شفى) على ال�سبورة.
	-ت�ساعدهم في ملء الفراغ بكلمة (�أنجبت).
	-تب ّين لهم لماذا تم اختيار هذه الكلمة من بين بقية الخيارات .وعالقتها بمعنى الجملة.
	-ت�ساعدهم في قراء الجمل بعد ملء الفراغات.
	-تك ّلفهم و�ضع الكلمة في الفراغ المنا�سب ،وتتابعهم با�ستمرار.
	-يقر�أ َّ
الطلبة الجمل مرات متعددة فردياً وجماعياً مع �إبراز �صوت تاء الت�أنيث ال�ساكنة.
..............................................

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

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

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

4

ال�صو َرة ِ ا ْل ُمنا� ِس َبة ِ
�أَ ْق َر ُ�أ َو�أَ ِ
�ص ُل ا ْل ُج ْملَ َة ب ِ ُّ

	-تمنح المعلمة الطلبة وقتاً كافياً لت�أمل ال�صور
والعبارات.
	-تقر�أ العبارات الدالة على ال�صور ب�صوت وا�ضح
ال�صابونِ.
�أَغْ � ِس ُل َي َد َّي بِا ْلماء ِ َو َّ
ومع ّبر وم�سموع.
	-ت�ساعدهم في قراءة العبارات مقرونة بال�صور.
�أُن َِّظفُ �أَ ْ�سناني بِا ْل ُف ْر�شاة ِ َوا ْل َم ْعجونِ.
أ�ستعد للمدر�سة)
	-ت�صل عبارة (�ألب�س وحدي و� ُّ
بال�صورة الدالة عليها.
�أَ َّتب ِ ُع ال َّت ْعليما ِت َو�أَ ْكت ُُب وا ِجباتي.
ت�شجع الطلبة على قراءة بقية العبارات وو�صلها
	ّ -
ب�صورها الدالة عليها.
	-تتابعهم با�ستمرار وت�ص ّوبهم.
	-تك ّلفهم قراء العبارات مقرونة بت� ُّأمل بال�صور الدالة عليها.
	-تعزّز ال�سلوكات الإيجابية :االعتماد على النف�س في القيام ب�أعماله ،والمحافظة على النظافة ال�شخ�صية.
�أَ ْل َب ُ�س َو ْحدي َو�أَ ْ�س َتع ِ ُّد ل ِ ْل َم ْد َر َ�سةِ.
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5

�أُ َر ِّك ُب َو�أَ ْق َر ُ�أ ُث َّم �أَ ْكت ُُب َكل ِ ٍ
مات في ا ْل َج ْد َو ِل فيها

	-تمنح المعلمة الطلبة وقتاً كافياً لت� ُّأمل الحروف
والمقاطع.
	-ت�ساعدهم في تهجئة الحروف والمقاطع ب�صورة
�صحيحة.
	-تلفت انتباههم �إلى التمييز بين �شكل همزة القطع �أ
�إ وهمزة المد �آ.
	-تك ّلفهم لفظ �صوت همزة القطع وهمزة المد.
	-تر ّكب الكلمة الأولى (الإ�سالم) وتقر�أها وير ّدد
الطلبة بعدها فردياً وجماعياً.
	-تكتب الكلمة في موقعها من الجدول.
	-توجههم �إلى تركيب الحروف والمقاطع في كلمات.
	-تطلب �إليهم قراءة التركيب وكتابته في موقعه من
الجدول.
	-تقر�أ المعلمة الكلمات في موقعها من الجدول وير ّدد
الطلبة بعدها.

••الفعل

ا ْلـ �إ ِْعـ ال ُم
ال ِْعال ُم
ْإ

ا ْلـ �أَخْ ـ ال ق
الَخْ ـالق
ْأ

ا ْلـ ِم ْر �آ ُة
ا ْل ِـم ْر�آ ُة

آ� ُكـ ل
�آ ُكـل

ْال ْحـ ِتـ را م
ْال ْحـ ِتـرام

ا ْلـ �إِ ْنـ �سا ن
ال ْنـ�سان
ْ إِ

ْال ْنـ ِتـ با ه
ْال ْنـ ِتـباه

ا ْلـ أ�َ ْو را ق
الَ ْوراق
ْأ

ا ْلـ �آ ن
ْالآن

ا ْلـ �إِ ْحـ �سا ن

ْال ْ�سـ ت ِ ْحـ ما م
ْال ْ�سـ ِت ْحـمام

ا ْلـ أ�َ ْعـ ما ل
ْالأَ ْعـمال

ال ِْحـ�سان
ْإ

الَ
ْأ

ْ أَ
الخْ ـالق
الَ ْوراق
ْأ
الَ ْعـمال
ْأ

ْالإِ

اال

الآ

ال ْ�سـالم
ْ ِإ
ال ْنـ�سان
ْ إِ
ال ِْحـ�سان
ْإ

ْال ْحـ ِتـرام
ْال ْنـ ِتـباه
ْال ْ�سـ ِت ْحـمام

ْالآن

ال�س ّبورة :رك�ض ،نام.
	-تد ّون المعلمة الكلمات التالية على َّ
	-تحفّز الطلبة لقراءتها مرات متعددة.
	-تبين لهم �أنها ُّ
تدل على زمن مع ّين من خالل ال�س�ؤال التالي :متى رك�ض؟ متى نام؟
	 -تطلب منهم كلمات تدل على الزمن الما�ضي.
	-ت�ضيف �ألـ التعريف للفعلين :رك�ض ،نام /الرك�ض ،النام.
تو�ضح للطلبة عدم ا�ست�ساغة لفظ �أو �سماع الكلمة عند �إ�ضافة �ألـ التعريف لها.
	ّ -
وتو�ضح للطلبة عدم ا�ست�ساغة لفظ الفعل �أو �سماعه.
	-ت�ضيف للفعلين التنوين ب�أ�شكالهّ ،
	-تذ ّكرهم بالعالمات التي ُّ
تدل على اال�سم.
	-تب ّين لهم العالمات التي تدل على الفعل :ال يقبل �ألـ التعريف وال التنوين ومعناه غير مح�سو�س.
	-تد ّون على ال�سبورة الأفعال :قال� ،شرب /يقول ،ي�شربْ /
قل ،ا�شرب
	-تطلب من �أحد الطلبة �شرب ك�أ�س من الماء ،وبعد االنتهاء من عملية ال�شرب ،ت�س�أل :متى �شرب زمليكم؟
تو�ضح لهم �أن وقت /زمن ال�شرب قد م�ضى وانتهى ،ولهذا ن�سمي الفعل الذي قام به :الفعل الما�ضي.
	ّ -
	-تطلب من طالب �آخر �شرب ك�أ�س من الماء ،وتطرح ال�س�ؤال نف�سه ،ليجيب الطلبة ب�أنه ما زال ي�شرب،
لتف�سر لهم وقت حدوث الفعل :في الزمن الم�ستمر /الم�ضارع ،ولهذا ي�سمى الفعل الم�ضارع.
ّ
تف�سر لهم ت�سمية فعل الأمر بهذا اال�سم من خالل تمثيل فعل القول وال�شرب.
	ّ -
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6

�أَ ْق َر ُ�أ َو�أَ ْكت ُُب َكل ِ ٍ
مات في ا ْل َج ْد َو ِل َت ُد ُّل َعلى
ف ِ ْعل

	-تمنح الطلبة وقتاً كافياً لت� ُّأمل الكلمات.
	-تذ ّكرهم بكلمات تع ّلموها �سابقاً.
َق َر�أَ
�إ ِْح�سان
ا ْن َت ِب ْه
	-تحفّزهم على قراءتها .مع مراعاة
ا ْل ِق َّ�ص َة
َت ْل َع ُب
�أَ ْكت ُُب
الحركات.
َر َك َ
�ض
َي ْج ِل�س
ِعن ٌَب
	-تذ ّكرهم بالعالمات الدالة على اال�سم
والعالمات الدالة على الفعل.
	-ت�ساعدهم في ت�صنيف كلمة (�إح�سان) با�ستخدام العالمات الدالة على اال�سم.
	-تك ّلفهم بت�صنيف الكلمات �إلى :فعل ،ا�سم.
	-تتابعهم با�ستمرار وتعزّز المتميزين ،وت�صحح بقية الطلبة.
	-تطلب �إليهم ت�صنيف بقية الكلمات.
	-يقر�أ الطلبة الكلمات بح�سب ت�صنيفها فردياً وجماعياً.
7

ْا�سم
�صابونًا
ا ْل َحليب
َكبي َر ٍة

�أُ ِ
ال�صو َر َةَ ،و�أَ ْكت ُُب ماذا َي ْف َع ُل َكما في ا ْل ِم ِ
ثال
الح ُظ ُّ

	-تمنح المعلمة الطلبة وقتاً كافياً لت� ُّأمل ال�صور.
	-تقر�أ الكلمات المرافقة لل�صور ويردد الطلبة
ِ
َّ
الطال ُب يكتب
ا ْل ُع ْ�صفو ُر يغ ّرد
بعدها.
	-توجههم �إلى ان كل �صورة ي�صدر منها ٌ
فعل
مع ّين.
ِّ
َّ
الط ْف ُل ي�ضحك
اللعِ ُب يقفز
	-ت�ساعدهم في اختيار الفعل الذي يقوم به
�صاحب ال�صورة.
َّ
تطبخ
بيب يعالج
	-ت�ستقبل �إجاباتهم وتوجهها.
الُ ُّم
ْأ
الط ُ
	-تك ّلفهم كتابة الفعل الذي يقوم به �صاحب
ال�صورة.
تف�سر لهم لماذا �أ�ضفنا الأفعال من خالل مناق�شة العالمات الدالة على الفعل.
	ّ -
	-تقر�أ الجمل بعد �إ�ضافة الفعل المع ّبر عن كل ال�صور.
	-ت�ستثمر الجمل للتدريب على الإمالء.
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ا ْلبِنْتُ

تلعب

ِّ
الط ْفلَ ُة تبكي

ا ْلعامِ ُل

ينظف

1
8

�أَ ْق َر ُ�أ َو�أَ�ضَ ُع

َح ْو َل ا ْل َكل ِ َمة ِ ا َّلتي َت ُد ُّل َعلى ف ِ ْع ٍل

	-تمنح المعلمة الطلب َة وقتاً كافياً لت� ُّأمل الجمل
والتع ّرف على الكلمات التي تت�ألف منها.
	-تقر�أ المعلمة الجمل وير ِّدد الطلبة بعدها فردياً وجماعياً� 2 .أَن َْج َب ْت �أُ ِّمي َم ْولو ًدا َذ َك ًرا ْا�س ُم ُه �إِ ْح�سانٌ .
	-تذ ّكرهم بالعالمات الدالة على اال�سم والعالمات
 3ا ْكت ُْب َد ْر َ�س َك َوا ْن َت ِب ْه ِل ْل ُم َع ِّل َمةِ.
الدالة على الفعل.
	-تح ّل الجملة الأولى( :تلب�س �أختي مالب�س جديدة في العيد).
َ
َ
َ
َ
ْ
4
ُ
انٌ
خَ
َّاحةً.
ف
ت
فَ
ط
ق
و
ة
ع
ر
ز
م
ل
ا
�س
ح
ل
د
ْ
َ
َ
َ ََ َ
َ َّ
	-تناق�شهم في كلمة (تلب�س) لتبين لهم �أنها هي الفعل .
	-توجههم نحو ح ّل بقية الجمل.
تو�ضح لهم �أ�سباب معرفتنا ب�أنها �أفعال من خالل تطبيق العالمات عليها.
	ّ -
	-تلفت انتباههم �إلى وجود �أكثر من فعل في بع�ض الجمل.
وتوجه الطلبة الآخرين وت�ص ّوب �إجاباتهم.
	-تعزّز الطلبة المجيدينّ ،
َت ْل َب ُ�س �أُخْ تي َمال ِب َ�س َجدي َد ًة في ا ْل ِ
عيد.

1

• •الفعل الما�ضي.

	-تكتب المعلمة الفعل�( :أكل) ،على ال�سبورة.
	-ت�س�أل الطلبة عن الزمن الذي حدث فيه فعل الأكل.
	-ت�ستقبل �إجابات الطلبة وتوجهها نحو (الزمن الما�ضي).
	-تو�ضح لهم الطريقة التي نم ّيز بها الفعل الما�ضي من خالل:
	-ت�ضيف تاء الت�أنيث للفعل من خالل بطاقتين واحد بتاء الت�أنيث و�أخرى من دونها.
	-تلفت انتباه الطلبة �إلى التاء التي �ألحقت بالفعل.
	-ثم ت�ضيف حرف ال�سين ،وتب ّين لهم عدم ا�ست�ساغة لفظ او �سماع الفعل الما�ضي بهذه ال�صورة.
	-تبين لهم �أننا نميز الفعل الما�ضي ب�إ�ضافة تاء الت�أنيث ،وعدم قبول ال�سين.
9

�أَ ْق َر ُ�أ ْالأَ ْفعا َل ا ْل ِ
ل ا ْلفَرا َغ
ما�ض َي َة ُث َّم َ�أ ْم َ ُ أ

�سا َم َح �أَخي َ�صدي َق ُه َو ْاع َت َذ َر ل ِ ْل ُم َع ِّل َمةِ.
تَنا َو َلتْ �آال ُء َطعا َم ا ْلفَطور ِ َو نَظَّ َفتْ �أَ ْ�سنانَها
بِا ْل ُف ْر�شاة ِ َوا ْل َم ْعجونِ.
َع َط َ�س َج ِّدي َو َو�ضَ َع ا ْلمِنْدي َل َعلى �أَ ْنفِه ِ َو َفمِهِ.
ال�صغيرِ.
َ�س ِم َعتْ �أُ ِّمي َ�ص ْوتَ ُبكاء ِ �أَخي َّ

1

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

2

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

3

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

4

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

5

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

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

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

	�-أقر�أ الأفعال الما�ضية ث َّم �أملأ الفراغ.
	-تمنح المعلمة الطلبة وقتاً كافياً لقراءة الأفعال.
	-تناق�شهم في هذه الأفعال من حيث داللتها على الما�ضي.
	-ت�ساعدهم في قراءة جمل التدريب ،ويردد الطلبة بعدها
حا َف َظـ
ُّ
الب َعلى نَظا َفة ِ ا ْل َم ْد َر َ�سةِ.
الط ُ
فردياً وجماعياً.
	-تح ّل الجملة الأولى (�سامح �أخي �صديقه ،واعتذر للمعلمة).
	-توجههم �إلى ح ّل بقية الجمل مع مراعاة تذكير الفعل وت�أنيثه.
	-تتابعهم وت�صحح �أخطاءهم ،وتعزّز المجيدين.
	-تقر�أ الجمل بعد �إ�ضافة الفعل في الفراغ ،ويردد الطلبة بعدها في مجموعات.
	-ت�ؤ ّكد القيم والأخالق الحميدة التي تت�ضمنها جمل التدريب.
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2

�أُال ِح ُظ ُّ
ال�صو َر َة َو�أُ َر ِّت ُب �أَ ْحداثَ ا ْلق ِ َّ�صة ِ مِنْ 5-1

	-تتيح المعلمة للطلبة وقتاً منا�سباً لت�أمل ال�صورة
ومالحظة محتوياتها.
1
	-ت�س�ألهم المعلمة ع ّما ي�شاهدونه في ال�صورة.
5
	-ت�ستقبل الإجابات وتوجهها.
2
	-تقر�أ جمل الق�صة ويردد الطلبة بعدها فردياً
4
وجماعياً.
	-تلفت انتباههم �إلى الأفعال�( :أ�سرع ،رجع ،رف�ض ،ر�أى� ،شكر) لم�ساعدتهم في تحديد بداية الق�صة.
	-تنبههم �إلى �أهمية ت�سل�سل الأحداث باال�ستعانة بالأفعال ال�سابقة.
	-تطلب من �أحد الطلبة قراءة الجملة الدالة على بداية الق�صة ،ومن طالب �آخر اكت�شاف الحدث التالي،
وهكذا حتى اكتمال �أحداث الق�صة بالت�سل�سل.
	-تقر�أ المعلمة �أحداث الق�صة مرتبة ،ويردد الطلبة بعدها.
3

�أَ ْ�س َر َع َح َّ�سانٌ َو�سا َع َد ال َّر ُج َل َو َج َم َع َل ُه َ�أغْ را�ضَ هُ.
َر َج َع َح َّ�سانٌ مِنَ ا ْل َم ْد َر َ�سة ِ َو َم�شى َعلى ال َّر�صي ِف.
َر َف َ
�ض َح َّ�سانٌ َوعا َد �إِلى َب ْيتِه ِ َم ْ�سرو ًرا.
الَ ْر ِ
�ض.
ال�سنِّ َت َع َّث َر َو َو َق َع َعلى ْ أ
َر�أى َر ُج ًل َكبي َر ِّ
�شَ َك َر ال َّر ُج ُل َح َّ�سانًا َوحا َو َل �إ ِ ْعطا َء ُه َهدِ َّيةً.

� 10أَ ْكت ُُب مِنَ الن ِ
ال�ساب ِ ِق َكل ِ ٍ
مات َت ُد ُّل َعلى ف ِ ْع ٍل ٍ
ما�ض.
َّ�شاط َّ
	-تقر�أ المعلمة �أحداث الق�صة ال�سابقة وتتابع
انتباه الطلبة و�إ�صغاءهم لها.
	-تحفزهم �إلى ا�ستخراج الفعل الما�ضي من
الجملة الأولى وقراءته ،ومن بقية الجمل.
	-ت�ساعدهم في تدوينه في المكان المخ�ص�ص.
	-تكلف �أحد الطلبة المميزين قراءة الأفعال جميعها.
	-ت�س�أل :كيف عرفنا �أن هذه الأفعال هي �أفعال ما�ضية.
	-ت�ؤ ّكد العالمات الدالة على الفعل الما�ضي.

		
�أَ ْ�س َر َع
		
َم�شى
		
َت َع َّث َر

 11نَ�شيد

َج َّدتي

	-تقر�أ المعلمة الأن�شودة ب�صوت م�سموع ومنغّم.
	-ي�ستمع الطلبة للمعلمة.
	-تق�سم الطلبة مجموعات ثنائية لأداء كل بيت ب�أنغام منا�سبة.
	-تب ّين لهم الأفكار الرئي�سية في الن�شيد.
	-تق�سم المعلمة الن�شيد �إلى مقاطع وتقر�أ وير ّدد الطلبة خلفها.
	-تك ّرر الترديد كلما احتاج الطلبة �إلى مزيد منه.
	-ت�ؤ ّكد القيم الإيجابية الواردة في الن�شيد.
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�سا َع َد
َر َف َ
		
�ض
		
َو َق َع

َج َم َع
عا َد
�شَ َك َر

َر َج َع
َر�أى
حا َو َل

ا ْل َو ْح َد ُة َّ
الثال ِ َث ُة

َعالقاتي
الأهداف العامة

	-يتحدث ويح�سن اال�ستماع �إلى حكاية علبة الألوان.
	 -يقر�أ ن�ص ال�صدى ع ّلمني ويجيب عن �أ�سئلة اال�ستيعاب.
	 -يم ّيز بين �سفح الجبل وقمة الجبل.
	 -يح�سن الظنّ بالآخرين.
	 -يح�سن التعامل مع الآخرين.
	 -يتب ّين مفهوم ال�صدى.
	 -يقارن بين ال�صدى وعالقته بالآخرين.
	 -يقر�أ ن�ص معر�ض ال�صف ويجيب عن �أ�سئلة اال�ستيعاب.
	 -يتب ّين و�سائل الموا�صالت قديماً وحديثاً.
	 -يتعاون مع زمالئه في ال�صف ويعمل بروح الفريق.
	 -يتبع التعليمات ويحافظ على النظام.
	 -يقر�أ ويجيب عن �أ�سئلة اال�ستيعاب معتمداً على المعنى.
	 -يملأ الفراغ معتمداً على المعنى.
	 -ي�صل بين العبارات معتمداً على المعنى.
	 -يلفظ المفردات ويم ِّيز �ألـ ال�شم�سية والقمرية.
	 -يم ّيز الكلمات التي تبد�أ ب�ألـ التعريف في الجمل وي�صنفها �إلى �شم�سية وقمرية.
	 -يركب جم ً
ال معتمداً على المعنى.
	 -يملأ الفراغ بالفعل الم�ضارع المنا�سب.
	 -يح ِّول �أفع ً
اال ما�ضية �إلى م�ضارعة.
	 -يالحظ المختلف في مجموعة مفردات ويذكر ال�سبب.
	 -يعيد ترتيب الكلمات ليك ّون جم ً
ال.
	 -ي�ستخدم الفعل الما�ضي المت�صل بتاء الفاعل.
	 -ي�ستخدم الفعل الما�ضي المت�صل بـ (نا) الفاعل.
	 -ي�ستخدم اللفظ اللغوي� :أعجبني....
	 -ي�ستخدم النمط اللغوي ه ّيا مع الفعل الم�ضارع.
التعجب ما....
	 -ي�ستخدم نمط ّ
	 -يتع َّرف الفعل الم�ضارع والعالمات التي ُّ
تدل عليه.
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1

اال�س ِتما ُع
ا ْل ُمحا َد َث ُة َو ْ

�أُ ِح ُّب ِك يا ُم َع ِّل َمتي

�آال ُء ُت ِح ُّب ْالأَ ْلوانََ ،و َت ْ�س َت ْمت ِ ُع في َر ْ�سمِ
َو َت ْلوي ِن ا ْل ُوجوه ِ ا ْل ُم َع ِّب َرة ِ َع ِن ا ْل َم�شاعِرِ.
�أَ ْح َ�ض َر َلها وال ِ ُدها ُع ْل َب َة َ�أ ْل ٍ
وان َجدي َد ًة
َفرِ َح ْت بِها َكثي ًرا.

في ا ْل َم ْد َر َ�سة ِ َر َ�س َم ْت �آال ُء َو َل َّون َْت َر ْ�س َمتَها
ال�صفِّ َ .غ ِ
�ض َب ِت ا ْل ُم َع ِّل َم ُة
َعلى ِجدار ِ ُغ ْر َفة ِ َّ
عِ ْن َدما َل ْم َت َت َق َّد ْم �أَ ُّي طال ِ َب ٍة َو َت ْع َتذِ ْر َعنْ
َف ْعلَتِهاَ ،وقا َل ْتُ :ك ُّل طال ِ َب ٍة َت َ�ض ُع ُع ْل َب َة
�أَ ْلوانِها َعلى َّ
الطاو ِ َلة ِ �أَما َمها.

	-تعر�ض المع ِّلمة �صور التدريب على الطلبة وتمنحهم وقتاً كافياً لت� ّأملها ومالحظة محتوياتها.
	-تطلب �إليهم ا�ستخراج دفتر الر�سم وممار�سة التلوين.
	-توزّع �صور التدريب على المجموعات وتطلب من كل مجموعة التعبير عن ال�صورة التي يحملها.
تحب الألوان ،علبة �ألوان ،ر�سمت �آالء ،تعتذر عن فعلتها ،ه ّيا نبد�أ الح�صة،
	-توجههم نحو ا�ستخدام العباراتّ :
�أعتذر يا مع ّلمتي ،االعتراف بالذنب ف�ضيلة ،كم �أحبك يا معلمتي.
	-ترتب المجموعات بح�سب ت�سل�سل الأحداث ،وتكلفهم التعبير عنها بالت�سل�سل.
	-تروي �أحداث ق�صة علبة الألوان للطلبة وي�ستمعون �إليها.
	-تك ّرر رواية الق�صة مع توجيه انتباههم للعبارات التي �سبق توجيههم لالنتباه لها.
للتحدث ع ّما �أعجبهم في الق�صة.
	-تتيح المجال للطلبة
ُّ
	-تعزيز مفهوم ح�سن التعامل مع الآخرين ،المحافظة على النظافة ،االعتذار عن الأخطاء.
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َبدا ا ْلخَ ْو ُف َعلى َو ْجه ِ �آال َءَ ،و ْاح َم َّرتْ
َو ْجنَتاها َوهِ َي ُتخْ رِ ُج ُع ْل َب َة ْ أ
الَ ْلوانِ مِنْ
الح َظتْها ا ْل ُم َع ِّل َم ُةَ ،وقا َل ْتَ :ه َّيا
َحقي َبتِهاَ .
َن ْب َد�أ ِا ْل ِح َّ�ص َةَ ،و َن ْعرِ ْف ال ِحقًا َم ِن ا َّلتي
َر َ�س َم ْت َعلى ا ْل ِجدارَِ .فرِ َح ْت �آال ُءَ ،وقا َل ْت في
َنفْ� ِسها :ا ْل َح ْم ُد هللِ.
ا ْن َت َه ِت ا ْل ِح َّ�ص ُةَ ،وخَ َر َج ِت َّ
الطالِباتُ َ .ت�أَخَّ َرتْ
�آال ُء َوقا َل ْت ل ِ ْل ُم َع ِّل َمةِ� :أَ ْع َتذِ ُر يا ُم َع ِّل َمتي،
ِخف ُْت �أَنْ �أَ ْع َترِ َف ب ِ َذنْبي َو َت ْ�سخَ َر مِنِّي
زَميالتي.
قا َل ِت ا ْل ُم َع ِّل َم ُةْ :ال ْعت ِ ُ
راف بِال َّذ ْن ِب َف�ضيلَ ٌة
يا �آال ُء .قا َل ِت �آال ُءَ :ك ْم �أُ ِح ُّب ِك يا ُم َع ِّل َمتي!
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س َْ
األ َّو ُل
َّ
الد ْر ُ
1

ال�صدى َع َّل َمني
َّ

�أَ ْق َر ُ أ�

	-تمنح المع ِّلمة الطلبة وقتاً كافياً لمالحظة ال�صور وت�أملها وا�ستيعاب محتوياتها.
للتو�صل �إلى عنوان الدر�س (ال�صدى ع ّلمني).
	-ت�س�ألهم عن م�ضامين ال�صور ُّ
	ّ -
تو�ضح لهم مفهوم ال�صدى بعر�ض �أ�صوات و�صداها من خالل �آلة ت�سجيل.
	-تقر�أ كل فقرة من فقرات الدر�س قراءة مع ّبرة وب�صوت وا�ضح
وم�سموع ،وير ِّدد الطلبة بعدها جماعياً.
	-تعيد قراءة فقرات الدر�س فقرة فقرة قراءة نموذجية بتلوين ال�صوت بما يتوافق مع المعنى ،ومتابعة
انتباه َّ
الطلبة با�ستمرار.
	-قراءة َّ
الطلبة فردياً للجمل قراءة محاكاة حتى يتقن الطلبة القراءة ب�شكل �صحيح.
	-توجيه بع�ض الأ�سئلة على كل فقرة لتنمية اال�ستيعاب ،مثل� :أين ي�سكن ح�سان؟ �إلى �أين ذهب مع والده؟
�أين ت�سكن ع ّمته؟ ماذا حدث لح�سان وماذا قال؟ ما هو ال�صوت الذي �سمع ح�سان تر ّدده؟
تف�سر لهم معنى العبارة :النا�س كال�صدى.
	ِّ -
	-توجه انتباههم �إلى العبارات :عاملهم كما تحب �أن يعاملوك ،و�ساعدهم ي�ساعدوك ،واحترمهم يحترموك.
	�-إدارة حوار ونقا�ش حول ال�صور والفقرات لت�أكيد الأفكار والقيم واالتجاهات الإيجابية.
1
2

�أَ ْق َر ُ�أ ُ َو�أَ�ضَ ُع

حيحة ِ
َح ْو َل َر ْمز ِ ْ إ
الِجا َبة ِ َّ
ال�ص َ

	-تذ ّكر المع ِّلمة َّ
الطلبة بكلمات �سبق لهم �أن تع ّلموها
في الدر�س.
توجههم �إلى ح ّل الجملة الأولى( :يقع بيت ح�سان
	ِّ -
َ
ال ُب:
�ص ْ أ
َتف ََّح َ
في الريف).
بَ .ق َد َم َح َّ�س ٍان.
�أَ .ي َد َح َّ�س ٍان.
	-الربط بين الجملة والإجابة التي تنا�سبها في
المعنى.
الَ ْر ِ
�ض ِ َأل َّنهُ:
َو َق َع َح َّ�سانٌ َعلى ْ أ
	-تلفت انتباههم �إلى الجملة كما وردت في الدر�س.
بَ .ر�أى َب ْيتَ َع ِّمهِ.
�أَ .ت َع َّث َر ب ِ َح َجرٍ.
	-تن ِّبههم �إلى و�ضع الدائرة حول الرمز (�أ ،ب ،جـ)
ولي�س حول الكلمة.
	-تحفّزهم لقراءة ما و�ضعوا حوله دائرة.
	-ثم تكلفهم قراءة الجملة بعد ح ّلها.
	-ت�ساعدهم في اكت�شاف جمل التدريب كما وردت في الدر�س والمقارنة بينها.
1

َي َق ُع َب ْيتُ َح َّ�س ٍان في:
		
ب .ال ِّري ِف.
�أ .ا ْل َمدي َنةِ.

جـ .ا ْلباد ِ َيةِ.

2

جـَ .ر ْ�أ َ�س َح َّ�س ٍان.

3
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جـ .ا ْن َت َب َه ل ِ َّ
لطري ِق.

3

�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 في
بطاقات.
َ�صدى َ�ص ْوتِه ِ
َي ْ�سكُنُ َع ُّم َح َّ�س ٍان
	 -تق�سم الطلبة �إلى مجموعات بحيث تحمل
مجموعة بطاقات جمل العمود الأيمن
َعلى َ�س ْفحِ ا ْل َج َبلِ
َت َع َّث َر َح َّ�سانٌ ب ِ َح َجرٍ
والمجموعة الأخرى تحمل بطاقات جمل
ُت ِح َّب �أَنْ ُيعامِلوكَ
َ�سمِ َع َح َّ�سانٌ
العمود الأي�سر.
َو َو َق َع َعلى ْ أَ
	 -تقر�أها جميعها ب�صوت وا�ضح ومع ِّبر وم�سموع
ال ْر ِ
�ض
َّا�س َكما
عامِلِ الن َ
على الطلبة.
	 -تذ ّكرهم بورود الجمل في الدر�س.
	ِّ -
تو�ضح لهم وجود جملة في العمود الثاني تنا�سب العمود الأول في المعنى.
	 -تطلب من طالب في المجموعة الأولى قراءة الجملة (ي�سكن ح�سان في ٍ
بيت) ليختار طالب من المجموعة
الثانية (على �سفح جبل).
	 -يكمل الطلبة قراءة بقية العبارات وو�صلها.
	 -ت�ساعدهم المعلمة في اكت�شاف الحل المنا�سب.
	 -تكلفهم قراءة جمل العمودين ب�صوت وا�ضح ومعبر فردياً وجماعياً.
َي ْ�سكُنُ َح َّ�سانٌ في َب ْي ٍت

4

في َب ْي ٍت �أَ ْعلى ا ْل َج َبلِ

�أَ ْملأُ ا ْلفَرا َغ بِا ْل َك ِل َم ِة ا ْل ُم ِ
نا�س َب ِةَ ،و�أَ ْق َر ُ أ�

ال�صدى،
	-تقر�أ المعلمة الكلمات( :يرت ّدَّ ،
ال�صوتّ ،
ي�صطدم) وير ِّدد الطلبة بعدها.
	-ت�ساعدهم في نطق كلمة (ي�صطدم) لتقارب
مخرج الحروف فيها.
	-تقر�أ (عندما نتكلم ي�صدر ....على �شكل دوائر)
وتحورهم في الكلمة المنا�سبة التي �ستو�ضع في الفراغ (ال�صوت).
	-تقر�أ العلمة وير ِّدد الطلبة بعدها فردياً وجماعياً وـ�شرك �أكبر عدد ممكن من الطلبة.
	-بالطريقة نف�سها ت�ستمر في القراءة وملء الفراغات.
	-تقر�أ الفقرة كاملة وير ّدد الطلبة بعدها فردياً وجماعياً.
	-توجههم نحو ا�ستخراج الأفعال من الفقرة وتربطها بمفردات الدر�س.
تو�ضح لهم الم�سافة بين ال�شخ�ص والحاجز الذي يتردد عليه ال�صدى.
	ّ -
	-تب ّين لهم �أن ال�صدى هو تردد ال�صوت و�سماعه م ّرة ثانية لأنه ينت�شر في الهواء.
	-يقر�أ َّ
الطلبة الفقرة مرات متعددة فردياً وجماعياً.

َ .....................................على �شَ ْكلِ َدوائ ِ َرَ ،وعِ ْن َدما َي ْ�ص َط ِد ُم
ال�ص ْوتُ
عِ ْن َدما َن َت َك َّل ُم َي ْ�ص ُد ُر
َّ
ال�ص ْو ِت َ�س ْب َع َة َع�شَ َر مِ ْت ًرا َ�أ ْو َ�أ ْك َث َر َي ْرت َُّد
بِحا ِج ٍز َي ْب ُع ُد َعنْ َم ْ�ص َدر ِ َّ
َ ...............................عنْهُ،
ال�صدى
. ................................
َون َْ�س َم ُع ُه َم َّر ًة ثان ِ َي ًة َك�أَ َّن ُه ُي َق ِّل ُدنا َو ُي َ�س َّمى َّ
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.............................

5

�أَ ْم َُ أ
ل ا ْلفَرا َغ َو َ�أ ْكت ُُب ُج َم ًل َكما في ا ْلمِثا ِل

	-تد ّون المعلمة المثال�( :سمع� ،سمعتُ � ،سمعتُ
�صدى �صوتي) على ال�سبورة.
	-تمنح الطلبة وقتاً كافياً لت�أ ّمل المثال.
َ�صع ِ ْدتُ الدرج وحدي
		
�َ 2صع ِ َد َ�صع ِ ْدتُ
	-تطلب �إليهم تعيين الفعل الما�ضي مجرداً من
َن َز ْلتُ من الحافلة بهدوء
		
		 َن َز َل ُت
َ 3ن َزلَ
الزيادات (�سمع).
	-توجههم نحو اكت�شاف الزيادة التي طر�أت عليه
قلدت �صوت �أبي
َ 4ق َّل َد
َق َّل ْدتُ
وت�سمية الحركة المرافقة لحرف التاء.
�شربت ع�صير البرتقال
	-تقر�أ الفعل بالزيادة التي طر�أت عليه(تُ ) ويقر�أ � 5شَ رِ َب �شَ رِ ْبتُ
الطلبة بعدها فردياً وجماعياً.
تف�سر لهم �أنّ هذه التاء هي التاء المتحركة مع الفعل الما�ضي وتعود على المتكلم نف�سه (�أنا).
	ّ -
	-ير ّدد الطلبة الفعلين� :سم َع� ،سمعتُ  ،ع ّدة مرات.
	-تك ّلفهم بتكوين جملة فعلية تت�ألف من الفعل وما �سمعوه.
	-تترك لهم حرية التعبير عن م�سموعاتهم.
	-تك ّرر الطريقة نف�سها مع بقية الأفعال.
1

6

َ�سمِ َع

		
َ�سمِ ْعتُ

َ�سمِ ْعتُ َ�صدى َ�ص ْوتي.

ل ا ْلفَرا َغ َو َ�أ ْكت ُُب ُج َم ًل َكما في ا ْلمِثا ِل:
�أَ ْم َُ أ

	-تد ّون المعلمة المثال( :لعب ،لعبنا ،لعبنا الكرة
في الملعب) على ال�سبورة.
َذ َه ْبنا
َ 2ذ َه َب
ذهبنا �إلى الحديقة
	-تمنح الطلبة وقتاً كافياً لت� ّأمل المثال.
	-تطلب �إليهم تعيين الفعل الما�ضي مجرداً من
�أَ َكلْنا
� 3أَ َك َل
�أكلنا طعام الفطور
الزيادات (لعب).
�شا َه ْدنا
	-توجههم نحو اكت�شاف الزيادة التي طر�أت عليه � 4شا َه َد
�شاهدنا حافلة المدر�سة
وت�سميتها(نا).
َح َ�ض ْرنا
	-تقر�أ الفعل بالزيادة التي طر�أت عليه(نا) ويقر�أ َ 5ح َ�ض َر
ح�ضرنا �إلى المدر�سة باكراً
الطلبة بعدها فردياً وجماعياً.
تف�سر لهم �أنّ الناء هي �ضمير يدل على الجمع �أ�ضيفت �إلى الفعل الما�ضي وتعود على جماعة من المتكلمين.
	ّ -
لعب ،لعبنا ،ع ّدة مرات.
	-ير ّدد الطلبة الفعلينَ :
	-تك ّرر الطريقة نف�سها مع بقية الأفعال.
	-تك ّلفهم بح ّل بقية الجمل.
	-تترك لهم حرية التعبير لملء الفراغ بما يختارونه على �أن يتوافق مع المعنى.
1
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َلع ِ َب

َلع ِ ْبنا	

َلع ِ ْبنا ا ْل ُك َر َة في ا ْل َم ْل َع ِب

7

�أَ ْق َر ُ�أ َو�أُ َل ِّونُ

�إِذا َلف َْظ ُت

الـ

ال َّت ْع ِ
ريف َو

�إِذا َل ْم �أَ ْل ِف ْظها.

	-تعر�ض المع ِّلمة �صورة هالل و�صورة �شم�س على
َّ
الطلبة وتطلب منهم ت�سمية الر�سمين.
ِ
ِ
ال�ضحك
ا ْلح َّ�صة
َّ
ال َّد ْه�شَ ة
	-تطلب منهم لفظ كلمتي (قمر� ،شم�س) ،ثم
�إدخال �ألـ التعريف عليهما ،ونطقها.
ا ْل َم�شاعِر
ا ْل ُوجوه
ال�صفّ
َّ
	-ت�س�أل :هل اختلف �صوت لفظ �ألـ في كل منهما.
ِ
ِ
ال َّل ْوح
ا ْل َهد َّية
ال�سخْ ر َية
ُّ
	-ت�ستقبل �إجابات َّ
الطلبة وتوجههاِّ ،
وتو�ضح لهم
م�س ّمى المقطع.
	 -تو�ضح لهم لماذا �سميت �ألـ القمرية ،و�ألـ ال�شم�سية بهذا اال�سم.
ّ
كلمة(الطاولة) ومحاولة لفظ �ألـ.
	-تطلب منهم مالحظة الحرف الم�ش َّدد بعد �ألـ ال�شم�سية في
	-توجههم نحو االنتباه �إلى ال�سكون على حرف الالم في بداية الكلمات.
	-تبي لهم طريقة لفظ كلمة(المعلمة) ولماذا لفظناها.
تو�ضح لهم الفرق بين لفظ �ألـ في كال الحالتين.
	ّ -
	-تعر�ض عليهم الكلمات وتطلب منهم �إدخال �ألـ التعريف عليها ،ونطقها �أو عدم نطقها.
ا ْل ُم َع ِّل َمة

8

الَ ْلوان
ْأ

َّ
الطاو ِ َلة

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

	-تذكر المعلمة الطلبة بمفردات وجمل الدر�س.
	-ت�ستثمر التدريب ال�سابق في تو�ضيح �ألـ
الْحا ِو َي ِة
ا ْلكَبي َر
ال�شم�سية والقمرية.
ال َْحدي َقة ِ
الَزْها َر
ْأ
تو�ضح لهم فكرة التدريب بحل جملة (�أعطف
	ّ -
ال�صغير و�أحترم الكبير).
على َّ
	-تكلف �أحد الطلبة المميزين بح ّل الجملة الثانية.
	-تك ّلف بقية الطلبة بحل بقية الجمل.
	-تتابعهم با�ستمرار وتوجههم وتعزّز المجيدين وت�ص ّوب الآخرين.
	-تقر�أ الجمل جميعها بعد ح ّلها وير ّدد الطلبة بعدها فردياً وجماعياً.
	-ت�ؤكد ال�سلوكات الإيجابية التي تت�ضمنها الجمل.
َكلِماتٌ َت ْب َد�أُ ب ِ َ�ألْ َق َمرِ َّية
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َكلِماتٌ َت ْب َد�أُ ب ِ َ�ألْ �شَ ْم� ِس َّية
ال�صغي ِر
َّ
الن ِ
ُّفايات

ال�شَّ ا ِر ِع
الثِّما َر

�أُ َك ِّونُ ُج َم ًل َكما في ا ْلمِثا ِلَ ،و�أَ ْق َر�أُ

ال َّت�سا ُمح

ا ْل َجواب

9
َّ
ا ْل َع َمل
الط ْق�س
	 -تق�سم المعلمة الطلبة �إلى مجموعات
ا ْل َمذاق
ال�صدْق
	 -مجموعة تحمل كلمة (�أعجبني) على لوحة.
ِّ
	 -مجموعة ثانية تحمل الكلمات (الت�سامحّ ،
الطق�س،
ا ْل َم ْعرِ�ض
ال ِّنظام
ال�س�ؤال) على بطاقات.
ّ
ال�صدق ،النّظامّ ،
� 1أَ ْع َج َبني التَّ�سا ُم ُح.
	 -مجموعة ثالثة تحمل الكلمات (الحديث ،الجواب،
العمل ،المذاق ،المعر�ض) على بطاقات.
	-تر ّكب المعلمة الكلمة الأولى� :أعجبني التّ�سامح.
� 3أَ ْع َج َبني ا ْل َحديث.
وتف�سر ال�سبب.
	-تبين لهم طريقة لفظ �ألـ ّ
	-تكلف مجموعة من الطلبة بترديد كلمة (�أعجبني) � 5أَ ْع َج َبني َّ
الطقْ�س.
وت�ضيف �إليها ّ
(الطق�س).
ال�ص ْدق.
	-ت�ستم ّر في تكليف بقية الطلبة في المجموعة نطق � 7أَ ْع َج َبني ِّ
الكلمات التي تحمل بطاقاتها المجموعة الثانية.
	-يكتب الطلب التراكيب الجديدة في �أماكنها المخ�ص�صة� 9 .أَ ْع َج َبني النِّظام.
	-تطلب منهم تف�سيراً للتمييز بين الـ ال�شم�سية والقمرية.
	-تُ�شرك �أكبر عدد ممكن من الطلبة في الح ّل.
	-ت�ؤ ّكد القيم وال�سلوكات الإيجابية التي تع ّبر عنها كلمات التدريب.
ا ْل َحديث

ال�س�ؤال
ُّ

�أَ ْع َج َبني �أَ ْع َج َبني

2

�أَ ْع َج َبني ا ْل َجواب.

4

ال�س�ؤال.
�أَ ْع َج َبني ُّ

6

�أَ ْع َج َبني ا ْل َمذاق.

8

�أَ ْع َج َبني ا ْل َع َمل.

10

�أَ ْع َج َبني ا ْل َم ْعرِ�ض.

� 10أُ َك ِّونُ ُج َم ًل َكما في ا ْلمِثا ِلَ ،و�أَ ْق َر�أُ
	 -توجه المع ِّلمة َّ
الطلبة لقراءة كلمات تع ّلموها �سابقاً
(الكرة ،القلم ،الكتاب ،المقلمة).
َه َّيا َن ْب َح ْث َع ِن
	-تلفت انتباههم �إلى التركيب اللغوي (ه ّيا نبحث عن).
تو�ضح لهم ما يت�ألف منه التركيب :هيا +الفعل
	ّ -
الم�ضارع +عن.
َ 1ه َّيا َن ْب َح ْث عَنِ ا ْل ُك َرة.
	-تق�سم الطلبة �إلى مجموعات (مجموعة  1تحمل
َ 2ه َّيا َن ْب َح ْث عَنِ ا ْل َقلَم.
التركيب اللغوي :هيا نبحث عن) والمجموعة 2
َ 3ه َّيا َن ْب َح ْث عَنِ ا ْل ِكتابِ .
تحمل البطاقات وتت�ضمن كلمات التدريب.
َ 4ه َّيا َن ْب َح ْث عَنِ ا ْل ِم ْقلَ َم ِة.
	-تطلب من المجموعة  1ترديد العبارة التي تحملها
لتكمل المجموعة  2بلفظ الكلمة المتممة للتركيب.
	-تطلب من الطلبة الآخرين ترديد التركيب كام ً
ال (هيا نبحث عن الكرة).
	-تلفت انتباههم �إلى طريقة لفظ �ألـ في كلمات التدريب.
تف�سر لهم �سبب لفظ �ألـ بتدوين الكلمة مع الحركات على ال�سبورة.
	ّ -
	-تب ّين لهم �أنها �ألـ القمرية.
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ا ْل ُك َرة
ا ْل َقلَم
ا ْلكِتا ِب
ا ْلمِ ْقلَ َمة ِ

ا ْل ُك َر ِة

� 11أُ َك ِّونُ ُج َم ًلَ ،و�أَ ْق َر�أُ

ال َّد ْف َترِ
َّ
الطري ِق
ال َّث َم َرة ِ
الد ْم َية ِ
ُّ

َه َّيا َن ْب َحثْ َع ِن

ال َّد ْف َترِ

	 -توجه المع ِّلمة َّ
الطلبة لقراءة كلمات تع ّلموها
�سابقاً (ال ّدفترّ ،
الدمية).
الطريق ،ال َّثمرةُّ ،
َ 1ه َّيا َن ْب َحثْ َعنِ ال َّد ْف َترِ.
	-تلفت انتباههم �إلى التركيب اللغوي (ه ّيا َ 2ه َّيا َن ْب َحثْ َعنِ َّ
الطري ِق.
نبحث عن).
َ 3ه َّيا َن ْب َحثْ َعنِ ال َّث َم َرةِ.
	ّ -
الد ْم َيةِ.
تو�ضح لهم ما يت�ألف منه التركيب  :هياَ 4 +ه َّيا َن ْب َحثْ َعنِ ُّ
الفعل الم�ضارع +عن.
	-تق�سم الطلبة �إلى مجموعات (مجموعة 1
تحمل التركيب اللغوي :هيا نبحث عن) والمجموعة  2تحمل البطاقات وتت�ضمن كلمات التدريب.
	-تطلب من المجموعة  1ترديد العبارة التي تحملها لتكمل المجموعة  2بلفظ الكلمة المتممة للتركيب.
	-تطلب من الطلبة الآخرين ترديد التركيب كام ً
ال (هيا نبحث عن ال َّدفتر).
	-تلفت انتباههم �إلى طريقة لفظ �ألـ في كلمات التدريب و�إلى الحرف الم�ش َّدد َّدَّ ،ط ،ثَّ ُّ ،د في الكلمات(ال َّدفتر،
َّ
الدمية.
الطريق ،ال َّثمرةُّ ،
تف�سر لهم �سبب عدم لفظ �ألـ بتدوين الكلمة مع الحركات على ال�سبورة.
	ّ -
	-تب ّين لهم �أنها �ألـ ال�شَّ م�سية.

الَ ْ�سئِلَة ِ
جيب َع ِن ْ أ
� 12أَ ْق َر ُ�أ َو�أُ ُ
1

1

2

ال َ ْرن َُب ا ْلجائ ِ ُع؟
�أَ ْينَ �سا َر ْ أ
ال ْرن َُب ا ْلجائ ِ ُع في ا ْل َح ْقلِ.
�سا َر ْ َ أ
ال َ ْرن َُب في ا ْل َح ْقلِ؟
ماذا َو َج َد ْ أ
َو َج َد َج َز َر َت ْي ِن في ا ْل َح ْقلِ.
ال َ ْر َن ِب؟
ما ْا�س ُم َب ْي ِت ْ أ
ال َ ْر َن ِب الجحر.
ْا�س ُم َب ْي ِت ْ أ
الَ ْرن َُب بِا ْل َج َز َر َت ْي ِن؟
ماذا َف َع َل ْ أ
حمل ا ْل َج َز َر َت ْي ِن �إلى جحره.
ماذا َت ْف َع ُل َل ْو ُكنْتَ َمكا َن ْ أَ
ال ْر َن ِب؟

	-تقر�أ المعلمة الفقرة ب�صوت وا�ضح ومع ِّبر وم�سموع وير ّدد
الطلبة بعدها فردياً وجماعياً.
3
	 -تكلف الطلبة المميزين بقراءة الفقرة قراءة محاكاة.
	 -تلفت انتباههم �إلى العالمة(؟) في نهايات الجمل التالية
4
للن�صّ ،
وتو�ضح لهم �أنها عالمة ا�ستفهام ترافق جملة ال�س�ؤال.
ّ
	 -تبين لهم �أن الكلمات�( :أين ،ماذا ،ما ،ماذا) هي �أدوات
5
اال�ستفهام وتكون في بداية الجملة.
َّ�ص:
	 -تعر�ض ال�س�ؤال الأول على بطاقة ،وتقر�أه مبرزة �صوت اال�ستفهام � 6أَ ْكت ُُب مِنَ الن ِّ
الحقل
َكل ِ َم ًة فيها �أل
	 -تبين لهم �أداة اال�ستفهام(�أين) وعالمته(؟).
ِ
الطريق
َ
ً
كل َمة فيها �أل
	 -تجيب عن ال�س�ؤال الأ ّول� :أين �سار الأرنب الجائع؟ (�سار
َكل ِ ٍ
عاد
طعام
مات فيها َح ْر ُف ا ْل َع ْي ِن جائع
الأرنب الجائع في الحقل).
	 -تو�ضح لهم �أننا عند الإجابة عن �أي �س�ؤال ن�أخذ جزءاً من ال�س�ؤال ون�ضيف له الإجابة عنه ،لتكون الإجابة تا ّمة.
	 -تك ّلف الطلبة بقراءة الأ�سئلة والإجابة عنها �شفوياً وكتابياً.
	 -تتابعهم وتعزز المجيدين وتوجه الطلبة الآخرين.
	 -تقر�أ المعلمة الأ�سئلة والإجابات كاملة وير ّدد الطلبة بعدها.
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1
2
3

س َّ
الثاني
َّ
الد ْر ُ
1

وا�صال ِت
َو�سائ ِ ُل ا ْل ُم َ

�أَ ْق َر ُ أ�

	-تمنح المعلمة الطلبة وقتاً كافياً لت�أمل ال�صور وا�ستيعاب
محتوياتها ،وكذلك العبارات المقابلة لكل �صورة.
	-تهيئة َّ
الطلبة ب�س�ؤالهم عن كيفية و�صولهم �إلى المدر�سة.
وت�س�أل :ما و�سيلة الموا�صالت التي ن�ستخدمها عند ال�سفر �إلى
دولة �أخر؟ هل زرت محطة القطارات؟
للتو�صل �إلى عنوان الدر�س (و�سائل الموا�صالت).
	-ت�س�ألهم عن م�ضامين ال�صور
ُّ
	-تعر�ض على الطلبة نماذج م�صورة لو�سائل الموا�صالت القديمة والحديثة ،وت�س ّميها لهم
	-تقر�أ كل فقرة من فقرات الدر�س قراءة مع ّبرة وب�صوت وا�ضح وم�سموع ،وير ِّدد الطلبة بعدها جماعياً.
	-قراءة َّ
الطلبة فردياً لجمل الدر�س قراءة محاكاة حتى يتقن الطلبة القراءة ب�شكل �صحيح.
	-توجيه بع�ض الأ�سئلة على كل فقرة لتنمية اال�ستيعاب ،مثل :ماذا عر�ض المعلم؟ ما �شعور الطلبة وهم
ح�سان؟ كيف كان ر ّد فعل الطلبة على اقتراحه؟ ماذا فعل الطلبة
يتابعون الفيلم؟ ما االقتراح الذي ق ّدمه ّ
لإقامة المعر�ض؟
	�-إدارة حوار ونقا�ش حول ال�صور والفقرات لت�أكيد الأفكار والقيم واالتجاهات الإيجابية :التعاون والم�شاركة
والعمل بروح الفريق.

1
2

�أَ ْق َر ُ�أ ُ َو�أَ�ضَ ُع

حيحة ِ
َح ْو َل َر ْمز ِ ْ إ
الِجا َبة ِ َّ
ال�ص َ

	-تذ ّكر المع ِّلمة َّ
الطلبة بكلمات �سبق لهم �أن تع ّلموها.
توجههم �إلى ح ّل الجملة الأولى (عر�ض المعلم
	ِّ -
فيلماً م�ص ّوراً عن و�سائل الموا�صالت).
جـ .ا ْل َب ِّر َّية ِ
ب .ا ْل َج ِّو َّية ِ
�أ .ا ْل َب ْحرِ َّية ِ
	-تب ّين لهم �أهمية الربط بين الجملة والإجابة
		
		
التي تنا�سبها في المعنى.
وا�صال ِت:
ال�سفُنُ َوا ْل َغ َّوا�صاتُ مِنْ َو�سائِلِ ا ْل ُم َ
ُّ
جـ  .ا ْل َب ِّر َّية ِ
ب .ا ْل َج ِّو َّية ِ
�أ .ا ْل َب ْحرِ َّية ِ
	-تر�شدهم �إلى كيفية التوفيق بين معنى الجملة والإجابة
		
		
التي تنا�سبها باالعتماد على م�ضمون الدر�س.
وا�صال ِت ا ْل َحدي َثة ِ ِل ْرتِياد ِ ا ْلفَ�ضاءِ:
مِنْ َو�سائِلِ ا ْل ُم َ
توجههم لمالحظة التاء المربوطة في الكلمات:
	ّ -
�أَّ .
ال�صارو ُخ َوا ْل َم ْر َك َب ُة ا ْلفَ�ضائ ِ َّي ُة.
		
الطائ ِ َر ُة
ب .ا ْلمِنْطا ُد جـَّ .
(البحرية ،البر ّية ،الجوية ،الطائرة ،المركبة ،الف�ضائية)
	-تن ِّبههم �إلى و�ضع الدائرة حول الرمز (�أ ،ب ،جـ) ولي�س حول الكلمة.
	-تقر�أ المعلمة الجملة والخيارات ،ويردد الطلبة بعدها.
	-ت�ساعدهم في اختيار رمز الإجابة ال�صحيحة.
	-تكلفهم قراءة الجملة محلولة.
1

2

3

4
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َع َر َ
�ض ا ْل ُم َع ِّل ُم في ْل ًما ُم َ�ص َّو ًرا َعنْ :
وا�صال ِت جـْ .الأَ ْجه ِ َزة ِ ا ْل َك ْه ُربائ ِ َّية ِ
�أَ .م�صانِعِ ْالأَ ْلبانِ بَ .و�سائِلِ ا ْل ُم َ
وا�صال ِت:
ال�س َّيا َر ُة َوا ْلقِطا ُر مِنْ َو�سائِلِ ا ْل ُم َ
ا ْلحافِلَ ُة َو َّ

3

ال�صو َرة ِ ا ْل ُمنا� ِس َبة ِ
�أَ ْق َر ُ�أ َو�أَ ْكت ُُب َر ْق َم ا ْل ُج ْملَة ِ عِ ْن َد ُّ

	-تتيح المع ِّلمة وقتاً كافياً للطلبة لت� ُّأمل ال�صور والجمل.
1
2
	-تقر�أ الجمل ب�صوت وا�ضح وم�سموع ومع ّبر ،ويردد
َّ
الطلبة بعدها ،فردياً وزمرياً.
	-تقر�أ الجملة الأولى( :و�سائل موا�صالت حديثة)،
وت�شير �إلى ال�صورة المنا�سبة لها.
4
3
	-ت�ساعدهم في الربط بين الجملة الثانية وال�صورة
الدالة عليها.
ت�شجع طلبة �آخرين على قراءة الجمل التالية
	ّ -
6
5
واكت�شاف ال�صور 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( :حديثة ،قديمة /للطائرات ،لل�سيارات ،للقطارات) للتمييز بين التاء المفتوحة والتاء
المربوطة ،واالنتباه لحرف الجر في الكلمات التي تت�ضمن التاء المفتوحة.
4

ل ا ْلفَرا َغ بِا ْل َكل ِ َمة ِ ا ْل ُمنا� ِس َبة ِ
ال�صو َر َة َو�أَ ْم َُ أ
�أُال ِح ُظ ُّ

	-تدعو المع ِّلمة َّ
الطلبة لقراءة الكلمات المنفردة
ع ّدة م ّرات (�أبط�أ� ،أ�سرع� ،أكبر� ،أ�صغر� ،أطول).
	-تطلب �إليهم مالحظة الحرف ما والعالمة !
الموجود في نهاية الجمل.
َ
ِ
َّ
ع
ر
�س
�
أ
ما ْ َ َ الطائ َرةَ!
تو�ضح لهم م�سار تركيب الجملة بحل الجملة
	ّ -
الأولى (ما �أجمل الأزهار!).
ما �أَ ْ�ص َغ َر ال َّن ْملَ َة!
	-تبين لهم الأجزاء التي تت�ألف منها الجملة (3
ما �أَ ْط َو َل ا ْلقِطا َر!
�أجزاء :ما� /أ�صغر /بذرة القمح).
التعجب.
	-تر ِّدد الجملة �أمامهم عدة م ّرات مبرزة �صوت ّ
التعجب ب�أنه اال�ستغراب واالندها�ش من �أمرٍ ما.
تف�سر لهم مفهوم ّ
	ّ -
تو�ضح لهم طريقة التعجب من خالل التعبير ال�صوتي وتطلب منهم تقليد �صوتها في القراءة.
	ّ -
التعجب.
	-تب ّين لهم �أن الرمز(!) هو عالمة ُّ
	-تلفت انتباههم �إلى اختيار اللفظ المنا�سب لل�شيء الذي نتعجب منه مع مالحظة ال�صورة.
	-تطلب �إليهم حل التمرين �شفوياً وكتابياً ،ثم القراءة.
	-تقر�أ المعلمة الجمل جميعها وير ّدد الطلبة بعدها فردياً وزمرياً.
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ما �أَ ْج َم َل ْ أَ
الزْها َر!
ال�سفي َن َة!
ما َ�أ ْك َب َر َّ
ال�سلَ ْحفاةَ!
ما َ�أ ْب َط�أ ُّ

1

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

2

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

3

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

4

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

5

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

6

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

5

ل ا ْلفَرا َغ بِا ْل َكل ِ َمة ِ ا ْل ُمنا� ِس َبةَِ ،و�أَ ْق َر ُ أ�
�أَ ْم َُ أ

َت ْر�سو
َتقِفُ
ُت ْب ِح ُر
َي�سي ُر
َت ْهب ِ ُطـ
ُت ْقل ِ ُع

1

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

2

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

ال�سفُنُ في ا ْلميناءِ.
ُّ
ال�س َّياراتُ في ا ْل ِم ْر�آبِ .
َّ
ا ْل ِ
باخ َر ُة في ا ْل َب ْحرِ.
ا ْل ِقطا ُر َعلى ِ�س َّك ِة ا ْل َح ِ
ديد.
َّ
الطا ِئ َر ُة في ا ْل َمطارِ.
َّ
الطا ِئ َر ُة ِمنَ ا ْل َمطارِ.

	�-أملأ الفرا َغ بالكلمة المنا�سبة و�أقر�أُ.
3
	-تقر�أ المعلمة الكلمات( :تقف ،تُبحر ،تر�سو ،تهبط،
ي�سير ،تُقلع) وير ِّدد الطلبة بعدها.
4
تف�سر لهم معنى الكلمات (تُبحر ،تر�سو ،تُقلع).
	ّ -
5
	-تع ّرفهم بو�سائل الموا�صالت الوارة في الجمل.
	-تقر�أ الجمل وير ّدد الطلبة بعدها.
6
	-تح ّل الجملة الأولى (تر�سو ال�سفن في الميناء).
	-ت�ستثمر كلمة الميناء ،للحديث عن �أماكن مكوث و�سائل الموا�صالت المذكورة.
	-ت�ساعدهم في ح ّل الجملة الثانية.
	-توجههم وتطلب منهم ح ّل بقية الجمل وقراءتها ثم ملء الفراغات بالكلمات المنا�سبة.
	-تقر�أ الجمل جميعها وير ّدد الطلبة بعدها.
...........................................

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

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

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

	-الفعل الم�ضارع

تكتب ،يكتب.
أكتبُ ،
	-تدون المعلمة على ال�سبورة الأفعال :نكتبُ � ،
	-تقر�أ الأفعال وير ّدد الطلبة بعدها فردياً وجماعياً.
وتو�ضح للطلبة �أننا نقول :يكتب ،في حال كونه م�ستمراً في
	-تكلف �أحد الطلبة بكتابة ا�سمه على ال�سبورةّ ،
عملية الكتابة ،لتو�ضح لهم �أن الفعل يدل على الزمن الحا�ضر �أو الم�ستقبل(زمن حدوث الفعل).
تو�ضح لهم الحروف الأولى التي يبد�أ بها كل فعل من هذه الأفعال.
	ّ -
	-تبين لهم �أن من يقوم بالفعل في الزمن الحا�ضر �أو الم�ستقبل قد يكون جماعة (نكتب /نحن)� ،أو مفرد
(�أكتب� /أنا) �أو غائب م�ؤنث(تكتب /هي) �أو مفرد مذكر غائب (يكتب /هو).
	-تربط �صيغ الفعل الم�ضارع بال�ضمائر.
وتو�ضح لهم �أنه يقبلها فيكون م�ست�ساغاً عند اللفظ �أو ال�سماع.
	-ت�ضيف ال�سين للفعل ّ
	-ت�ضيف �إليه تاء الت�أنيث ،وتبين لهم عدم قبوله تاء الت�أنيث.
	-تب ّين لهم العالمات الدالة على الفعل الم�ضارع.
1

ل ا ْلفَرا َغ
الَ ْفعا َل ا ْل ُم�ضار ِ َع َةُ ،ث َّم َ�أ ْم َ ُ أ
�أَ ْق َر ُ�أ ْ أ

	-تمنح المعلمة الطلبة وقتاً كافياً لقراءة الأفعال.
	-تناق�شهم في هذه الأفعال من حيث داللتها
على الم�ضارع.
	-ت�ساعدهم في قراءة جمل التدريب ،ويردد
الطلبة بعدها وجماعياً.

ُي�شاهِ ُد
�أَ ْج َته ِ ُد
نُحاف ِ ُظ
َي ْ�س َتمِ ُع
َت ْهب ِ ُط
تُتاب ِ ُع

ُّ
وا�صال ِت.
الط َّل ُب َب ْرنا َم ًجا َعنْ َو�سائِلِ ا ْل ُم َ
َو �أُ�شار ُِك في َتق َُّدم ِ َبلَدي.
َعلى ا ْل ُهدوءَِ ،و َن َّت ِب ُع
َت ْعليما ِت ا ْل ُم َع ِّل َمةِ.
ُّ
الط َّل ُب �إِلى ا ْل ُم َع ِّل َمة ِ بِا ْنتِبا ٍه.
َّ
الطائ ِ َر ُة َعلى َم ْد َرج ِ ا ْل َمطارِ.
َّ
الطالِباتُ ب ِ ْاهتِما ٍم �شَ ْر َح ا ْل ُم َع ِّل َمةِ.

1
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5

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

6

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

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

	-تح ّل الجملة الأولى (ي�شاهد الطالب برنامجاً عن و�سائل الموا�صالت)
	-توجههم �إلى ح ّل بقية الجمل مع االنتباه �إلى الكلمة التي تلي الفراغ.
	-تتابعهم وت�صحح �أخطاءهم ،وتعزّز المجيدين.
	-تقر�أ الجمل بعد �إ�ضافة الفعل في الفراغ ،ويردد الطلبة بعدها في مجموعات.
	-ت�ؤ ّكد القيم وال�سلوكات الإيجابية التي تت�ضمنها جمل التدريب.
2

الَ ْفعا َل مِنَ ا ْلما�ضي �إِلى ا ْل ُم�ضارِع ِ َكما في ا ْلمِثا ِل
�أَ ْق َر ُ�أ َو�أُ َح ِّو ُل ْ أ

	-تتيح المعلمة للطلبة وقتاً منا�سباً لت�أمل
الأفعال.
	-تو�ضح لهم �أن هذه الأفعال هي �أفعال ما�ضية.
	-تذ ّكرهم بالحروف التي يبد�أ بها الفعل الم�ضارع،
وكذلك بالعالمات الدا ّلة عليه.
تف�سر لهم جملة المثال وتناق�شهم فيها .تك ّلف
	ِّ -
الطلبة تنفيذ حل الفعل وتحاورهم فيه.
	-تك ّلفهم حل بقية الأفعال.
	-تتابعهم وتوجههم للإجابة ال�صحيحة.
3

�أَ ْق َر ُ�أ َو�أَ�ضَ ُع

عا َد

نَعو ُد

�أَعو ُد

تَعو ُد

َيعو ُد

َر َج َع

نَرج ُع

�أَرج ُع

تَرج ُع

َيرج ُع

َدخَ َل

نَدخ َُل

�أَدخ ُل

تَدخ ُل

َيدخ ُل

خَ َر َج

نَخر ُج

�أخر ُج

تَخر ُج

َيخر ُج

ْاع َت َذ َر

َن ْعتَذ ُر

�أَ ْعتَذ ُر

َت ْعتَذ ُر

َي ْعتَذ ُر

ال�س َب َب
َح ْو َل ا ْل ُمخْ َتل ِ ِف في ُك ِّل َم ْجمو َع ٍة َو�أَ ْذ ُك ُر َّ

	-تقر�أ المعلمة الأفعال وتتابع انتباه الطلبة
و�إ�صغاءهم لها.
�أَ ْق َترِ ُح
َي ْق َترِ ُح
ا ْق َت َر َح
	-تحفزهم �إلى ا�ستخراج الفعل الما�ضي من
الجملة الأولى وقراءته.
َت ْف َر ُح
�أَ ْف َر ُح
َن ْف َر ُح
	-تحاورهم في �سبب معرفتهم انه ٌ
فعل ٍ
ما�ض
تَقولُ
�أَقولُ
نَقولُ
بذكر العالمات الدالة عليه.
	-ت�ساعدهم في و�ضع الدائرة حوله.
	-تكلف �أحد الطلبة المميزين قراءة الأفعال جميعها في كل �سطر.
	-توجههم نحو و�ضع الدائرة حول المختلف مع ذكر ال�سبب.
	-ت�ؤ ّكد العالمات الدالة على الفعل الما�ضي والعالمات الدالة على الفعل الم�ضارع.
1

2

3

4
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َن ْعرِ ُ
�ض

�أَ ْعرِ ُ
�ض

َع َر َ
�ض

َت ْعرِ ُ
�ض

َي ْعرِ ُ
�ض

َن ْق َترِ ُح

َت ْق َترِ ُح

َفرِ َح

َي ْف َر ُح

َي ُ
قول

قا َل

4

تيب ا ْل َك ِل ِ
مات ِ أل ُ َك ِّو َن ُج َم ًل
�أُعي ُد َت ْر َ

	-تذ ِّكر المعلمة الطلبة بكلمات �سبق لهم �أن
تعلموها.
�أَ ْ�س َت�أْذِنُ َو�أَت ََح َّدثُ بِ�أَ َدبٍ َو ْاحتِرا ٍم
	-تقر�أ الكلمات في حال كونها غير مرتّبة ،وير ِّدد
َو�أَ ْبتَ� ِس ُم
َل ُه
ِ�إلى
ُي َح ِّد ُثني
�أُ ْ�صغي
َمنْ
الطلبة بعدها.
	-تبين لهم �أهمية تحديد الكلمة التي نبد�أ بها
�أُ ْ�صغي ِ�إلى َمنْ ُي َح ِّد ُثني َو�أَ ْبتَ� ِس ُم َل ُه
لتكوين الجملة.
�أَ ْه َز�أُ
�أَت ََح َّدثُ
ال�ص ْد َق
َوال
ب ِ ْالآخَ رينَ
ِّ
	-تحفِّزهم لترتيب الجملة الأولى وتكوين جملة
ُ
َ
َ
ِ
ْ
ال�ص ْد َق َوال �أ ْه َز�أ بالآخَ رينَ
�أت ََح َّدثُ ِّ
مفيدة �شفوياً.
وتوجههم وتعزّزهم،
	-ت�ستقبل �إجابات الطلبة
ِّ
وت�صحح الأخطاء.
	-تد ّون الجملة مر ّكبة ب�صورتها ال�صحيحة على ال�سبورة ،وتبين لهم طريقة التركيب باالعتماد على المعنى.
	-تك ّلفهم بتركيب بقية الجمل وقراءتها ثم كتابتها وقراءتها بعد كتابتها.
	-يقر�أ َّ
الطلبة الجمل جميعها مرتبة فردياً وجماعياً.
	-ت�ؤ ِّكد القيم وال�سلوكات الإيجابية التي تت�ضمنها الجمل.
1

�أَ ْ�س َت�أْذِنُ

بِ�أَ َدبٍ

َوَ�أت ََح َّدثُ

َو ْاحتِرا ٍم

2

3

5

�أُ َر ِّك ُب ُج َم ًل َو�أَ ْق َر�أُ

	-تقر�أ الجمل والكلمات الواردة في التدريب وير ِّدد
1
الطلبة بعدها فردياً وجماعياً.
	-تحل التركيب الأول� :أحترم� .سائق الحافلة
� 2أَ ْح َترِ ُم ناد ِ َل ا ْل َم ْط َعمِ َو َ�أ َت َك َّل ُم َم َع ُه ب ِ ُل ْط ٍف.
و�أح�سن معاملته
	ّ -
توجه انتباههم �إلى الفعل الم�ضارع (�أحترم� 3 ،أَ ْح َترِ ُم عامِ َل النَّظا َفة ِ َو�أُ ْح� ِسنُ ُمعا َملَ َت ُه.
�أُح�سن) في تركيب الجمل.
	-تلفت انتباههم �إلى اتجاه ال�سهم عند �إجراء
التركيب.
	-تك ّلفهم �إجراء التركيب الثاني ،وتتابعهم وت�ص ّوبهم وتعزّز المجيدين.
	-ير ِّكب َّ
الطلبة الجمل ويقر�أونها فردياً وجماعياً.
	-يكتبون الجمل بعد تركيبها.
	-يك ّرر َّ
الطلبة قراءة الجمل مرات متعددة بعد �إجراء تركيبها.
	-ت�ؤ ّكد المع ِّلمة القيم الإيجابية الواردة في الجمل.

�أَ ْح َترِ ُم �سائ ِ َق ا ْلحافِلَة ِ َو�أَ َّتب ِ ُع َت ْعليماتِهِ.
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ا ْل َو ْح َد ُة ال َّراب ِ َع ُة

ِ�ص َّحتي َو� َسال َمتي
الأهداف العامة

ح�سان والثلج.
	-يتحدث ويح�سن اال�ستماع �إلى حكاية ّ
	 -يقر�أ ن�ص قائمة الم�شتريات ويجيب عن �أ�سئلة اال�ستيعاب.
	 -يتبين �آداب التعامل داخل المتجر.
	 -يحافظ على �صحته و�سالمته ويطيع والديه.
	 -يع ّد قائمة بالم�شتريات من المتجر وي�شتري ما يلزم.
	 -ينتبه لتاريخ الإنتاج وتاريخ االنتهاء.
	 -يحر�ص على ال�شراء من ال�سلع المحلية.
	 -يتبين �أهمية ت�شجيع ال�صناعات الوطنية.
	 -يق ّدر جهود الأجداد وي�شكر اهلل على نعمه.
	 -يحتفل بيوم ال�شجرة ويحافظ على النباتات.
	 -يحفظ الن�شيد.
	 -يقر�أ ويجيب عن �أ�سئلة اال�ستيعاب معتمداً على المعنى.
	 -يملأ الفراغ في الجمل معتمداً على المعنى.
	 -ي�ستخدم �أ�سماء اال�ستفهام لي�س�أل عن �إجابات محددة.
	 -ير ّكب كلمات من حروف ومقاطع.
	 -يميز بين المفرد والجمع.
	 -ي�صنّف ال�سلوكات �إلى مح َّببة ومرفو�ضة.
	 -يعيد ترتيب الكلمات ليك ّون جم ً
ال.
	 -يعيد ترتيب الجمل ليك ّون فقرة.
	 -يح ّول فقرة من التذكير �إلى الت�أنيث.
	 -ي�ستخدم ا�سمي الإ�شارة :هذا ،هذه.
	 -ي�ستخدم ال�ضمائر� :أنتَ ِ � ،
أنت� ،أنتم.
	 -ي�ستخدم الفعل الما�ضي مع واو الجماعة.
	 -ي�ستخدم تاء و (نا) الفاعل ويح ّول الفقرة ويغ ّير ما يلزم.
	 -يح ّول فقرة من الما�ضي �إلى الم�ضارع.
52

1

اال�س ِتما ُع
ا ْل ُمحا َد َث ُة َو ْ

ان َوال َّثل ُْج
َح َّ�س ٌ
ا ْلف َْ�ص ُل � ِشتا ٌءَ ،وال َّث ْل ُج َي ْن َهمِ ُر بِغَزا َر ٍةَ ،لب ِ َ�س
َح َّ�سانٌ مِ ْع َط َف ُه َو ُقفَّا َز ْيه ِ َو ِحذا َء ُه ال�شَّ ْتو ِ َّي
َوخَ َر َج َي ْل َع ُب بِال َّث ْلجِ.

�أَ َط َّل ْت �آال ُء مِنَ النَّاف ِ َذةَِ ،وقا َل ْت� :أَخي ،ا ْل َب ْر ُد
�صاب بِالزُّكامِ .عِ ْن َدما َي َت َو َّقفُ
�شَ دي ٌدَ ،و َق ْد ُت ُ
ُه ُ
طول ال َّث ْلجِ َن ْل َع ُب َم ًعاَ .ر َف َ
�ض َح َّ�سانٌ
َو ْا�س َت َم َّر بِال َّلع ِ ِب.

	-تعر�ض المع ِّلمة �صور التدريب ،وتطلب من الطلبة ت�أ ّملها.
	-تق�سم الطلبة �إلى مجموعات وتوزّع �صور التدريب عليهم وتطلب من كل مجموعة التعبير عنها بلغتها.
	-توجههم نحو ا�ستخدام العبارات :الثلج ينهمر بغزارة ،ت�صاب بالزكام ،يرتجف من البرد ،ال�سوائل ال�ساخنة،
كيف ن�ساعد هذا الطفل يا �أوعد �أن يكون مطيعاً؟ ،يحافظ على �صحته و�سالمته.
	-تروي لهم �أحداث ق�صة ح�سان والثلج للطلبة وي�ستمعون �إليها.
	-ترتب المجموعات بح�سب ت�سل�سل الأحداث ،وتكلفهم التعبير عنها بالت�سل�سل.
	-تك ّرر رواية الق�صة مع توجيه انتباههم للعبارات التي �سبق توجيههم لالنتباه لها.
للتحدث عن ف�صل ال�شتاء.
	-تتيح المجال للطلبة
ُّ
	-تثبيت مفهوم المحافظة على ال�صحة واتباع و�سائل الوقاية ،وطاعة الوالدين.
53

َغ ِ�ض َب ْت �أُ ُّم َح َّ�س ٍان َو ِه َي ُت ْد ِخ ُل ُه �إِلى ا ْل َب ْي ِت.
كا َن َح َّ�سانٌ َي ْرتَجِ فُ ِمنَ ا ْل َب ْر ِدَ .ب َّد َل
َمالب َِ�س ُه ا ْل ُم َب َّللَ َةَ ،و َجلَ َ�س ُق ْر َب ال َّت ْد ِف َئ ِة،
َو�أَ ْح َ�ض َرتْ َل ُه �آال ُء كو ًبا ِمنَ ا ْل َحليبِ
ال�س ِاخنِ .
َّ

ا ْر َت َف َع ْت َحرا َر ُة َح َّ�س ٍانَ ،ون ََ�ص َح ُه َّ
بيب
الط ُ
ال ْكثا ِر ِمنْ �شُ ْربِ
ِب ُمال َز َم ِة ا ْل ِف ِ
را�ش َو ْ إِ
ال�س ِاخ َن ِة� .شَ َك َر َح َّ�سانٌ وا ِل َد ْي ِه
ال�سوا ِئ ِل َّ
َّ
َو�أُخْ َت ُه �آال َءَ ،و َو َع َد �أَنْ َيكو َن ُمطي ًعا
َو ُيحا ِف َظ َعلى ِ�ص َّح ِت ِه َو َ�سال َم ِت ِه.
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س َْ
األ َّو ُل
َّ
الد ْر ُ
1

قائ ِ َم ُة ا ْل ُم ْ�ش َت َريا ِت

�أَ ْق َر ُ أ�

	-تمنح المعلمة وقتاً كافياً للطلبة لمالحظة ال�صور وت�أملها
وا�ستيعاب محتوياتها.
للتو�صل �إلى عنوان الدر�س
	-ت�س�ألهم عن م�ضامين ال�صور
ُّ
(قائمة الم�شتريات).
	-تقر�أ كل فقرة من فقرات الدر�س قراءة مع ّبرة وب�صوت
وا�ضح وم�سموع ،وير ِّدد الطلبة بعدها جماعياً.
	 -ت�ساعدهم في قراءة جمل التدريب قراءة محاكاة حتى يتقن الطلبة القراءة ب�شكل �صحيح.
	-توجيه بع�ض الأ�سئلة على كل فقرة لتنمية اال�ستيعاب ،مثل� :إلى �أين ذهب ح�سان مع والده؟ ماذا �أعدت
والدة ح�سان؟ كيف �ساعد ح�سان والده في المتجر؟ ما م�صدر ال�سلع الموجودة في المتجر؟ �إلى ماذا علينا
�أن ننتبه عند �شراء ال�سلع؟ وما فائدة ذلك؟
	�-إدارة حوار ونقا�ش حول ال�صور والفقرات لت�أكيد الأفكار والقيم واالتجاهات الإيجابية� :إعداد قائمة
الم�شتريات قبل الذهاب �إلى المتجر ،التفكير والتنظيم ،م�ساعدة الوالدين ،االنتباه �إلى تاريخ الإنتاج
وتاريخ االنتهاء ،المحافظة على ال�صحة وال�سالمة.
1
2

�أَ ْق َر ُ�أ ُ َو�أَ�ضَ ُع

حيحة ِ
َح ْو َل َر ْمز ِ ْ إ
الِجا َبة ِ َّ
ال�ص َ

	-تذ ّكر المع ِّلمة َّ
الطلبة بكلمات �سبق لهم تع ُّلمها
في الدر�س.
توجههم �إلى ح ّل الجملة الأولى.
	ِّ -
	-تب ّين لهم �أهمية الربط بين الجملة والإجابة
التي تنا�سبها في المعنى.
	-ت�ستثمر التدريب في لفت االنتباه �إلى التاء
المربوطة في الخيارات.
	-تن ِّبههم �إلى و�ضع الدائرة حول الرمز (�أ ،ب،
جـ) ولي�س حول الكلمة.
	-تكلفهم قراءة الجملة بعد ح ّلها.
	-تقر�أ المعلمة الجمل جميعها مقرونة بالإجابة
ال�صحيحة ،ويردد الطلبة بعدها فردياً وجماعياً.
	-ت�ؤ ّكد القيم الواردة في الجمل.

ال ْلبانُ َو ْ أَ
ُت ْع َت َب ُر ْ أَ
ال�صناعا ِت:
ال ْجبانُ مِنَ ِّ
ب .ا ْلغِذائ ِ َّيةِ.
�أ .ا ْل َم ْعدِن ِ َّيةِ.

1

بال�ستيك ِ َّيةِ.
جـ .ا ْل ْ

ال�سلَ ُع ا ْلغِذائ ِ َّي ُة في ا ْل َمت َْجرِ ِ
�صنا َع ٌة:
ِّ

2

		
�أَ .م َح ِّل َّي ٌة.
3

4
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بُ .م ْ�س َت ْو َر َدةٌ.

جـَ .جمي ُع ما ُذك ِ َر.

ال�صناعا ِت ا ْلغِذائ ِ َّية ِ ا ْل َم َح ِّل َّية ِ ُي ْ�سه ِ ُم في:
تَ�شْ جي ُع ِّ
جـُ .ن ُم ِّو ا ْل َبلَدِ َو َتق َُّدمِهِ.
بَ .تق َُّدم ِ ا ْل َبلَدِ.
�أُ .ن ُم ِّو ا ْل َبلَدِ.
ال�صناعاتُ ا ْلغِذائ ِ َّي ُة َتلْقى ْاهتِما ًما مِنَ ا ْل َم ْ�س�ؤولينَ ِح ً
فاظا َعلى:
ِّ
�أِ .
�ص َّحة ِ ا ْل ُموا ِط ِن .ب�َ .سال َمة ِ ا ْل ُموا ِط ِن.
جـِ .
�ص َّحة ِ َو َ�سال َمة ِ ا ْل ُموا ِط ِن.

3

ال�صناعا ِت ا ْلغِذائ ِ َّية ِ
�أَ ِ
ال�صو َرة ِ ا ْل ُمنا� ِس َبة ِ َو�أَ َت َع َّر ُف َب ْع َ
�ض � ِسلَعِ ِّ
�ص ُل ب ِ ُّ

	-تمنح المع ِّلمة وقتاً كافيا للطلب ًة لت� ُّأمل ال�صور.
	-تطلب �إليهم و�صفها وت�سميتها.
	-ت�ساعدهم على قراءة كلمات تعلموها �سابقاً تعلموها.
الزُّيوت
	-تقر�أ الجمل ب�صوت وا�ضح وم�سموع وير ّدد
ال ُّلحوم
َّ
الطلبة بعدها فردياً وجماعياً مع مالحظة ال�صور.
ا ْل َع�صائرِ
	-ت�صل المع ِّلمة (المع ّلبات) بال�صورة الدالة
ا ْل َح ْل َويات
عليها وتقر�أها.
	-تطلب من َّ
الطلبة تقليدها في الو�صل والقراءة.
	-تك ّلفهم بقراءة بقية العبارات ثم و�صلها بال�صورة المنا�سبة.
	-يقر�أ َّ
الطلبة العبارات جميعها مو�صولة بال�صور.
	-توجههم نحو ت�سمية بع�ض �سلع ال�صناعات الغذائية ،وت�ؤ ّكد �أهمية دعم ال�صناعات المحلية ،واالنتباه
لتاريخ الإنتاج وتاريخ االنتهاء.
ا ْل ُم َعلَّبات
ْ أَ
ال ْجبان
ال ْلبان َو ْ َأ

4

ل ا ْلفَرا َغ َو ُ�أ َم ِّي ُز َب ْينَ هذا َو هذِه ِ
�أَ ْم َُ أ

	-تعر�ض المع ِّلمة �أ�سماء الإ�شارة :هذا وهذه ،على
بطاقات.
2
	-تطرح �أ�سئلة على الطلبة عن �أ�شياء تعر�ضها
3
�أمام الطلبة (ما هذا؟ ما هذه) ويجيبون عنها
بتعبير :هذا ،هذه.
 4هذا قِ ْ�س ُم ال ُّلحوم ِ لِتَ�شْ َترِ َي ال َّدجا َج .
	-تلفت انتباههم �إلى الإ�شارة ب�أ�صابعهم �إلى
ال�سلَعِ ا ْل ُم ْ�س َت ْو َر َد ِة .
 5هذِه ِ ا ْل ُم َع َّلباتُ مِنَ ِّ
ال�شيء المعرو�ض عليهم.
ِ
ِ
ِ
ِ
ا ْل َم َح ِّل َّيةِ.
ال�سلَعِ
 6هذه ا ْل َع�صائ ُر منَ
ِّ
تو�ضح لهم ا�سم الإ�شارة وداللته.
	ّ -
تف�سر كيفية ا�ستخدام كل ا�سم من �أ�سماء الإ�شارة
	ّ -
بح�سب التذكير والت�أنيث.
	-تذ ّكرهم بكلمات �سبق لهم تع ُّلمها.
	-تقر�أ الجمل وير ّد الطلبة بعدها فردياً وجماعياً.
	-تنبههم �إلى ا�سم الإ�شارة الذي تبد�أ به الجمل.
	-ت�ساعد الطلبة في حل الجملة الأولى مع تو�ضيح �صيغة التذكير فيها.
	-تك ّلفهم تنفيذ حل بقية الجمل ،وتتابعهم با�ستمرار.
	-تك ّلف الطلبة المتميزين قراءة الجمل ،وتُ�شرك �أكبر عدد ممكن من الطلبة في القراءة.
1

ال ْلبانِ لِتَ�شْ َترِ َي
هذا ق ِ ْ�س ُم َْ أ
ِ
هذ ِه َع َر َب ُة الت ََّ�س ُّوقِ
ِ ..............................................لت ََ�ض َع فيها ُم�شْ َت َريا ِت َك.
ال ُّتفَّا َح
. ..............................................
هذا ق ِ ْ�س ُم ا ْلفَواكِه ِ لِتَ�شْ َترِ َي
ليب
ا ْل َح َ

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

.

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

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

...............................................
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5

�أُ َر ِّك ُب َو�أَ ْق َر ُ أ�

1

�أَنْتَ ت ََج َّو ْلتَ في ا ْل َمت َْجرِ ُق ْر َب َب ْيت ِ ِك.
�أَ ْن ُت ْم ت ََج َّو ْل ُت ْم في ا ْل َمت َْجرِ ُق ْر َب َب ْيت ِ ُك ْم.

	-تتيح المعلمة وقتاً كافياً لت� ُّأمل الوحدات اللغوية التي
يتك ّون منها التدريب.
	-تقر�أ الوحدات اللغوية ك ً
ال على حدة وير ّدد الطلبة بعدها فردياً وجماعياً.
	-تراجعهم في ال�ضمير (�أنتَ ) وداللته على المخاطب المفرد.
تو�ضح لهم م�سار تركيب ال�ضمير (�أنتَ ) مع الفعل الما�ضي وبقية الجملة.
	ّ -
تف�سر لهم الحركة التي لحقت بالتاء ولماذا جاءت مفتوحة وعلى َمن تعود.
	ّ -
قرب َ
بيتك) بمتابعة ال�سهم.
	-تبين لهم خطوات تركيب الجملة (�أنتَ تجولتَ في المتجر َ
	-تردد الجملة �أمامهم عدة م ّرات.
تو�ضح لهم �أ َّن (في المتجر) وحدة لغوية واحدة.
	ّ -
تف�سر لهم داللة ال�ضمير (�أنتم) على الجماعة ،وتنبههم �إلى التغيرات التي تتطلبها �صيغة بقية التركيب.
	ّ -
	-تطلب �إليهم حل التمرين كتابياً ،ثم القراءة.
	-ت�ؤ ّكد على قيمة والم�شاركة من خالل التعبير (�أنتم تجولتم).
2

6

ال�س�ؤا َل ا ْل ُمنا� ِس َب َكما في ا ْلمِثا ِل
�أُال ِح ُظ َو�أَ ْكت ُُب ُّ

	-تعر�ض المعلِّمة جملة الإجابة وال�س�ؤال على
َّ
الطلبة من خالل بطاقات.
ُ
ِ
َن َع ْم� ،أح ُّب ال َّر ْ�س َم .هل تحب الر�سم؟
	-تقر�أها ب�صوت وا�ضح ومع ِّبر وم�سموع على الطلبة،
وتُبرز �صوت اال�ستفهام.
ِ
ْتوجات ا ْل َم َح ِّل َي َة.
َن َع ْم� ،أُ�شَ ِّج ُع ا ْل َمن
هل ت�شجع المنتوجات المحلية؟
	-تلفت انتباههم �إلى العالمة(؟) في نهايات ال�س�ؤال،
ّ
وتو�ضح لهم �أنها عالمة ترافق جملة ال�س�ؤال.
�أُ ِّمي َك َت َبتْ قا ِئ َم َة ا ْل ُم�شْ َت َر ِ
يات .من كتب قائمة الم�شتريات؟
	-تبين لهم �أن الكلمة( :متى) هي �أداة اال�ستفهام
في َع َر َب ِة التَّ�س ُّوقِ َم ْو ٌز َو ُتفَّا ٌح .ماذا في عربة الت�سوق؟
وتكون في بداية الجملة.
تو�ضح لهم طريقة الإجابة على ال�س�ؤال.
	ّ -
	-ت�ساعدهم في حلّ الجملة الثانية.
	-توجههم �إلى �أهمية الترابط في المعنى بين جملة الجواب وجملة ال�س�ؤال عند اختيار �أداة اال�ستفهام.
	-تق�سم َّ
الطلبة �إلى مجموعتين وتطلب من كل طالب في المجموعة الأولى قراءة الجملة ،ليكمل
طالب �آخر جملة ال�س�ؤال في العمود الثاني ،وتكلفهما معاً قراءتها.
وتف�سر لهم مواطن ا�ستخدامها.
	 -تد ّون المعلمة �أدوات اال�ستفهام (متى ،هل ،ماذا) ّ
	 -تكلّفهم كتابة ال�س�ؤال وجملة الإجابة وقراءتهما معاً عدة م ّرات.
	 -تعزّز الطلبة المجيدين وت�صوب الآخرين.
	 -ت�ؤكِّد قيم الت�سوق ال�صحيحة والمنظّ مة.
1

2

باحا.
�أَ ْذ َه ُب �إِلى ا ْل َمت َْجرِ َ�ص ً

َمتى َت ْذ َه ُب �إِلى ا ْل َمت َْجرِ؟

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

3

.................................................................................................................................................................................
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4

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

5

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

7

�أُ َر ِّك ُب َو�أُ َم ِّي ُز َب ْينَ ا ْل ُم ْف َرد ِ َو ا ْل َج ْمعِ

	-ت�ساعد المع ِّلمة َّ
الطلبة في قراءة كلمات
ومقاطع تعلموها �سابقاً.
	-تمنحهم وقتاً كافياً للنظر �إلى ال�صور
والموازنة بين �أعداد الأ�شياء الموجودة فيها.
ُمـ زا ر ِ عو ن
ُمـ زا ر ِ ع
	-ت�ستثمر موجودات غرفة ال�صف للتفريق
ِ
ُمـزارعون
ُمـزارِع
بين المفرد والجمع.
	-يقر�أ َّ
الطلبة كلمات التدريب الدالة على المفرد والجمع ،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.
	-توجههم نحو االلتفات �إلى المدود في :با ،زا ،عو.
	-تك ّلفهم بتركيب الحروف والمقاطع.
	-ت�ستثمر كلمات الجمع في تو�ضيح �سالمة المفرد من التغيير وفي داللته على المذكر.
تف�سر لهم معنى (جمع مذكر �سالم).
	ّ -
با ِئـ ـع
با ِئـع

8

با ِئـ ـعو ن
با ِئـعون

لُ ا ْلفَرا َغ
�أُ َح ِّو ُل مِنَ ا ْل ُم ْف َرد ِ إ�ِلى ا ْل َج ْمعِ َو َ�أ ْم َ أ

	-تعر�ض المعلمة الكلمات (معلم ،معلمون)
ُم َع ِّلمون
ُم َع ِّل ٌم
على بطاقات وتقر�أها مرات متعددة.
	-تمنح الطلبة وقتاً كافياً لت�أمل الكلمتين.
َح َّدادون
َح َّدا ٌد
ُمحا� ِس ٌب ُمحا� ِسبون
	-تلفت انتباههم �إلى الحرف المل ّون في
خَ َّياطـ ٌ خَ َّياطـون
َف َّلحون
كلمة (المعلمون) وتطلب �إليهم قراءتهما َف َّل ٌح
وت�سميتهما.
خَ َّبا ٌز خَ َّبازون
ُمديرون
	-توجههم نحو المقارنة بين �شكل الكلمة في ُمدي ٌر
�صيغة المفرد و�شكلها في �صيغة الجمع.
َر َّ�سامون
َر َّ�سا ٌم
ن َّجا ٌر ن َّجارون
	-ت�س�أل :هل تغ ّير �شكل الكلمة من دون الحرف
الملون.
	-ت�ستقبل �إجابات الطلبة وتوجهها.
تو�ضح لهم �أنها مفرد مذ ّكر ،و�أنّ المفرد لم يتغ ّير �شكله عندما جمعناه ولهذا ي�سمى (جمع مذ ّكر �سالم)
	ّ -
تو�ضح لهم مفهوم جمع المذكر ال�سالم.
	ّ -
	-ت�ساعدهم في جمع الكلمات وكتابتها ،وتتابعهم با�ستمرار.
	-يقر�أ الطلبة المفرد والجمع معاً مع االنتباه �إلى الواو والنون التي �أ�ضيفت �إلى المفرد لي�صبح جمعاً.
ُم ْف َرد ُم َذكَّر  +ون
ج َم ْع ُم َذكَّر �سالِم
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9

�أُ َر ِّك ُب َو�أُ َم ِّي ُز َب ْينَ ا ْل ُم ْف َرد ِ َو ا ْل َج ْمعِ

	-تراجع المعلمة مفهوم المفرد والجمع مع الطلبة.
	-تعر�ض المعلمة مقاطع الكلمات (عربة،
عربات /كرة  ،كرات).
ُكـ را ت
ُكـ َر ة
	-تمنح الطلبة وقتاً كافياً لت�أمل مقاطع الكلمات.
ُكـرات
ُكـ َرة
	-تلفت انتباههم �إلى الحرف الأخير في مقطع
كلمة (عربة) و(عربات) وتطلب �إليهم ت�سميته.
	-توجههم نحو المقارنة بين �شكل الكلمة في �صيغة المفرد(عربة) و�شكلها في �صيغة الجمع(عربات).
	-ت�س�أل :ماذا حدث للتاء المربوطة؟.
	-ت�ستقبل �إجابات الطلبة وتوجهها نحو تح ّولها �إلى �ألف وتاء مفتوحة.
تو�ضح لهم �أنها مفرد م�ؤنث ،و�أنّ المفرد لم يتغ ّير �شكله عندما جمعناه ولهذا ي�سمى (جمع م�ؤنث �سالم)
	ّ -
تو�ضح لهم مفهوم جمع الم�ؤنث ال�سالم.
	ّ -
	-ت�ساعدهم في جمع الكلمات وكتابتها ،وتتابعهم با�ستمرار.
	-يقر�أ الطلبة المفرد والجمع معاً مع االنتباه �إلى تغير التاء المربوطة في المفرد �إلى �ألف وتاء مفتوحة لت�صبح جمعاً.
	-تك ّلفهم تركيب المقاطع وكتابتها وقراءتها مرات متعددة فردياً وجماعياً.
َعـ َر با ت
َعـ َربات

َعـ َر َبـ ـة
َعـ َر َبـة

لُ ا ْلفَرا َغ
� 10أُ َح ِّو ُل مِنَ ا ْل ُم ْف َرد ِ �إِلى ا ْل َج ْمعِ َو َ�أ ْم َ أ
	-تك ِّرر المعلمة خطوات التمرين ال�سابق نف�سها.
	-ت�ستخدم بطاقات كلمات الن�شاط في تدريب
الطلبة على قراءتها ثم ت�صنيفها �إلى مفرد
وجمع ،ثم كل مفرد مع الجمع المنا�سب له.

� 11أُ َر ِّك ُب َو�أُ َم ِّي ُز َب ْينَ ا ْل ُم ْف َرد ِ َو ا ْل َج ْمعِ

َ�س َّيا َرة

َ�س َّيارات

ُم ْف َرد ُم�ؤَنَّث ُ ،حذِف ِ
َت التَّا ُء
ا ْل َم ْربوطَ ة  +ات
َج ْمع ُم�ؤَنَّث �سالِم

اجة
َد َّر َ

َد َّراجات

ُم َع ِّل َمة

ُم َع ِّل َمات

َم ْك َت َبة

َم ْك َت َبات

ُمدي َرة

ُمدي َرات

طائ ِ َرة

طا ِئ َرات

ف ََّل َحة

ف ََّل َحات

طَ بي َبة

طَ بي َبات

عامِلَة

عامِ َلت

خا َتـ م
خا َتـم

خَ ـ وا ِتـ م
خَ ـوا ِتـم

كو ب

أ�َكْـ وا ب

	-تراجع المعلمة مفهوم المفرد والجمع مع الطلبة.
	-تعر�ض المعلمة مقاطع الكلمات (خاتم ،خواتم /كوب� ،أكواب).
َ
ْ
�أكـواب
كوب
	-تمنح الطلبة وقتاً كافياً لت�أمل مقاطع الكلمات.
	-توجههم نحو المقارنة بين �شكل الكلمة في �صيغة المفرد (خاتم /كوب) و�شكلها في �صيغة الجمع(خواتم� /أكواب).
	-ت�س�أل :هل بقيت حروف المفرد بنف�س الترتيب في حالة الجمع؟.
	-ت�ستقبل �إجابات الطلبة وتوجهها نحو تغ ّير ترتيب حروف المفرد.
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تو�ضح لهم �أنّ المفرد يتغ ّير ترتيب عندما جمعناه ولهذا ي�سمى (جمع تك�سير)
	ّ -
تو�ضح لهم مفهوم جمع التك�سير.
	ّ -
	-ت�ساعدهم في تركيب الكلمات وكتابتها ،وتتابعهم با�ستمرار.
	-يقر�أ الطلبة المفرد والجمع معاً مرات متعددة .

لُ ا ْلفَرا َغ
� 12أُ َح ِّو ُل مِنَ ا ْل ُم ْف َرد ِ إ�ِلى ا ْل َج ْمعِ َو َ�أ ْم َ أ
	-تك ّرر المعلمة الخطوات نف�سها الواردة في التدريب ال�سابق.
	-ت�ستخدم بطاقات كلمات الن�شاط في تدريب الطلبة
على قراءتها ثم ت�صنيفها �إلى مفرد وجمع ،ثم كل
مفرد مع الجمع المنا�سب له.

� 13أَ�ضَ ُع

َمت َْجر َمتا ِجر
� ِس ْل َعة � ِسلْع
�شَ كْل �أ�شَ كْال

تيب ُحروفِه ِ
ا ْل ُم ْف َر ُد َتك ََّ�س َر َو َت َغ َّي َر َت ْر ُ
ج َم ْع َتكْ�سير

قائ ِ َمة قوائِم
ْا�سماء
ْا�سم

ال�س َب َب
َح ْو َل ا ْل ُمخْ َتل ِ ِف َو�أَ ْذ ُك ُر َّ

	-تذ ّكر المع ِّلمة َّ
الطلبة بكلمات تع ّلموها �سابقاً.
	-تقر�أ الكلمات وير ّدد َّ
الطلبة بعدها فردياً وجماعياً.
َع َربات
�أَ ْطفال
َل ْوحات
	-تمنح الطلبة وقتاً كافياً لمالحظة الكلمات.
	-ت�ضع دائرة حول كلمة(طالب) ،وتذكر :لأنَّها جمع
طاوِالت
ُ�ش َوك
َمالعِق
تك�سير والكلمات الأخرى ّ
تدل على جمع مذكر �سالم.
	-تطلب من َّ
الطلبة قراءة الكلمات الأخرى وو�ضع دائرة حول الكلمة المختلفة مع ذكر ال�سبب.
	-ت�ؤ ّكد لهم الفرق بين �أنواع الجمع.
نا ِجحون

العِبون

فائِزون

ال�سلوكا ِت التَّال ِ َي َة في ا ْل َج ْد َو ِل
� 14أَ ْق َر ُ�أ َو�أُ َ�صنِّفُ ُّ
ُ�س ٌ
لوك ُم َح َّب ٌب

	-تقر�أ المعلمة الجمل قراءة مع ّبرة وب�صوت وا�ضح
وم�سموع ،وير ّدد الطلبة بعدها.
�أُحاف ِ ُظ عَلى َنظا َفة ِ ا ْل َم ْت َجرِ.
	-تو�ضح لهم �أ َّن في هذه الجمل ما ُّ
يدل على �سلوكات
�أُ�ساعِ ُد والِدي في َح ْملِ ا ْل ُم ْ�ش َت َريا ِت.
مقبولة وما ُّ
يدل على �سلوكات مرفو�ضة.
ال ْنتاج ِ َواال ْنتِهاءِ.
�أَ ْن َتب ِ ُه �إِلى تاريخ ِّي ْ ِ إ
	-تذ ّكرهم بال�سلوكات الواردة في الدر�س.
�أُعِ ُّد قائ ِ َم َة ا ْل ُم ْ�ش َت َريا ِت َق ْب َل ِّ
ال�شراءِ.
	-توجههم �إلى ح ّل الجملة الأولى (�أحافظ على نظافة المتجر).
	-تد ّون الح ّل على ال�سبورة وتحاور الطلبة فيه لت�صنيفه.
	-تطلب �إليهم كتابته في قائمة� :سلوك مح ّبب.
	-تك ِّلفهم ح ّل بقية الجمل.
	-تقر�أ المع ّلمة الجمل الموجودة تحت كل نمط من ال�سلوك ،وير ّدد الطلبة بعدها.
	-ت�ؤ ّكد المعلمة �أهمية المحافظة على ال�سالمة وال�صحة ،واتّباع التعليمات.
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1

2

3

4

ُ�س ٌ
لوك َم ْر ٌ
فو�ض
1

�أَ ْع َب ُث ب ِ ُم ْح َتوَيا ِت ال ُّرفو ِف.

2

�آ ُك ُل ا ْل َح ْلوى َق ْب َل َد ْفعِ ال ُّنقودِ.

3

�أَ ْل َع ُب ِب َع َر َبة ِ ال َّت َ�س ُّو ِق.

4

�أَ ْب َتع ِ ُد َعنْ والِدَيَّ في ا ْل َم ْت َجرِ.

ُط َّلب
طالِبات
�أَ ْطباق

س ْ َّ
الثاني
َّ
الد ْر ُ
1

ال�ش َج َرة ِ
َي ْو ُم َّ

�أَ ْق َر ُ أ�

	-تمنح المعلمة الطلبة وقتاً منا�سباً لت�أمل ال�صور والعبارات المقابلة
لكل �صورة.
للتو�صل �إلى عنوان الدر�س (يوم
	-تحاورهم في دالالت ال�صور
ّ
ال�شجرة).
	-قراءة عبارات الدر�س قراءة نموذجية بتلوين ال�صوت بما يتوافق مع
المعنى ،ومتابعة انتباه َّ
الطلبة با�ستمرار.
	-قراءة َّ
الطلبة لجمل التدريب قراءة محاكاة.
	-ت�س�أل المعلمة :ما االحتفال الذي ا�ستع ّد له ح�سان و�أ�سرته؟ ما الغرا�س التي �أح�ضروها؟ ماذا ن�ستفيد من
�شجرة الزيتون و�شجرة التين؟ كيفّ نق ّدر جهود الأجداد ونحافظ على النباتات؟
	-تكرار لفظ كلمات ت�شتمل على حروف الم ّد.
	�-إدارة حوار ونقا�ش حول ال�صور والفقرات لت�أكيد الأفكار والقيم واالتجاهات الإيجابية ،المحافظة على
الأ�شجار والعناية بها ،تقدير جهود الآباء والأجداد.
	-قراءة فقرات الدر�س ب�إ�شراك �أكبر عدد ممكن من َّ
الطلبة.
1
2

�أَ ْق َر ُ�أ ُ َو�أَ�ضَ ُع

حيحة ِ
َح ْو َل َر ْمز ِ ْ إ
الِجا َبة ِ َّ
ال�ص َ

	-تذ ّكر المع ِّلمة َّ
الطلبة بكلمات �سبق لهم تع ُّلمها
في الدر�س.
توجههم �إلى ح ّل الجملة الأولى.
	ِّ -
	-تب ّين لهم �أهمية الربط بين الجملة والإجابة
التي تنا�سبها في المعنى.
	-تن ِّبههم �إلى و�ضع الدائرة حول الرمز (�أ ،ب،
جـ) ولي�س حول الكلمة.
	-تكلفهم قراءة الجملة بعد ح ّلها.
	-تقر�أ المعلمة الجمل جميعها مقرونة بالإجابة
ال�صحيحة ،ويردد الطلبة بعدها فردياً وجماعياً.

الحتِفا ِل ب ِ َي ْومِ:
ْا�س َت َع َّد َح َّ�سانٌ َو�أُ ْ�س َر ُت ُه ل ِ ْ

1

		
�أ .ا ْل ُم َع ِّلمِ.
2

3

		
ب .ال�شَّ َج َرةِ.

َن ْع ُ�ص ُر ثِما َر ال َّز ْيتونِ َون َْح ُ�ص ُل َعلى:
		
ب .ا ْل َحلي ِب.
		
�أ .ال َّز ْي ِت.
ن َُجفِّفُ ثِما َر التِّي ِن َون َْح ُ�ص ُل َعلى:
ب .ال َّت ْمرِ.
		
�أ .الزَّبي ِب.

61

الُ ِّم.
جـ ْ .أ
جـ .ا ْل ُم َر َّبى.
جـ .ا ْلق َُّط ْي ِن.

3
-

ل ا ْلفَرا َغ بِا ْل َكل ِ َمة ِ ا ْل ُمنا� ِس َبة ِ َو�أَ ْق َر ُ أ�
�أَ ْم َُ أ
الطلَ َب ُة َوت ََح َّدثَ ا ْلف ََّل ُح َع ْن َفوائِدِ
ت ََج َّم َع َّ
 ..............................................ال�شَّ َج َرةِ.
الُ ْ�س َر ُة َوت ََح َّدثَ ال َْج ُّد َع ْن َم�ضا ِّر
 ..............................................الت َّْدخي ِن.
ت ََج َّم َع ِت ْ أ
ا�س َت َع َّد َّ
الطلَ َب ُة لِلذَّها ِب
 ..............................................في ر ِ ْحلَ ٍة عِ ْلمِ َّي ٍة.
ْ
ْا�س َت َع َّد ْت �أُ ْ�س َر ُة َح َّ�س ٍان ل ِ ْل َع ْو َدة ِ
� ..............................................إِلى ا ْل َب ْيتِ.
َق�صي ًرا
احتا َج َّ
 ..............................................ك َْي َين ُْ�ض َج.
الطعا ُم َو ْقتًا
ْ
را�س َو ْقتًا طَ ً
ويل
 ..............................................ك َْي ُت ْثمِ َر.
اح َ
ْ
تاج ِت الْغ ِ ُ

تعر�ض المع ِّلمة الكلمات( :للعودة ،فوائد،طوي ً
ال ،م�ضا ّر ،للذهاب ،ق�صيراً) على بطاقات.
2
تقر�أها ويردد الطلبة بعدها.3
تمنحهم وقتاً كافياً لقراءة الجمل.4
5
تو�ضح لهم العالقة بين الكلمات والجمل.
 ّ6
ت�ؤ ّكد �أهمية الترابط بين الكلمة والجملة عنملء الفراغ.
تح ّل الجملة الأولى( :تج ّمع الطلبة وتح ّدثالفالح عن فوائد ال�شجرة).
تلفت انتباههم �إلى الأفعال والمفرد والجمع في الجمل.ت�ساعدهم في اكت�شاف الأ�ضداد في :للعودة ،للذهاب /طوي ًال  ،ق�صيراً /فوائد ،م�ضا ّر.
تك ّلفهم ح ّل الجمل ،وتتابعهم با�ستمرار.تقر�أ المعلمة ويقر�أ َّالطلبة الجمل مرات متعددة فردياً وجماعياً.
1

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 ُّ

	-تتيح المع ِّلمة وقتاً كافياً للطلبة لت� ُّأمل ال�صور والجمل.
	-تقر�أ الجمل ب�صوت وا�ضح وم�سموع ومع ّبر ،ويردد
2
1
َّ
الطلبة بعدها ،فردياً وزمرياً.
	-تقر�أ الجملة الأولى( :ا�ستع ّد الطلبة و�أح�ضروا
الغرا�س) ،وت�شير �إلى ال�صورة المنا�سبة لها.
	-تحاور الطلبة في الفعلين (ا�ستع ّد� ،أح�ضروا).
4
3
	-ت�ساعدهم في التع ّرف على �أنها �أفعال ما�ضية.
يدل على المفرد زما ّ
	-تبين لهم ما ّ
يدل على الجمع.
	-تلفت انتباههم �إلى الفعل (ا�ستعدوا) و�إ�سناد واو الجماعة له.
	-تبين لهم عدم لفظ الألف الملحقة بواو الجماعة في الفعل (ا�ستعدوا).
	-تطلب �إليهم ت� ُّأمل الكلمات الملونة (زرعوا� ،أع ّدوا� ،شكروا) في الجمل.
ت�شجع طلبة �آخرين على قراءة الجملة واكت�شاف ال�صورة 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.
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5

ل ا ْلفَرا َغ بِا ْل َكل ِ َمة ِ ا ْل ُمنا� ِس َبة ِ
�أَ ْم َُ أ

1

ال�ص ْي ِف
َّ
ا ْلخَ ري ِف
ال َّربيعِ
ال�ص ْي ِف
َّ
ا ْلخَ ري ِف
ال�شتاء ِ
ِّ

َتن ُْ�ض ُج ثِما ُر التِّي ِن في َف ْ�صلِ . ........................................................................
َن ْق ِطفُ ال َّز ْيتو َن في َف ْ�صلِ . ..............................................................................

	-تلفت المع ِّلمة نظر َّ
الطلبة �إلى الكلمات
(الخريف ،ال�شتاء ،الربيع ،ال�صيف) ،وتقر�أها َ 3تخْ َ�ض ُّر َ�سناب ِ ُل ا ْل َق ْمحِ في َف ْ�صلِ
وير ّدد الطلبة بعدها.
 4ن َْح ُ�ص ُد ا ْل َق ْم َح في َف ْ�صلِ
	-تب ّين لهم �أنها �أ�سماء ف�صول ال�سنة.
�ض في َف ْ�صلِ
الَ ْر َ
	 -تحاورهم في المظاهر الطبيعية التي تمتاز َ 5ي ْح ُرثُ ا ْلف ََّل ُح ْ أ
�ض في َف ْ�صلِ
الَ ْر َ
الَ ْمطار ِ ْ أ
َ 6ت ْروي مِيا ُه ْ أ
بها هذه الف�صول و�أثرها في نم ّو النباتات.
	-تقر�أ الجمل وير ِّدد الطلبة بعدها فردياً وجماعياً
	-تح ّل الجملة الأولى (تن�ضج ثمار التين في ف�صل ال�صيف) وتك ّلف الطلبة ح ّل بقية الجمل.
	-تتابع با�ستمرار حلول َّ
الطلبة وتعزز المتميزين.
	-يك ّرر َّ
الطلبة قراءة الجمل مرات متعددة فردياً وجماعياً.
2

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

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

�أُال ِح ُظ ُك َّل �صو َر ٍةُ ،ث َّم �أَ ْكت ُُب ْا�س َمها ُم ْ�ستَعينًا بِا ْل َح ْر ِف ا َّلذي َت ْب َد ُ�أ بِه ِ

6
	-تمنح المعلمة وقتاً كافياً للطلبة لت� ُّأمل ال�صور.
	-تدعوهم �إلى ت�سميتها ونطق �أ�سمائها ب�صورة �صحيحة.
	-تلفت انتباههم �إلى الحركة التي يبد�أ بها ا�سم كل ثمرة.
	-توجههم نحو �إكمال بقية ا�سم الثمرة اعتماداً
على الحرف الأول.
	-يقر�أ الطلبة م�س ّميات ال�صور مرات متعددة
وت�شرك �أكبر عدد ممكن من الطلبة.
	-ت�ستثمر الكلمات في التدريب على الإمالء.
7

ُبـ رتقال

َجـ زر

ُتـ فاح

ُر مان
َفـ راولة

َلـ يمون

ِعـ نب

ُذ رة

�أَ ْق َر ُ�أ َو�أَ ِ
�ص ُل َب ْينَ ا ْل ُم ْف َرد ِ َو ا ْل َج ْمعِ:

	-تذكر المعلمة الطلبة بالمفرد والجمع.
	-ت�س�ألهم عن �أنواع الجموع مع �أمثلة مما �سبق
�شَ َج َرة
لهم �أن تع ّلموه.
فائ ِ َدة
تو�ضح لهم العالمات الدالة على الجمع.
	ّ -
َز ْيت
	-تحاورهم في تغيير �صورة المفرد �أو عدم تغ ّيرها.
َث َم َرة
	-تح ّل الكلمة الأولى في كل نمط.
	-تك ّلفهم حل بقية الكلمات وقراءتها.
	-تبين لهم الفرق بين �صورة جمع التك�سير وجمع الم�ؤنث ال�سالم.
َغ ْر َ�سة
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�أَ�شْ جار

ُم�ؤَ َّد َبة

َفوائِد

ُمتَ�سامِ َحة

َلطيفات

زُيوت

َلطيفَة

ُم�ؤَ َّدبات

ثِمار

�أُ ْمن ِ َية

َ�صديقات

ِغرا�س

َ�صديقَة

�أُ ْمنِيات

ُمتَ�سامِحات

8

�أَ ْكت ُُب �آالء َب َد ًل مِنْ َح َّ�سان َو�أُ َغ ِّي ُر ما َي ْل َز ُم

الن�ص قراء معبرة ب�صوت وا�ضح وم�سموع.
	-تقر�أ المعلمة ّ
	-تب ّين لهم العالقة بين المذ ّكر (ح�سان) و�صيغة �آال ُء طالبة مجتهدة ،ت�ؤدي واجباتها بانتظام وتحافظ على
الفعل(ي�ؤ ّدي).
�صحتها و�سالمتها.
	-ت�ساعدهم في تحويل الجملة �إلى (�آالء طالبة مجتهدة).
	-تلفت انتباههم �إلى التغيرات التي حدثت على اال�سم والفعل.
تو�ضح لهم العالقة بين اال�سم المذكر والم�ؤنث والفعل وال�ضمير
تف�سر لهم �سبب حدوث التغييرات.
 ّ	ّ -
الن�ص وكتابتها وقراءتها.
		
العائد على اال�سم.
 تك ّلفهم ح ّل بقية جمل ّ9

�أُ َر ِّك ُب ُج َم ًل َو�أَ ْق َر�أُ

1

�أَنا �أُ َق ِّد ُم ا ْل ُم�سا َع َد َة ل ِ َمنْ َي ْحتا ُج.

	-توجه المع ِّلمة َّ
الطلبة لقراءة كلمات تع ّلموها �سابقاً.
	-تلفت انتباههم لتت ّبع ال�سهم عند ال�شروع في
تركيب الجملة.
الخْ ال ِق.
� 3أَنا �أَ َت َح َّلى ب ِ َمكارِم ِ َْ أ
	-تحل التركيب الأول� :أنا �أُقدِّم الم�ساعدة لمن يحتاج.
	ّ -
الَخْ ال ِق.
توجه انتباههم �إلى ال�ضمير� :أنا ،نحن ،من حيث �صيغة  4ن َْحنُ َنت ََح َّلى ب ِ َمكارِم ِ ْ أ
المتك ّلم المفرد والجمع عند �إجراء تركيب الجمل.
	-تب ّين لهم تغ ّير �صيغة الفعل الم�ضارع (�أق ِّدم ،نق ِّدم� ،أتح ّلى ،نتح ّلى) مع تغير ال�ضمير في الجملة.
	-ير ِّكب َّ
الطلبة الجمل مع مراعاة الحركات والتغييرات ،ويقر�أونها فردياً وجماعياً.
 يك ّرر َّالطلبة قراءة الجمل مرات متعددة.
		
	-يكتبون الجمل بعد تركيبها.
	-ت�ؤ ّكد المع ِّلمة قيمة التحلي بمكارم الأخالق وم�ساعدة الآخرين.
2

ن َْحنُ ُن َق ِّد ُم ا ْل ُم�سا َع َد َة ل ِ َمنْ َي ْحتا ُج.

� 10أُال ِح ُظ ا ْل ُح َ
روف َوا ْل َكلِما ِت ا ْل ُملَ َّو َن َةُ ،ث َّم �أَ ْكت ُُب َو�أُ َغ ِّي ُر ما َي ْل َز ُم
الن�ص قراءة مع ّبرة ب�صوت وا�ضح وم�سموع .قا َل ْت �آال ُءَ :ذ َه ْبتُ َم َع ا ْل ُم َع ِّل َمة ِ �إِلى المتحفَ .و َقفْتُ ب ِ ُق ْربِها لِتَ�شْ َر َح
	-تقر�أ المعلمة ّ
	-يقر�أ بعد الطلبة قراءة محاكاة.
لي ِحكايا ِت ْالآثارَِ ،و َفه ِ ْمتُ َك ْم كا َن َ�أ ْجدادي ُع َظماء.

	-توجههم نحو االنتباه �إلى الكلمات والحروف
المل ّونة .وقراءتها.
	-ت�س�ألهم :هل تدل على مفرد �أم جمع؟
	-ت�ستقبل �إجابات الطلبة وتوجهها وت�صححها.
	-تبين لهم العالقة بين �صيغة المفرد والكلمات (ذهبتُ  ،وقفتُ  ،لي ،فهمتُ � ،أجدادي).
	-تك ّلفهم بتحويل المفرد �إلى �صيغة الجمع ،وت�ساعدهم في حل( :قالت الطالبات ذهبنا.)...
	-تن ّبههم �إلى االلتفات �إلى الفرق بين التاء(تُ ) في المفرد و (نا) في الجمع.

قا َل ِت َّ
َذ َه ْبنا َم َع ا ْل ُم َع ِّل َمة ِ �إِلى المتحف.
			
الطالِباتُ :
َو َقفْنا ب ِ ُق ْربِها لِتَ�شْ َر َح لنا ِحكايا ِت ْالآثارَِ ،و َفه ِ ْمنا َك ْم كا َن
�أَ ْجدادنا ُع َظماء.
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الَ ْفعا َل في ا ْل َج ْد َو ِل
� 11أَ ْق َر ُ�أ َو�أُ َ�صنِّفُ ْ أ

ف ِ ْع ٌل ٍ
ما�ض
َح َف َر
ا َّت َب َع

َ َز َر َع
ِ�ص
َحر َ

ف ِ ْع ٌل ُم�ضار ِ ٌع
�أُ ِح ُّب
ُن َق ِّد ُر

�أُري ُد
َنن ُْظ ُر

	-تقر�أ المع ّلمة الجمل وير ِّدد الطلبة بعدها.
	-تذ ّكرهم بمفردات �سبق لهم تع ُّلمها - .تذ ِّكرهم بالفعل الم�ضارع والفعل الما�ضي والعالمات الدالة على
كل منهما - .تطلب �إليهم تعيين الأفعال الواردة في الجمل - .ت�ساعدهم في ت�صنيفها �شفوياً ثم كتابياً
ٍّ
	-تتابعهم با�ستمرار وتعزّزهم وت�صوبهم.

� 12أُال ِح ُظ ا ْلف ِ ْع َل ا ْلما�ضي ُ ،ث َّم �أُ َح ِّو ُل �إِلى ا ْل ُم�ضارِع ِ َو�أُ َغ ِّي ُر ما َي ْل َز ُم
	-تتيح المعلمة وقتاً كافياً للطلبة لت� ُّأمل الكلمات المل ّونة.
	-تك ّلفهم قراءتها ،وت�س�أل :هل هذه الكلمات �أ�سماء ام
�أفعال؟ ما هو الزمن الذي يدل عليه الفعل؟ كيف
عرفنا �أنها �أفعال ما�ضية؟
	-تذ ّكرهم بالفعل الما�ضي والم�ضارع والعالمات الدالة على ٍّ
كل منهما - .توجههم نحو تغيير الأفعال
 تلفت انتباههم �إلى التغييرات الالزمة عند التحويل.الما�ضية �إلى �أفعال م�ضارعة.
	-تتابعهم با�ستمرار وتوجههم - .ت�ستثمر التدريب في در�س الإمالء المنقول.
َي َ�س�أ َ َل الطال ِ ٌب َ�صدي َقهَُ :هلْ تحا َف ْظ َعلى ِ
�ص َّحت ِ َك؟
يجيب َ�صدي ُقهَُ :ن َع ْم� ،آ ُك ُل َّ
ال�ص ِّح َّي َو�أُمار ُِ�س
الطعا َم ِّ
التَّمارينَ ال ِّر ِ
يا�ض َّي َة.

تيب ا ْل َك ِل ِ
مات ِ ُأل َك ِّو َن ُج َم ًل
� 13أُعي ُد َت ْر َ
ال�صابو ِن ْ أَ
ال ْكلِ َق ْب َل َي َد َّي
َ�أغْ � ِس ُل بِا ْلماء ِ َو َب ْع َد ُه َو َّ
ال ْكلِ َو َب ْع َد ُه
ال�صابونِ َق ْب َل َْ أ
�أَغْ � ِس ُل َي َد َّي بِا ْلماء ِ َو َّ
َ�ص ْوتًا َوال
�أُغْ لِقُ �آ ُك ُل َفمي �أُ ْ�صدِ ُر َو َ�أنا

	-ت�ساعد المع ِّلمة َّ
الطلبة في قراءة كلمات
تع ّلموها �سابقاً.
	-تطلب �إليهم قراءة الكلمات في حال كونها
غير مرتّبة ،وتدير حواراً حول معناها غير
�أغلق فمي وال �أ�صدر �صوتا و�أنا �آ ُك ُل.
مرتبة ،وت�س�أل :من يرتِّب لنا هذه الكلمات
�س �أَ� ِش َّعة ِ
�أَ ْح َذ ُر َبعي ًدا ا ْلحا َّرة ِ َع ِن َو�أَ ْجل ِ ُ�س ال�شَّ ْم ِ
معنى مفيداً؟
لتعطينا ً
�س ا ْلحا َّرة ِ
�أَ ْح َذ ُر َو َ�أ ْجل ِ ُ�س َبعي ًدا َع ِن �أَ� ِش َّعة ِ ال�شَّ ْم ِ
	-ت�ستقبل �إجابات َّ
الطلبة وتوجهها.
	-ترتّب �أمامهم كلمات الجملة الأولى�( :أغ�سل
يدي بالماء وال�صابون قبل الأكل وبعده).
تو�ضح لهم الفرق بين الجملة وهي غير مرتّبة وفي حال ترتيب كلماتها.
	ّ -
	-تطلب �إليهم ترتيب بقية كلمات التدريب وكتابتها في المكان المخ�ص�ص.
	-يقر�أ َّ
الطلبة الجمل مرتبة فردياً وجماعياً.
	-تلفت انتباههم �إلى الأفعال الم�ضارعة.
	-ت�ؤ ِّكد المع ِّلمة القيم الإيجابية :المحافظة على ال�صحة وال�سالمة ،واتِّباع التعليمات.
1

2

3
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تيب ا ْل ُج َملِ ِ ُأل َك ِّو َن ف ِ ْق َر ًة
� 14أُعي ُد َت ْر َ
	-تمنح المعلمة ّ
الطلبة وقتاً كافياً لت� ُّأمل الجمل.
	-تقر�أ الجمل ب�صوت مع ّبر وم�سموع ،وير ِّدد � 1أَ ْم َ�س َك َح َّ�سانٌ بِغ ُْ�ص ِن �شَ َج َرة ِ ُب ْرتُقالٍ .
الطلبة بعدها جماعياً.
ال َ ُب :ال ،ال�شَّ َج َر ُة هِ َي ا ْل ِ
غا�ض َب ُة.
جاب ْ أ
� 4أَ َ
	-تك ّلف عدداً من الطلبة قراءة الجمل قراءة
ُقال َعلى ْ أَ
ال ْر ِ
 2ا ْنك ََ�س َر ا ْلغ ُْ�صنُ َو َت َد ْح َر َج ا ْل ُب ْرت ُ
�ض.
�صحيحة بالحركات.
�أَ ْم َ�س َك َح َّ�سانٌ بِغ ُْ�ص ِن �شَ َج َرة ِ ُب ْرتُقالٍ  .ا ْنك ََ�س َر ا ْلغ ُْ�صنُ َو َت َد ْح َر َج
	-تن ّبههم �إلى مراعاة ت�سل�سل الأحداث بالترتيب.
�ض�َ .سـ َ�أ َل َح َّ�سانٌ َ :هلْ َ�أنْتَ ِ
ُقال َعلى ْالأَ ْر ِ
ا ْل ُب ْرت ُ
غا�ض ٌب مِنِّي يا �أَبي؟
	-تطلب �إليهم قراءة الجمل بح�سب ت�سل�سل
َ
َ
ِ
ِ
ْ
ال ُب :ال ،ال�شَّ َج َر ُة ه َي ا ْلغا�ض َب ُة.
جاب أ
�أ َ
الأحداث.
	 -تدعوهم لكتابة الجمل مرتبة.
	 -تلفت انتباههم �إلى مراعاة عالمات الترقيم وعالمة ال�س�ؤال.
	 -ت�ؤ ّكد القيم وال�سلوكات الإيجابية التي تت�ضمنها الفقرة :المحافظة على النباتات.
	-تقر�أ المعلمة الفقرة كاملة وير ّدد الطلبة بعدها فردياً وجماعياً.
3

 15نَ�شيد

َ�سـ�أَ َل َح َّ�سانٌ َ :هلْ �أَنْتَ ِ
غا�ض ٌب مِنِّي يا �أَبي؟

�شَ َج َر ْة� ...شَ َج َر ْة

	-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 مقاطع عدة مرات ،وتختبر مدى حفظ َّ
الطلبة.
	-تك ّرر الترديد كلما احتاج َّ
الطلبة �إلى مزيد منه.
	-ت�ؤ ّكد المحافظة على ال�شجرة ،واتباع التعليمات ،والتنظيم واال�ستعداد للمواقف المختلفة.
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ا ْل َو ْح َد ُة ا ْلخا ِ
س ُة
م َ

ْاه ِتماماتي
الأهداف العامة

	-يتحدث ويح�سن اال�ستماع �إلى حكاية �آالء وال�ساعة.
	 -يقر�أ ن�ص العطلة ال�صيفية ويجيب عن �أ�سئلة اال�ستيعاب.
	 -يتبين �أهمية ا�ستثمار الوقت.
المف�ضلة.
	 -يع ّبر عن اهتماماته ويمار�س هوايته
ّ
	 -يح�سن التوا�صل مع الآخرين.
ن�ص هواية �آالء ويجيب عن �أ�سئلة اال�ستيعاب.
	 -يقر�أ ّ
	 -ي�ستخدم الحا�سوب ليتع ّرف بع�ض الأ�ضداد في العالم.
	 -يعت ّز بوطنه ويتب ّين ثرواته.
	 -يقر�أ ويجيب عن الأ�سئلة معتمداً على المعنى.
	 -يم ّيز الحروف� :ص� ،ض� ،أ ،ق ،ك.
	 -يميز بين التاء المفتوحة والمربوطة والهاء.
	 -يتب ّين بع�ض الأ�ضداد.
	 -يم ّيز �ألـ القمرية وال�شم�سية.
	 -يم ّيز المدود :ا ،و ،ي في الكلمات.
	 -ير ّكب كلمات من حروف ومقاطع تع ّلمها.
	 -يع ّبر عن مجموعة ال�صور ويتبين مفهوم الأمانة.
	 -ي�ستخدم �ضمائر المخاطب للمذ َّكر والم�ؤنث.
	 -ي�ستخدم �ضمائر الغائب للمذكر والم�ؤنث.
ٍ
	 -يتعرف الحروف بنوعيهاٍ :
كمعان.
مبان وحروف الجر
	 -ي�ستخدم حروف الجر ا�ستخداماً �سليماً.

1

اال�س ِتما ُع
ا ْل ُمحا َد َث ُة َو ْ

اعة
ال�س َ
�آالء َو َّ

كان َْت �آال ُء ُتداعِ ُب �أُ َّمها َو ُت َ�س ِّر ُح َلها �شَ ْع َرها،
َوقا َل ْت� :أُ ِّمي� ،أَرى �شَ ْع َر ًة َب ْي�ضا َءَ ،ه ْل
الُ ُّمَ ،وقا َل ْت� :إِنَّها بِدا َي ُة
�أُزي ُلها؟ ا ْبت ََ�س َم ِت ْ أ
ا ْل َم�شي ِب يا ا ْبنَتي.
�شيب ،ماذا
ا�ستِغْرابٍ َ :م ٌ
َ�س َ�أ َل ْت �آال ُء ب ِ ْ
َتق ِ
النْ�سانُ يا ا ْبنَتي
الُ ٌّم ِ ْ :إ
ْ�صدينَ ؟ �أَجا َب ِت ْ أ
َكال�شَّ َجرِةَِ ،ت ْب َد�أُ َ�صغي َرةًُ ،ث َّم َت ْك ُب ُر َفتور ِ ُق
َو ُت ْزهِ ُرَ ،و َم َع ُمرور ِ ْالأَ َّيام ِ َت ِجفُّ َو َت ْذ ُب ُل،
َو َهكذا ن َْحنُ .

	-تح�ضر المعلمة �إلى ال�صفّ �ساعة حائط ال�ستثمارها بتعريف الطلبة بقيمة الوقت.
	-تعر�ض �صور التدريب وتطلب من الطلبة ت� ُّأملها ومعرفة محتواها.
	-تق�سم الطلبة �إلى مجموعات ،وتوزّع �صور التدريب على المجموعات وتطلب من كل مجموعة التعبير
عنها.
	-تروي �أحداث ق�صة �آالء وال�ساعة للطلبة وي�ستمعون �إليها بانتباه.
	-تك ّرر رواية الق�صة مع توجيه انتباههم للعبارات :ت�س ّرح لها �شعرها ،هل �أزيلها؟ بداية الم�شيب ،ماذا
تق�صدين؟ الإن�سان يا ابنتي كال�شجرة ،انظري �إلى هذه ال�ساعة ،ال �أريد ل�شعري �أن ي�شيب ،علينا ان نعمل
بجد.
للتحدث ع ّما �أعجبهم في الق�صة.
	-تتيح المجال للطلبة
ُّ
	-ت�ستثمر الحكاية في لفت انتباههم �إلى �صيغة اال�ستفهام.
	-تثبيت قيمة �أهمية الوقت وا�ستغالله في ما هو مفيد.
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ال�سا َعة ِ يا
�أَ�ضا َف ِت ْ أ
الُ ٌّم :ان ُْظري �إِلى هذِه ِ َّ
�آال ُء� ،إِنَّها َتدو ُر َو َيدو ُر َم َعها ال َّز َمنُ َ ،و َم َع
ُك ِّل َد ْو َر ٍة َن ْك ُب ُرَ ،ف�أَ ْن ِت َ�ست ُْ�صبِحينَ �شا َّب ًة ُث َّم
�أُ ًّما مِثْلي ُث َّم َعجوزًا مِ ْث َل َج َّدت ِ ِك.
ال�سا َعة ِ
َ�ص َمت َْت �آال ُء َق ً
ليلُ ،ث َّم �أَ ْم َ�س َك ْت ب ِ َّ
َو�أَ ْو َق َفتْهاَ ،وقا َل ْت :ال �أُري ُد ل ِ َ�ش ْعرِ َي َ�أنْ
الُ ُّم :هذِه ِ َد ْو َر ُة
�شيب َم َع ُك ِّل َد ْو َر ٍة .قا َل ِت ْ أ
َي َ
ا ْل َحياة ِ يا ا ْبنَتيَ ،و َعلَ ْينا �أَنْ َن ْع َم َل ب ِ ِج ٍّد فيها
را�س خَ ْي ٍر َو َ�سعا َد ٍة ل ِ ْل َجميعِ.
َونَكو َن ن ِ ْب َ
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س َْ
األ َّو ُل
َّ
الد ْر ُ
1

ال�ص ْيف ِ َّي ُة
ا ْل ُع ْطلَ ُة َّ

�أَ ْق َر ُ أ�

	-تهيئة َّ
الطلبة للدر�س ب�س�ؤالهم عن كيفية ق�ضائهم لأيام العطلة.
	-تمنحهم وقتاً كافياً لمالحظة ال�صور وت�أملها وا�ستيعاب محتوياتها.
للتو�صل �إلى عنوان الدر�س (العطلة ال�صيفية).
	-ت�س�ألهم عن م�ضامين ال�صور ُّ
	-ت�سرد لهم ق�صة تب ِّين �أهمية المحافظة على الوقت.
	-تقر�أ كل فقرة من فقرات الدر�س قراءة مع ّبرة وب�صوت وا�ضح
وم�سموع ،وير ِّدد الطلبة بعدها جماعياً.
	-قراءة فقرات الدر�س فقرة فقرة قراءة نموذجية بتلوين ال�صوت بما يتوافق مع المعنى ،ومتابعة انتباه
َّ
الطلبة با�ستمرار.
	-قراءة َّ
الطلبة فردياً لجمل الدر�س قراءة محاكاة حتى يتقن الطلبة القراءة ب�شكل �صحيح.
	-توجيه بع�ض الأ�سئلة على كل فقرة لتنمية اال�ستيعاب ،مثل :ماذا قال ح�سان ل�صديقه �أحمد؟ بماذا ر َّد
�أحمد؟ ما الذي يمكن �أن نتعلمه في النادي ال�صيفي؟ .
	� -إدارة حوار ونقا�ش حول ال�صور والفقرات لت�أكيد الأفكار والقيم واالتجاهات الإيجابية :ا�ستثمار الوقت في
ما هو مفيد ،م�شاركة الآخرين اهتماماتهم.
1
2

�أَ ْق َر ُ�أ ُ َو�أَ�ضَ ُع

حيحة ِ
َح ْو َل َر ْمز ِ ْ إ
الِجا َبة ِ َّ
ال�ص َ

	-تذ ّكر المع ِّلمة َّ
الطلبة بكلمات �سبق لهم �أن
جـُ .م ْمت ِ َع ًة َو ُم ْثمِ َرةً.
تع ّلموها.
	-تقر�أ الجمل وير ِّدد الطلبة بعدها فردياً
ُيمار ِ ُ�س َّ
ال�ص ْيف ِ ِّي �أَنْ� ِش َطةً:
الطلَ َب ُة في النَّادي َّ
�أ .ر ِ ِ
وجماعياً.
جـَ .جمي ُع ما ُذك ِ َر.
بَ .ثقاف ِ َّي ًة َوعِ ْلمِ َّيةً.
		
يا�ض َّيةً.
توجههم �إلى ح ّل الجملة الأولى.
	ِّ -
�ص َعلى:
�أَ ْل َع ُب َم َع زُمالئي َو�أَ ْحرِ ُ
	-تب ّين لهم �أهمية الربط بين الجملة والإجابة
		
اال�ست ِ ْهزاءِ.
		
�أ .ا ْل ُم�شا َر َكة ِ َوالتَّعا ُونِ.
بُّ .
ال�سخْ رِ َية ِ َو ْ
التي تنا�سبها في المعنى.
جـُ .مخا َل َفتِه ِ ْم دائ ِ ًما.
	-تلف انتباههم �إلى الكلمات التي تنتهي بتاء
ال�ص ْيف ِ َّيةِ:
�أَ ْ�س َت ْثمِ ُر ا ْل َو ْقتَ في ا ْل ُع ْطلَة ِ َّ
مربوطة ،والأفعال الم�ضارعة (يمار�س� ،ألعب،
ب ِ .ألُمار ِ َ�س هِوايتي ا ْل ُمف ََّ�ضلَ َة		 .
ال�ست ِ ْعداد ِ لِلْعام ِ ا ْلقادِمِ.
�أ .ل ِ ْ
�أ�ستثمر).
جـَ .جمي ُع ما ُذك ِ َر.
	-تن ِّبههم �إلى و�ضع الدائرة حول الرمز (�أ ،ب ،جـ)
ولي�س حول الكلمة.
	-تكلفهم قراءة الجملة بعد ح ّلها - .تنمية قيمة ا�ستثمار الوقت ،وم�شاركة الآخرين.
1

2

3

4

70

االن ِ
ال�ص ْيف ِ َّي َة:
ْ�ضما ُم لِلنَّادي َي ْج َع ُل ا ْل ُع ْطلَ َة َّ
�أَ .طويلَ ًة َو ُممِ َّلةً .بَ .ق�صي َر ًة َو ُممِ َّلةً.

1
3

ال�صو َرة ِ ا ْل ُمنا� ِس َبة ِ
�أَ ْق َر ُ�أ َو�أَ ْكت ُُب ُك َّل عِبا َر ٍة َ�أ ْ�س َف َل ُّ

	-تمنح المعلمة ّ
الطلبة وقتاً كافياً لت� ُّأمل ال�صور
والجمل.
	-تقر�أ الجمل ب�صوت مع ّبر وم�سموع ،وير ِّدد
الطلبة بعدها جماعياً.
	-تك ّلف عدداً من الطلبة قراءة الجمل ب�إتقان.
َ
َ
ِ
َ
ِ
نَزو ُر �أماكنَ �أثر َّيةً.
	-تقر�أ الجملة الأولى (نمار�س �أن�شطة ريا�ضية)
ُّ
وتدل على �صورتها.
	-توجههم �إلى االنتباه �إلى الأفعال الم�ضارعة
التي تبد�أ بها كل جملة ،وداللتها على جمع.
	-تك ّلفهم كتابة الجملة تحت ال�صورة الدالة
عليها ،ثم قراءتها.
ٍ
�سابقات َثقا ِف َّيةً.
ن ُْجري ُم
	-تطلب �إليهم قراءة بقية الجمل وكتابتها �أ�سفل
ال�صورة الدالة عليها.
	 -ت�ساعدهم في التد ّرب عليها لدر�س الإمالء.
	-ت�ؤ ّكد القيم وال�سلوكات الإيجابية التي تت�ضمنها جمل التدريب.
	-تقر�أ المعلمة الجمل وير ّدد الطلبة بعدها فردياً وجماعياً.
1
4

َن ْذ َه ُب في ر ِْح ٍ
الت َت ْرفي ِه َّي ٍة.

نُمار ُِ�س �أَن ِْ�ش َط ًة ر ِ
ِيا�ض َّيةً.

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

	-تعر�ض المعلمة الكلمات و�أ�ضدادها على
بطاقات.
	-توزّع البطاقات على الطلبة.
َت ْنتَهي
ُم ْمت ِ َعة
َق�صي َرة
تو�ضح لهم �أن كل كلمة من الكلمات التي معهم
	ّ -
لها كلمة م�ضادة لها في المعنى.
	-تبين لهم مفهوم الأ�ضداد.
	-تذ ّكرهم بكلمات الدر�س.
	-تطلب من طالب قراءة الكلمة التي يحملها ليقر�أ طالب �آخر يحمل الكلمة الم�ضادة.
	-يقف الطلبة في �صفين متقابلين.
	-يقر�أون الكلمات قراءة مع ّبرة مع النطق ال�صحيح للكلمات.
َت ْب َد�أُ
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َطويلَة

ُم ِملَّة

َت ْف َت ُح

ُج ُدد

ُقدامى

ُت ْغلِقُ

5

ل ا ْلفَرا َغ بِا ْل َكل ِ َمة ِ ا ْل ُمنا� ِس َبة ِ َو�أَ ْق َر ُ أ�
�أَ ْم َُ أ
تَنا َو ْلتُ َفطوري َ�صباحاً
َ ......................................و َ�سـ�أَتَنا َو ُل َع�شائي َم َ�سا ًء
. ......................................
َذ َه ْبتُ �أ َ ْم ِ�س
� ......................................إِلى ا ْل َمت َْح ِفَ ،و َغ ًدا َ�س َ�أ ْذ َه ُب �إِلى ا ْل َحدي َقةِ.

	-تقر�أ المعلمة الكلمات�( :صباحاً  ،م�ساء� ،أم�س،
غداً  ،الآن) وير ِّدد الطلبة بعدها.
2
	-تبين لهم الزمن الذي ُّ
تدل عليه كل كلمة َ 3ب َد�أَ ِت ال ِّر ْحلَ ُة ا ْل َم ْد َر� ِس َّي ُة َ�صباحاً َوا ْن َت َه ْت َم َ�سا ًء
ومتى ن�ستخدمها.
الآن
�أَنا في غُ ْر َفة ِ ا ْلحا�سو ِب.
4
	-ت�ساعدهم في قراءة الجمل قراءة �صحيحة.
ً  5زا َرتْنا خا َلتي ا ْل َي ْو َم َو َ�ستَزو ُر َج َّدتي غَداً
.
	-تح ّل الجملة الأولى( :تناولت فطوري �صباحا
و�س�أتناول ع�شائي م�ساء).
تف�سر لهم عالقة كلمتي (�صباحاً ،م�ساء) بمعنى الجملة.
	ّ -
	-تو�ضح لهم الظرف الزمني لتناول الفطور والظرف الزمني لتناول الع�شاء.
	-تبين لهم �أ َّن الكلمات المل ّونة تدل على الظرف الزمني الذي حدث فيه الفعل.
	-تك ّلفهم ح ّل بقية الجمل ،وتتابعهم با�ستمرار.
1

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

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

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

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

6

لُ ا ْلفَرا َغ
الُ ْ�سبوعَِ ،و�أَ ْم َ أ
�أَ ْق َر ُ�أ َ�أ َّيا َم ْ أ

	-تُ�سمع المعلم ُة الطلب َة ن�شيد (�أيام الأ�سبوع
�سبعة).
مي�س َو َ�أ ْم ِ�س ْ أ
الَ ْربِعاء .
ا ْل َي ْو ُم الثُّالثا ُء َو�أَ ْم ِ�س الإِ ْث َن ْين .
ا ْل َي ْو ُم ا ْلخَ ُ
	-تذ ِّكرهم ب�أيام الأ�سبوع من خالل رزنامة تعر�ضها
على الحائط وت�شتمل على �أيام الأ�سبوع.
	-تطلب �إليهم ذكر اليوم الذي يبد�أون فيه الدرا�سة في الأ�سبوع ،واليوم الذي ي�ؤدون فيه �صالة الجمعة،
واليوم الذي ينهون فيه �أيام الدرا�سة من الأ�سبوع.
	-تدير حواراً معهم لتبيان اليوم ال�سابق واليوم الالحق لم�ساعدتهم في ترتيب �أيام الأ�سبوع.
	-تقر�أ �أيام الأ�سبوع ويردد الطلبة بعدها فردياً وجماعياً.
	-تكلفهم ح ّل التدريب وقراءة الحلول .وتتابعهم با�ستمرار.
1

ا ْل َي ْو ُم ْ أَ
ال َح ُد َو َغ ًدا الإِ ْث َن ْين
. ..............................

3

7

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

2

ال�س ْبت
. ...........................
ا ْل َي ْو ُم ا ْل ُج ُم َع ُة َو َغ ًدا َّ

4

ل ا ْلفَرا َغ بِا ْل َكل ِ َمة ِ ا ْل ُمنا� ِس َبة ِ
ال�صو َر َة َو�أَ ْم َُ أ
�أُال ِح ُظ ُّ

	-تقر�أ المعلمة الكلمات( :داخل ،خارج ،فوق ،تحت� ،أمام،
خلف) وير ِّدد الطلبة بعدها.
	-تبين لهم المكان الذي ُّ
تدل عليه كل كلمة ومتى ن�ستخدمها.
	-ت�ساعدهم في قراءة الجمل قراءة �صحيحة.
	-تح ّل الجملة الأولى( :الكرة فوق المرمى).
تف�سر لهم عالقة كلمة (فوق) بمعنى الجملة.
	ّ -
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ا ْل ُك َر ُة َف ْو َق ا ْل َم ْرمى.
ا ْل ُك َر ُة دا ِخ َل ا ْل َم ْرمى.
ا ْل ُك َر ُة �أَما َم ا ْل َم ْرمى.

1

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

2

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

3

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

ا ْل ُك َر ُة خار ِ َج ا ْل َم ْرمى.
ا ْل ُك َر ُة خَ لْفَ ا ْل َم ْرمى.
ا ْل ُك َر ُة ت َْحتَ َق َدم ِ َح َّ�س ٍان.

4

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

5

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

6

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

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

	-تو�ضح لهم الظرف المكاني للكرة والمرمى - .تبين لهم �أ َّن الكلمات المل ّونة تدل على الظرف المكاني.
	-تك ّلفهم ح ّل بقية الجمل ،وتتابعهم با�ستمرار - .ت�ستثمر التدريب في تذكيرهم بالأ�ضداد.
8

�أَ ْق َر ُ�أ َو�أُ َم ِّي ُز �ص �ض

تطلبمنهمذكركلماتتع ّلموهات�شتملعلىهذينوال�ضاد.
	-تذ ّكر المعلمة الطلبة ب�شكل حرف ال�صاد ّ
تو�ضح لهم اختالف �شكل الحرف بح�سب ترتيب
الحرفين - .تب ّين لهم �صوت حرف ال�صاد وال�ضادّ - .
موقعه في الكلمة - .تك ّلفهم قراءة كلمات التدريب مع مراعاة االنتباه ودقة المالحظة.
	-تتابعهم با�ستمرار وت�ص ّوبهم ،وتعزّز المجيدين.
9

		ق
		 �أ َو
�أَ ْق َر ُ�أ َو�أُ َم ِّي ُز

ك

َو

َو قـ ـع

َر كـ َ
�ض

َ�سـ ـ أ� َل

	-تعر�ض المعلمة الحروف الملونة على بطاقات.
	-تطلب من الطلبة لفظ �أ�صواتها بالحركات.
ِحـ ـكـ ا َية
َو قـ َف
َحديـ قـ ـة
	-تبين لهم �أن هذه هي الحروف الناق�صة في
كلمات التدريب ،وعليهم و�ضع الحرف المنا�سب في مكانه ال�صحيح.
	-ت�ستخدم �أ�سلوب الخيارات والبدائل في تركيب الحرف الناق�ص في الكلمة.
	-ت�ساعدهم في اكت�شاف الحرف الناق�ص.
	-تناق�شهم في �سبب اختيارهم لحرف دون �آخر.
	-يقر�أ الطلبة الكلمة بعد ملء الفراغ.
......

......

� 10أَ ْق َر ُ�أ َو�أُال ِح ُظ ا ْل ُح َ
روف

ت

......

......

......

......

ة ـة ه ـه

	-تعر�ض المعلمة الكلمات على بطاقات.
	-تطلب �إليهم ت� ُّأمل الكلمات واالنتباه �إلى الحرف المل ّون فيها.
	-ت�س�ألهم عن الفرق الذي ظهر لهم.
	-توجههم لقراءة الحرف الأخير.
	-تقر�أ الكلمات مع الحرف الملون ،ويقر�أ الطلبة بعدها ب�صوت وا�ضح ومع ّبر و�صحيح.
	-تذ ِّكرهم بكلمات تع ّلموها �سابقاً.
تو�ضح لهم الفرق بين التاء المربوطة والتاء المفتوحة.
	ّ -
	-تبين لهم الفرق بين الهاء المربوطة والتاء المربوطة.
	-يقر�أ الطلبة الكلمات مع االنتباه للتمييز بين الهاء والتاء المربوطة والمفتوحة.
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َمـ ـكـ َت َبة

�أ َك َل

قـ ا َل

كـ َرة

......

......

......

......

� 11أَ ْق َر ُ�أ َو�أَ ْكت ُُب في ا ْل َج ْد َو ِل َكل ِ ٍ
مات َت ْنتَهي
	-تقر�أ المعلمة الجمل وير ّدد الطلبة بعدها فردياً
وجماعياً.
ا ْل َم ْد َر َ�س ُة
َب َد�أَ ِت
	-تلفت انتباههم �إلى الكلمات (بد�أت ،انتهت،
ا ْن َت َه ِت
ا ْل ُع ْطلَ ُة
ِب ُق َّو ٍة
ال�شَّ َّلال ِت
ال�شالالت ،ر�سمت).
ال�صغي َر ِة
َر َ�س َمتْ
َّ
	-تدير حواراً حول التاء المفتوحة في الكلمات.
	-يقر�أ الطلبة الكلمات مع �إبراز �صوت التاء،
وي�س ّمونها (تاء مفتوحة)
	-تك ّرر الخطوات نف�سها مع الكلمات( :المدر�سة ،العطلة ،بق ّوة ،ال�صغيرة).
	-توجههم نحو التفريق بين التاء المفتوحة والتاء المربوطة.
	-ت�ساعدهم في اكت�شاف الهاء في الكلمات( :انتهت ،مياه ،ي�شبه ،ت�شبه ،وجه ،دميتها).
	-تلفت انتباههم �إلى موقه الهاء من الكلمة ،ويلفظونها.
	-توجههم نحو كتابة الكلمات التي ت�شتمل على التاء والهاء.
	-ت�ستثمر الكلمات في التدريب على الإمالء.
ْتوح ٍة
بِتا ٍء َمف َ

بِتا ٍء َم ْر َ
بوط ٍة

ب ِ َح ْر ِف ا ْلهاء ِ
ِميا ُه
ُي�شْ ِب ُه
تُ�شْ ِب ُه
َو ْج َه

ل ا ْلفَرا َغ بِا ْل َكل ِ َمة ِ ا ْل ُمنا� ِس َبة ِ
� 12أَ ْق َر ُ�أ َو�أَ ْم َ ُ أ
	-تعر�ض الأمثلة الدالة على ت�صريف �ضمائر
المخاطب مع الفعل الم�ضارع على لوحة
البطاقات.
	-تقر�أها وير ّدد الطلبة بعدها فردياً وجماعياً.
	-تذ ّكرهم ب�ضمائر المخاطب الدالة على المفرد
المذ ّكر (�أنتَ ) والدالة على المفرد الم�ؤنث(� ِ
أنت).
	-تبين لهم من خالل الأمثلة ال�ضمائر الدالة على المثنى والجمع المذكر (�أنتما� ،أنتم) والدالة على المثنى
والجمع الم�ؤنث(�أنتما� ،أنتنَّ ).
	-تج ّرد الفعل الم�ضارع (ت�شاهد) من الزيادات :الألف والنون ،والياء والنون.
	-تو�ضح لهم كيفية الربط بين ال�ضمير والزيادات بمالحظة المثنى والجمع والتذكير والت�أنيث.
	-تح ّل المثال الأول ،وتكتبه وتقر�أه ،ويقر�أ الطلبة بعدها.
	-ت�ساعدهم في ح ّل بقية الجمل ،وتتابعهم با�ستمرار ،وتعزّز المجيدين ،وتوجه بقية الطلبة.
�أَنْتَ َت ْل َع ُب بِا ْل ُك َرةِ.
�أَ ْنتُما َت ْل َعبان بِا ْل ُك َرةِ.
�أَ ْن ُت ْم َت ْل َعبون بِا ْل ُك َرةِ.
...........................

...........................
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�أَ ْن ِت َت ْل َعبين بِا ْل ُك َرةِ.
�أَ ْنتُما َت ْل َعبان بِا ْل ُك َرةِ.
�أَ ْنتُنَّ َت ْل َعبن بِا ْل ُك َرةِ.
...........................

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

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

ل ا ْلفَرا َغ بِا ْل َكل ِ َمة ِ ا ْل ُمنا� ِس َبة ِ
� 13أَ ْق َر ُ�أ َو�أَ ْم َ ُ أ
ُه َو َي ْ�س َتع ِ ُّد لِل ِّر ْحلَةِ.
ُهما َي ْ�س َتع ِ ّدان
 ...........................لِل ِّر ْحلَةِ.
ُه ْم َي ْ�س َتع ِ ّدون
 ...........................لِل ِّر ْحلَةِ.

	-تو�ضح ت�صريف المثال لت�صريف الفعل الم�ضارع
مع �ضمائر الغائب.
	-تعطي �أمثلة متنوعة تو�ضح المفرد والمثنى
والجمع للفعل الم�ضارع .
	-تكلف الطلبة تنفيذ الن�شاط ثم قراءته جماعيا وزمريا وفرديا.

ِه َي ت َْ�س َتع ِ ُّد
 ...........................لِل ِّر ْحلَةِ.
ُهما ت َْ�س َتع ِ ّدان
 ...........................لِل ِّر ْحلَةِ.
ُهنَّ ت َْ�س َتع ِ ّدن
 ...........................لِل ِّر ْحلَةِ.

ل ا ْلفَرا َغ بِا ْل َكل ِ َمة ِ ا ْل ُمنا� ِس َبة ِ
� 14أَ ْق َر ُ�أ َو�أَ ْم َ ُ أ
	-تراجعهم في طريقة ت�صريف �ضمائر المخاطب مع الأفعال.
	-تقر�أ الجمل وير ّدد الطلبة بعدها.
	-تد ّون كلمة :ولد /بنت ،على ال�سبورة ،وت�س�ألهم :هل هي
�أ�سماء �أم �أفعال؟ َمن المذكر و َمن الم�ؤنث فيهما؟ هل
يدل على مفرد �أم مثنى �أم جمع؟
	-ت�ساعدهم في طريقة �إ�سناد �ضمائر المخاطب للمفرد والمثنى والجمع ،المذكر والم�ؤنث.
	-ت�ستثمر التدريب ال�سابق في التفريق بين اال�سم والفعل الم�ضارع.
	-يقر�أ الطلبة الجمل بعد �إ�سناد ال�ضمير �إلى الأ�سماء ،ويكتبون الحل في المكان المخ�ص�ص.
	-تتابع الطلبة وتعزّزهم ،وت�ص ّوب َمن يحتاجون �إلى الت�صويب.
�أَنْتَ طا ِل ٌب ن ٌ
َ�شيط.
�أَ ْنتُما طا ِلبان نَ�شيطان.
�أَ ْن ُت ْم طالب نَ�شيطون .

�أَن ِْت طلبة ن�شيطة .
�أَ ْنتُما طا ِلبتان َن�شيطتان .
�أَ ْنتُنَّ طالب نَ�شيطون .

ُه َو ُم َع ِّل ٌم ماهِ ٌر.
ُهما ُم َع ِّلمان ِ
ماهران .
ُه ْم ُم َع ِّلمون ِ
ماهرون .

ِه َي ُم َع ِّل َم ٌة ماهِ َرةٌ.
ُهما ُم َع ِّلمتان ِ
ماهرتان.
ُهنَّ ُم َع ِّلمات ِ
ماهرات .

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

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

ل ا ْلفَرا َغ بِا ْل َكل ِ َمة ِ ا ْل ُمنا� ِس َبة ِ
� 15أَ ْق َر ُ�أ َو�أَ ْم َ ُ أ

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

	-تعر�ض المعلمة �ضمائر المخاطب على لوحة ،وتعر�ض
�ضمائر الغائب على لوحة �أخرى.
َ
ُه َو ُمدي ٌر لطيفٌ .
	-تبين لهم الفرق بين نوعي ال�ضمائر.
ُهما ُمديران لطيفان .
	-تر�شدهم �إلى التفريق بين المفرد والمثنى والجمع،
ُه ْم ُمديرون لطيفون.
تذكيراً وت�أنيثاً.
	-تح ّل الجملة المثال( :هو معلم ماهر /هي معلمة ماهرة) وتحاور الطلبة فيها.
	-تذ ِّكرهم ب�ضمائر الغائب للمفرد المذكر والمفرد الم�ؤنث.
تو�ضح لهم �صيغ هذه ال�ضمائر مع المثنى والجمع.
	ّ -
	-ت�ساعدهم في ح ّل الجمل وتوجههم.
	-تقر�أ الجمل ويقر�أ الطلبة بعدها فردياً وجماعياً.
.......................... ...........................

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

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

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

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

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

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

ِه َي ُمدي َر ٌة َلطي َف ٌة.
ُهما ُمديرتان لطيفتان .
ُهنَّ ُمديرات لطيفات .
......................... ...........................

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

هِوا َي ُة �آال َء

س ْ َّ
الثاني
َّ
الد ْر ُ
�أَ ْق َر ُ أ�

1
	-تهيئة َّ
الطلبة للدر�س ب�س�ؤالهم عن الهوايات التي يمار�سونها.
	-تمنحهم وقتاً كافياً لمالحظة ال�صور وت�أملها وا�ستيعاب محتوياتها.
للتو�صل �إلى عنوان الدر�س (هواية �آالء).
	-ت�س�ألهم عن م�ضامين ال�صور
ُّ
	-تحكي لهم عن طرق ممار�سة الهوايات با�ستغالل التكنولوجيا.
	-تقر�أ كل فقرة من فقرات الدر�س قراءة مع ّبرة وب�صوت وا�ضح وم�سموع،
وير ِّدد الطلبة بعدها جماعياً ،وتتابع انتباه َّ
الطلبة با�ستمرار.
	-قراءة َّ
الطلبة فردياً لجمل الدر�س قراءة محاكاة حتى يتقن الطلبة القراءة ب�شكل �صحيح.
	-توجيه بع�ض الأ�سئلة على كل فقرة لتنمية اال�ستيعاب ،مثل :ما هي هواية �آالء؟ عن ماذا تتحدث ال�صورة التي
رفعتها �آالء من الحا�سوب؟ ماذا عرف ح�سان عن البحر الم ّيت؟ ما �أبرد منطقة في العالم ،وما �أ�سخن منطقة؟
	-تتيح المعلمة للطلبة فر�صة الحديث عن مناطقهم من حيث الخ�صوبة والجفاف.
	� -إدارة حوار ونقا�ش حول ال�صور والفقرات لت�أكيد الأفكار والقيم واالتجاهات الإيجابية :ا�ستثمار الوقت
في ممار�سة الهوايات الممتعة والمفيدة.
1
2

�أَ ْق َر ُ�أ ُ َو�أَ�ضَ ُع

حيحة ِ
َح ْو َل َر ْمز ِ ْالإِجا َبة ِ َّ
ال�ص َ
�أَ ْعلى ق ِ َّمة ِ َج َب ٍل في الْعا َلمِ
		
ب� .إ ِ ْفر ِ ْ�ست.
�أ� .أَ ْنتاركتيكا.

	-تذ ّكر المع ِّلمة َّ
الطلبة بكلمات �سبق لهم �أن تع ّلموها.
	-تقر�أ الجمل ويردِّد الطلبة بعدها فردياً وجماعياً.
َ�ض َم ْن ِ
ط َق ٍة في الْعا َلمِ
توجههم �إلى ح ّل الجملة الأولى.
�أَ ْخف ُ
	ِّ -
	-تب ّين لهم �أهمية الربط بين الجملة والإجابة
جـ .ا ْل َب ْح ُر ا ْل َم ِّيت.
�ض.
ال َ ْح َم ُر .ب .ا ْل َب ْح ُر ْ أ
�أ .ا ْل َب ْح ُر ْ أ
ال َ ْب َي ُ
التي تنا�سبها في المعنى.
ا ْل َم ْن ِ
الَ ْك َث ُر َجفافًا في الْعا َلمِ:
ط َق ُة ْ أ
	-تلف انتباههم �إلى الكلمات المبدوءة ب�ألـ.
الفْريق ِ َّيةُ .ب .ال َْجزي َر ُة ا ْل َع َرب ِ َّيةُ .جـ .ا ْل َب ْح ُر ا ْل َم ِّيت.
ال�ص ْحرا ُء ْ ِ إ
�أَّ .
	-تن ِّبههم �إلى و�ضع الدائرة حول الرمز (�أ ،ب،
جـ) ولي�س حول الكلمة.
�أَبْرَدُ مَنْطِقَةٍ في الْعالَم ِ
	-تكلفهم قراءة الجملة بعد ح ّلها.
�أ .ا ْل ُقطْ ُب ا ْل ُمت ََج ِّم ُد ال َْجنوب ِ ُّي .ب ْ .أَ
ال ْنتاركتيكا .جـ .ج َمي ُع ما ذُك ِ َر.
	 -توجه انتباههم �إلى المفردات :جبل ،بحر� ،صحراء،
قطب متج ّمد� ،أعلى �أخف�ض� ،أ�سخن� ،أبرد ،جفاف - .تنمية قيمة ا�ستثمار الوقت ،وم�شاركة الآخرين.
1

الَ ْل ِ
ب.
جـِ .جبالُ ْ أ

2

3

4

1
3

الَ ْ�سئِلَة ِ
جيب َع ِن ْ أ
�أَ ْق َر ُ�أ َو�أُ ُ

الن�ص قراءة مع ّبرة وب�صوت وا�ضح وم�سموع �أكثر من م ّرة.
	-تقر�أ المعلمة ّ
 ت�ساعدهم في فهم وا�ستيعاب النّ�ص المقروء.	-يقر�أ الطلبة قراءة محاكاة فردياً وفي مجموعات.
	-تلفت انتباههم �إلى المفردات :الملوحة� ،أخف�ض ،تكثر ،بالدفء - .تطرح ال�س�ؤال الأول� :أين يقع
البحر الميت؟ وتبرز نبرة ال�س�ؤال - .يجيب الطلبة عن ال�س�ؤال با�ستخدام جزء من ال�س�ؤال عند الإجابة.
	-تقر�أ الفقرات الالحقة وتلفت انتباه الطلبة �إلى المفردات :العذوبة� ،أعلى ،تق ّل ،بالبرد.
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	-توجههم �إلى معرفة �ض ّد معنى الكلمات ال�سابقة،
وكتابتها في �أماكنها المخ�ص�صة لها من الجملة.
	-تقر�أ المعلمة الجملة في �صورتها الأ�صلية وفي حال
الأ�ضداد ،وير ّدد الطلبة بعدها فردياً وجماعياً.
	-تر�شدهم �إلى ا�ستخراج ثالث كلمات فيها �ألـ القمرية،
ومثلها �ألـ ال�شم�سية.
	-تحفّزهم على التفريق بين التاء المربوطة والهاء
المربوطة ،وا�ستخراج كلمات ت�شتمل عليهما.
1
4

�أَ ْي َن َي َق ُع ا ْل َب ْح ُر ا ْل َم ِّي ُت؟ في الأردن.
. .............................................
�ص ِ
حيح ًة
�أَ ْكت ُُب مِ َن ال َّن ِّ
�ض َّد ا ْلكَل ِ َمة ِ ا ْل ُملَ َّونَة ِ لِت ُْ�صب ِ َح الْعِبا َر ُة َ�ص َ
لوحة ِ
. .............................................
● مِيا ُه ا ْل َب ْحرِ ا ْل َم ِّي ِت �شَ دي َد ُة ا ْل ُعذو َب ِة ا ْل ُم َ
َ�ض
● ا ْل َب ْح ُر ا ْل َم ِّي ُت �أَ ْعلى َم ْن ِط َق ٍة في الْعا َلمِ �أَ ْخف ُ
. .............................................

ت في ال�شِّ تاء ِ
ياح ُة في ا ْل َب ْحر ِ ا ْل َم ِّي ِ
َت ْك ُث ُر
. .............................................
ال�س َ
● َت ِقلُّ ِّ
ِ
ِ
ِ
بِال ِّد ْفء
ال�سائ ُح بِا ْل َب ْر ِد َو َجما ِل الطَّ بي َعة
. .............................................
● َي ْ�ست َْمت ِ ُع َّ
3

�ص كَل ِ ٍ
مات فيها
�أَ ْكت ُُب مِ َن ال َّن ِّ
ا ْل َب ْح ُر
...........................................
● �ألـ َق َمر ِ َّية
ِ
ال�صناعات
...........................................
● �ألـ �شَ ْم ِ�س َّية
ِّ

الُ ْر ُد ِّن
ْأ
...........................................
ياح ُة
ال�س َ
ِّ
ِ
لوحة
...........................................
ا ْل ُم َ

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

َم ْن ِط َق ٍة
● تا ٌء َم ْربوطَ ٌة
ياه ُه
ِم ُ
.........................................
● ها ٌء � ِآخر ا ْلكَل ِ َمة
...........................................

في ِه

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

الْعالَمِ
. ...........................................
ِ
ال�شِّ تاء
. ...........................................
الطَّ بي َع ِة
. ...........................................
. .........................................

الَ ْ�سئِلَة ِ
جيب َع ِن ْ أ
�أَ ْق َر ُ�أ َو�أُ ُ
1

�أَ ْينَ َت َق ُع �أَنْتاركتيكا؟
َّ�ص ِ
حيح ٌة
�أَ ْكت ُُب مِنَ الن ِّ
�ض َّد ا ْل َكل ِ َمة ِ ا ْل ُملَ َّو َنة ِ لِت ُْ�صب ِ َح ا ْلعِبا َر ُة َ�ص َ
● َت َق ُع �أَنْتاركتيكا �شَ ما َل ا ْل ُك َرة ِ ْالأَ ْر ِ
جنوباً
. ................................
�ض َّيةِ		.
داخل
. ................................
● َت َق ُع �أَنْتاركتيكا خار ِ َج ال َّدائ ِ َرة ِ ا ْلق ُْطب ِ َّية ِ ا ْل َجنوب ِ َّيةِ.
ال�سكَّانِ .خالية
. ................................
● ا ْل َمنا ِطقُ ا ْلياب ِ َ�س ُة مِنَ ا ْلق ُْط ِب ا ْل َجنوب ِ ِّي ُم ْز َد ِح َم ٌة ب ِ ُّ
الَ ْر ِ�ض َّيةِ .برودة
. ................................
الَ ْك َث ُر َحرا َر ًة َعلى ا ْل ُك َرة ِ ْ أ
الَنْتاركتيكا هِ َي ا ْل َمكانُ ْ أ
● ْأ
ِ
ِ
َّ�ص َكل ٍ
مات فيها
�أَ ْكت ُُب منَ الن ِّ
● َم ٌّد ب ِ ْ أَ
قارة
 .........................................داخل
.........................................الدائرة
. ..........................
الل ِ ِف
الجنوبي
 .........................................تكون
 .........................................برودة
● َم ٌّد بِا ْلواو ِ
. ...........................
● َم ٌّد بِا ْ
الجنوبي
�
بالجليد.
أنتاركتيكا.........................................
.........................................
لياء ِ.........................................
جنوب الكرة الأر�ضية
. .......................................................................

الن�ص قراءة مع ّبرة وب�صوت وا�ضح
	-تقر�أ المعلمة ّ
وم�سموع �أكثر من م ّرة.
	-يقر�أ الطلبة قراءة محاكاة فردياً وفي مجموعات.
	-ت�ساعدهم في فهم وا�ستيعاب النّ�ص المقروء.
	-تلفت انتباههم �إلى المفردات� :شمال ،خارج ،مزدحمة ،حرارة.
	-تطرح ال�س�ؤال الأول� :أين يقع �أنتار كتيكا؟ وتبرز نبرة ال�س�ؤال.
	-يجيب الطلبة عن ال�س�ؤال با�ستخدام جزء من
ال�س�ؤال عند الإجابة.
	-تقر�أ الفقرات الالحقة وتلفت انتباه الطلبة �إلى
المفردات� :شمال ،خارج ،مزدحمة ،حرارة .
	-توجههم �إلى معرفة �ض ّد معنى الكلمات ال�سابقة ،وكتابتها في �أماكنها المخ�ص�صة لها من الجملة.
	-تقر�أ المعلمة الجملة في �صورتها الأ�صلية وفي حال الأ�ضداد ،وير ّدد الطلبة بعدها فردياً وجماعياً.
	-تر�شدهم �إلى ا�ستخراج ثالث كلمات من الن�ص فيها م ّد بالألف وم ّد بالواو ،وم ّد بالياء.
2

3

>

الحروف

	-تعر�ض المعلمة حروف الهجاء على لوحة ،وتوجه الطلبة لمالحظة �أ�شكالها و�أ�صواتها.
	-تعر�ض على بطاقة �أخرى حروف الجر :من� ،إلى ،عن ،على ،في ،بـ ،كـ ،ل.
تو�ضح لهم �أننا نبني كلمات (نر ّكب) متعددة وجديدة من حروف الهجاء.
	ّ -
1

�أَ ْق َر ُ�أ َو�أُال ِح ُظ ا ْل ُح َ
روف ا ْل ُملَ َّو َن َة

	-تكتب الجملة الأولى (خرجت القطة من ال�صندوق) - .تلفت انتباههم لمالحظة الحرف :من.
 تو�ضح لهم عدم وجود رابط بين الكالم.	 -تقر�أ على م�سامعهم الجملة من دون حرف الجر.
تف�سر لهم �أهمية وجود بع�ض الحروف لربط �أجزاء الكالم - .تذكر لهم م�س ّمى هذه الحروف (حروف
	ّ -
معنى).
المعاني) ومنها حروف الجر.
 ّتف�سر لهم �سبب الت�سمية (لأنها تعطي الكالم ً
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2

�أُ َر ِّك ُب َو�أَ ْق َر ُ أ�

�أَخْ ـ َفـ �ض
�أَخْ ـفَـ�ض

الْـ قُطْ ـ ب
الْـ ُقطْ ـب

الْـ حا �سو ُب
ْحا�سوب
ال
ُ

	-تدريب الطلبة على تركيب كلمات من حروف ومقاطع.
	-تذ ّكرهم بكلمات تعلموها �سابقاً - .تنبههم �إلى التمييز
خا لـِ َيـ ـة
الْـ كُـ َر ة
الْـ يا بـِ َ�سـ ـة
تو�ضح لهم الحرف �أو المقطع
بين الحرف والمقطعّ - .
خا ِلـ َيـة
الْـكُـ َرة
الْـياب َِـ�سـة
الذي يبد�أون به التركيب - .تح ّل الكلمة الأولى
الْـ بيـ َئـ ـة
َ�ص ْحـ را ء
غا با ت
(�أخف�ض) - .تك ّلفهم حل بقية التدريب - .تتابعهم
الْـبيـ َئـة
َ�ص ْحـراء
غابات
با�ستمرار وتوجههم وتعزز المجيدين وت�ص ّوب بقية
الطلبة - .يقر�أ الطلبة في مجموعات التراكيب - .ت�ستثمر الكلمات في التدريب على الإمالء.
3

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

�أَ ْدخَ َل َح َّ�سانٌ َي َد ُه
�أَ ْخ َر َج َح َّ�سانٌ َي َد ُه
َو َ�ض َع ْت �آال ُء َي َدها
َ�سـ�أَ َل َح َّ�سانٌ َع ْن
َذ َه َب ْت �آال ُء �إِلى
َ�ص َّف َق َح َّ�سانٌ بِـ

في ال َْحقي َبةِ.
ِم ْن ال َْحقي َبةِ.
َعلى ا ْل َهدِ َّيةِ.
َد ْف َترِهِ.
ا ْل َم ْد َر َ�سةِ.
َي َد ْيهِ.

1

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

2

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

3

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

	-تقر�أ المعلمة الجمل وير ّدد الطلبة بعدها.
	-تعر�ض عليهم في بطاقات حروف الجر المبينة في العمود
5
الأفقي الأي�سر - .تطلب �إليهم قراءتها وت�سميتها.
6
معان �أم حروف ٍ
	-ت�س�ألهم :هل هي روف ٍ
مبان؟  -ت�ستقبل
تو�ضح لهم العالقة بين الحرف و�سياق الجملة - .تح ّل الجملة الأولى:
�إجاباتهم وتحاورهم فيهاّ - .
(�أدخل ح�سان يده في الحقيبة) - .ت�ساعدهم في ح ّل بقية الجمل - .تتابعهم با�ستمرار وتوجههم �إلى
اختيار الحرف الموافق للمعنى الجملة - .تقر�أ المعلمة الجمل وير ّدد الطلبة بعدها فردياً وفي مجموعات.
4

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

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

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

4

ال�ص َو َر َو�أُ َع ِّب ُر
�أُال ِح ُظ ُّ

ركب رجل �سيارة اجرة ،ون�سي محفظة النقود على الكر�سي
الخلفي .انتبه ال�سائق وحمل المحفظة و�سلمها �إلى مدير
الأمن �آخذ الرجل محفظته و�شكر مدير الأمن ال�سائق
على �أمانته

	-تتيح المعلمة وقتاً كافياً للطلبة لت� ُّأمل ال�صور.
	-تدير حواراً مع الطلبة لمعرفة ما تع ّبر عنه كل �صورة.
تو�ضح لهم �أ َّن كل �صورة تع ّبر عن فكرة
	ّ -
مرتبطة بفكرة ال�صورة التي تليها.
	-تعر�ض على بطاقات العبارات� :سيارة �أجرة ،محفظة ،رجل �أمن� ،شكر ال�سائق ،وتقر�أها.
	-توجه الطلبة �إلى ا�ستخدام هذه العبارات عند التعبير عن ال�صور.
	-تلفت انتباههم �إلى بدء الجمل بالفعل الما�ضي.
ن�ص مع ّبر عن معنى ال�صور ب�صورة مت�سل�سلة الأحداث.
	-ت�ساعدهم في تكوين ّ
	-توجههم وت�ساعدهم في كتابة الن�ص.
	-ت�ستثمر الجمل والكلمات في التدريب على الإمالء.
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السا ِ
س ُة
ا ْل َو ْح َد ُة َّ
د َ

عا َلمي ا ْلوا� ِس ُع
الأهداف العامة

ح�سان والف�ضاء.
	-يتحدث ويح�سن اال�ستماع �إلى حكاية ّ
	 -يقر�أ ن�ص حوار جميل ويجيب عن �أ�سئلة اال�ستيعاب.
	 -يتع ّرف مواقع �أثرية في في العالم.
ن�ص برامج التلفاز ويجيب عن �أ�سئلة اال�ستيعاب.
	 -يقر�أ ّ
	 -ي�ستخدم الحا�سوب ليتع ّرف بع�ض الأ�ضداد في العالم.
	 -يتبين �أنواع البيئات في العالم ومواقعها.
	 -يتعرف �صفات حيوانات ونباتات مختلفة في العالم
	 -يحفظ الن�شيد.
	 -يقر�أ ويجيب عن �أ�سئلة اال�ستيعاب معتمداً على المعنى.
	 -ي�صنّف كلمات وفق �أق�سام الكلمة.
	 -ي�صنّف وفق �أ�سماء حيوان نبات جماد.
	 -ير ّكب كلمات من حروف ومقاطع.
	 -يبين �أنواع التنوين :فتح� ،ضم ،ك�سر.
	 -يع ّبر عن مواقف تتعلق بمكارم الأخالق.
	 -ي�ستخدم الفعل الما�ضي مع تاء الفاعل.
	 -يتبين �أق�سام الكلمة :ا�سم ،فعل ،حرف.
	 -ي�ستخدم الجملة اال�سمية التي فيها فعل م�ضارع.
	 -ي�ستخدم �أ�سماء ال�ستفهام ا�ستخداماً �سليماً.
	 -ي�ستخدم �أ�سماء الإ�شارة للقريب :هذا ،هذه ،ه�ؤالء ،والبعيد :ذلك ،تلك� ،أولئك.

79

1

اال�س ِتما ُع
ا ْل ُمحا َد َث ُة َو ْ

ان في ا ْلفَ�ضاءِ
َح َّ�س ٌ

كا َن َح َّ�سانٌ ُي�شاهِ ُد َب ْرنا َم ًجا في
ال ِّت ْلفاز ِ َع ْن عا َلمِ ا ْلفَ�ضاء ِ عِ ْن َدما �شَ َع َر
بِالن ِ
ُّعا�س َو َغفا َعلى ا ْل َم ْق َعدِ.
َتخَ َّي َل َح َّ�سانٌ َنف َْ�س ُه َي ْل َب ُ�س َمالب ِ َ�س
رائِدِ َف�ضا ٍء َو َيت ََح َّدثُ َم َع �أُخْ تِه ِ �آال َء
دا ِخ َل َم ْر َك َب ٍة َف�ضائ ِ َّي ٍة َفرِ ًحا ب ِ ُر�ؤْ َية ِ
الَ ْر ِ
�ض.
َك ْو َك ِب ْ أ

	-تم ّهد المعلمة للدر�س بالطلب من الطلبة التح ّدث ع ّما يرونه في مناماتهم من �أحالم.
	-تتيح لهم التعبير عن �أنف�سهم بح ّرية.
	-تعر�ض �صور التدريب وتطلب من الطلبة ت� ُّأملها ومعرفة محتواها.
	-تق�سم الطلبة �إلى مجموعات ،وتوزّع �صور التدريب على المجموعات وتطلب من كل مجموعة التعبير
عنها.
ح�سان في الف�ضاء للطلبة وي�ستمعون �إليها بانتباه.
	-تروي �أحداث ق�صة ّ
	-تك ّرر رواية الق�صة مع توجيه انتباههم للعبارات :عالم الف�ضاء ،رائد ف�ضاء ،كوكب الأر�ض ،مركبة
ف�ضائية� ،سطح القمر ،انفلت الحبل� ،صحا من غفوته .الحمد هلل.
للتحدث ع ّما �أعجبهم في الق�صة.
	-تتيح المجال للطلبة
ُّ
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َه َب َط ْت َم ْر َك َب ُة َح َّ�س ٍان ا ْل َف�ضا ِئ َّي ُة َعلى
َ�س ْط ِح ا ْل َق َمرَِ ،وخَ َر َج ِمنْها َم ْر ً
بوطا
ب َِح ْب ٍل �إِلى ا ْل َم ْر َك َب ِةَ ،يت ََح َّر ُك ب ُِح ِّر َّي ٍة,
َو َي ْق ِف ُز َف ْو َق ا ْل ُف َّو ِ
هات َو�أُخْ ُت ُه َتن ُْظ ُر
�إِ َل ْي ِه َفر َِح ًة.
َف ْج�أَ ًة ،ا ْن َفلَتَ ا ْل َح ْب ُلَ ،و َ�أخَ َذ َح َّ�س ٌان
َي ْب َت ِع ُد َعنِ ا ْل َم ْر َك َب ِة َو ُه َو َي ْ�ص ُرخُ� :آال ُء،
ِ
�ساعدينيَ ،ف َو َق َع َعنِ ا ْل َم ْق َع ِدَ ،و َ�صحا
ِمنْ َغ ْف َو ِت ِهَ ،وقا َل :كا َن ُح ُل ًما َوا ْل َح ْم ُد
ِ
هلل.
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س َْ
األ َّو ُل
َّ
الد ْر ُ
1

َحوا ٌر َج ٌ
ميل

�أَ ْق َر ُ أ�

	-تهيئة َّ
الطلبة للدر�س ب�س�ؤالهم عن البلد الذي ينتمون �إليه.
	-تمنحهم وقتاً كافياً لمالحظة ال�صور وت�أملها وا�ستيعاب محتوياتها.
للتو�صل �إلى عنوان الدر�س (حوار جميل).
	-ت�س�ألهم عن م�ضامين ال�صور ُّ
	-تعر�ض عليهم خريطة العالم.
	-تب ّين لهم موقع بلدهم على الخريطة.
	-تقر�أ فقرات الدر�س فقرة فقرة قراءة نموذجية بتلوين ال�صوت بما يتوافق مع المعنى ،ومتابعة انتباه
َّ
الطلبة با�ستمرار.
	-قراءة َّ
الطلبة فردياً لجمل الدر�س قراءة محاكاة حتى يتقن الطلبة القراءة ب�شكل �صحيح.
	-تبين لهم البلدان التي وردت في الدر�س على الخريطة.
تو�ضح لهم ما يمتاز به كل بلد.
	ّ -
	� -إدارة حوار ونقا�ش حول ال�صور والفقرات لت�أكيد الأفكار والقيم واالتجاهات الإيجابية.
1
2

�أَ ْق َر ُ�أ ُ َو�أَ�ضَ ُع

حيحةِ:
َح ْو َل َر ْمز ِ ْ إ
الِجا َبة ِ َّ
ال�ص َ

	-تذ ّكر المع ِّلمة َّ
الطلبة بكلمات �سبق لهم �أن تع ّلموها.
	-تقر�أ الجمل وير ِّدد الطلبة بعدها فردياً وجماعياً.
توجههم �إلى ح ّل الجملة الأولى.
	ِّ -
	-تب ّين لهم �أهمية الربط بين الجملة والإجابة
التي تنا�سبها في المعنى.
	-تن ِّبههم �إلى و�ضع الدائرة حول الرمز (�أ ،ب ،جـ)
ولي�س حول الكلمة.
	-تكلفهم قراءة الجملة بعد ح ّلها.

1

َعلَ ُم ا ْل ِهن ِْد ه َو:
		
�أ.

2

َبلَ ُد ْ أَ
ال ْه ِ
رامات َوالنِّيلِ :
		
�أ .الأُ ْر ُدنِّ.

3

		
بَ .كنَدا.

جـِ .م ْ�صر.

ن َْحنُ ِمنْ ُبل ٍ
ِ�ص َعلى:
ْدان ُمخْ َت ِل َف ٍة ن َْحر ُ
�أ .التَّ�سا ُم ِح.
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ب.

جـ.

ب .التَّعا ُو ِن.

جـَ .جمي ِع ما ُذ ِك َر.

.

3

�أَ ْق َر ُ�أ و�أ�ستبدل الكلمة الملونة؛ لأكون جمال على النمط نف�سه:

	-يعر�ض المعلم الجملة (في �صفنا طلبة من بلدان مختلفة) على بطاقة �أو ال�سبورة.
	-يدرب الطلبة على قراءتها .
	-يعر�ض بطاقات الكلمات �إخوة� ،أ�صدقاء ،زمالء ،ويدرب الطلبة على قراءتها.
	-يدرب الطلبة على تكوين الجمل �شفويا وترديدها بعد ا�ستبدال كل كلمة.
	-يوجه الطلبة لتنفيذ الن�شاط ب�إ�شرافه.
1
4

َ�أُ ْقال َر ُ�أ ِح ُظ خَ َ
ريط َة ا ْل َو َط ِن ا ْل َع َرب ِ ِّي و�أكتب �أ�سماء ثالث دول عليها

	-تعر�ض المع ّلمة خريطة �ص ّماء للوطن العربي.
تو�ضح لهم �أنها خريطة ت ّمثل بلدان الوطن العربي.
	ّ -
	-تطلب منهم �إح�صاء عدد البلدان الموجودة فيها.
	-ت�ستذكر معهم �أ�سماء البلدان العربية.
	-ت�س�ألهم عن البلد الذي ينتمون �إليه.
	-تك ّلفهم تعيينه على الخريطة وتلوينه.
	-تكلف الطلبة كتابة �أ�سماء ثالث دول على الخريطة.
	 -تعزّز الإجابات ال�صحيحة ،وت�ص ّوب الطلبة الآخرين.
5

�أ�ستعين بخريطة العالم والحا�سوب؛ لأملأ الفراغ:

	--تعر�ض المعلمة خريطة العالم  ،وتحاور الطلبة في مواقع بلدانهم وت�شجعهم على التعبير ال�شفوي
والتحاور فيما بينهم ثم حل الن�شاط على الكتاب ومتابعتهم.
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6

�أَ ْق َر ُ�أ َو�أُال ِح ُظ َ �أ ْق�سا َم ا ْل َكل ِ َمة ِ

	-تر�سم المعلمة على ال�سبورة �شجرة بثالثة �أغ�صان.
	-تكتب على الجذع (الكلمة) وعلى ك ِّل غ�صن م�س ّمى ق�سم من �أق�سام الكلمة الثالثة.
	-تف ّرع فروعاً �أخرى لال�سم والفعل والحرف.
	-تحفّزهم على تكملة �أغ�صان ال�شجرة (ا�سم �إن�سان ،جماد ،حيوان ،نبات ،مذكر م�ؤنث ،مفرد ،مثنى ،جمع،
مبان ،وحروف ٍ
وكذلك الفعل :ما�ضي  ،م�ضارع � ،أمر ،ثم الحروف :حروف ٍ
معان).
	-تحاورهم فيها مع ذكر الأمثلة ال ّدالة.
	-تذ ّكرهم بالعالمات الدالة على ٍّ
كل منها.
7

�أَ ْق َر ُ�أ َو�أُ َ�صنِّفُ ا ْل َكلِما ِت التَّال ِ َي َة في ا ْل َج ْد َو ِل

	-تقر�أ المعلمة الكلمات ب�صوت وا�ضح ،ويردد
الطلبة بعدها.
َق َر�أَ
َي ْر َت ِفع
ال�ص َّبار
خالِد
َّ
تو�ضح لهم �أنّ من هذه الكلمات ما هو ا�سم ،وما
	ّ -
َتنْخَ ِف�ض �شَ ر َِب
َل ْيلى
َك ْنغَر
هو فعل ،وما هو حرف.
َ�س ِم َع �ضَ ِح َك
َ�ص ْحراء �سا َرة
	-با�ستثمار التدريب ال�سابق تك ّلفهم بت�صنيف
َر َك َ
�ض
ُف ْق َمة
َق َمر
الكلمات �شفوياً.
	-تتابعهم با�ستمرار وت�ص ّوبهم ،وتعزّز المجيدين.
	-تحاورهم في كلمات ك ّل ت�صنيف لت�أكيد العالمات الدالة على اال�سم والفعل والحرف.
	-يقر�أ الطلبة الكلمات بح�سب ت�صنيفها ،ويكتبونها في المو�ضع المخ�ص�ص.
ف ِ ْعل

ْا�سم

8

�أَ�ضَ ُع

َح ْرف
َعلى
�إِلى
ِمن

في
َعن

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

	-تقر�أ المعلمة الكلمات وير ّدد الطلبة بعدها.
	-تحاورهم في اال�سم والفعل والحرف.
	-تك ّلفهم قراءة كلمات العمود الأول.
	-تطلب �إليهم ت�صنيف الكلمات من حيث �أق�سام
الكلمة.
	-ت�ساعدهم في اكت�شاف الكلمة المختلفة.
	-تحفزهم �إلى معرفة ال�سبب وذكره.

َي ْف َتح
َقلَم
َل ْيلى
�أَ َ�سد
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ُي ْغ ِلق
َد ْف َتر
�إِلى
َن ِمر

َي ْذ َهب
َك َت َب
َندى
َنخيل

ا ْل ِكتاب
ِم ْقلَ َمة
ُهدى
فيل

9

�أُ ِ
لُ ا ْلفَرا َغ
ال�صو َر َة ُث َّم �أَ ْم َ أ
الح ُظ ُّ

	-تمنح المعلمة وقتاً كافياً للطلبة لت�أمل محتويات
ال�صورة وت�سميتها.
ع�صفور
	-ت�س�ألهم :ما الحيوانات التي تظهر في ال�صورة؟
�سلحفاة
وما النباتات الموجودة في ال�صورة؟ هل يوجد
خروف
�صورة لإن�سان؟ اذكر الأ�شياء الجامدة التي تظهر
دجاجة
في ال�صورة.
	-ت�ستقبل �إجاباتهم وتوجهها.
	-تك ِّلفهم كتابة �أ�سماء الحيوانات والنباتات والجمادات التي �س ّموها �شفوياً.
	-يقر�أ الطلبة ما د ّونوه في الأمكنة المخ�ص�صة.
ا�سم حيوان

ْا�س ُم نَبات

ْا�س ُم ج َماد

برتقال
تفاح
ع�شب
قمح

كر�سي
طاولة
بيت
�سياح

� 10أُ َر ِّك ُب َكل ِ ٍ
مات َو�أَ ْق َر ُ أ�
	 -تمنح المع ِّلمة َّ
الطلبة وقتاً كافياً لت� ُّأمل الحروف
والمقاطع.
	-تطلب �إليهم قراءة الحروف والمقاطع متفرقة
ْ
الـ َم ْر �ضى
بالحركات.
ا ْلـ َم ْر�ضى
	-توجه َّ
الطلبة لتركيب الحروف مع االنتباه
للحركات والمقاطع.
ا ْلـ ـ َع ْد ل
	-ت�ساعدهم في قراءة الكلمة مر ّكبة.
ا ْلـ َع ْدل
	-عند االنتهاء من تركيب الكلمات تقر�أها المع ِّلمة
وير ّدد َّ
الطلبة بعدها فردياً وجماعياً.
	-يكتب الطلبة الكلمات في الأماكن المخ�ص�صة.
	-توجههم �إلى الجل�سة ال�صحيحة عند الكتابة.
	-تتابعهم با�ستمرار وت�ص ّوب �أخطاءهم وتعزِّز المجيدين منهم.
ا ْلـ قا �ضي
ا ْلـقا�ضي
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ا ْلـ �أَ ثا ث
الَثاث
ْأ

ا ْلـ ُبـ يو ت
ا ْلـ ُبـيوت

ا ْلـ ُجـ نو ُد
ا ْل ُجنو ُد

�أَ ْفـ َتـ ِخـ ر
�أَ ْفـ َت ِـخـر

ا ْلـ �أَ ْ�سـ ما ك
الَ ْ�سـماك
ْأ

بِـ َو َطـ ني
بِـ َو َطـني

� 11أَ ِ
�ص ُل ا ْل َكل ِ َم َة بِما ُينا� ِس ُبها في ُك ِّل َم ْجمو َع ٍة
	-تم ّهد المعلمة للتدريب بتحفيز
الطلبة على ذكر مهن �آبائهم.
ال�سائِقُ
َي ْبني ا ْل ُبيوتَ
َّ
	-ت�س�ألهم :ماذا يعمل المع ّلم؟ ماذا
يعمل ال�ص ّياد؟
ُي َع ِّل ُم ُّ
الط َّل َب
ا ْل َبنَّا ُء
	-تقر�أ الكلمات المفردة وما يقابلها،
الن ََّّجا ُر
َي ْحمي ا ْل َو َطنَ
ويردد الطلبة بعدها فردياً وجماعياً.
	-تذ ّكرهم بكلمات تع ّلموها �سابقاً.
الَثاثَ
َي ْ�ص َن ُع ْ أ
ا ْل ُج ْندِ ُّي
	-تك ّلفهم و�صل �صاحب المهنة
بمهنته التي يعمل فيها.
	-تعيد قراءة الكلمات مو�صولة.
تو�ضح لهم بع�ض المهن الموجود في المجتمع وتح ّدثهم عنها.
	ّ -
	-ت�س�ألهم عن المهن التي �أح ّبوها في هذه المهن ،ولماذا.
ا ْل ُم َع ِّل ُم

ال�س َّيا َر َة
َيقو ُد َّ

ا ْلقا�ضي

ُيعال ِ ُج ا ْل َم ْر�ضى

َّ
بيب
الط ُ

َيقو ُد َّ
الطائ ِ َر َة

َّ
الط َّيا ُر

َي ْح ُك ُم بِا ْل َع ْد ِل
ال َ ْ�س َ
ماك
َي�صي ُد ْ أ

ا ْل ُم َه ْندِ ُ�س

ُي ْ�صل ِ ُح ْالآال ِت

ال�ص َّيا ُد
َّ

ل ا ْلفَرا َغ بِا ْل َكل ِ َمة ِ ا ْل ُمنا� ِس َبة ِ ُث َّم �أَ ْق َر�أُ
� 12أَ ْم َُ أ
	-تمنح المعلمة وقتاً كافياً للطلبة لت� ُّأمل
الحروف المل ّونة (حروف الجر).
الن�ص من دون الحروف الملونة.
	-تقر�أ ّ
	-ت�ساعد الطلبة على فهم حكاية الثعلب.
تو�ضح لهم و�ضع حرف الجر المنا�سب في
	ّ -
مكانه ال�صحيح.
	-ت�ساعدهم وتوجههم ،وتعزّز المجيدين.
	-تعيد قراءة حكاية الثعلب بعد مل الفراغات.
	-توجههم ال�ستخراج الأفعال الما�ضية،
والكلمات التي تحتوي على تنوين الفتح ،و�ألـ
ال�شم�سية ،والكلمات التي ت�شتمل على حرف
العين.

َ�سمِ َع ال َّث ْعلَ ُب َ�ص ْوتًا عال ِ ًيا
ال�ص ْو ِت.
َب َحثَ َعنْ َم ْ�ص َدر ِ َّ

ِمنْ

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

َب ٍ
عيد،

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

َر�أى َط ْب ًل ُم َع َّلقًا َعلى غُ ْ�ص ِن �شَ َج َر ٍة ،قا َل
في َنفْ� ِسهَِ :ل ْح ٌم �شَ ه ِ ٌّي دا ِخ َل َّ
الط ْبلِ.
َق َف َز َو َم َّز َق َّ
الط ْب َلَ ،و َل ْم َي ِجدِ ال َّل ْح َم.
....................

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

عا َد ال َّث ْعلَ ُب �إِلى ا ْلغا َبة ِ َحزينًا.
�أَ ْكت ُُب مِنَ الن ِ
ال�ساب ِ ِق َك ٍ
لمات:
َّ�شاط َّ
َ 1ت ُد ُّل َعلى ف ِ ْع ٍل ٍ
ما�ض.
َب َحثَ
َر�أى
َ�سمِ َع
 2ت َْحتَوي َعلى َتنْوي ِن ا ْل َف ْتحِ.
َط ْب ًل
عا ِل ًيا
َ�ص ْوتًا
 3ت َْحتَوي َعلى �أل �شَ ْم� ِس َّي ٍة.
َّ
الط ْب َل
ال�ص ْو ِت
ال َّث ْعلَ ُب
َّ
 4ت َْحتَوي على َح ْر ِف ا ْل َع ْي ِن.
ال َّث ْعلَ ُب عا ِل ًيا
َ�س ِم َع
....................
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قا َل

َق َف َز

ُم َع َّلقًا

َحزينًا

ال َّل ْح َم
َب ٍ
عيد

ُم َع َّلقًا

س َّ
الثاني
َّ
الد ْر ُ
1

َبرامِ ُج ال ِّت ْلفاز ِ

�أَ ْق َر ُ أ�

	-تمنح المعلمة وقتاً كافياً للطلبة لمالحظة ال�صور وت�أملها
وا�ستيعاب محتوياتها.
للتو�صل �إلى عنوان الدر�س (برامج
	-ت�س�ألهم عن م�ضامين ال�صور
ُّ
التلفاز).
	-تطلب �إليهم ذكر البرامج التي ي�شاهدونها في التلفاز.
	-تقر�أ فقرات الدر�س فقرة فقرة قراءة نموذجية بتلوين ال�صوت بما يتوافق مع المعنى ،ومتابعة انتباه
َّ
الطلبة با�ستمرار.
	-قراءة َّ
الطلبة فردياً لجمل الدر�س قراءة محاكاة حتى يتقن الطلبة القراءة ب�شكل �صحيح.
تو�ضح لهم الأفكار الرئي�سة التي ي�شتمل عليها الدر�س.
	ّ -
تف�سر لهم :البيئة حولنا ،تعميرها وتخ�ضيرها ،البيئة المعتدلة والحارة والباردة ،نم ّوها وتن ّوعها ،الغابة
	ّ -
المطرية ،البيئة القطبية ،تك ّيف النباتات.
	� -إدارة حوار ونقا�ش حول ال�صور والفقرات لت�أكيد الأفكار والقيم واالتجاهات الإيجابية :م�شاهدة البرامج
المفيدة في التلفاز.
1
2

�أَ ْق َر ُ�أ ُ َو�أَ�ضَ ُع

حيحة ِ
َح ْو َل َر ْمز ِ ْ إ
الِجا َبة ِ َّ
ال�ص َ

	-تذ ّكر المع ِّلمة َّ
الطلبة بكلمات �سبق لهم تع ُّلمها.
	-تقر�أ الجمل وير ِّدد الطلبة بعدها فردياً وجماعياً.
توجههم �إلى ح ّل الجملة الأولى( :برنامج التلفاز
	ِّ -
ح�سان هو :البيئة حولنا.
ّ
المف�ضل عند ّ
	-تب ّين لهم �أهمية الربط بين الجملة والإجابة
التي تنا�سبها في المعنى.
	-تقر�أ الجمل وت�ساعدهم في الح ّل.
	-تن ِّبههم �إلى و�ضع الدائرة حول الرمز (�أ ،ب ،جـ)
ولي�س حول الكلمة.
	-تكلفهم قراءة الجملة بعد ح ّلها.
	-تعزّز ال�سلوكات الإيجابية تجاه البيئة ،وتعظيم
قدرة اهلل ع ّز وج ّل.
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1

َب ْرنا َم ُج ال ِّتلْفاز ِ ا ْل ُمف ََّ�ضلِ عِ ْن َد َح َّ�س ٍان ُه َو:
�أ .ال ُّر�سو ُم ا ْل ُمت ََح ِّر َك ُة .ب .ا ْلبي َئ ُة َح ْو َلنا.

2

ا ْلبي َئ ُة ا َّلتي َت َت َم َّي ُز بِن ِ
َ�شاط ا ْلكائِنا ِت ا ْل َح َّية ِ َو ُن ُم ِّوها َو َت َن ُّوعِها هِ َي:
�أ .ا ْلبي َئ ُة ا ْلق ُْطب ِ َّي ُة.

3

ال�ص ْحراو ِ َّي ُة.
ب .ا ْلبي َئ ُة ا ْل ُم ْع َتدِ َل ُة .جـ .ا ْلبي َئ ُة َّ

ا ْلبي َئ ُة ا َّلتي َت َت َم َّي ُز بِا ْل ُبرو َدة ِ ال�شَّ دي َدة ِ َوالثُّلوج ِ َطوا َل ا ْلعام ِ هِ َي:
�أ .ا ْلبي َئ ُة ا ْلق ُْطب ِ َّي ُة.

4

جـ .ا ْل ُم�سا َبقاتُ .

ال�ص ْحراو ِ َّي ُة.
ب .ا ْلبي َئ ُة ا ْل ُم ْع َتدِ َل ُة .جـ .ا ْلبي َئ ُة َّ

ا ْلبي َئ ُة ا َّلتي َت َت َم َّي ُز بِ� ِش َّدة ِ ا ْل َحرا َرة ِ َوق ِ َّلة ِ ا ْلماء ِ َوا ْلكائِنا ِت ا ْل َح َّية ِ هِ َي:
�أ .ا ْلبي َئ ُة ا ْلق ُْطب ِ َّي ُة.

ال�ص ْحراو ِ َّي ُة.
ب .ا ْلبي َئ ُة ا ْل ُم ْع َتدِ َل ُة .جـ .ا ْلبي َئ ُة َّ

3
1

ا�سمِ ا ْلبي َئة ِ ا ْل ُمنا� ِس ِب في ُك ِّل َم ْجمو َع ٍة
�أَ ْقم َُر ُ�أ أ
ل ا ْلفَرا َغ ب ِ ْ

	-تقر�أ المعلمة فقرات الدر�س لتذكير الطلبة
بمحتوياته.
	-تعر�ض في بطاقات الكلمات :قطبية ،معتدلة،
�صحراوية ،غابة مطرية.
تف�سر لهم مفهوم هذه الكلمات ودالالتها.
	ّ -
	-تقر�أ الخيارات ويقر�أ الطلبة بعدها.
	-ت�ساعدهم في حل المجموعة الأولى.
	-تك ّلفهم حل بقية المجموعات وتدوين الحل في
المكان المنا�سب.
	-تتابعهم با�ستمرار وتوجههم نحو الحل
ال�صحيح ،وتعزّز المجيدين.

● َ�شدي َد ُة ا ْل َحرارة		

ِ
باتات
● َقليلَ ُة ال َّن

الَ ْمطار ِ
		
● َقليلَ ُة ْ أ

ِ
وانات
● َقليلَ ُة ا ْل َح َي

● َ�شدي َد ُة ا ْلبرو َدة ِ
		
ُ

ِ
باتات
● َقليلَ ُة ال َّن

		
لوج
● ُت َغ ِّطيها ال ُّث ُ

ِ
وانات
● َقليلَ ُة ا ْل َح َي

ال َ ْ�شجار ِ
		
�ض ْخ َم ُة ْ أ
● َ

ِ
باتات
● ُم َت َن ِّو َع ُة ال َّن

الَ ْمطار ِ
		
ثير ُة ْ أ
● َك َ

ِ
وانات
● ُم َت َن ِّو َع ُة ا ْل َح َي

● ُمع َتدِ َل ُة ا ْلحرارة ِ
		
َ َ
ْ

ِ
باتات
● ُم َت َن ِّو َع ُة ال َّن

الَ ْمطار ِ
		
● ُم ْع َتدِ َل ُة ْ أ

ِ
وانات
● ُم َت َن ِّو َع ُة ا ْل َح َي

�ص ْحرا ِو َّي ٌة
َ

ُق ْط ِب َّية

غابة َم َط ِر َّي ٌة
َ

ُم ْع َت ِد َل ٌة

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

4
1
�أَخْ ف ُ
�أَ ْب َر ُد
َن ْهوى
َ�ض
	-تعر�ض المعلمة الكلمات و�أ�ضدادها على بطاقات.
	-توزّع البطاقات على الطلبة.
تو�ضح لهم �أن كل كلمة من الكلمات التي معهم
	ّ -
�أَ ْعلى
َن ْك َر ُه
�أَ ْ�سخَ نُ
لها كلمة م�ضادة لها في المعنى.
	-تبين لهم مفهوم الأ�ضداد - .تذ ّكرهم بكلمات الدر�س.
	-تطلب من طالب قراءة الكلمة التي يحملها ليقر�أ طالب �آخر يحمل الكلمة الم�ضادة.
	-يقف الطلبة في �صفين متقابلين لي�شكلوا الكلمة و�ضدها.
	-يقر�أون الكلمات قراءة مع ّبرة مع النطق ال�صحيح للكلمات.
5

�أُ َر ِّك ُب ُج َم ًل َو�أَ ْق َر�أُ

1

جا َّفة

غَزي َرة

َقليلَة

َم ْبلو َلة

ا ْل َح َيواناتُ المفتر�سة ت ُ
َعي�ش في ا ْلغا َب ِة.
ا ْل َح َيواناتُ الأليفة ت ُ
َعي�ش في ا ْل َم ْز َر َع ِة

	 -توجه المع ِّلمة َّ
الطلبة لقراءة كلمات تع ّلموها �سابقاً.
	-تلفت انتباههم لتت ّبع ال�سهم عند ال�شروع في
تركيب الجملة.
	-تحل التركيب الأول :الحيوانات الأليفة تعي�ش في المزرعة.
 تك ّلف َّالطلبة قراءة التركيب مع مراعاة الحركات.
		
تف�سر لهم معنى� :أليفة /مفتر�سة.
	ّ -
	-ير ِّكب َّ
الطلبة الجمل ويقر�أونها فردياً وجماعياً.
 يك ّرر َّالطلبة قراءة الجمل مرات متعددة.
			
	-يكتبون الجمل بعد تركيبها.
2
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6

ل ا ْلفَرا َغ بِا ْل َكل ِ َمة ِ ا ْل ُمنا� ِس َبة ِ َو�أَ ْق َر ُ أ�
�أَ ْم َُ أ
ال َّنمِ ُر َو ْ أَ
ُم ْف َترِ َ�س ٌة
ال َ�س ُد َوال ِّذ ْئ ُب َح َيواناتٌ
في َم ْز َر َع ٍة َج ِّدي َح َيواناتٌ َونَباتاتٌ ُم َت َن ِّو َع ٌة
عي�ش في بي َئ ٍة
ا ْل َج َم ُل َي ُ
َ�ص ْحراو ِ َّي ٍة.
َتنْخَ ف ِ ُ
�ض َد َر َج ُة ا ْل َحرا َرة ِ َطوا َل ا ْلعام ِ في ا ْل َمنا ِط ِق ا ْلق ُْطب ِ َّيةِ.

	-تقر�أ المعلمة الكلمات( :متنوعة،
2
�إبداع ،بيئة ،مفتر�سة ،طوال) وير ِّدد
3
الطلبة بعدها.
4
	-ث ّم تقر�أ جمل التدريب مع ترديد
الطلبة بعدها.
	-تبين لهم العالقة بين المفردات الملونة والجمل.
	-تح ّل الجملة الأولى( :النمر والأ�سد والذئب حيوانات مفتر�سة).
وتو�ضح لهم العالقة بين الكلمة الملونة والجملة.
	-تحاورهم في الجملة ّ
وتوجههم.
	-ت�ساعدهم في ح ّل بقية الجمل وتتابعهم با�ستمرار ّ
	-ت�ؤ ّكد لهم العالقة بين البيئة ونباتاتها وحيواناتها و�أهمية المحافظة عليها.
	-تقر�أ المعلمة الجمل بعد ملء الفراغات ويردد الطلبة بعدها.
1

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

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

.
.

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

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

7

�أَ ْكت ُُب ُ�س� ًؤال َي ْب َد�أُ بـ

�أَ ْينَ
ال�ص ْحراو ِ َّي َة في ال ِّتلْفازِ.
تُ�شاهِ ُد �آال ُء ا ْلبي َئ َة َّ
ال�ص ْحراو ِ َّي َة
 ......................................................................................................................؟
�أَ ْينَ تُ�شاهِ ُد �آال ُء ا ْلبي َئ َة َّ
َي ُ
عي�ش ا ْلب ِ ْطريقُ في ا ْل َمنا ِط ِق ا ْلق ُْطب ِ َّيةِ.
�أَ ْينَ َي ُ
عي�ش ا ْلب ِ ْطريقُ
 ......................................................................................................................؟
ت ُ
َعي�ش ا ْل َب َق َر ُة في ا ْلبي َئة ِ ا ْل ُم ْع َتدِ َلةِ.
�أَ ْينَ ت ُ
َعي�ش ا ْل َب َق َر ُة
 ......................................................................................................................؟
َت ْك ُث ُر ا ْل َح َيواناتُ ا ْل ُم ْف َترِ َ�س ُة في ا ْلغا َبةِ.
�أَ ْينَ َت ْك ُث ُر ا ْل َح َيواناتُ ا ْل ُم ْف َترِ َ�س ُة
 ......................................................................................................................؟

	-تذ ّكر المعلمة الطلبة بمفردات تع ّلموها �سابقاً ذات
داللة على البيئة.
	-تذ ّكرهم ب�أدوات اال�ستفهام وعالمته ونبرة ال�صوت
2
المع ّبرة عنه.
	-تقر�أ الجملة الأولى( :ت�شاهد �آالء البيئة
3
ال�صحراوية في التلفاز) بو�ضع �أداة اال�ستفهام.
	-تترك لهم فر�صة المقارنة بين الجملة قبل
4
اال�ستفهام وبعده ،ومراعاة عالمة الترقيم(؟) في
نهاية ال�س�ؤال.
	ِّ -
تو�ضح لهم كيفية �صياغة ال�س�ؤال با�ستخدام
الجملة.
	-تلفت نظرهم �إلى �أ َّن �أداة اال�ستفهام (�أين) تكون في �صدارة الجملة.
	-توجههم نحو االنتباه �إلى تذكير الفعل وت�أنيثه في الكلمات :تُ�شاه ُد ،يعي�ش.
	-تبين لهم �أ َّن �أداة اال�ستفهام (�أين) تفيد اال�ستف�سار عن المكان.
	-تطلب �إليهم حل بقية الجمل ،وتتابعهم با�ستمرار.
	-ت�ستثمر الجمل في التدريب على الإمالء المنقول.
1
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�أَ ْكت ُُب ُ�س� ًؤال َي ْب َد�أُ بـ.

َمتى

1

	-تك ّرر الخطوات ال�سابقة نف�سها مع التو�ضيح
للطلبة �أن �أداة اال�ستفهام (متى) تفيد اال�ستف�سار
عن الزمان.

2

3

4

ال�سا َع َة
�أُ�شاهِ ُد ا ْل َب ْرنا َم َج الثَّقاف ِ َّي في ال ِّتلْفاز ِ َّ
ا ْلخامِ َ�س َة َم�سا ًء.
َمتى تُ�شاهِ ُد ا ْل َب ْرنا َم َج الثَّقاف ِ َّي في ال ِّتلْفاز ِ
 ....................................................................................................................؟
ال�ص ْحراء ِ في ال َّل ْيلِ.
َتن َْ�ش ُط َح َيواناتُ َّ
ال�ص ْحراء ِ
 ....................................................................................................................؟
َمتى َتن َْ�ش ُط َح َيواناتُ َّ
ال�ص ْي ِف.
َت ْر َتف ِ ُع َد َر َج ُة َحرا َرة ِ ا ْل َج ِّو في َف ْ�صلِ َّ
 ....................................................................................................................؟
َمتى َت ْر َتف ِ ُع َد َر َج ُة َحرا َرة ِ ا ْل َج ِّو
ال َ ْمطا ُر بِغَزا َر ٍة في َف ْ�صلِ ِّ
ال�شتاءِ.
ت َْ�سق ُُط ْ أ
ال َ ْمطا ُر بِغَزا َر ٍة
َمتى ت َْ�سق ُُط ْ أ
 ....................................................................................................................؟

• •�أ�سماء الإ�شارة.

	-تعر�ض المع ِّلمة �أ�سماء الإ�شارة :هذا ،هذه ،ه�ؤالء ،على بطاقات.
	-ت�س�أل الطلبة عن �أ�شياء تعر�ضها �أمامهم من مقتنياتهم (ما هذا؟ ما هذه) ويجيبون عنها بتعبير :هذا
قلم...هذا لوح ،هذه طب�شورة ،هذه ممحاة.
	-تلفت انتباههم �إلى الإ�شارة ب�أ�صابعهم �إلى ال�شيء المعرو�ض عليهم ،و�أنه قريب منهم.
تو�ضح لهم ا�سم الإ�شارة �إلى القريب وداللته.
	ّ -
تف�سر كيفية ا�ستخدام كل ا�سم من �أ�سماء الإ�شارة للقريب بح�سب التذكير والت�أنيث.
	ّ -
	-تذ ّكرهم بكلمات �سبق لهم تع ُّلمها.
	-تك ّرر الخطوات نف�سها مع �أ�سماء الإ�شارة :ذلك ،تلك� ،أولئك.
	-تبين لهم �أن هذه الأ�سماء ت�ستخدم للإ�شارة �إلى البعيد �سواء كان مفرداً مذ ّكراً �أم م�ؤنثاً �أو جمعاً.
1

الِ�شا َرة ِ
�أَ ْق َر ُ�أ َو�أُال ِح ُظ َ �أ ْ�سما َء ْ إ

	-تمنح المعلمة الطلبة وقتاً كافياً لت� ُّأمل الكلمات المل ّونة.
	-تك ِّلفهم قراءتها وت�سميتها.
	-ت�س�أل :هل ت�ستخدم للإ�شارة �إلى القريب �أم البعيد؟
	-تبين لهم كيفية الإ�شارة للقلم والم�سافة التي تكون بينه وبينهم.
تو�ضح لهم المذكر والم�ؤنّث والمفرد والجمع في الكلمات :قلم ،م�سطرة� ،أوالد ،بنات.
	ّ -
تف�سر لهم طريقة الإ�شارة للقريب وا�سم الإ�شارة المنا�سب.
	ّ -
	-تك ّرر الخطوات نف�سها مع �أ�سماء الإ�شارة للبعيد.
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2

الِ�شا َرة ِ ا ْل ُمنا� ِس ِب
ا�سمِ ْ إ
�أَ ْم َُ أ
ل ا ْلفَرا َغ ب ِ ْ

	-تعر�ض �أ�سماء الإ�شارة للقريب وللبعيد على لوحة
ويقر�أها الطلبة ويم ّيزون ا�ستخداماتها.
	-تلفت انتباههم �إلى التمييز بين المفرد والجمع،
والمذكر والم�ؤنث ،والقريب والبعيد.
وتف�سر لهم �سبب اختيار ا�سم
	-تح ّل الجملة الأولىّ ،
الإ�شارة (هذا) في الجملة.
	-تك ّلفهم ح ّل بقية الجمل �شفوياً وتتابعهم با�ستمرار.
	-تنفيذ الح ّل كتابياً وقراءة الجمل.
	-تعزّز الطلبة المجيدين ،وتوجه الآخرين وت�صحح
�إجاباتهم.

3

1

�أَ ْع َج َبني
هذِه ِ
ه�ؤالء ِ
ه�ؤالء ِ
ذل ِ َك
ت ِ ْل َك
�أولئ ِ َك
�أولئ ِ َك

هذا ا ْل َب ْرنا َم َج.
با ِخ َر ٌة َجميلَ ٌة.
�أَ ْط ٌ
فال في ا ْل َحدي َقةِ.
ُم َع ِّلماتُ َم ْد َر َ�ستي.
َق َم ٌر ِ
�صناعِ ٌّي.
َم ْر َك َب ٌة َف�ضائ ِ َّي ٌة.
ُر َّوا ُد َف�ضا ٍء.
رائِداتُ َف�ضاءٍ.

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

2

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

3

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

4

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

1

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

2

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

3

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

4

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

ل ا ْلفَرا َغ
�أَ ْق َر ُ�أ َو�أَ ْم َ ُ أ

	 -تعر�ض على الطلبة لوحة تت�ضمن حروف الجر
وتذ ّكرهم بها.
2
	-ت�س�ألهم :هل هي من حروف المعاني �أم من
3
حروف المباني؟
تو�ضح لهم �أن كل حرف منها له معنى ُّ
	ِّ -
يدل عليه
4
في الجملة.
5
	-تطلب �إليهم قراءة الحروف المعرو�ضة على
6
اللوحة.
�ض َح َّ�سانٌ ب ُِ�س ْر َع ٍة كـ ا ْلغ ِ
	-تح ّل الجملة الأولى�( :شاهدتُ برنامجاً في َ 7ر َك َ
َزال.
التلفاز عن ر ّواد الف�ضاء).
الح�سي والمعنوي.
	ّ -
تو�ضح لهم �أن حرف الجر (في) يفيد الظرفية المكانية ،و�أ َّن (عن) تفيد ال ُبعد ّ
الح�سي والمعنوي من خالل الجملة الأولى المحلولة.
تف�سر لهم معنى البعد ّ
	ّ -
	-تقر�أ الجمل وتوجههم نحو اختيار حرف الجر المنا�سب.
	-تبينّ لهم من خالل الح ّل المعنى الذي يفيده حرف الج ّر.
	-ت�ساعد الطلبة في قراءة الجمل بعد ح ّلها.
وتوجههم.
	-تتابعهم في �إجاباتهم ال�شفوية والكتابية ،با�ستمرارّ ،
1

نامجا في ال ِّتلْفا ِز َعن ُر َّوا ِد ا ْلفَ�ضا ِء.
�شا َه ْدتُ َب ْر ً
الِنْ�سانُ �إِلى ا ْل َق َم ِر بـ َم ْر َك َب ٍة َف�ضا ِئ َّي ٍة.
َو َ�ص َل ْ إ
َق َر�أْتُ في ا ْل َم ْك َت َب ِة َم ْو�ضو ًعا َعن ِق َّم ِة �إِ ْفر ِْ�س ْت.
بال َوا ْل ُف َّو ِ
َي َت َك َّونُ َ�س ْط ُح ا ْل َق َم ُر ِمن ا ْلجِ ِ
هات.
الَ ْر ِ�ض َي ْحتَوي َعلى ا ْلما ِء َوا ْل َهوا ِء.
َك ْو َك ُب ْ أ
�أَ ْ�ستَخْ ِد ُم ا ْل ِم ْل َع َق َة لـ ت َْح ِ
ريك َّ
الطعامِ.
.......................

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

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

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

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

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

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

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

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

.......................
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�أَ ْق َر ُ�أ ا ْل ُج َم َل ُث َّم �أَ ْكت ُُب َك ِل ٍ
مات فيها

	-تقر�أ الجمل ب�صوت وا�ضح وم�سموع ،وير ّدد
الطلبة بعدها.
	-تتيح لهم وقتاً كافياً لت� ُّأمل الحركات الموجود
على حروف الكلمات.
	-تحفّزهم على ت�سميتها.
	-تك ّلفهم ا�ستخراج الكلمات المن ّونة بالفتح ،ثم
بال�ضم ،ثم بالك�سر.
	-تطلب �إليهم كتابتها في المكان المخ�ص�ص ٍّ
لكل منها.
	-يقر�أ الطلبة الكلمات ويذكرون نوع التنوين.
5

ال�ض ِّم
َتنْوينُ َّ

َتنْوينُ ا ْلك َْ�س ِر

َتنْوينُ ا ْل َفت ِْح

َح َيوانٌ
ما ِك ٌر
ُمفي ٌد
َلذي ٌذ

�شَ َج َر ٍة
عا ِل َي ٍة
بِخَ ْو ٍف
�شَ ٍ
ديد

َق ْم ًحا
َكثي ًرا
َن ْو ًما
َعميقًا

�أَ ْكت ُُب ُك َّل َك ِل َم ٍة �أَما َم ا ْل ُج ْملَ ِة ا َّلتي ُت ِ
نا�س ُبها

	-تقر�أ المعلمة الجمل ب�صوت وا�ضح ومع ِّبر وم�سموع،
وير ّدد الطلبة بعدها.
تف�سرها المعلمة
	-يت� ّأمل الطلبة الكلمات الملونة ،ثم ّ
لهم.
	-تبين لهم �أنّ كل كلمة من الكلمات الملونة تنطبق
على معنى جملة من الجمل.
تو�ضح لهم الأمر من خالل ح ّل الجملة الأولى.
	ّ -
	-تقر�أ بقية الجمل وير ّدد الطلبة بعدها.
تو�ضح الفكرة التي تت�ض ّمنها الجملة ،وت�س�أل
	ّ -
ب�صورة تق ّرب الطلبة من المعنى الذي ُيطلق على
الحالة.
	-تعزّز فهم الطلبة بمزيد من التو�ضيح للعالقة بين
الكلمة والجملة.
	-ت�ساعد الطلبة في ح ّل الجمل وتوجههم وتتابعهم،
وتعزّز المجيدين.
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2

3

4

5

َو َج َد َح َّ�سانٌ ِم ْحف ََظ َة نُقو ٍدَ ،و�أَعا َدها �إِلى
�أَ ْ�صحابِها �أَمانَة
. ................................
الَغْ َ
را�ض َعنْ جا َر ِت ِهَ ،و َ�أ ْو َ�صلَها �إِلى
َح َم َل زِيا ٌد ْ أ
ا ْل َب ْي ِت َتعا ُون
. ................................
ال�س ِّي َد َة ا ْل َعجو َز في ُ�صعو ِد ال َّد َر ِج
�سا َع َدتْ �آال ُء َّ
ُم�سا َع َدة
. .............................
�أَ�سا َء ِ�إ َل ْي َك �أَ َح ُد ُز َمال ِئ َكَ ،فن ََ�ص ْح َت ُه َ�أ َّل َيعو َد
ِلذ ِل َك َت�سا ُمح
. ...........................
الَ َل َم �إِذا �أَ�صا َبها ا ْل َم َر ُ
�ض.
�سا َر ُة َتت ََح َّم ُل ْ أ

َ�ص ْبر
. ........................................

6

ماذا َيجِ ُب َعلَ ْي َك �أَنْ َت ْف َع َل في ا ْل ِ
حاالت التَّالي ِة

	-تم ّهد المعلمة للتدريب ب�س�ؤال الطلبة عن
مواقف تع ّر�ضوا لها في الحياة اليومية.
�أقبل اعتذاره و�أ�سامحه.
	-ت�ستقبل �إجاباتهم وتوجهها.
	-تقر�أ متن التدريب والجملة الأولى والثانية� 2 ،إِذا َع ِل ْمتَ �أَ َّن زَميلَ َك َم ٌ
ري�ض َو َل ْم َي ْح ُ�ض ْر �إِلى ا ْل َم ْد َر َ�س ِة.
�أت�صل به �أو �أزوره و�أ�ساعده في درو�سه.
وت�س�أل الطلبة.
	-تترك لهم فر�صة التعبير عن ت�صرفاتهم �إزاء
الموقف.
	-ت�ؤ ّكد لهم �أهمية قيمة االعتذار والم�سامحة ،وزيارة المري�ض وم�ساعدته في درو�سه.
1

7

نَ�شيد

�إِذا َ�ص َد َم َك زَمي ُل َك دو َن َق ْ�ص ٍد.

عطلتنا ال�صيفية

	-تقر�أ المعلمة الأن�شودة ب�صوت م�سموع ومنغّم.
	-ي�ستمع الطلبة للمعلمة وير ّددون بعدها.
	-تق�سم الطلبة مجموعات ثنائية لأداء كل بيت ب�أنغام منا�سبة.
	-تب ّين لهم الأفكار الرئي�سية في الن�شيد.
	-تق�سم المعلمة الن�شيد �إلى مقاطع وتقر�أ وير ّدد الطلبة خلفها.
	-تك ّرر الترديد كلما احتاج الطلبة �إلى مزيد منه.
	-ت�ؤ ّكد القيم الإيجابية الواردة في الن�شيد :االعتزاز بالوطن ،وا�ستثمار الوقت في ما هو مفيد وممتع.

93

