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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 �إبراهيم ،و�إبراهيم طوقان ،ورا�شد
عي�سى.

الفهر�س
الدر�س

المو�ضوع

ال�صفحة

الوحدة
الوحدة الأولى
من مثلي؟

الدر�س الأول
الدر�س الثاني

ال�ص ْد ُق
ِّ
ا ْل ُح ِّر َّية
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الوحدة الثانية
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الدر�س الأول
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نات ا ْل َح َّي ِة
ُم ْ�س َت ْق َب ُل ا ْلما ِء
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اهتماماتي
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ُحقوقي َوواجِ باتي
َثرواتُ بِالدي

الوحدة ال�ساد�سة
عالمي الوا�سع

الدر�س الأول
الدر�س الثاني

ر ِْحلَ ٌة َب ْح ِر َّي ٌة
ال�سباتُ ال�شَّ ْتو ُِّي
ُّ

18
28
34
46
54
66
71
84
90
102
108

ا ْل َو ْح َد ُة ُ
األولى

َم ْن ِم ْثلي؟
الأهداف العامة:

 ُيح�سن اال�ستماع �إلى ق�صة الأ�صدقاء الأربعة.يجيب عن �أ�سئلة اال�ستماع.يع ّبر عن لوحات المحادثة تعبيراً �سليماً.ي�سرد حكاية ال�صدق نجاتي بت�سل�سل في الأحداث.يقر�أ ن�ص ال�صدق ويجيب عن �أ�سئلة اال�ستيعاب.يقر�أ ن�ص الحرية ويجيب عن �أ�سئلة اال�ستيعاب.يتب َّين مفهوم ال�صدق وفوائده.يحر�ص على ال�صدق في �أقواله و�أفعاله.يتب َّين مفهوم الحرية و�آدابها.يحترم حرية الآخرين.يتب َّين بع�ض �أنواع الحرية.يتب َّين �أ�ضداد بع�ض المفردات.يملأ الفراغ معتمداً على المعنى.ي�صنِّف وفق المفرد والمثنّى والجمع.يعيد ترتيب الكلمات ليك ّون جم ًال.
ير ّكب جم ًال معتمداً على المعنى.
يتب َّين الحروف التي تُكتب فوق ال�سطر في خط الن�سخ.يتب َّين الحروف التي تقع �أجزاء منها تحت ال�سطر في خط الن�سخ.يع ّبر م�ستعيناً بال�صور و�صندوق الكلمات.يتب َّين اال�سم المفرد والمثنّى والجمع.يتب َّين النمط اللغوي :افتعل -افتعال.-ي�ستخدم �أ�سماء الإ�شارة للقريب والبعيد ا�ستخداماً �سليماً.

�آلية التنفيذ

الأ�صدقاء الأربعة

الق�صة �أمام َّ
الطلبة ،وتلفت نظرهم �إلى غالفها.
تعر�ض المع ِّلمة َّت�ساعدهم في قراءة عنوانها وتد ّونه على ال�س ّبورة.تناق�شهم في ر�أيهم حول ر�سم الغالف وداللته.الق�صة.
تتيح لهم وقتاً كافياً للحديث عن �أ�صدقائهم لتحفيز تفكيرهم في مجريات �أحداث َّالق�صة مراعية نبرات ال�صوت الممثلة لمواقف ال�شخ�صيات فيها.
تقر�أ على �أ�سماعهم �أحداث َّالق�صة م ّرة ثانية من خالل جهاز الت�سجيل.
تدعوهم ل�سماع َّالق�صة.
توقف جهاز الت�سجيل عند ختام كل �صفحة لتبين لهم الحدث والمكان والزمان وال�شخ�صيات في َّالق�صة.
الق�صة ،وتتيح لهم المجال للتعبير عن ر�أيهم في َّ
بعد االنتهاء من القراءة ،تناق�شهم في َّت�ؤ ِّكد قيم الحذر من المخاطر والتكامل بين حياة الكائنات الحية ،والمحافظة على الحيوانات النادرة.تنتقل َّبالق�صة.
بالطلبة �إلى ح ّل الأ�سئلة المتعلقة
َّ
-يمكن للمعلمة ا�ستخدام �أ�سلوب �أداء الأدوار لتدريب الطلبة على التعبير عن الأحداث والتعبير بلغة �سليمة.

الَ ْ�س ِئلَ ِة:
جيب َعنِ ْ أ
�أَ ْ�ست َِم ُعَ ،و�أُ ُ
1

�أَ ْق�ضَ َر ُ�أ ُع

حيح ِة
َح ْو َل َر ْم ِز الإِجا َب ِة َّ
ال�ص َ

تك ّلف �أحد َّالق�صة.
الطلبة المتميزين بقراءة ال�صفحة الأولى من َّ
تقر�أ الجملة الأولى من ال�س�ؤال وت�ساعد َّالطلبة في اختيار الإجابة ال�صحيحة :المرح.
تحفّز طلبة �آخرين لقراءة ال�س�ؤال الثاني ،والثالث والرابع ....ثم تقر�أ جملة ال�س�ؤال وتتيح للطلبة فر�صةاكت�شاف الحل ال�صحيح.
تدرب الطلبة على ا�ستخدام نمط الفعل الما�ضي في جمل ب�سيطة :ذهب ،ركبت ،ركب ،غ�ضبت ،طالرت.الق�صة زمنياً والتع ّرف على المكان وال�شخ�صيات المت�ض ّمنة
ت�ستثمر جمل التدريب في بيان ت�سل�سل �أحداث َّالق�صة.
في َّ
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1
2

ال ْ�س ِئلَ ِة
جيب َعنِ َْ أ
َ�أُ ْق َر ُ�أ ُ

تمنح المع ِّلمة َّالطلبة وقتاً كافياً لال�ستماع �إلى الق�صة� ،أكثر من مرة.
الق�صة على َّ
الق�صة مما يتع ّلق
الطلبة وتطلب منهم االنتباه �إلى المطلوب منهم معرفته من َّ
تقر�أ المع ِّلمة َّب�أ�سئلة التدريب.
ن�ص ال�س�ؤال ومن طالب �آخر الإجابة عنه.
تك ّلف طالباً بقراءة ّت�صحح الإجابات وتوجهها.
 ّتتيح لهم ح ّل التدريب كتابياً في الجزء الفارغ من ال�صفحة.تختار مجموعة من َّالق�صة با�ستخدام جملها ومفرداتها.
الطلبة المميزين وت�ساعدهم ل�سرد َّ
تطلب من َّالن�ص
الطلبة ا�ستنتاج الفكرة العامة من ّ
-تتيح لهم فر�صة التعبير ع ّما �أعجبهم في الحكاية.
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1

�أُ ِ
الح ُظ َو�أَ َت َح َّدثُ

ال�ص ْد ُق نَجاتي
ِّ

ل�ص ِ
�أُقي َم في َم ْر َك ِز ا ْل َمدي َن ِة َم ْعر ٌ
ناعات
ِ�ض ِل ِّ
ا ْل َو َط ِن َّي ِةَ ،وكا َن ا ْلبا َع ُة ُي ْع ِلنو َن َعنْ َب�ضا ِئ ِع ِه ْم
ميلَ ،والأُ َ�س ُر َم َع �أَ ْطفا ِلها في ُك ِّل َم ٍ
ِب�أُ ْ�سلوبٍ َج ٍ
كان
ِ
رو�ضات َو َي�شْ تَرو َن ما ُيريدونَ.
ُي َق ِّلبو َن ا ْل َم ْع

ِ
رو�ضات التُّرا ِث َّي ِة،
َو َقف َْت وا ِل َد ُة ُف�ؤا ٍد في ِق ْ�س ِم ا ْل َم ْع
َو َطلَ َب ْت ِمنْ ُف�ؤا ٍد َو�سا َر َة َ�أ َّل َي ْب َت ِعدا َعنْها ،ل ِك َّن ُهما
َذ َهبا ِع ْن َد با ِئ ِع الأَ ْلعابِ ا ْل ُمجا ِو ِر َو َل ِعبا بِما ِع ْن َد ُه
ِمنْ �أَ ْلعابٍ ُ ،ث َّم عادا ِ ألُ ِّمهِما.

تتيح المع ِّلمة وقتاً كافياً للطلبة لت� ُّأمل اللوحات الأربع.تعر�ض اللوحات واحدة بعد �أخرى على َّالطلبة وت�س�ألهم ع ّما ي�شاهدونه في كل لوحة.
تد ّون �إجابات َّالطلبة على ال�سبورة وتناق�شهم فيها.
تذ ِّكرهم بعنا�صر كل لوحة وتوجه �أ�سئلة عليها.تُب ِّين لهم القيم التي تت�ضمنها ك ّل لوحة :االعتزاز بال�صناعات الوطنية والتراث الوطني ،عدم االبتعاد عنالأ�سرة في الأماكن العامة ،عدم العبث بمقتنيات الآخرين ،ال�صدق في القول.
الن�ص المرافق للوحات وي�ستمع َّ
الطلبة �إليها بانتباه ،وتناق�شهم في مدى توافق تعبيرهم عن
تقر�أ ّاللوحات بت�سل�سل �أحداث الق�صة.
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الح َظ ْت ُوجو َد ُل ْع َب ٍة َ�صغي َر ٍة
تا َب َع ِت ْ أ
الُ ُّم َج ْو َلتَهاَ ،و َ
ِب َي ِد ُف�ؤا ٍد َو ُ�أخْ رى ِب َي ِد �سا َرةَ .ت َو َّقف َْت َو َ�س�أَ َل ْت ُهما:
َك ْيفَ َح َ�ص ْلتُما َعلى ِ
هذ ِه الأَ ْلعابِ ؟ َتلَ ْع َث َم ُف�ؤا ٌد،
َوقا َل� :أَخَ ذْناها ِمنْ با ِئ ِع الأَ ْلعابِ دو َن �أَنْ َيرانا.

َغ ِ�ض َب ِت الأُ ُّمَ ،وقا َل ْتَ :ل َق ْد َ�ص َد ْقتَ يا ُف�ؤا ُد؛ ِلهذا
عاب َ�أ ْو َن ْد َف ُع
َلنْ �أُعا ِق َب ُكماَ ،والآ َن َ�سنُعي ُد الأَ ْل َ
َث َمنَها� .إِذا كا َن ا ْلبا ِئ ُع ال َيرانا َف�إِ َّن َ
اهلل ُ�س ْبحا َن ُه
َو َتعالى َيرانا.
ال�ص ْد ُق
قا َل ُف�ؤا ٌد� :أَ ِع ُد ِك َ�أ َّل ُن َك ِّر َر ذ ِل َكَ ،حقًّا ِّ
نَجاتي.

تذ ِّكر َّالطلبة ب�آداب المحادثة واال�ستماع :اال�ستماع بانتباه ،التركيز فيما ي�ستمعون �إليه ،التزام الهدوء
وال�صمت ،وااللتزام ب�آداب المحادثة واحترام الآخر.
تطلب من َّالن�ص.
الطلبة ا�ستنتاج الفكرة العامة من ّ
توجههم نحو الحديث عن كل لوحة با�ستخدام مفردات الن�ص.-تتيح لهم فر�صة التعبير ع ّما �أعجبهم في الحكاية.
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س َْ
األ َّو ُل
َّ
الد ْر ُ
1

ال�ص ْد ُق
ِّ

�أَ ْق َر ُ أ�

تطلب المع ِّلمة من َّالطلبة فتح كتبهم على ال�صفحة الخا�صة بالدر�س (ال�صدق).
تك ّلفهم النظر �إلى ال�صورة المرافقة للن�ص ،وت�س�ألهم عن محتوياتها.تربط ما بين ال�صورة وعنوان الدر�س ،وتد ّون العنوان على ال�سبورة.تحفزهم ل�سرد ق�صة تتع ّلق بال�صدق.الن�ص �إلى وحدات قرائية وتقر�أها قراءة مع ّبرة تراعي فيها نبرات ال�صوت.
تجزّئ ّالطلبة زمريا على �شكل مجموعات ثم فردياً لجمل التدريب قراءة محاكاة حتى يتقن َّ
قراءة َّالطلبة
القراءة ب�شكل �صحيح.
تلفت نظرهم �إلى التعبير �صوتياً في �أثناء قراءة� :س�ألت الأمَ :منْ ك�سر الزجاج؟�/أنا يا � ّأمي ،و�أنا �آ�سف/.ما �أجمل �أن يكون الإن�سان �صادقا!
توجيه بع�ض الأ�سئلة على كل فقرة لتنمية اال�ستيعاب ،مثل :بماذا لعب ف�ؤاد؟ ماذا فعل؟ كيف اعتذر لأمه؟وماذا كان ر ّد �أمه؟ لماذا علينا �أن نكون �صادقين؟
تتوقف المع ِّلمة عند مفا�صل الن�ص وتطرح مزيداً من الأ�سئلة على ك ّل مف�صل منها.توجبه َّالطلبة لقراءة وحدات من الن�ص لمزيد من الإتقان.
تو�ضح �أنواع ال�صدق ،وتحاور الطلبة فيها وتحثهم على التحلي بها.ت�ؤ ّكد القيم الإيجابية الواردة في الن�ص ،وتمثلها :ال�صدق في القول والعمل.1
2

ال ْ�س ِئلَ ِة
جيب َعنِ َْ أ
َ�أُ ْق َر ُ�أ ُ

تم ّهد المع ِّلمة بتذكير َّالن�ص من �أفكار.
الطلبة بما ورد في ّ
تقر�أ الن�ص قراءة مع ّبرة ويقر�أ بعدها َّالطلبة المتميزون.
ت�ساعدهم في قراءة الأ�سئلة ،مع مراعاة التعبير �صوتياً عن نبرة اال�ستفهام.تك ّلف طالباً بقراءة ال�س�ؤال وطالباً �آخر للإجابة عنه.توجه الإجابات بما يتوافق مع ما ورد في الن�ص.
 ّتحفّز بع�ض َّالن�ص.
الطلبة لقراءة الإجابة من ّ
تطلب منهم تدوين الإجابة كتابياً.تترك لهم حر ّية التعبير عن �آرائهم في الإجابة عن ال�س�ؤالين الخام�س وال�ساد�س.وتوجههم وت�ص ّوب الأخطاء وتعزِّز المجيدين.
تتابعهم با�ستمرار ِّتك ّلفهم قراءة �إجاباتهم التي كتبوها.12

3

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

تعر�ض المع ِّلمة بطاقات الكلمات و�أ�ضدادها ،وتدرب الطلبة على قراءتها ،وا�ستخدامها في �سياق لغويجديد �إن �أمكن فهي من مفردات الدر�س الجديدة.
توزّع البطاقات على َّالطلبة.
تو�ضح لهم �أ َّن كل كلمة من الكلمات التي معهم لها كلمة م�ضادة لها في المعنى.
 ّتب ِّين لهم مفهوم الأ�ضداد و�أنه لفظ جديد ي�أتي للتعبير عن عك�س المعنى.تطلب من طالب قراءة الكلمة التي يحملها ليقر�أ طالب �آخر الكلمة الم�ضادة التي يحملها.يقف َّالطلبة في �صفين متقابلين بحيث يقف الطالب الذي يحمل الكلمة في مواجهة الطالب الذي يحمل
الكلمة الم�ضادة لها.
يقر�أون الكلمات قراءة مع ّبرة مع النطق ال�صحيح للكلمات.تحفّز َّالطلبة على تبادل الأدوار.
الحل� :س�أل� :أجاب ،خرج :دخل� ،صدقت :كذبت ،يفي بوعده :يخلف بوعده ،غني :فقير.4

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

 تقر�أ المع ِّلمة الكلمات( :يتخ ّلى ،يتح ّلى /يحلفه ،يخلفه/ال�سوء ،ال�ضوء /يعيد ،بعيد) وير ِّدد َّالطلبة بعدها.
تتيح لهم وقتًا لت� ُّأملها ومالحظة الفرق بينها.توجههم نحو التفريق بين الحاء والخاء ،وال�سين وال�ضاد ،والياء والباء ،في الكلمات المل ّونة.
 ِّتب ِّين لهم العالقة بين معنى الكلمة والجملة التي تقابلها.تف�سر معنى الكلمات والمعنى ّ
الدال عليها.
 ّوتوجههم نحو النطق ال�صحيح لها.
ت�ساعدهم في قراءة الجمل قراءة �صحيحةِّ ،تح ّل الجملة الأولى( :ال�ص ّدق خلق فا�ضل يز ّين من يتح ّلى به).تف�سر لهم عالقة كلمتي (يتح ّلى) بمعنى الجملة.
 ّتك ّلفهم ح ّل بقية الجمل �شفوياً وكتابياً ،وتتابعهم با�ستمرار.تقر�أ الجمل بعد ح ّلها ويقر�أ َّالطلبة بعدها.
ن�ص(�أقر�أ).
ت�ساعدهم في ا�ستخراج الجمل من ّت�ؤ ّكد القيم الإيجابية التي تت�ض َّمنها الجمل.الحلُ -2 :يخْ ِل ُف ُه -3 .ال�سوء -4 .يعيد.13
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�أُ ِ
ل ا ْلفَرا َغ
الح ُظ َو�أَ ْم َُ أ

تعر�ض المع ِّلمة الجمل �أمام َّالطلبة على بطاقات.
تقر�أها وير ّدد َّالطلبة بعدها.
تحاورهم في الأفعال (ثابر� ،أنجز� ،صدق ،اعتذر) من حيث داللتها على الما�ضي.تلفت انتباههم �إلى الأ�سماء(ف�ؤاد� ،سارة) وتحاورهم في التَّذكير وال َّت�أنيث.تقر�أ الجملة الأولى(ثابر ف�ؤاد و�أنجز عمله) وتدير حواراً معهم حولها.تب ِّين لهم العالقة بين الفعل واال�سم المذكر(ف�ؤاد).وتو�ضح لهم �إ�ضافة تاء ال َّت�أنيث المفتوحة له.
تك ّلفهم ا�ستخدام الفعل(ثابر) مع �سارةّ ،تحاورهم في الفعل(�أنجز) وت�س�ألهم عن همزة الو�صل وهمزة القطع.تو�ضح لهم ا�ستخدام التَّذكير وال َّت�أنيث مع الفعل واال�سم ،وموا�ضع ا�ستخدام همزتي الو�صل والقطع.
 ّتك ّلفهم ح ّل الجملتين �شفوياً وكتابياً وقراءتهما.تتابعهم با�ستمرار وت�ص ّوبهم.تطلب من َّالطلبة الإتيان بجمل م�شابهة من ن�ص (�أقر�أ) لتعزيز المفهوم.
 �صدقت �سارة واعتذرت لأمها.		
الحل - :ثابرت �سارة و�أنجزت عملها.6

�أُ َر ِّك ُب ُج َم ًل و�أَ ْق َر�أُ

توجه المع ِّلمة َّالطلبة لقراءة كلمات تعلّموها �سابقاً.
تلفت انتباههم لتت ّبع ال�سهم عند ال�شروع في تركيب الجملة.تحل التركيب الأول (النمط اللغوي الذي تمثله الجملة)� :أعدك يا �أبي �أنْ �أطيعك دائماً ،وتدربهم علىقراءة الجملة  ،ثم تكوين جمل الن�شاط على النمط نف�سه.
توجه انتباههم �إلى الحركة التي على �آخر الفعلين الم�ضارعين (�أع ُدكَ � ،أطي َعك).
 ّتب ِّين لهم تغ ّير حركة الفعل الم�ضارع (�أطيعك) بعد دخول (�أنْ ) عليه.تكلّف َّالطلبة قراءة التركيب الأول مع مراعاة الحركات.
ير ِّكب َّالطلبة الجمل ويقر�أونها فردياً وجماعياً.
يكتبون الجمل بعد تركيبها �شفوياً.ت�ؤ ِّكد المع ِّلمة القيم الإيجابية التي تت�ضمنها الجمل بعد التركيب. �أعدك يا �صديقي �أن �أفي بوعدي.		
الحل� -:أعدك يا �أبي �أن �أطيعك دائ ًما.�-أعدك يا معلمي �أن �أثابر في درو�سي.
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7

�أَ ْق َر ُ�أ َو�أُ َ�صنِّفُ ا ْل ِع ِ
بارات التَّا ِل َي َة في ا ْل َج ْد َو ِل
َي َت َز َّينُ بِما ال َي ْم ِل ُك ِل َي ْب ُد َو َغ ِن ًّيا.

تقر�أ المع ِّلمة العبارات قراءة مع ّبرة وب�صوتوا�ضح وم�سموع ،وير ّدد َّ
الطلبة بعدها.
ُيثا ِب ُر َو ُينْجِ ُز َع َملَ ُه ِب�إِت ٍ
ْقان.
تو�ضح لهم �أ َّن في هذه العبارات ما ُّيدل على
َي ْل َب ُ�س َث ْو ًبا با ِل ًيا ِل َي ْب ُد َو َفقي ًرا.
�سلوكات الإن�سان ال�صادق وما ُّ
يدل على �سلوكات
َّا�س َورِ�ضا ا ِ
َيك ِْ�س ُب ِث َق َة الن ِ
هلل تَعالى.
الإن�سان المخادع.
الإِنْ�سانُ ا ْل ُمخا ِدع
ال�صا ِدق
الإِنْ�سانُ َّ
تذ ّكرهم بال�سلوكات الإيجابية الواردة في (�أقر�أ).يتزين بما ال يملك ليبدو غن ًيا.
يثابر وينجز عمله.
يلب�س ثو ًبا بال ًيا ليبدو فقي ًرا.
يك�سب ثقة النا�س ومحبتهم.
توجههم �إلى ح ّل الجملة الأولى (يتزين بما ال
 ِّيملك ليبدو غنياً).
تحاورهم في المعنى ا ّلذي ُّتدل عليه العبارة
والقيمة ا ّلتي تحملها.
تد ّون الح ّل على ال�سبورة في المكان المخ�ص�ص.تطلب �إليهم كتابته في قائمة :الإن�سان المخادع.تك ِّلفهم ح ّل بقية الجمل.تقر�أ المع ِّلمة العبارات الموجودة تحت كل نمط من ال�سلوك ،وير ّدد َّالطلبة بعدها.
1
2
3
4
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تم ّهد المع ِّلمة للدر�س بالطلب من َّالطلبة ذكر
�أ�سماء �أ�شقائهم ،و�أ�شياء موجودة في البيئة
المدر�سية ،والحيوانات ا ّلتي تعي�ش معهم في
المنزل.
واح ٍد �أَ ْو ِ
ا ْل ُم ْف َر ُدْ :ا�س ٌم َيد ُُّل َعلى ِ
واح َد ٍة َفق َْطُ ،م َذ َّك ًرا كا َن �أَ ْم ُم َ�ؤ َّن ًثا		 .
تب ِّين لهم �أ َّن الكلمات /الألفاظ ا ّلتي ذكروهاِمثْلَ :و َلدِ ،بنْتُ ،ك َرة.
هي �أ�سماءُّ ،
وتدل على �أ�شياء ندركها بالحوا�س
ا ْل ُم َثنّىْ :ا�س ٌم َي ُدلُّ َعلى ا ْث َن ْينِ �أَ ِو ا ْث َن َت ْينِ ُ ،م َذ َّك ًرا كا َن �أَ ْم ُم َ�ؤ َّنثًا		 .
ِمثْلَ :و َلدانِ ،بنْتانُ ،ك َرتان.
الخم�س وبعقولنا.
َ
َ
ا ْل َج ْم ُعْ :ا�س ٌم َي ُدلُّ َعلى �أ ْك َث َر ِمنِ ا ْث َن ْينِ ُم َذ َّك ًرا كا َن �أ ْم ُم َ�ؤ َّنثًا		 .
تو�ضح لهم الطريقة ا ّلتي
با�ستخدام البطاقاتّ ،ِمثْل� :أَ ْوالدَ ،بناتُ ،كرات.
ّ
ن�ستدل بوا�سطتها على اال�سم من بين كلمات
اللغة العربية ،وتذ ِّكرهم بالعالمات ال ّدا َّلة على اال�سم:
�إدخال �ألـ التعريف على الكلمة :حديقة :الحديقة...�إ�ضافة �أحد �أ�شكال التنوين الثالثة :نافذة :نافذ ٌة ،نافذةً ،نافذ ٍة.لبيان �أق�سام اال�سم ،تعر�ض عليهم الأ�سماء ا ّلتي ذكروها �سابقاً في العمود الأول ،وتب ِّين لهم �أ َّن منها ما ُّيدل
على مذ ّكر ،ومنها ما ُّ
يدل على م�ؤنث.
تعر�ض �صوراً تت�ضمن نافذتين ،وقلمين ،للتفريق بين المفرد والمثنّى المذ َّكر والم�ؤنَّث.تب ِّين لهم �أ َّن المثنّى هو ا�سم ُّيدل على اثنين �أو اثنتين مذكراً كان �أم م�ؤنَّثاً.
ت�ستثمر موجودات غرفة ال�صف للتفريق بين المفرد والمثنّى المذ َّكر والم�ؤنَّث.تب ِّين لهم المفرد والمثنّى مقروناً بال�صورة ،ثم الجمع مقروناً بال�صورة.تعزِّز مفهوم المفرد والمثنّى والجمع بمزيد من الأمثلة تطلبها من َّالطلبة.
تو�ضح لهم �أن الجمع ا�سم ُّ
يدل على �أكثر من اثنين �أو اثنتين مذكراً كان �أم م�ؤنَّثاً.
 ّتوجههم نحو المقارنة بين �شكل الكلمة في �صيغة المفرد و�شكلها في �صيغة المثنّى والجمع.
 ِّتلفت انتباههم �إلى تغير التاء المربوطة في المفرد �إلى �ألف وتاء مفتوحة لت�صبح جمعاً في جمع الم�ؤنَّث.تو�ضح لهم �أن اال�سم ُيق�سم �إلى مفرد ومثنى وجمع في حا ّلتي التَّذكير وال َّت�أنيث.
 ّوا�س �أَ ِو
اال�س ُمُ :ه َو ما َي ُدلُّ َعلى �شَ ي ٍء ُي ْد َركُ بِا ْل َح ِّ
ْ
ا ْل َعقْلِ َو َي ُدلُّ َعلى َم ْعنىَ ،و ُيق َْ�س ُم �إِلى ثَال َث ِة �أَ ْق�سامٍ:
ا ْل ُم ْف َر ِد َوا ْل ُم َثنَّى َوا ْل َج ْم ِع.

1

�أَ ْق َر ُ�أ َو�أُ َ�صنِّفُ الأَ ْ�سما َء التّا ِل َي َة في ا ْل َج ْد َو ِل

تقر�أ المع ِّلمة الكلمات ،وير ِّدد َّالطلبة قراءتها
مرات متع ِّددة.
تو�ضح لهم �أن هذه الكلمات هي �أ�سماء.
 ّال�س ّبورة
ت�س�ألهم عن �أق�سام اال�سم ،وتد ّونها على َّفي �شكل جدول.
تب ِّين لهم �أن المطلوب ت�صنيف هذه الكلمات �إلىمفرد ومثنى وجمع.
16

نا ِفذَة
ُم َع ِّلمات
َحديقَتان

َحدا ِئق
ُم َع ِّلمان
ُم َع ِّلمون

ُم َع ِّل َمتان
َحديقَة
نا ِفذَتان

ُم ْف َرد

ُم َثنّى

نافذة
حديقة
معلم
معلمة

معلمتان
معلمان
حديقتان
نافذتان

نَوا ِفذ
ُم َع ِّلم
ُم َع ِّل َمة
َج ْمع
حدائق
نوافذ
معلمون
معلمات

تك ِّلف َّالطلبة قراءة الكلمات تباعاً وت�صنيفها �شفوياً ث َّم كتابياً في الجدول المخ�ص�ص لها.
تطلب �إليهم قراءة الكلمات بح�سب ت�صنيفها.تدعوهم �إلى مالحظة �شكل كل كلمة منها.2

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

تعر�ض المع ِّلمة الجمل على َّالطلبة في بطاقات.
تقر�أ الجمل قراءة مع ّبرة وب�صوت م�سموع وير ِّددَّ
الطلبة بعدها.
تلفت انتباههم �إلى الكلمات المل َّونة ،وتك ِّلفهمقراءتها.
تذ ِّكر َّالطلبة باال�سم المفرد والمثنّى والجمع،
و�أنهم �سي�صنفون الكلمات على هذا الأ�سا�س.
تحاورهم في الكلمات المل َّونة وفيما ّتدل عليه.
ت�ساعدهم في قراءة الجمل وت�صنيف الكلمةالمل َّونة.
يكتبون الح ّل في المكان المخ�ص�ص في الجدول.3

1

ّاح َت ْينِ .
�أَ َكلَتْ �سا َر ُة ُتف َ

2

ْتوح ٌة.
النَّوا ِف ُذ َمف َ

3

ْتوح ٌة.
النّا ِف َذ ُة َمف َ

4

َق َطفَ ُف�ؤا ٌد َثالثَ ُتف ٍ
ّاحات.

5

ّاح ٌة َح ْمرا ُء ِ
ال�س َّل ِة.
ُتف َ
داخ َل َّ

6

النّا ِفذ ِ
ْتوح ِ
تان.
َتان َمف َ

ُم ْف َرد

ُم َثنّى

َج ْمع

النّا ِف َذ ُة

النّا ِفذ ِ
َتان

النَّوا ِف ُذ

ّاح ٌة
ُتف َ

ّاح َت ْينِ
ُتف َ

ُتف ٍ
ّاحات

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

تعر�ض المعلمة بطاقات كلمات الجملة الأولى ،وتدرب الطلبة على قراءتها.تطلب �إليهم قراءة الكلمات في حال كونها غير مرتّبة ،وتدير حواراً حول معناها غير مرتبة ،وت�س�أل :منمعنى مفيداً؟
يرتِّب لنا هذه الكلمات لتعطينا ً
ت�ستقبل �إجابات َّوتوجهها.
الطلبة ِّ
ترتب بطاقات كلمات الجملة الأولى� :أ�صدق لأك�سب ثقة ور�ضا النا�س ،ومحبتهم.ترتّب بطاقات كلمات الجملة الثانية على ال�سبورة�( :أحر�ص �أن �أكون �صادقاً في �أقوالي و�أفعالي).تو�ضح لهم الفرق بين الجملة وهي غير مرتّبة وفي حال ترتيب كلماتها.
 ّتوزع البطاقات على الطلبة وتكلفهم �إعادة ترتيبها لتكوين الجملة ،ثم قراءتها زمريا وفرديا.تطلب �إليهم ترتيب بقية كلمات التدريب وكتابتها في المكان المخ�ص�ص.تلفت انتباههم �إلى الفعل الم�ضارع المن�صوب(�أكونَ) بعد (�أنْ ).أحر�ص� ،أقوالي� ،أفعالي�،أ�صدق�،أك�سب).
تحاورهم في همزة القطع فيُ �( :ت�ؤ ِّكد المع ِّلمة القيم الإيجابية :ال�صدق في الأقوال والأفعال.مالحظة :يمكن ا�ستثمار جمل الن�شاط في الإمالء المنظور واالختباري.17

س ّ
الثاني
َّ
الد ْر ُ
1

ا ْل ُح ِّر َّية

�أَ ْق َر ُ أ�

تطلب المع ِّلمة من َّالطلبة فتح كتبهم على ال�صفحة الخا�صة بالدر�س (الحرية).
َّ�ص ،وت�س�ألهم عن محتوياتها ،وتحثهم
تك ِّلفهم النظر �إلى ال�صورة المرافقة للن ّللتعبير عنها.
ال�س ّبورة.
تربط ما بين ال�صورة وعنوان الدر�س ،وتد ّون العنوان على َّتج�سد مفهوم الحرية.
ت�سرد عليهم حكاية ِّالن�ص �إلى وحدات قرائية وتقر�أها قراءة مع ّبرة تراعي فيها نبرات ال�صوت.
تجزّئ ّالطلبة زمريا ،ثم فردياً لجمل التدريب قراءة محاكاة حتى يتقن َّ
قراءة َّالطلبة القراءة ب�شكل �صحيح.
تلفت نظرهم �إلى التعبير �صوتياً في �أثناء قراءة� :س�ألت �سارة :وما معنى الحرية يا �أمي؟�/أنت ح ّر ما لمت�ض ّر /.تنتهي ح ّريتك عندما تبد�أ حر َّية غيرك /.ه ّيا �إلى الحديقة.
توجيه بع�ض الأ�سئلة على كل فقرة لتنمية اال�ستيعاب ،مثل :ماذا وجدت �سارة في حديقة البيت؟ ماذافعلت بها؟ ما موقف الأم من و�ضع ال�سلحفاة في ال�صندوق؟ ما ا ّلذي على الطالب عمله التِّباع تعليمات
المدر�سة؟ هل يجوز �أن �أقول للآخرين� :أنا ح ّر؟
تتوقف المع ِّلمة عند مفا�صل الن�ص وتطرح مزيداً من الأ�سئلة على ك ّل مف�صل منها.توجه َّالطلبة لقراءة وحدات من الن�ص لمزيد من الإتقان.
ت�ؤ ّكد القيم الإيجابية الواردة في الن�ص :احترام حرية الآخرين ،اتِّباع التعليمات و�آداب الحرية.2

ال َ ْ�س ِئلَ ِة
جيب َعنِ ْ أ
�أُ ُ

تم ّهد المع ِّلمة بتذكير َّالن�ص من �أفكار تتع َّلق بالحرية.
الطلبة بما ورد في ّ
تقر�أ الن�ص قراءة مع ّبرة ويقر�أ بعدها َّالطلبة قراءة موزعة بين عدد منهم.
ت�ساعدهم في قراءة الأ�سئلة ،مع مراعاة التعبير �صوتياً عن نبرة اال�ستفهام.ال�س�ؤال وطالباً �آخر للإجابة عنه.
تك ِّلف طالباً بقراءة َُّّ�ص.
توجه الإجابات بما يتوافق مع ما ورد في الن ّ
 ّتحفّز بع�ض ََّّ�ص.
الطلبة لقراءة الإجابة من الن ّ
تطلب منهم تدوين الإجابة كتابياً.وتوجههم وت�ص ّوب الأخطاء وتعزِّز المجيدين.
تتابعهم با�ستمرار ِّال�س�ؤال التا�سع.
تترك لهم حر ّية التعبير عن �آرائهم في الإجابة عن ُّتك ِّلفهم قراءة �إجاباتهم ا ّلتي كتبوها.18

3

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

تعر�ض المعلمة بطاقات الن�شاط ،وتدرب الطلبة على قراءتها ،وتو�ضيح معناها فهي مفردات الدر�س الجديدة.تعر�ض المع ِّلمة الأفعال الما�ضية� :أُع ِّبر� ،أختار� ،أحتر ُم ،تنتهي� ،أحافظ ،تبد�أ� ،أرف�ض� ،أُناق�شها ،على لوحة. تقر�أ الأفعال ثم تقر�أ الجمل ،ويقر�أ َّتمنح َّالطلبة بعدها فرد ّياً وجماع ّياً.
الطلبة وقتاً كافياً لت� ّأملها.
وتو�ضح لهم داللتها الزمنية.
تذ ِّكرهم �أن هذه الأفعال هي �أفعال م�ضارعة ّ تح ّل الجملة الأولى( :الحرية �أن �أختار ما		
تو�ضح لهم العالقة بين الكلمة ومعنى الجملة.
 ّ�أريد ،و�أرف�ض ما ال �أريد) - .تب ِّين الهم العالقة بين (�أنْ ) والفعل الم�ضارع ،وتنبههم �إلى الحركة المالزمة
 تتابعهم وت�ص ّوبهم وتعزِّز المجيدين.للفعل الم�ضارع - .ت�ساعدهم في حل بقية الجمل.
ت�ؤ ّكد القيم ال�سلوكية ا ّلتي تت�ضمنها الجمل.الحل� -1 :أختار� .....أرف�ض� -2 .أحترم�...أحافظ� -3 .أعبر� ...أناق�شها -4 .تنتهي ...تبد�أ.4

�أُ ِ
الح ُظ َو�أَ ْملأُ ا ْلفَرا َغ َكما في ا ْل ِم ِ
ثال

 تعر�ض المع ِّلمة الكلمات على لوحة الجيوب.			
�أالحظ و�أملأ الفراغ كما في المثال.تقر�أ الكلمات ويقر�أ َّال�س ّبورة.
الطلبة بعدها فرد ّياً وجماع ّياً.
 تد ّون المثال :احتفظ -احتفاظ ،على َّت�س�أل َّتو�ضح لهم �أنها �أفعال ما�ضية.
			
الطلبة :ما نوع هذه الأفعال؟
 ّتب ِّين لهم التغيرات ا ّلتي طر�أت على الفعل الما�ضي(احتفظ) حتى �أ�صبح في �صورة نمط لغوي �آخر( :احتفاظ).ت�ساعدهم في تحويل الفعل (اختبر) �إلى النمط اللغوي الجديد.توجههم لحل بقية الأفعال �شفو ّياً ثم كتاب ّياً وقراءتها - .ير ِّدد َّ
الطلبة معها الفعل والنمط اللغوي.
 ِّن�ص(�أقر�أ) وتب ِّين ال�سياق ا ّلذي ورد فيه.
 ِّتوجههم نحو اكت�شاف النمط اللغوي(افتعال) من ّ
توجه انتباه الطلبة لمالحظة همزة الو�صل التي ال تلفظ في بداية كل كلمة.الحل :اختبر :اختبار .اختار :اختيار .امتلك :امتالك .ا�ستمع :ا�ستماع.ابت�سم :ابت�سام .التزم :التزام .اتّبع :اتّباع .احترم :احترام .ا�ست�أذن :ا�ستئذان.5

�أُ َر ِّك ُب َو�أَ ْق َر ُ أ�

توجه المع ِّلمة َّ
الطلبة لقراءة كلمات تع ّلموها �سابقاً.
 ِّتلفت انتباههم لتت ّبع ال�سهم عند ال�شروع في تركيب الجملة.َ
ليحافظ على �سالمته.
تحل التركيب الأول :ال�سائق يتق ّيد ب�آداب المرور19

َ
ليحافظ) وتطلب �إليهم قراءته مع مالحظة الحركات على
توجه انتباههم �إلى الفعل الم�ضارع(يتق ّي ُد،
 ِّ�آخر كل فعل منهما.
تب ِّين لهم تغ ّير حركة الفعل الم�ضارع (يحافظ) بعد دخول الالم عليه.تب ِّين لهم الالم تن�صب الفعل الم�ضارع �إذا �سبقته.تن ّبههم �إلى االلتفات �إلى العالقة ال�صحيحة بين الكلمات والتراكيب عند تركيب الجملة ،وتمييز ال�سبب والنتيجة.َ
ليحافظ).
تك ِّلفهم تركيب الجملة الثانية والثالثة مع مراعاة االنتباه لحركات الفعل الم�ضارع (يتق َّي ُد،يكتبون الجمل بعد تركيبها في الفراغ المخ�ص�ص.الطلبة الجمل بعد تركيبها وكتابتها ،وتحر�ص المع ِّلمة على �إ�شراك �أكبر عدد ممكن من َّ
يقر�أ َّالطلبة.
تتابعهم با�ستمرار وتحفّزهم وت�ص ّوب َّالطلبة الآخرين.
ت�ؤ ِّكد قيم التق ّيد بالتعليمات والمحافظة على ال�صحة والنظام.6

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

ال�س ّبورة� ،أو تعدها على �شكل بطاقات.
تد ّون المع ِّلمة العبارات على َّتقر�أها ب�صوت وا�ضح وم�سموع ومع ّبر - .يقر�أ َّالطلبة بعدها زمر ّيا وجماع ّياً و فرد ّياً.
 ت�س�ألهم عن �أنواع الحر ّية ا ّلتي يحتاجها الإن�سان في حياته.		
تف�سر لهم م�ضمون ك ِّل عبارة.
 ّتعر�ض في لوحة جيوب �أنواع الحرية (حرية �شخ�صية ،حرية العمل ،حرية التعبير ،حرية الحركة ،حريةال�سكن ،وتقر�أها وتف�سر مفهومها للطلبة.
تب ِّين لهم �أن كل عبارة من العبارات تقترن بنوع من �أنواع هذه الحريات.تح ّل الجملة الأولى وتد ِّون نوع الحرية الدال عليها في المكان المخ�ص�ص.ت�ساعدهم في ح ّل بقية العبارات.تتابع حلول َّوتوجههم.
الطلبة با�ستمرارِّ ،
-الحل -1 :حرية التعبير -2 .حرية ال�سكن -3 .حرية الحركة -4 .حرية العمل -5 .حرية �شخ�صية.

ا�سم الإ�شارة:

تعر�ض المع ِّلمة �أ�سماء الإ�شارة :هذا ،هذه ،هذان،هاتان ،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 كتاب ،هذه ممحاة...هذه
�سبورة...
تح ّول ال�صيغة �إلى المثنّى والجمع تذكيراً وت�أنيثاً.20

ْا�س ُم الإِ�شا َر ِةُ :ه َو ما ُو ِ�ض َع ِل�شَ ي ٍء ُم َع َّينٍ بِالإِ�شا َر ِة ِ�إ َل ْي ِه.
�أَ ْ�سما ُء الإِ�شا َر ِة ِل ْلقَريبِ :
هذا ِل ْل ُم ْف َر ِد ا ْل ُم َذ َّك ِر َو ِ
هذ ِه ِل ْل ُم ْف َر ِد ا ْل ُم�ؤَن َِّث.
هذانِ ِل ْل ُم َثنّى ا ْل ُم َذ َّك ِر َوهاتانِ ِل ْل ُم َثنّى ا ْل ُم�ؤَن َِّث.
ه�ؤُال ِء ِلل َْج ْم ِع ا ْل ُم َذ َّك ِر َوا ْل َج ْم ِع ا ْل ُم�ؤَن َِّث.
�أَ ْ�سما ُء الإِ�شا َر ِة ِل ْل َب ِ
عيد
ذ ِل َك ِل ْل ُم ْف َر ِد ا ْل ُم َذ َّك ِر

َو ِتل َْك ِل ْل ُم ْف َر ِد ا ْل ُم�ؤَن َِّث.

�أول ِئ َك ِلل َْج ْم ِع ا ْل ُم َذ َّك ِر َوا ْل َج ْم ِع ا ْل ُم�ؤَن َِّث.

تلفت انتباههم �إلى الإ�شارة ب�أ�صابعهم �إلى ال�شيء المعرو�ض عليهم ،و�أنه قريب ،وتميزه مذكراً �أو م�ؤنثاً،مفرداً �أو مثنى �أو جمعاً.
تو�ضح لهم ا�سم الإ�شارة الدال على المفرد المذ َّكر والم�ؤنَّث.
 ّتف�سر لهم داللة �أ�سماء الإ�شارة( :ذلك ،تلك� ،أولئك) على البعيد ،تذكيراً وت�أنيثاً ومفرداً وجمعاً.
بالطريقة نف�سها ّتب ِّين لهم �أن هذه الأ�سماء ت�ستخدم للإ�شارة �إلى البعيد �سواء كان مفرداً مذ ّكراً �أم م�ؤنثاً �أو جمعاً.1

ِا�س ِم الإِ�شا َر ِة ا ْل ُم ِ
نا�سبِ
�أَ ْم َُ أ
ل ا ْلفَرا َغ ب ْ

تمنح المع ِّلمة َّالطلبة وقتاً كافياً لت� ُّأمل �أ�سماء
الإ�شارة المل َّونة.
ِ
ِ
طا ِل َب ِ
هذان طا ِل ِ
هاتان
تان.
َو
بان،
2
تك ِّلفهم قراءتها وت�سميتها.ه�ؤال ِء
طا ِلباتٌ .
َو
ت�س�أل :هل ت�ستخدم هذه الأ�سماء للإ�شارة �إلى القريب  3ه�ؤال ِء ُط ّل ٌب		،�أم البعيد؟
ِ
هذ ِه
هذا
4
جاج ٌة.
َو
ُع ْ�صفو ٌر،
َد َ
تب ِّين لهم كيفية الإ�شارة للقلم والم�سافة ا ّلتيِ
ِ
5
ِم ْ�س َط َر ِ
هذان َقلَ ِ
هاتان
تان.
َو
مان		،
تكون بينه وبينهم.
تو�ضح لهم المذ َّكر والم�ؤنَّث والمفرد والجمع
 ّفي الكلمات :قلم ،م�سطرة� ،أوالد ،بنات.
تف�سر لهم طريقة الإ�شارة للقريب وا�سم الإ�شارة المنا�سب.
 ّتن ّبههم �إلى تمييز اال�سم التالي للفراغ من حيث القرب وال ُبعد ،وتذكيره وت�أنيثه و�إفراده وتثنيته وجمعه.1

هذا
 ..................................طا ِل ٌب		،
..................................

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

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

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

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

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

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

2

َو

ِ
هذ ِه

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

طا ِل َب ٌة.

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

ِا�س ِم الإِ�شا َر ِة ا ْل ُم ِ
نا�سبِ
�أَ ْم َُ أ
ل ا ْلفَرا َغ ب ْ
ذ ِل َك
َ ..............................ج َب ٌل		،

َو

� ..............................أَ ْط ٌ
فال		,

َو �أول ِئ َك
ُ ..............................م َع ِّلماتٌ .

َ ..............................م ْ�سجِ ٌد	,

َو ِتل َْك
ني�س ٌة.
َ ..............................ك َ

تعر�ض �أ�سماء الإ�شارة للبعيد (ذلك ،تلك� ،أولئك)على لوحة ويقر�أها َّ
الطلبة.
تلفت انتباههم �إلى التمييز بين المفرد والجمع� 2 ،أول ِئ َكوالمذ َّكر والم�ؤنَّث ،والقريب والبعيد.
 3ذ ِل َك
وتف�سر لهم �سبب اختيار ا�سم
تح ّل الجملة الأولىّ ،الإ�شارة (ذلك) في الجملة.
 4ذ ِل َك
تك ِّلفهم ح ّل بقية الجمل �شفو ّياً وتتابعهم با�ستمرار.تنفيذ الح ّل كتاب ّياً وقراءة الجمل.تعزِّز َّوت�صحح �إجاباتهم.
وتوجه الآخرين
ِّ
الطلبة المجيدينِّ ،
1

ِ ..............................طف ٌْل		,
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َو

ِتل َْك

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

ِتل َْك

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

�شَ َج َرةٌ.

ِط ْفلَ ٌة.

3

�أُ َل ِّونُ �أَ ْ�سما َء الإِ�شا َر ِة

ِل ْل َب ِ
عيد

ِل ْلقَريبِ َ ،و

ال�س ّبورة.
تد ّون �أ�سماء الإ�شارة جميعها على َّتك ِّلف َّالطلبة قراءتها.
تذ ِّكرهم بما يدل على المذ َّكر والم�ؤنَّث ،والمفردوالمثنّى والجمع ،والقريب والبعيد.
ِ
هذ ِه
ه�ؤال ِء
ِ
هاتان
تعر�ض عليهم ا�سم الإ�شارة (هذا) وتناق�شهم فيهوتو�ضح لهم داللته.
ّ
تل ّون اال�سم باللون المنا�سب.ِ
هذان
ِت ْل َك
تك ِّلفهم الحل �شفو ّياً ثم يل ِّونون �أ�سماء الإ�شارة باللون المميز.تطلب �إليهم قراءة الأ�سماء بح�سب اللون ،وذكركلمتي(للقريب /للبعيد) مع كل ا�سم منها.
تتابع حلولهم با�ستمرار ،وتعزِّز المجيدين ،وت�ص ّوبالآخرين.
ير ّدد َّالطلبة بعدها �أ�سماء الإ�شارة مع مالحظة النطق ال�صحيح لها ،ومالحظة الحرف الذي ينطق وال
يكتب في كل منها.

هذا

ذ ِل َك

خَ ُّط الن َّْ�س ِخ

�أول ِئ َك

تعر�ض المع ِّلمة الحروفالعربية على لوحة جيوب �أمام
َّ
الطلبة.
الح ُ
ال�س ْط ِر
ُ
روف ا َّلتي ُت ْكت َُب َف ْو َق َّ
تك ِّلف َّالطلبة قراءة الحروف
َ
الح ُ
روف ا َّلتي ُت ْكت َُب َب ْع ُ
ال�س ْط ِر
جميعها.
ُ
�ض �أ ْجزا ِئها ت َْحتَ َّ
تو�ضح �أن الحروف العربيةتنق�سم �إلى حروف ت�ستقر على ال�سطر وهى  :ب -ت -ث-د -ذ -ط -ف -ك -ل -هـ -ه) ،وحروف ينزل جزء
منها تحت ال�سطر وهى( :ن� -ص -ل -ى�-س� -ش -ر -و -ق-ج-ح-خ -م-ع -غ).
ال�س ّبورة الحروف ا ّلتي تقع فوق ال�سطر وا ّلتي يقع جزء منها تحت ال�سطر.
تد ّون على َّتترك للطلبة فر�صة ت�أملها والتمييز بينها.تلفت انتباههم �إلى الفرق بيم كون الحرف منفرداً �أو مو�صو ًال بحروف �أخرى قبله �أو بعده.تعر�ض نماذج الت�صال الحرف بغيره من الحروف لمزيد من التو�ضيح.يالحظ َّالطلبة النماذج ا ّلتي �أمامهم ويقلدونها كتاب ّياً.
يكتبون الحروف في المكان المخ�ص�ص لها في ال�صفحة.22

1

�أَ ْكت ُُب بِخَ ٍّط َج ٍ
ميل

تهي ُء المع ِّلمة َّالطلبة للكتابة بتو�ضيح الطريقة ال�صحيحة للإم�ساك بالقلم والجل�سة ال�صح ّية.
تعر�ض �أمام َّالطلبة بطاقات عليها جملة(ال�صدق خلق فا�ضل من مكارم الأخالق).
 ال �أرفع �صوتي و�أ�سبب الإزعاج للآخرين.تلفت انتباههم �إلى مو�ضع الحروف من ال�سطر ،وذلك بت�سطير ال�سبورة ،والكتابة �أمامهم.تدعوهم �إلى تمرير القلم على ال�سطر ومحاكاة النموذج.ت�ؤ ّكد على َّالطلبة ن ُْطق �صوت الحرف والكلمة في �أثناء الكتابة.
متابعة َّالطلبة �أثناء الكتابة وت�صويب �أخطائهم وتعزيز المتميزين.
ت�ستخدم جملتي الن�شاط في التدريب على الإمالء المنظور واالختباري. -مالحظة :يمكن ا�ستثمار جمل الن�شاط في الإمالء المنظور واالختباري.

2

ال�ص َو َر َو�أَ ْ�ستَعينُ بِا ْل َك ِل ِ
�أُ ِ
مات ِ ألَ ْكت َُب ِق َّ�ص ًة
الح ُظ ُّ

تمنح المع ِّلمة َّالطلبة وقتاً كافياً لت� ُّأمل ال�صور.
تطلب �إليهم التعبير ،و�صف ال�صور وت�سميتها.تك ِّلفهم الربط بين ال�صورة والكلمة.تب ِّين لهم �أن عليهم اال�ستعانة بالكلمات الموجودة لكتابة ق�صة ق�صيرة.ت�ساعدهم في قراءة الكلمات وتب ِّين لهم �أنها غير مرتَّبة.الق�صة.
توجههم نحو الكلمة ا ّلتي تبد�أ بها َّ
 ِّالق�صة باال�ستعانة بال�صور والكلمات.
تترك لهم حرية التعبير عن َّوتوجههم.
تتابعهم ِّ-تتيح لهم فر�صة قراءة ق�ص�صهم.
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ا ْل َو ْح َد ُة َّ
الثان ِ َي ُة

�أَ ْخالقي

الأهداف العامة:

 ُيح�سن اال�ستماع �إلى حكاية الحذر واجب.يجيب عن �أ�سئلة اال�ستماع.يع ّبر عن لوحات المحادثة تعبيراً �سليماً.ي�سرد حكاية ج�سر المحبة بت�سل�سل في الأحداث.يقر�أ ن�ص ال�صبر ويجيب عن �أ�سئلة اال�ستيعاب.يقر�أ ن�ص الرحمة ويجيب عن �أ�سئلة اال�ستيعاب.يتب ِّين مفهوم ال�صبر و�أنواعه وفوائده.يتب ِّين مفهوم الرحمة ومظاهرها.يتحلى بخلق الرحمة وال�صبر في حياته اليومية.-يحفظ المحفوظات(دراجة ع ّمار).يتب ِّين �أ�ضداد بع�ض المفردات.يتب ِّين مرادفات بع�ض المفردات.يملأ الفراغ في الجمل معتمداً على المعنى.يميز بين همزتي القطع والو�صل.ي�صنف وفق همزتي القطع والو�صل.ي�صنف وفق فعل ٍما�ض وا�سم.
يقر�أ وي�صنّف الكلمات الّتي تنتهي بتاء مربوطة �أو هاء.يعيد ترتيب الكلمات ليك ّون جمالً.يعيد ترتيب الجمل ليك ّون فقرة.يتب ِّين الفعل الما�ضي وعالمة �إعرابه.ي�ستخدم الفعل الما�ضي مع المذكَّر والم�ؤنَّث.يتب ِّين الفعل الما�ضي في الجملة ويعربه.يحول الفعل الما�ضي من المفرد �إلى المع.يتب ِّين �ضمائر الغائب للمذكر والم�ؤنَّث.ي�ص ّرف �ضمائر الغائب مع الأ�سماء والأفعال.24

�آلية التنفيذ

احلذر واجب:

الق�صة على َّ
الطلبة ،وتلفت نظرهم �إلى محتوياته.
تعر�ض المع ِّلمة غالف َّال�س ّبورة.
ت�ساعدهم في قراءة عنوانها وتد ّونه على َّتطلب منهم ذكر مواقف �أخذوا فيها الحيطة والحذر.الق�صة مراعية نبرات ال�صوت الممثلة لمواقف ال�شخ�صيات فيها.
تقر�أ على �أ�سماعهم �أحداث َّالق�صة.
الق�صة تجري على ل�سان الحيوان ،وتعر�ض عليهم �صور حيوانات َّ
تب ِّين لهم �أن �أحداث َّالق�صة م ّرة ثانية من خالل جهاز الت�سجيل.
تدعوهم ل�سماع َّالق�صة.
توقف جهاز الت�سجيل عند ختام كل �صفحة لتب ِّين لهم الحدث والمكان والزمان وال�شخ�صيات في َّالق�صة.
الق�صة ،وتتيح لهم المجال للتعبير عن ر�أيهم في َّ
بعد االنتهاء من اال�ستماع ،تناق�شهم في َّتنتقل َّبالطلبة �إلى ح ّل الأ�سئلة المتعلقة بها.

الَ ْ�س ِئلَ ِة:
جيب َعنِ ْ أ
�أَ ْ�ست َِم ُعَ ،و�أُ ُ
1

�أَ ْق�ضَ َر ُ�أ ُع

حيح ِة
َح ْو َل َر ْم ِز الإِجا َب ِة َّ
ال�ص َ

ال�س�ؤال وت�ساعد َّ
الطلبة في اختيار الإجابة ال�صحيحة.
تقر�أ الجملة الأولى من ُّتطلب من َّالطلبة قراءة الجملة م ّرات متع ِّددة.
تحفّز طلبة �آخرين لقراءة ال�س�ؤال الثاني ،والثالث والرابع ....وتتيح للطلبة فر�صة اكت�شاف الحل ال�صحيح.الق�صة زمنياً والتع ّرف على المكان وال�شخ�صيات المت�ض ّمنة
ت�ستثمر جمل التدريب في بيان ت�سل�سل �أحداث َّالق�صة.
في َّ
الحل -1 :يفتح فمه  -2بين �أ�سنان التم�ساح -3 .التم�ساح -4 .جميع ما ذكر -5 .التم�ساح.1
2

ال ْ�س ِئلَ ِة
جيب َعنِ َْ أ
َ�أُ ْق َر ُ�أ ُ

تمنح المع ِّلمة َّالطلبة وقتاً كافياً لال�ستماع للق�صة �أكثر من مرة.
ال�س�ؤال ومن طالب �آخر الإجابة عنه.
تك ِّلف طالباً بقراءة ّن�ص ُّ
وتوجهها.
ت�صحح الإجابات ِّ
 ِّتتيح لهم ح ّل التدريب كتاب ّياً في الجزء الفارغ من ال�صفحة.تختار مجموعة من َّالق�صة ،و�أداء الأدوار با�ستخدام جملها ومفرداتها.
الطلبة المميزين وت�ساعدهم ل�سرد َّ

1

�أُ ِ
الح ُظ َو�أَ َت َح َّدثُ

ِج ْ�س ُر ا ْل َم َح َّب ِة

حان �أَخَ ِ
عا�ش َف ّل ِ
َ
وان َعلى جا ِن َبي �ضَ َّف ِة
َن ْهرٍَ ،و ُك ٌّل ِم ْن ُهما َي ْم ِل ُك َم ْن ِز َل ُه َو َم ْز َر َع َت ُه
َقا�س ِ
مان
ا ْل َّ
خا�ص َةَ ،وكانا ُمتَعا ِو َن ْينِ َ ،و َيت َ
ا ْل َمحا�صي َل َوا ْلخَ ْي ِ
رات ِب َف َر ٍح َو َ�سعا َد ٍة َم َع
�أُ ْ�س َر َت ْي ِهما.
َم َع ُمرو ِر ال َّز َمنِ ن ََ�ش�أَ ِخ ٌ
الف َب ْي َن ُهما
خا�صماَ ،و َ
قاط َع ُك ٌّل ِم ْن ُهما الآخَ َر ُم َّد ًة
َو َت َ
باب الأَ ِخ الأَ ْك َب ِر َر ُج ٌل
َطويلَ ًةَ .وذاتَ َي ْو ٍم َق َر َع َ
َي ْط ُل ُب َع َم ًل ،قا َل الأَ ُخ الأَ ْك َب ُر� :أَنا َعلى َ�س َفرٍ،
َو�إِلى �أَنْ َ�أعو َد �أُري ُد َك َ�أنْ َت ْب ِن َي جِ دا ًرا �أَما َم
َم ْز َر َعتي َحتّى ال �أَرى ا ْل َم ْز َر َع َة الأُخْ رى.
تتيح المع ِّلمة وقتاً كافياً للطلبة لت� ُّأمل اللوحات الأربع.تعر�ض اللوحات واحدة بعد �أخرى على َّالطلبة وت�س�ألهم ع ّما ي�شاهدونه في كل لوحة.
تد ّون �إجابات َّال�س ّبورة وتناق�شهم فيها.
الطلبة على َّ
وتوجه �أ�سئلة عليها ،من مثل :كم �شخ�صية في الحكاية؟ اذكرها� .أين يعي�ش
تذ ِّكرهم بعنا�صر كل لوحة ِّالأخوان؟ كيف كانت عالقتهما ببع�ضهما بع�ضاً؟ لماذا ن�ش�أ الخالف بينهما؟ ماذا طلب الأخ الأكبر من
الرجل؟ لماذا؟ ماذا فعل الرجل عندما علم بخالف الأخوين؟ ما ا�سم الج�سر ا ّلذي بناه؟ كيف كان موقف
الأخ الأكبر عندما ر�أى الج�سر مبنياً بينه وبين �أخيه الأ�صغر؟ ما العبارة ا ّلتي ر ّددها الرجل وهو يغادر
الأخوين؟.
تب ِّين لهم القيم ا ّلتي تت�ضمنها الحكاية :التوفيق بين المتخا�صمين ،التح ّلي بالمحبة والت�سامح.َّ�ص المرافق للوحات وي�ستمع َّ
الطلبة �إليها بانتباه.
تقر�أ الن ّتذ ِّكر َّالطلبة ب�آداب المحادثة واال�ستماع.
26

َع َر َف ال َّر ُج ُل َعنِ ا ْل ِخ ِ
الف ا َّلذي ن ََ�ش َب َب ْينَ
الأَخَ َو ْينِ َ ،و َت�أَ َّل َم َكثي ًراَ ،و َق َّر َر �أَنْ َي ْب ِن َي جِ ْ�س ًرا
خَ َ�ش ِب ًّيا َي ْرب ُِط َب ْينَ ا ْل َم ْز َر َع َت ْينِ َف ْو َق ال َّن ْه ِر
َب َد ًل ِمنَ ا ْلجِ دارَِ ،و َع ِم َل بِجِ ٍّد َك ْي ُي ْن ِه َي ُه
ال�س َفرِ.
َق ْب َل َع ْو َد ِة الأَ ِخ الأَ ْك َب ِر ِمنَ َّ
عا َد الأَ ُخ الأَ ْك َب ُر ِمنْ َ�س َف ِر ِهَ ،وما �إِنْ َر�أى
ا ْلجِ ْ�س َر ا ْلخَ َ�شب َِّي َو َ�أ ْطفا َل ُه َو�أَ ْطفا َل �أَخي ِه
َي ْم َرحو َن َ�س ِو ًّيا َحتّى �أَ ْق َب َل َعلى �أَخي ِه
الأَ ْ�ص َغ ِر ُي َق ِّب ُل ُه َو َي�شْ ُك ُر ُه َعلى بِنا ِء ا ْلجِ ْ�س ِر
َو َ�س ّما ُه جِ ْ�س َر ا ْل َم َح َّب ِة.
غا َد َر ُهما ال َّر ُج ُل َو ُه َو َي ُ
قول :ما �أَ ْر َو َع
ا ْل َم َح َّب َة َوالتَّ�سا ُم َح.
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س َْ
األ َّو ُل
َّ
الد ْر ُ
1

ال�ص ْب ُر
َّ

�أَ ْق َر ُ أ�

تطلب المع ِّلمة من َّالطلبة فتح كتبهم على ال�صفحة الخا�صة
بالدر�س (ال�صبر).
َّ�ص ،وت�س�ألهم عن محتوياتها:
تك ِّلفهم النظر �إلى ال�صورة المرافقة للن ّماذا يفعل طبيب الأ�سنان؟ هل يبدو �أن �سارة قد ت�ألمت؟ لماذا ي�ضع
الطبيب الك ّمامة على �أنفه وفمه؟
تربط بين ال�صورة وعنوان الدر�س ،وتد ّون العنوان علىال�س ّبورة(ال�صبر).
َّ
تحفزهم ل�سرد موقف من حياتهم اليومية يتع ّلق بال�صبر.َّ�ص �إلى وحدات قرائية وتقر�أها قراءة مع ّبرة تراعي فيها نبرات ال�صوت.
تجزّئ الن ّقراءة َّالطلبة جماعيا وزمريا وفرد ّياً لجمل التدريب قراءة محاكاة حتى يتقن َّ
الطلبة القراءة ب�شكل �صحيح.
تذمر
تف�سر لهم الكلمات والتراكيب :الأ�ضرا�س اللبنية� ،ضر�س دائم ،احتمال المكروه� ،أتح ّلىُّ ،
 ّتوجيه بع�ض الأ�سئلة على كل فقرة لتنمية اال�ستيعاب ،مثل :بماذا �شعرت �سارة؟ ماذا قالت لها �أ ّمها؟ لماذاعلينا �أن نكون �صبورين؟
توجه ََّّ�ص لمزيد من الإتقان.
الطلبة لقراءة وحدات من الن ّ
َّ�ص :ال�صبر على الألم والأذى ،واتّباع التعليمات ،والإ�صغاء لحديث
ت�ؤ ّكد القيم الإيجابية الواردة في الن ّالآخرين وعدم مقاطعتهم.
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1
2

ال ْ�س ِئلَ ِة
جيب َعنِ َْ أ
َ�أُ ْق َر ُ�أ ُ

تم ّهد المع ِّلمة بتذكير ََّّ�ص من �أفكار.
الطلبة بما ورد في الن ّ
َّ�ص قراءة مع ّبرة ويقر�أ بعدها َّ
الطلبة المتميزون قراءة موزعة.
تقر�أ الن ّت�ساعدهم في قراءة الأ�سئلة ،مع مراعاة التعبير �صوتياً عن نبرة اال�ستفهام.ال�س�ؤال وطالباً �آخر للإجابة عنه.
تك ِّلف طالباً بقراءة َُّّ�ص.
 ِّتوجه الإجابات بما يتوافق مع ما ورد في الن ّ
تحفّز بع�ض ََّّ�ص.
الطلبة لقراءة الإجابة من الن ّ
تطلب منهم تدوين الإجابة كتاب ّياً في المكان المخ�ص�ص لها.ال�س�ؤال ال�ساد�س.
تترك لهم حر ّية التعبير عن �آرائهم في الإجابة عن ُّوتوجههم وت�ص ّوب الأخطاء وتعزِّز المجيدين.
تتابعهم با�ستمرار ِّتك ِّلفهم قراءة �إجاباتهم ا ّلتي كتبوها.3

�أَ ْق َر ُ�أ َو�أَ ِ�ص ُل َب ْينَ ا ْل َك ِل َم ِة َو َم ْعناها

تعر�ض المع ِّلمة الكلمات ومرادفاتها على بطاقات(مفردات الدر�س الجديدة).توزّع البطاقات على َّالطلبة.
تو�ضح لهم �أن كل كلمة من الكلمات ا ّلتي معهم لها كلمة مرادفة لها في المعنى.
 ّتب ِّين لهم مفهوم الترادف ب�أنه التعبير عن المعنى الواحد ب�أكثر من لفظ دون حدوث لب�س(داللة كلمتين�أو �أكثر على معنى واحد).
تطلب من طالب قراءة الكلمة ا ّلتي يحملها ليقر�أ طالب �آخر الكلمة المرادفة ا ّلتي يحملها.يقف َّالطلبة في �صفين متقابلين بحيث يقف الطالب ا ّلذي يحمل الكلمة في مواجهة الطالب ا ّلذي يحمل
الكلمة المرادفة لها.
يقر�أون الكلمات قراءة مع ّبرة مع النطق ال�صحيح للكلمات.تحفّز َّالطلبة على تبادل الأدوار.
أح�ست .المكروه :الأذى� .ضياع :فقدان� .أتح ّلى� :أتز ّين.
الحل� :شعرتّ � :29

4

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

تعر�ض المع ِّلمة الكلمات و�أ�ضدادها على بطاقات( .مفردات الدر�س الجديدة).توزّع البطاقات على َّالطلبة.
تو�ضح لهم �أن كل كلمة من الكلمات ا ّلتي معهم لها كلمة م�ضادة لها في المعنى.
 ّتب ِّين لهم مفهوم الأ�ضداد و�أنه لفظ جديد ي�أتي للتعبير عن عك�س المعنى.تطلب من طالب قراءة الكلمة ا ّلتي يحملها ليقر�أ طالب �آخر الكلمة الم�ضادة ا ّلتي يحملها.يقف َّالطلبة في �صفين متقابلين بحيث يقف الطالب ا ّلذي يحمل الكلمة في مواجهة الطالب ا ّلذي يحمل
الكلمة الم�ضادة لها.
يقر�أون الكلمات قراءة مع ّبرة مع النطق ال�صحيح للكلمات.تحفّز َّالطلبة على تبادل الأدوار.
تك ِّلف َّالطلبة و�صل الكلمة ب�ضدها كتاب ّياً.
الحل :تبكي :ت�ضحك .يزيل :يبقي .الثواب :العقاب .تذمر :تقبل� .أ�صغي� :أتكلم.5

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

تذمر� ،أتَّبع� ،أتح َّمل ،دائمة) على لوحة الجيوب( .مفردات الدر�س
تعر�ض المع ِّلمة الكلمات (�أُح�سنُ � ،أ�سنانكُّ ،الجديدة).
تقر�أ الكلمات ويقر�أ َّالطلبة بعدها فرد ّياً وجماع ّياً.
ال�س ّبورة بحيث تكون الكلمات ا ّلتي
تد ّون الجملة الأولى تامة� :أ�صبر و�أتحمل المكروه دون تذمر ،على َّاكتمل بها الفراغ مل ّونة.
تو�ضح للطلبة العالقة في المعنى بين الكلمات المل َّونة وبقية الجملة.
 ّتعزِّز طالباً �آخر في ح ّل الجملة الثانية �شفو ّياً ،حافظ على �أ�سنانك بعد تبديلها لأنها دائمة.تك ِّلف َّالطلبة الآخرين الترديد خلفه ،وتكرر مع الجملة الثالثة� :أح�سن الإ�صغاء لمعلمتي و�أتبع التعليمات.
تطلب منهم تف�سيراً الختيارهم الكلمة ا ّلتي ملأوا الفراغ بها.ت�ستثمر الجمل في التدريب على الإمالء المنظور.-ت�ؤ ّكد القيم الإيجابية ا ّلتي تت�ض َّمنها الجمل.
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6

الح ُظ ا ْل َك ِل ِ
�أُ ِ
مات ا ْل ُملَ َّو َن َةُ ،ث َّم �أَ ْق َر�أُ َو�أُ َم ِّي ُز َب ْينَ َه ْم َز َتي ا ْلق َْط ِع َوا ْل َو ْ�ص ِل

ال�س ّبورة مبرزة الكلمات( :ا�شترى� ،أعطى ،احمله
تد ِّون المع ِّلمة الن َّّ�ص على َّ
واتبعني ،ابتعد� ،أيام ،واختفى ،اختفيت) بالألوان.
َّ�ص وير ِّدد بعدها َّ
الطلبة.
تقر�أ المع ِّلمة الن َّّ�ص ،وتقر�أها ويقر�أون بعدها.
تلفت انتباههم �إلى الكلمات المل َّونة في الن ّوتوجه �إجاباتهم.
ت�س�ألهم عن �أنواع الهمزة ويجيبونِّ ،تحفّزهم لقراءة الكلمات المت�ض ّمنة همزة القطع (�أعطى� ،أيام.تذ ِّكرهم ب�شكلها و�صوتها ،من خالل ترديد الكلمات المهموزة.تناق�شهم في الكلمات(ا�شترى ،احمله واتبعني ،اختفى ،اختفيت).تب ِّين لهم �أنها ت�شتمل على همزة و�صل ،ب�إدخال حرف الواو عليها.تف�سر لهم طريقة التمييز بين همزة القطع وهمزة الو�صل.
 ّيقر�أ َّالطلبة الكلمات جميعها ويميزون بين همزتي القطع والو�صل.
7

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

تقر�أ المع ِّلمة الجمل ويردِّد َّالطلبة بعدها زمريا وفرد ّياً.
تمنح المع ِّلمة َّالطلبة وقتاً كافياً لت�أمل الكلمات المهموزة.
تن ّبههم �إلى �شكل الهمزة(�أ� ،إ) و�صوتها.تو�ضّ ح لهم الفرق بين همزة الو�صل وهمزة القطع.تحفّزهم �إلى ا�ستخراج الكلمات ا ّلتي تت�ضمن همزة القطع من الجملة الأولى.ال�س ّبورة ،وتُ�شرك �أكبر عدد ممكن من َّ
الطلبة في قراءتها.
تد ّون الكلمات ا ّلتي ا�ستخرجوها على َّبالطريقة نف�سها تحفّزهم ال�ستخراج الكلمات ا ّلتي تت�ض َّمن همزة الو�صل.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.الحل :كلمات تبد�أ بهمزة قطع� :أ�شجع� ،أهدافهم� ،أ�صبر� ،ألم� ،أ�سناني� ،أذهب� ،إنهاء.-كلمات تبد�أ بهمزة و�صل :ا�ستخدم ،اغ�سلها ،ا�ستعمال ،ا�صبر ،انتظر ،احر�ص.
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الفعل الما�ضي:

ال�س ّبورة.
تد ّون المع ِّلمة المثالَ :ذهب ،نا َم على َّ
ا ْل ِف ْع ُل الْما�ضي ُه َو ما َد َّل َعلى َح َد ٍث َو َق َع في ال َّز َمنِ الْما�ضي،
تحفّز َّالطلبة لقراءة الكلمتين مرات متع ِّددة.
ِم ْث َلَ :ذ َه َب ،نا َم.
تب ِّين لهم �أنها ُّال�س�ؤال
تدل على زمن مع ّين من خالل ُّ
ا ْل ِف ْع ُل الْما�ضي :ال َي ْق َب ُل ال ال َّت ْع ِ
أكل
التالي :متى ذهب؟ متى نام؟
ريفِ ،م ْث َل� :أَ َك َل الX
اال�س ُم َي ْق َب ُل ال ال َّت ْع ِ
ريفِ ،م ْث َل� :أَ َ�سد الأَ َ�سد
ْ
 تطلب منهم �أفعال تدل على الزمن الما�ضي.ا ْل ِف ْع ُل الْما�ضي ال َي ْق َب ُل التّا َء ا ْل َم ْر َ
بوطةَِ ،م ْثلَ :قا َل Xقالة
ا ْل ِف ْع ُل الْما�ضي َم ْب ِن ٌّي َعلى ا ْل َفت ِْح الظّ ِاه ِر َعلى � ِآخ ِر ِهِ ،م ْثلَ:
ت�ضيف �ألـ التعريف للفعلين :ذهب ،نام /الذهب ،النام.َذ َه َب� ،أَخَ ذَْ ،ا�س َت ْق َبلَ.
تو�ضح للطلبة عدم ا�ست�ساغة لفظ �أو �سماع الفعل عند
 ّا ْل ِف ْع ُل الْما�ضي َي ْق َب ُل تا َء ال َّت�أْ ِ
ال�سا ِك َنةَِ ،م ْثلَ:
نيث ّ
له.
التعريف
ـ
ل
�
أ
إ�ضافة
�
َذ َه َبتْ � ،أَخَ ذَتْ ْ ،ا�س َت ْق َبلَتْ .
ال�س ّبورة� :أ�سد ،وت�س�ألهم� :أي ق�سم هو من �أق�سام
تد ّون على َّالكلمة ،ثم ت�ضيف له �ألـ التعريف :الأ�سد.
تب ِّين لهم الفرق في بين اال�سم والفعل اعتماداً على هذه الإ�ضافة.وتو�ضح للطلبة عدم قبول الفعل الما�ضي للتاء المربوطة.
ت�ضيف للفعلين التاء المربوطةّ ،تذ ِّكرهم بالعالمات ا ّلتي ُّتدل على اال�سم والعالمات ا ّلتي ّ
تدل على الفعل.
ت�ضيف �إلى الفعل :ذهب ،التاء ال�ساكنة :ذ َه َب ْتِّ ،وتو�ضح لهم �أنها من العالمات ال ّدا َّلة على الفعل الما�ضي
لأنه يقبلها.
ذهب� ،أخذَ ،ا�ستقب َل ،تب ِّين لهم �أ َّن الفعل الما�ضي مبني على الفتح الظاهر على �آخره.
من خالل الأفعالَ :1

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

تعر�ض المع ِّلمة الكلمات على لوحة الجيوب.تقر�أها وير ِّدد َّالطلبة بعدها.
تو�ضح لهم �أنهم �سي�صنفونها ح�سب الجدول.
 ّتقر�أ لهم الت�صنيفات ا ّلتي يت�ض ّمنها الجدول.تذ ِّكرهم بالعالمات ا ّلتي تم ّيز الفعل الما�ضي.تذ ِّكرهم بالعالمات ال ّدا َّلة على اال�سم.تقر�أ الكلمة الأولى(العبادة) وتطلب منهم تمييزها هل هي ا�سم �أم فعل.تطلب منهم تف�سيراً الختيارهم :قبلت الـ التعريف.ت�ساعدهم في ت�صنيف بقية الكلمات ،وتناق�شهم في �أ�سباب ت�صنيفهم لها.تتابعهم با�ستمرار ،وت�ص ّوب �أخطاءهم ،وتعزِّز المتميزين.الحل :فعل ما�ض مبني على الفتح الظاهر على �آخره� :صبر ،احتمل� ،شعر� ،أجاب.فعل ما�ض ات�صلت به تاء الت�أنيث ال�ساكنة :احتملت� ،أجابت� ،صبرت� ،شعرت.ا�سم :العبادة ،ال�صباح� ،أ�ضرا�س ،طاعة.32

2

�أَ ْق َر ُ�أَ ،و�أَ�ضَ ُع

َح ْو َل ا ْل َك ِل َم ِة ا َّلتي َت ُد ُّل َعلى ِف ْع ٍل ٍ
ما�ض

َّ�ص قراءة مع ّبرة وب�صوت م�سموع ،وير ِّدد َّ
الطلبة بعدها زمر ّيا وفرد ّياً.
تقر�أ المع ِّلمة الن َّّ�ص يت�ض ّمن �أ�سماء و�أفع ً
اال وحروفاً.
 ّتو�ضح �أن هذا الن ّ
تب ِّين لهم �أن المطلوب هو و�ضع الدائرة على الفعل الما�ضي فقط.تذ ِّكركم من خالل ح ّل (ر َّن جر�س الباب .ذهبت �سارة وفتحت الباب) بالعالمات ال ّدا َّلة على الفعل الما�ضي.َّ�ص.
تحفّزهم على ا�ستخراج بقية الأفعال الما�ضية من الن ّتناق�شهم في العالمة ال ّدا َّلة على كل فعل منها.تتابعهم وت�ص ِّوب �أخطاءهم وتعزِّز المجيدين.-الحل :رنّ  ،ذهبت ،فتحت� ،صاحت� ،أ�سرع ،ا�ستقبل ،و�صل.

3

�أَ ْق َر ُ�أَ ،و�أُ ْعر ُِب ا ْل َك ِل ِ
مات ا ْل ُملَ َّو َن َة َكما في ا ْل ِم ِ
ثال

ال�س ّبورة مع تمييز الفعل الما�ضي بالألوان.
تد ِّون المثال على َّتقر�أ المثال وير ِّدد َّالطلبة بعدها.
وتوجه �إجاباتهم.
تناق�شهم في ت�صنيف الكلمات المل َّونةِّ ،تف�سر لهم تعبير :مبني على الفتح الظاهر على �آخره ،من خالل تذكيرهم بالحركات و�أنواعها.
 ّتحفِّزهم على �إعراب بقية الأفعال الما�ضية.-تحر�ص على �أن يلفظوا تعبير :مبني على الفتح الظاهر على �آخره ،والتاء تاء ال َّت�أنيث ال�ساكنة.
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س ّ
الثاني
َّ
الد ْر ُ
1

ال َّر ْح َم ُة

�أَ ْق َر ُ أ�

تم ِّهد المع ِّلمة للدر�س بتوجيه َّالطلبة لت� ُّأمل ال�صورة وو�صف
محتوياتها.
ت�س�ألهم :كم �شخ�صاً في ال�صورة؟ ماذا تُ�شاهد على ال�شجرة؟ ماا ّلذي �أمام ف�ؤاد و�سارة؟ ماذا تفعل لو وجدت ُع�ش ع�صفور �أو حمامة؟
ال�س ّبورة
تربط بين ال�صورة وعنوان الدر�س ،وتد ّون العنوان على َّ(الرحمة).
ت�سرد على �أ�سماعهم حكاية تتع ّلق بالعطف على الفقراء والم�ساكين.َّ�ص �إلى وحدات قرائية وتقر�أها قراءة مع ّبرة تراعي فيها نبرات ال�صوت.
تجزّئ الن ّيقر�أ َّالطلبة جمل التدريب قراءة محاكاة جماعيا وزمريا ،ثم فرد ّيا حتى يتقنوا القراءة ب�شكل �صحيح،
وتُ�شرك �أكبر عدد من َّ
الطلبة في القراءة.
توجه بع�ض الأ�سئلة على كل فقرة لتنمية اال�ستيعاب ،مثل :كيف كان الطق�س وف�ؤاد يلعب؟ ماذا ر�أى ف�ؤاد،وماذا فعل به؟ لماذا طلب ف�ؤاد الم�ساعدة من والده؟ ما واجبنا تجاه الطيور والحيوانات؟ لماذا علينا �أن
نكون رحيمين؟
توجه ََّّ�ص لمزيد من الإتقان.
الطلبة لقراءة وحدات من الن ّ
َّ�ص :التحلي بخلق الرحمة مع بني الإن�سان ومختلف الكائنات الح ّية.
ت�ؤ ّكد القيم الإيجابية الواردة في الن ّ1
2

ال ْ�س ِئلَ ِة
جيب َعنِ َْ أ
َ�أُ ْق َر ُ�أ ُ

تم ّهد المع ِّلمة بتذكير ََّّ�ص من �أفكار.
الطلبة بما ورد في الن ّ
َّ�ص قراءة مع ّبرة ويقر�أ بعدها َّ
الطلبة المتميزون.
تقر�أ الن ّت�ساعدهم في قراءة الأ�سئلة ،مع مراعاة التعبير �صوتياً عن نبرة اال�ستفهام.ال�س�ؤال وطالباً �آخر للإجابة عنه.
تك ِّلف طالباً بقراءة ُّال�س�ؤال عند �صياغة الإجابة.
تذ ِّكرهم بت�ضمين جزء من َُّّ�ص.
 ِّتوجه الإجابات بما يتوافق مع ما ورد في الن ّ
تطلب منهم تدوين الإجابة كتاب ّياً في المكان المخ�ص�ص لها.وتوجههم وت�ص ّوب الأخطاء وتعزِّز المجيدين.
تتابعهم با�ستمرار َِّّ�ص.
تك ِّلفهم قراءة �إجاباتهم ا ّلتي كتبوها ومقارنتها بما ورد في الن ّ34

3

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

تقر�أ المع ِّلمة العبارات الموجودة في كالالعمودين ،وير ِّدد َّ
الطلبة زمريا وفرديا.
َو َي ْعتَني ِب ِه َو َي ْرعاه.
ا ْل ِبنْتُ َرحي َم ٌة بِوا ِل َد ِتها
تذ ِّكرهم بمفردات �سبق لهم تع ُّلمها.َو ُت ْر ِ�ض ُع ُه ب َِح ٍ
ا ْل َو َل ُد َرحي ٌم بِوا ِل َد ْي ِه
نان.
تق�سم َّالطلبة �إلى مجموعتين؛ مجموعة تقر�أ
ب ُِط ّلبِها َوت ِ
الأَ ُب َرحي ٌم ِب َو َل ِد ِه
ُعام ُل ُه ْم ِب ُل ْط ٍف.
العمود الأيمن ،و�أخرى تقر�أ العمود الأي�سر.
َ
َوت ِ
ا ْل ُم َع ِّل َم ُة َرحي َم ٌة
ُ�ساع ُدها في �أ ْعمالِ ا ْل َب ْي ِت.
تقر�أ الجملة الأولى وتب ِّين لهم المعنى المنا�سبلها وت�صله به ،وتقر�أهما مو�صولتين ،وير ِّدد
َّ
الطلبة بعدها.
تب ِّين لهم العالقة بين الجملة الموجودة في العمود الأيمن بالموجودة في العمود الأي�سر.تطلب من كل طالب في المجموعة الأولى قراءة جملة ،ليكمل طالب �آخر الجملة المت ِّممة للمعنى،وتك ِّلفهما معاً �إعادة القراءة.
تك ِّلف َّتامة.
الطلبة الآخرين قراءة الجملة ّ
ي�صل َّالطلبة بين جمل العمودين ،ويقر�أونها بعد و�صلها.
تو�ضح للطلبة التمييز بين التذكير والت�أنيث للمفرد والمثنى والجمع في الجمل.ت�ؤ ِّكد المع ِّلمة مفهوم الرحمة بالوالدين والأبناء والمتعلمين.الأُ ُّم َرحي َم ٌة ب ِِط ْف ِلها

4

ُي ِ
�ساع ُد ُهما َو ُيطي ُع ُهما.

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

تمنح المع ِّلمة وقتاً كافياً للطلبة لت� ُّأمل الكلمات والجمل( .المفردات الجديدة في الدر�س).الطلبة بعدها م ّرات متع ِّددة ،وتُ�شرك �أكبر عدد من َّ
تقر�أ الكلمات والجمل ،ويقر�أ َّالطلبة في القراءة.
تحل الجملة الأولى (اليتيم هو من فقد �أباه �أو �أمه ).ب�صوت وا�ضح ومع ّبر.تو�ضح لهم العالقة بين الكلمة المل َّونة وال�سياق المعنوي للجملة.
 ّوتوجههم
ت�ساعدهم في ح ّل الجملة الثانية (�أعتني بوالدي عندما يكبران كم ربياني عندما كنت �صغيراِّ ).نحو اختيار الكلمة المنا�سبة.
تحفّز طالباً �آخر على ح ّل الجملة التالية باختيار الكلمة المنا�سبة.تك ِّلف َّالطلبة بح ّل بقية الجمل باختيار الكلمة المنا�سبة.
تتابع َّالطلبة با�ستمرار وت�ص ّوبهم وتعزِّز المجيدين.
تطلب �إليهم قراء الجمل بعد ملء فراغاتها.ت�ؤ ّكد القيم الإيجابية :العطف على اليتيم ،واالعتناء بالوالدين ،والرفق والرحمة بالحيوان.الحل� -3 :أرفق بالحيوان وال �أ�ؤذيه� -4 .أرحم اليتيم والجائع والم�سكين-5 .الحيواناتتح�سوتت�ألموعلينا �أن نرفق بها.
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5

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

َّ�ص قراءة مع ِّبرة وب�صوت وا�ضح وم�سموع ،وير ِّدد َّ
الطلبة زمريا وفرديا.
 -تقر�أ المع ِّلمة الن ّ -تراجع حرفي التاء المربوطة والهاء المربوطة مع َّالطلبة من حيث ال�شكل وال�صوت من خالل
الكلمات ( :والده ،والدته ،توجه ،عربته)( المدينة ،عربة ،ال�ضرورية ،قائمة).
توجههم لقراءة الكلمات ا ّلتي تحتوي على التاء والهاء المربوطتين.
ِّ - -تلفت انتباههم �إلى مالحظة الحرف الأخير في كل كلمة ،واالنتباه �إلى الحرف المنقوط منها وغيرالمنقوط.
تو�ضح لهم الفرق بينهما في ال�شكل وال�صوت.
ّ - -تطلب �إليهم نطقها. -تك ِّلفهم ت�صنيف الكلمات في الجدول المخ�ص�ص ،وتتابعهم با�ستمرار. -يقر�أ ََّّ�ص مع االنتباه �إلى التمييز بين الهاء المربوطة والتاء المربوطة.
الطلبة الن ّ
6

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

ال�س ّبورة وتُم ِّيز (وا) بلون مختلف.
تد ّون المع ِّلمة المثالَ :ر ِح َمَ ،ر ِحموا على َّتذ ّكر َّالطلبة بالفعل الما�ضي والعالمات ال ّدا َّلة عليه.
توجههم �إلى المقارنة بين َر ِح َم و رحموا ،من حيث الزيادة ا ّلتي طر�أت على الفعل الما�ضي.
 ِّتذ ِّكرهم بالمفرد والجمع ،وتب ِّين لهم �أن الواو �أ�سندت �إلى الفعل الما�ضي ّليدل على الجمع المذ َّكر.
توجههم مرة ثانية للمقارنة بين رحم وداللتها على المفرد المذ َّكر ،ورحموا وداللتها على الجمع المذ َّكر.
 ِّتطلب �إليهم حل الفعل(عطف) /عطفوا ،وتف�سير وجود الواو فيها.تب ِّين لهم �أ َّن الألف في (رحموا) تكتب وال تُلفظ.تك ِّلفهم �إ�سناد واو الجماعة �إلى بقية الأفعال الما�ضية� ،شفو ّياً ثم كتاب ّياً.وتوجههم وتعزِّز المجيدين.
تتابعهم با�ستمرار ِّ-الحل :عطفوا ،احتاجوا� ،أح�سنوا ،ت�ألموا ،التقطوا ،حزنوا� ،أح�سوا.
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�ضمائر الغائب للم�ؤنث وللمذ َّكر:

تعر�ض المع ِّلمة �ضمائر الغائب(هي ،هما ،هنّ ) علىلوحة الجيوب.
تعر�ض على لوحة جيوب �أخرى :طالبة مجتهدة/طالبتان مجتهدتان /طالبات مجتهدات.
�ضَ ما ِئ ُر الْغا ِئبِ ِل ْل ُم َذ َّكرِ:
تب ِّين لهم �أن ال�ضمائر في اللوحة الأولى تدل علىُم ْف َردُ :ه َو :طا ِل ٌب ُم ْج َت ِهدٌ.
غائب م�ؤنّث لذلك قلنا :هي.
ُم َثنّىُ :هما :طا ِلبانِ ُم ْج َتهِدانِ .
َج ْمعُ :ه ْمُ :ط ّل ٌب ُم ْج َتهِدونَ.
تذ ِّكرهم بالمفرد والمثنّى والجمع.تر�شدهم �إلى التفريق بين المفرد والمثنّى والجمع من خالل �أمثلة لوحة الجيوب الثانية.تح ّل الجملة المثال( :هي طالبة مجتهدة )/وتحاور َّالطلبة فيها.
تو�ضح لهم �إ�سناد �ضمير الغائب للمثنى والجمع الم�ؤنَّث ،وكذلك المفرد والمثنّى والجمع
بالطريقة نف�سها ّالمذ َّكر.
ير ِّد َّدالطلبة :هي �ضمير غائب للمفرد الم�ؤنَّث ،هما �ضمير غائب للمثنى الم�ؤنَّث ....وهكذا حتى ا�ستيفاء
كل ال�ضمائر.
�ضَ ما ِئ ُر الْغا ِئبِ ِل ْل ُم َ�ؤن َِّث:
ُم ْف َردِ :ه َي :طا ِل َب ٌة ُم ْج َت ِه َدةٌ.
ُم َثنّىُ :هما :طا ِل َبتانِ ُم ْج َت ِه َدتانِ .
َج ْمعُ :هنَّ  :طا ِلباتٌ ُم ْج َتهِداتٌ .

1

ل ا ْلفَرا َغ َكما في ا ْل ِم ِ
ثال
�أَ ْم َُ أ

تد ّون المع ِّلمة المثال :هو عامل ن�شيط /هيال�س ّبورة.
عاملة ن�شيطة ،على َّ
َ�شيطَ ،و ِه َي ِ
ِ
عاملَ ٌة ن َ
عام ٌل ن ٌ
ُه َو
َ�شيط ٌة.
1
ت�ستثمر ما �سبق في تذكيرهم باال�سم بالمذ َّكرِ
ِ
َ
تان نَ�شيط ِ
َو ُهما عاملَ ِ
ِ
ُهما عام ِ
تان.
َ�شيطان،
الن ن
2
والم�ؤنَّث ،والمفرد والمثنّى والجمع.
تب ِّين لهم �أ َّن ال�ضمير(هما) ي�ستخدم في الداللةِ
َو ُه ْم
عامالتٌ نَ�شيطاتٌ .
ُه ْم ُع ّم ٌال نَ�شيطونَ،
3
على اال�سم المثنّى الم�ؤنَّث والمثنّى المذ َّكر.
َو ِه َي َطبي َب ٌة ِ
بيب ِ
َ
4
و
ه
ماه َرةٌ.
ماه ٌر،
ط
ُ
َ
ٌ
تحفّزهم على ذكر �ضمائر الغائب وفيماِ
 5هما طبيبان ِ
َو هما طبيبتان
ماه َر ِ
ماه ِ
تُ�ستخدم.
تان.
ران،
َو هن َطبيباتٌ ماهرات .
تك ِّلفهم �شفو ّياً ملء الفراغات بال�ضمير المنا�سب ُ 6ه ْم �أَ ِط ّبا ٌء ماهرونوت�سميته(�ضمير غائب للمثنى الم�ؤنَّث/
المذ َّكر.)....
توجههم نحو كتابة الح ّل في المكان المخ�ص�ص.
 ِّالطلبة الحل ،وتُ�شرك �أكبر عدد ممكن من َّ
يقر�أ َّالطلبة.
وتوجههم وتعزِّز المجيدين.
تتابعهم ُِّه َو

ُه ْم

ُهما

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.......................
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ِه َي

ُهما

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

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

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

ُهنَّ

2

ل ا ْلفَرا َغ ب َِ�ضمي ِر ا ْلغا ِئبِ ا ْل ُم ِ
نا�سبِ َكما في ا ْل ِم ِ
ثال
�أَ ْم َُ أ

تتبع المع ِّلمة الخطوات ال�سابقة نف�سها ،معمراعاة:
تيم.
تيم،
َو هما َع َطفَتا َعلى ا ْل َي ِ
هم َع َطفا َعلى ا ْل َي ِ
تنبيه َّالطلبة �إلى ا�ستخدام �ضمائر الغائب نف�سها
تيم.
تيم،
َو هن َع َطفْنَ َعلى ا ْل َي ِ
هم َع َطفوا َعلى ا ْل َي ِ
لكن مع الفعل .ومناق�شتهم في الفعل الما�ضي
وتبيان طريقة تثنيته وجمعه ،وعالقته بالتَّذكير وال َّت�أنيث.
تنبههم �إلى مالحظة تاء ال َّت�أنيث ال�ساكنة ا ّلتي لحقت بالفعل الما�ضي ،وكذلك واو الجماعة.3

َو هي
تيم.
َ .......................ع َط َفتْ َعلى ا ْل َي ِ

1

هو
تيم،
َ .......................ع َطفَ َعلى ا ْل َي ِ

2

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

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

3

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

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

�أَ ْق َر ُ�أ َو�أُ َح ِّو ُل إِ�لى ا ْل ُم َثنّى َوا ْل َج ْم ِعَ ،و�أُ َغ ِّي ُر ما َي ْل َز ُم

تطلب منهم المع ِّلمة ذكر �ضمائر الغائب.ال�س ّبورة.
تذ ِّكرهم ب�أفعال ما�ضية �سبق لهم تع ُّلمها وتد ّونها على َّتب ِّين لهم ا�ستخدام �ضمير الغائب مع اال�سم ومع الفعل الما�ضي من خالل الأمثلة ا ّلتي وردت في التدريباتال�سابقة.
توجههم نحو تثنية الفعل الما�ضي �صبر� /صبرا.
 ِّت�ساعدهم في حل الجملة الأولى (هو �صبر على الأذى /هما �صبرا على الأذى /هم �صبروا على الأذى).تك ِّلفهم تحويلها �إلى المفرد والمثنّى والجمع الم�ؤنَّث.تلفت انتباههم �إلى التغيرات ا ّلتي طر�أت الجملة.وتوجههم.
توجههم �إلى حل بقية التدريب ،وتتابعهم با�ستمرار ِّ
 ِّالحل -2 :هي �صبرت ...هما �صبرتا ...هن �صبرن... -3هو يتكلم ...هما يتكلما ...هم يتكلمون....
 -4هي تتكلم ....هما تتكلمان ...هن تتكلمن....
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جيب َعنِ الأَ ْ�س ِئلَ ِة
�أَ ْحف َُظ َو ُ�أ ُ

اج ُة َع ّمار
َد َّر َ

تعرف الطلبة بعنوان الأن�شودة وا�سم ال�شاعر ونبذة عن حياته.تقر�أ المع ِّلمة الأن�شودة منفردة بحيوية ومرح.تقر�أ وير ِّدد َّالطلبة بعدها مق ّلدين لها في ال�صوت والحركة ،ويردد الطلبة جماعيا وزمريا وفرديا.
38

تق�سم الن�شيد �إلى مقاطع وير ِّدد َّالطلبة بعدها.
ال�س ّبورة.
تب ِّين لهم الأفكار الرئي�سة الم�ستل َهمة من الأن�شودة ،وتد ّونها على َّتتابع ترديدهم للن�شيد حتى يتقنوا قراءته قراءة �صحيحة.-تحفّزهم لحفظ �أكبر عدد من �أبيان الن�شيد ،وتعزِّز من يحفظ �أ�سرع.

جيب َعنِ الأَ ْ�س ِئلَ ِة التَّا ِل َي ِة
�أ �أُ ُ

بعد حفظ َّال�س�ؤال.
الطلبة للن�شيد تطرح عليم الأ�سئلة بحيث طالب ي�س�أل و�آخر يجيب عن ُّ
ال�س�ؤال عند الإجابة.
تنبههم �إلى �ضرورة �إبراز �صيغة اال�ستفهام وا�ستخدام جزء من ُّتوجه �إجاباتهم بحيث يقدم الطالب الإجابة مقرونة بت�سميع البيت ا ّلذي وردت فيه.
 ِّتعزِّز َّالطلبة المجيدين.
تك ِّلفهم كتابة الحل في الفراغ المخ�ص�ص للإجابة.� -3شبه عمار نف�سه بالط ّيار.
الحل -1 :وقعت وفلت منها م�سمار -2 .نعم.� -4-أ�شاعوا عنه �أحلى الأخبار� .أي ذكروه بخير ،وتحدثوا عن براعته�أو �شطارته.

ب �أَ�ضَ ُع َعال َم َة ✓ �أَما َم ا ْل ِع َبا َر ِة ا َّلتي ُت ِ
نا�س ُب �شَ خْ َّ�صية َع َّما ٍر
تقر�أ المع ِّلمة الن�شيد ويردد الطلبة.تناق�ش َّال�س ّبورة.
الطلبة في �صفات عمار من خالل الأبيات ال�شعرية ،وتد ّونها على َّ
تقر�أ العبارات وير ِّدد َّالطلبة بعدها - .تناق�شهم في كل عبارة وت�س�ألهم عن مدى انطباقها على عمار �أم ال.
ي�ضع َّالطلبة �إ�شارة ال�ص ّح �أمام العبارة ا ّلتي تنطبق على ع ّمار.
يقر�أ َّالطلبة ال�صفات ا ّلتي تنطبق على ع ّمار.
 ال عمار لي�س مهمال.نعم عمار يحب الدراجة			 نعم عمار يفكر.			
نعم عمار ي�صلح الأ�شياء بنف�سه.-ال عمار لي�س له �شاربان كبيران لأنه �صغير - .نعم عمار له �أ�صدقاء.

اج ِة َع َّما ٍر
ج �أَ َت َح َّدثُ ُ ُ ،ث َّم �أَ ْكت ُُب ِق َّ�ص َة َد َّر َ

ت�ساعد المع ِّلمة طلبتها على تحويل الكالم ال�شعري �إلى لغة نثرية. ثم تحفزّهم على ذكر مفردات من الن�شيد في �أثناء حديثهم.تترك للطلبة حرية الحديث �أو ًال.ت�ساعدهم في كتابة ما تح ّدثوا به في حدود �سطرين.39
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تيب ا ْل َك ِل ِ
مات ِ أل ُ َك ِّو َن ُج َم ًل
�أُعي ُد َت ْر َ

ت�ساعد المع ِّلمة َّالطلبة في قراءة كلمات تع ّلموها �سابقاً.
تطلب �إليهم قراءة الكلمات في حال كونها غير مرتَّبة ،وتدير نقا�شاً حول معناها غير مرتَّبة ،وت�س�أل :منمعنى مفيداً؟
يرتِّب لنا هذه الكلمات لتعطينا ً
ت�ستقبل �إجابات َّوتوجهها.
الطلبة ِّ
ترتّب �أمامهم كلمات الجملة الأولى( :تعتني القبرة ب�صغيرها في الع�ش حتى يكبر).تو�ضح لهم الفرق بين الجملة وهي غير مرتَّبة وفي حال ترتيب كلماتها.
 ّتطلب �إليهم ترتيب بقية كلمات التدريب وكتابتها في المكان المخ�ص�ص.يقر�أ َّالطلبة الجمل مرتَّبة زمريا وفرد ّياً.
 -1القبرة تعتني ب�صغيرها في الع�ش حتى يكبر.
 -2القبرة طارت من غ�صن �إلى غ�صن تعلم �صغيرها الطيران.
 -3خالف ال�صغير �أمه ،وطار عاليا ،فوقع على الأر�ض.
ت�ؤ ِّكد المع ِّلمة القيم الإيجابية :الر�أفة بال�صغير ،عدم مخالفة التعليمات.9

تيب ا ْل ُج َم ِل ِ ألُ َك ِّو َن ِف ْق َر ًة
�أُعي ُد َت ْر َ

تمنح المع ِّلمة َّالطلبة وقتاً كافياً لت� ُّأمل الجمل الأربع.
تقر�أ الجمل ب�صوت مع ّبر وم�سموع ،وير ِّدد َّالطلبة
1
زمريا وفرد ّياً.
4
تك ِّلف عدداً من َّالطلبة قراءة الجمل قراءة �صحيحة
2
بالحركات.
تن ّبههم �إلى مراعاة ت�سل�سل الأحداث بالترتيب.َو َقف َْت َعلى ا ْلغ ُْ�صنِ َوطا َرتْ ُ�صعو ًدا ِل ُي َق ِّل َدها َ�صغي ُرها.
توزّع ََّق َّل َدها َ�صغي ُرهاَ ،وخا َلفَ َت ْعليما ِتها.
الطلبة للعمل في مجموعات.
َو َق َع َعلى الأَ ْر ِ�ض َو ُك ِ�س َرتْ ُر ْك َبتا ُه.
تطلب من المجموعة الأولى اختيار الجملة ا ّلتيتبد�أ بها الفقرة .ثم ت�ضيف المجموعة الثانية
الجملةا ّلتي تليها ،وهكذا حتى االنتهاء من تركيب الفقرة كاملة.
تطلب �إليهم قراءة الجمل بح�سب ت�سل�سل الأحداث. تدعوهم لكتابة الجمل مرتَّبة. ت�ؤ ّكد القيم وال�سلوكات الإيجابية ا ّلتي تت�ض َّمنها الفقرة.تقر�أ المع ِّلمة الفقرة كاملة وير ِّدد َّالطلبة زمريا وفرد ّياً.
الترتيب) 2 ،4 ،1 ،3(:
 مالحظة :يمكن ا�ستثمار جمل الن�شاط في الإمالء المنظور واالختباري.3
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َق َّل َدها َ�صغي ُرهاَ ،وخا َلفَ َت ْعليما ِتها.
َب َد�أَ ِت ا ْل ُق َّب َر ُة ُت َع ِّل ُم َ�صغي َرها َّ
الط َيرانَ.
َو َق َع َعلى الأَ ْر ِ�ض َو ُك ِ�س َرتْ ُر ْك َبتا ُه.
َو َقف َْت َعلى ا ْلغ ُْ�صنِ َوطا َرتْ ُ�صعو ًدا ِل ُي َق ِّل َدها َ�صغي ُرها.
َب َد�أَ ِت ا ْل ُق َّب َر ُة ُت َع ِّل ُم َ�صغي َرها َّ
الط َيرانَ.

ا ْل َو ْح َد ُة َّ
الثال ِ َث ُة

َعالقاتي
الأهداف العامة:

 ُيح�سن اال�ستماع �إلى حكاية �أحب جيراني.يجيب عن �أ�سئلة اال�ستماع.يع ّبر عن لوحات المحادثة تعبيراً �سليماً.ي�سرد حكاية �س ّر ال�سعادة بت�سل�سل في الأحداث.يقر�أ ن�ص العادات والتقاليد ويجيب عن �أ�سئلة اال�ستيعاب.يتب ِّين عادات وتقاليد مجتمعه وبالده ويحترمها.ي�ستخدم الحا�سوب ليتعرف عادات وتقاليد ال�شعوب.يتمثّل الت�سامح في تعامله مع الآخرين.يتب ِّين الكلمة ا ّلتي تحمل �أكثر من معنى.يتب ِّين �أ�ضداد بع�ض المفردات.يتب ِّين مرادفات بع�ض المفردات.يملأ الفراغ في الجمل معتمداً على المعنى.يتب ِّين �أنواع التنوين :الفتح وال�ضم والك�سر.يتب ِّين مرادفات بع�ض المفردات.يقر�أ وي�صنِّف وفق التاء المربوطة والمفتوحة.يتب ِّين مجموعات الحروف في خط الن�سخ.يعيد ترتيب الكلمات ليك ّون جم ًال.
يعيد ترتيب الجمل ليك ّون فقرة.يتب ِّين الفعل الم�ضارع المرفوع وعالمة �إعرابه.ي�ص ّرف الفعل الم�ضارع مع �ضمائر الغائب.يتب ِّين �ضمائر المخاطب للمذكر والم�ؤنَّث،-ي�صرف �ضمائر المخاطب مع الأ�سماء والفعل الم�ضارع.

�آلية التنفيذ

أحب جرياين:
� ّ

الق�صة على َّ
الطلبة ،وتلفت نظرهم �إلى محتوياته.
تعر�ض المع ِّلمة غالف َّال�س ّبورة.
ت�ساعدهم في قراءة عنوان الق�صة وتد ّونه على َّتطلب منهم الحديث عن جيرانهم.الق�صة مراعية نبرات ال�صوت الممثلة لمواقف ال�شخ�صيات فيها.
تقر�أ على �أ�سماعهم �أحداث َّالق�صة.
الق�صة تجري على ل�سان الحيوان ،وتعر�ض عليهم �صور حيوانات َّ
تب ِّين لهم �أن �أحداث َّالق�صة م ّرة ثانية من خالل جهاز الت�سجيل.
تدعوهم ل�سماع َّالق�صة.
توقف جهاز الت�سجيل عند ختام كل �صفحة لتب ِّين لهم الحدث والمكان والزمان وال�شخ�صيات في َّالق�صة.
الق�صة ،وتتيح لهم المجال للتعبير عن ر�أيهم في َّ
بعد االنتهاء من اال�ستماع ،تناق�شهم في َّتنتقل َّبالطلبة �إلى ح ّل الأ�سئلة المتعلقة بها.

الَ ْ�س ِئلَ ِة:
جيب َعنِ ْ أ
�أَ ْ�ست َِم ُعَ ،و�أُ ُ
1

�أَ ْق�ضَ َر ُ�أ ُع

حيح ِة
َح ْو َل َر ْم ِز الإِجا َب ِة َّ
ال�ص َ

للق�صة �أكثر من مرة.
ي�ستمع الطلبة َّال�س�ؤال وت�ساعد َّ
الطلبة في اختيار الإجابة ال�صحيحة� :شجار الجيران.
تقر�أ الجملة الأولى من ُّتطلب من ََّّ�ص وقراءتها م ّرات متع ِّددة.
الطلبة الداللة عليها في الن ّ
تحفّز طلبة �آخرين لقراءة ال�س�ؤال الثاني ،والثالث والرابع ....وتتيح لهم فر�صة اكت�شاف الحل ال�صحيح.الق�صة زمنياً والتع ّرف على المكان وال�شخ�صيات المت�ض ّمنة
ت�ستثمر جمل التدريب في بيان ت�سل�سل �أحداث َّالق�صة.
في َّ
الق�صة.
ت�ؤ ّكد قيمة التعاون والت�سامح الواردة في َّتلفت انتباه َّتجل�س قريباً من �شا�شة التلفازِّ /
ال�شجار ال يفيد /ماذا تفعلين
الطلبة �إلى الأنماط اللغوية :ال
ْ
�أمام جحري �أيتها الدجاجة؟ /تك َّلم بهدوء من ف�ضلك�/أعتذر لكم يا جيراني� ،أنا �أحتاج للهدوء /نحن
جيران /علينا �أن نت�شارك.
الحل� -1 :شجار الجيران -2 .ي�ؤذي العينين -3 .تلتقط الحبوب -4 .خارج جحره -5 .الجار.42
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2

ال ْ�س ِئلَ ِة
جيب َعنِ َْ أ
َ�أُ ْق َر ُ�أ ُ

للق�صة �أكثر من مرة.
توجه المع ِّلمة الطلبة لال�ستماع َّال�س�ؤال ومن طالب �آخر الإجابة عنه.
تك ِّلف طالباً بقراءة ّن�ص ُّ
وتوجهها.
ت�صحح الإجابات ِّ
 ِّتتيح لهم ح ّل التدريب كتاب ّياً في الجزء الفارغ من ال�صفحة.تختار مجموعة من َّالق�صة با�ستخدام جملها ومفرداتها.
الطلبة المميزين وت�ساعدهم ل�سرد َّ
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3

�أُ ِ
الح ُظ َو�أَ َت َح َّدثُ

ال�سعا َد ِة
ِ�س ُّر َّ
َت َح َّدثَ �أَ َح ُد ال َّر ّحا َل ِةَ ،وقا َلَ :ب ْينَما ُكن ُْت �أَ ْع ُب ُر
َب ْع َ
�ض ا ْل ُم ُد ِن الإِ ْفري ِق َّي ِةَ ،م َر ْرتُ ِبقَبيلَ ٍة َب َدتْ
لي بِدا ِئ َّي ًة في َم ْظ َهرِهاَ ،و َطري َق ِة َع ْي ِ�ش
�أَ ْفرا ِدها� ،إ ِّل �أَ َّن ُه ُم ْا�س َت ْق َبلوني ب َِحفا َو ٍة َتن ُُّم
ِال�سعا َد ِة َوالأَ ِ
مان.
َعنْ �شُ عور ِِه ْم ب َّ
تا َب َع ال َّر ّحا َل ُة َحدي َث ُهَ ،وقا َلُ :كن ُْت �أَ ْح ِم ُل
َب ْع َ
�ض ا ْل َح ْلوى َوا ْلفَوا ِك ِة ا ْل ُم َج َّف َف ِةَ ،و�أَ ْح َب ْب ُت
�أَنْ �أُ ِ
داع َب ُه ْمَ ،ج َم ْع ُت َ�أ ْطفا َل ا ْلقَبيلَ ِةَ ،و َو�ضَ ْع ُت
ما َمعي ِمنْ َح ْلوى َو َفوا ِك َه ُم َج َّف َف ٍة َف ْو َق
َ�صخْ َر ٍةَ ،و ُق ْل ُت َل ُه ْم� :إِنَّها ِمنْ نَ�صيبِ َمنْ
َي ِ�ص ُل �إِ َل ْيها �أَ َّو ًل.

تتيح المع ِّلمة وقتاً كافياً للطلبة لت� ُّأمل اللوحات الأربع.تعر�ض اللوحات واحدة بعد �أخرى على َّالطلبة وت�س�ألهم ع ّما ي�شاهدونه في كل لوحة.
تد ّون �إجابات َّال�س ّبورة وتناق�شهم فيها.
الطلبة على َّ
تمنح المع ِّلمة َّالطلبة وقتاً كافياً لمالحظة ال�صور والتعبير عنها والربط بينها ومحاولة ت�شكيل ق�صة.
تقر�أ المعلمة الق�صة �أكثر من مرة ،وتناق�ش الطلبة وتحاورهم في �أحداثها.وتوجه �أ�سئلة عليها ،من مثل :كم �شخ�صية في الحكاية؟ اذكرها� .إلى �أين اتّجه
تذ ِّكرهم بعنا�صر كل لوحة ِّالرحالة؟ ماذا كان يحمل معه؟ ماذا فعل بها؟ كيف ت�ص ّرف الأطفال؟ ما العبارة ا ّلتي ر ّددوها جميعاً؟ ما
موقف الرحالة تجاه ت�ص ّرف الأطفال؟ بماذا �أجابه زعيمهم؟
44

�أَ ْم َ�س َك ُك ُّل ِطف ٍْل ِب َي ِد زَمي ِل ِهَ ،و َر َك�ضوا َ�س ِو ًّيا،
ال�صخْ َر ِةَ ،و ِب َق ْب َ�ض ٍة ِ
واح َد ٍة
َو َت َح َّلقوا َح ْو َل َّ
�أَ ْم َ�سكوا بِا ْل َح ْلوى َوا ْلفَوا ِك ِه ا ْل ُم َج َّف َف ِة،
َو�صاحواَ :ل َق ْد ُفزْنا بِها َجمي ًعاُ ،ث َّم
قا�سموها ِب َف َر ٍح فيما َب ْي َن ُه ْم.
َت َ
ُد ِه َ�ش ال َّر ّحا َل ُة ِمنْ ُ�سلو ِك ِه ْمَ ،و ِع ْن َدما
ْاج َت َم َع ِبز ِ
َعيم ِه ْم ،قا َلَ :ك ْيفَ َيكونُ �أَ َح ُدنا
َ�سعي ًدا َوا ْلباقو َن ُت َع�سا ُء؟ �إِنَّنا ُن َر ّبي �أَ ْطفا َلنا
َعلى التَّ�سا ُم ِح َوالت ُ
َّوا�ض ِع َوالإيثارَِ ،و ِ�شعا ُرنا
«ن َْحنُ َو َل ْي َ�س �أَنا»َ ،وهذا ِ�س ُّر َ�سعا َد ِتنا.

الرحالة ،قبيلة بدائية ،بحفاوة ،تن ّم ،تح ّلقوا ،زعيمهم ،تع�ساء.
تف�سر لهم معنىّ :
 ّتب ِّين لهم القيم ا ّلتي تت�ض َّمنها الحكاية :الت�سامح والتوا�ضع والإيثار.َّ�ص المرافق للوحات وي�ستمع َّ
الطلبة �إليها بانتباه.
تقر�أ الن ّتذ ِّكر َّالطلبة ب�آداب المحادثة اال�ستماع ،وتك ِّلفهم �سرد حكاية» �س ّر ال�سعادة» بلغتهم.
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س َْ
األ َّو ُل
َّ
الد ْر ُ
1

ا ْلعاداتُ َوالتَّقالي ُد

�أَ ْق َر ُ أ�

َّ�ص ،وت�س�ألهم
توجه المع ِّلمة الطلبة لمالحظة ال�صورة المرافقة للن ّعن محتوياتها.
ال�س ّبورة
تربط بين ال�صورة وعنوان الدر�س ،وتد ّون العنوان على َّ(العادات والتقاليد).
تحفزهم ل�سرد التقاليد ا ّلتي يعرفونها عن �أهاليهم من حيث و�صفالأزياء ،والأغاني ال�شعبية.
تعر�ض لهم على جهاز الحا�سوب مقاطع مجهزة م�سبقاً عن عادات وتقاليد بع�ض ال�شعوب.َّ�ص �إلى وحدات قرائية وتقر�أها قراءة مع ّبرة تراعي فيها نبرات ال�صوت.
تجزّئ الن ّيقر�أ َّالطلبة جمل التدريب قراءة محاكاة حتى يتقنوا القراءة ب�شكل �صحيح.
تف�سر لهم الكلمات والتراكيب :العادات ،التقاليد� ،سلوك عفوي ،ممار�سات اجتماعية،
 ّتوجه بع�ض الأ�سئلة على كل فقرة لتنمية اال�ستيعاب.توجه ََّّ�ص لمزيد من الإتقان.
الطلبة لقراءة وحدات من الن ّ
َّ�ص :احترام عادات بالده وتقاليدها واالعتزاز بها.
 ت�ؤ ّكد المع ِّلمة القيم الإيجابية الواردة في الن ّ2

ال َ ْ�س ِئلَ ِة
جيب َعنِ ْ أ
�أُ ُ

تمهّد المع ِّلمة بتذكير َّالطلبة بما ورد في ال َّن ّ�ص من �أفكار.
تقر�أ ال َّن ّ�ص قراءة مع ّبرة ويقر�أ بعدها َّالطلبة المتميزون.
ت�ساعدهم في قراءة الأ�سئلة ،مع مراعاة التعبير �صوتياً عن نبرة اال�ستفهام.ال�س�ؤال وطالباً �آخر للإجابة عنه.
تك ِّلف طالباً بقراءة َُّّ�ص.
 ِّتوجه الإجابات بما يتوافق مع ما ورد في الن ّ
تحفّز بع�ض ََّّ�ص.
الطلبة لقراءة الإجابة من الن ّ
تطلب منهم تدوين الإجابة كتاب ّياً في المكان المخ�ص�ص لها.وتوجههم وت�ص ّوب الأخطاء وتعزِّز المجيدين.
تتابعهم با�ستمرار ِّ-تك ِّلفهم قراءة �إجاباتهم ا ّلتي كتبوها.
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�أَ ْق َر ُ�أ َو�أُ ِ
الح ُظ ا ْل َك ِل َم َة ا ْل ُملَ َّو َن َة

ال�س ّبورة وتبرز كلمة(حرارة) بلون مميز.
تد ّون المع ِّلمة الجمل الثالث على َّتقر�أ الجمل وير ِّدد بعدها َّالطلبة زمريا وفرد ّياً .
ت�س�ألهم عن الكلمة ا ّلتي تك ّررت في الجمل الثالث(حرارة).تب ِّين لهم �أن في اللغة العربية كلمات تت�شابه في لفظها وتختلف في معناها.تو�ضح لهم �أننا ال يمكن لنا تحديد معناها وحدها.
 ّتف�سر لهم �أن وجودها في جملة هو ا ّلذي ي�ساعدنا في معرفة المعنى المق�صود منها.
 ّتلفت انتباههم �إلى كلمة (حرارة) وتقر�أ الجملة الأولى والثانية.تحاورهم في ما فهموه من كلمة(حرارة) في الجملة الأولى والثانية.وتوجهها.
ت�ستقبل �إجاباتهم ِّتو�ضح لهم �أن معنى (حرارة) في الجملة الأولى تعني :ت�صفيقاً قوياً م�صحوباً بم�شاعر �إعجاب �صادقة،
 ّو�أنها تعني في الجملة الثانية :ال�سخونة ا ّلتي ت�صاحب غليان الماء .وفي الجملة الثالثة� :سخونة الج�سم
نتيجة الحركة �أو المر�ض.
تو�ضح مفهوم الم�شترك اللفظي من خالل كلمة (الخال) ،فهو مثال مح�سو�س(.ذهب ف�ؤاد �إلى بيت الخال/
 ّيز ّين وجه �سارة خال على خدها) :الخال� :أخو الأم /الخال :ال�شامة على الخد �أو في الوجه.
4

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

تعر�ض المع ِّلمة الكلمات(�أفراح/تت�شابه /عفوي /وحدة� /س�أل) و�أ�ضدادها(تختلف� /أتراح /تف ّرق� /أجاب/مق�صود) على بطاقات.
توزّع البطاقات على مجوعتين من َّالطلبة.
تو�ضح لهم �أن كل كلمة من الكلمات ا ّلتي معهم لها كلمة م�ضادة لها في المعنى.
 ّتب ِّين لهم مفهوم الأ�ضداد و�أنه لفظ جديد مختلف في �شكل حروفه يفيد عك�س المعنى.تطلب من طالب قراءة الكلمة ا ّلتي يحملها ليقر�أ طالب �آخر الكلمة الم�ضادة ا ّلتي يحملها.يقف َّالطلبة في �صفين متقابلين بحيث يقف الطالب ا ّلذي يحمل الكلمة في مواجهة الطالب ا ّلذي يحمل
الكلمة الم�ضادة لها.
يقر�أون الكلمات قراءة مع ّبرة مع النطق ال�صحيح للكلمات.تحفّز َّالطلبة على تبادل الأدوار.
تك ِّلف َّالطلبة و�صل الكلمة ب�ضدها كتاب ّياً ،ثم قراءتها مو�صولة.
-الحل� :أفراح� :أتراح ،تت�شابه :تختلف ،عفوي :مق�صود ،وحدة :تفرق� ،س�أل� :أجاب.
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ل ُ ا ْلفَرا َغ بِا ْل َك ِل َم ِة ا ْل ُم ِ
نا�س َب ِة
�أَ ْق َر ُ�أ و�أَ ْم َ أ

تمنح المع ِّلمة وقتاً كافياً للطلبة لت� ُّأمل الكلمات والجمل( .مفردات جديدة في الدر�س)الطلبة بعدها م ّرات متع ِّددة ،وتُ�شرك �أكبر عدد من َّ
تقر�أ الكلمات والجمل ،ويقر�أ َّالطلبة في القراءة.
تحل الجملة الأولى (العادات �سلوك عفوي فردي �أو جماعي ينتقل من جيل �إلى جيل) ب�صوت وا�ضح ومع ّبر.وتف�سر لهم مفهوم الجملة.
 ّتو�ضح لهم العالقة بين الكلمة المل َّونة وال�سياق المعنوي للجملةّ ،
وتوجههم نحو اختيار الكلمة المنا�سبة.
ت�ساعدهم في ح ّل الجملة الثانية (التقاليد ممار�سات اجتماعيةِّ )....تحفّز طالباً �آخر على ح ّل الجملة التالية باختيار الكلمة المنا�سبة.تك ِّلف َّالطلبة بح ّل بقية الجمل �شفو ّياً وكتاب ّياً باختيار الكلمة المنا�سبة.
تتابع َّالطلبة با�ستمرار وت�ص ّوبهم وتعزِّز المجيدين.
تطلب �إليهم قراء الجمل بعد ملء فراغاتها.ت�ؤ ّكد القيم الإيجابية :احترام عادات بلده وتقاليده. الحل -2 :ممار�سات ...المجتمع -3 .تختلف� -4 .أعتز -5 .الحا�سوب.6

الح ُظ ا ْل َك ِل ِ
�أُ ِ
مات ا ْل ُملَ َّو َن َةُ ،ث َّم �أَ ْق َر�أُ َو�أُ َم ِّي ُز �أَنْوا َع ال َّتنْوينِ

تذ ِّكرهم المع ِّلمة ب�أنواع التنوين ا ّلتي �سبق لهم تع ُّلمها.ال�س ّبورة كلمة (ف�ؤا ٌد ،ف�ؤاداً ،ف�ؤا ٍد) م�شكولة بالحركات الثالث (الفتح ،ال�ضم ،الك�سر).
تكتب على َّتطلب �إلى َّالطلبة نطق �صوت حرف الدال بح�سب الحركة المقترنة به مع ت�سميتها.
تو�ضح لهم �صوت الدال في كلمة ف�ؤاد بتنوين الك�سر والفتح وال�ضم ،وتطلب �إليهم الترديد خلفها.
 ّتعزِّز طريقة نطق �صوت الحرف بالتنوين.تلفت المع ِّلمة انتباه َّالطلبة �إلى ما يلي:
�أننا ننطق التنوين نوناً �ساكنة.�أن �شكل تنوين 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.تك ِّلف َّالطلبة ترديد التنوين معها في الكلمات المنونة في التدريب.
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�أَ ْق َر ُ�أ َو�أَ ْكت ُُب في ا ْل َج ْد َو ِل َك ِل ٍ
مات فيها

تقر�أ المع ِّلمة الجمل وير ِّدد َّالطلبة بعدها زمريا وفرد ّياً.
ال�س ّبورة.
تر�سم الجدول وعناوين حقوله على َّتب ِّين لهم المطلوب ملء الجدول به من �أ�شكال التنوين.ت�ساعد َّالطلبة في قراءة الجمل وتمييز الكلمات المنونة.
تطلب �إليهم ت�سمية نوع التنوين ،وكتابة الكلمة المنونة في الحقل الخا�ص بها.يقر�أ َّالطلبة الكلمات المنونة بح�سب الحقول الخا�صة ٍّ
بكل منها.
تتابع المع ِّلمة حلولهم وت�ص ِّوبهم وتعزِّز المجيدين.الحل :تنوين الفتح :قهوة ،عربية ،لذيذة ،متحفا.تنوين ال�ضم� :صور ،تذكارية ،قديمة ،جميلة.-تنوين الك�سر :تحف ،مطرزات ،تراثية� ،شعب.
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الفعل الم�ضارع:

ا ْل ِف ْع ُل ا ْل ُم�ضا ِر ُع ُك ُّل ِف ْعلٍ َي ُدلُّ َعلى َع َملٍ َي ْح ُدثُ
في ال َّز َمنِ ا ْل ِ
حا�ض ِر �أَ ِو ا ْل ُم ْ�س َت ْق َبلِ .

تو�ضح المع ِّلمة الفعل الم�ضارع.ا ْل ِف ْع ُل ا ْل ُم�ضا ِر ُع َي ْب َد ُ�أ ب ُِح ِ
تذ ِّكر ب�أفعال م�ضارعة �سبق لهم تع ُّلمها.روف َك ِل َم ِة َن�أْتي.
ا ْل ِف ْع ُل ا ْل ُم�ضا ِر ُع َم ْرفو ٌع َو َعال َم ُة َر ْف ِع ِه
يلعب.
تلعبُ ،
ألعبُ ،
نلعبُ � ،
ال�س ّبورةُ :
تد ّون على َّال�ض َّم ُة الظّ ِاه َر ُة َعلى � ِآخ ِر ِه.
َّ
تب ِّين لهم الزمن ا ّلذي يحدث فيهَ
ْ
ْ
ْ
ْ
َ
َنل َع ُب� ،أل َع ُب ،تل َع ُبَ ،يل َع ُب
اللعب(الزمن الحا�ضر �أو الم�ستقبل).
ت�س�ألهم عن العالمة المرافقة لآخر الفعلالم�ضارع (ال�ضمة).
تو�ضح لهم �أن ال�ضمة الظاهرة على �آخر الفعل الم�ضارع هي عالمة �إعرابه.
 ّال�س ّبورة( :فعل م�ضارع مرفوع بال�ضمة الظاهرة على �آخره) وير ِّدد معها َّ
الطلبة العبارة مرات متع ِّددة.
تكتب على َّتلفت انتباههم �إلى الحرف ا ّلذي يبد�أ به كل فعل م�ضارع ،وتب ِّين لهم �أنها مجموعة في كلمة(ن�أتي).تلعب).
ألعبُ /
تب ِّين لهم الفرق بين تذكير الفعل الم�ضارع وت�أنيثه من خالل (� ُ1

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

تعر�ض المع ِّلمة الكلمات المل َّونة على لوحة الجيوب.تقر�أ الكلمات والجمل ويقر�أ َّالطلبة بعدها زمريا وفرد ّياً.
تب ِّين لهم الحقول ا ّلتي يتك َّون منها الجدول.تعزِّز طالباً لح ّل الكلمة الأولى �شفو ّياً.تطلب منهم تف�سيراً الختيارهم الكلمة ا ّلتي �سي�ضعونها في الجدول.تك ِّلفهم ح ّل بقية الكلمات كتاب ّياً ،وقراءتها بم�شاركة �أكبر عدد من َّالطلبة.
 يقرا َّال حق ً
الطلبة الكلمات حق ً
ال ويذكرون ا�سم الحقل ا ّلذي تندرج فيه الكلمات.
ت�ستثمر الكلمات في التدريب على الإمالء المنظور.الحل :فعل م�ضارع� :أحتفل ،نقر�أ ،تزور ،يقلد. فعل ما�ض :زار ،ق ّلد ،احتفل ،قر�أ. -ا�سم :بالدي ،متحف� ،أفراح ،تقاليد.
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�أَ ْق َر ُ�أ َو�أَ�ضَ ُع دا ِئ َر ًة َح ْو َل ا ْل َك ِل َم ِة ا َّلتي َت ُد ُّل َعلى ِف ْع ٍل ُم�ضا ِر ٍع

َّ�ص قراءة مع ّبرة وب�صوت م�سموع ،وير ِّدد َّ
الطلبة بعدها زمريا وفرد ّياً.
تقر�أ المع ِّلمة الن َّّ�ص يت�ض ّمن �أفع ً
اال م�ضارعة.
 ّتو�ضح له �أن هذا الن ّ
تب ِّين لهم �أن المطلوب هو و�ضع الدائرة على الفعل الم�ضارع فقط.تذ ِّكركم من خالل ح ّل (تتح ّدثَ ال�شعوب )...بالعالمات ال ّدا َّلة على الفعل الم�ضارع.َّ�ص.
تحفّزهم على ا�ستخراج بقية الأفعال الم�ضارعة من الن ّتناق�شهم في العالمة ال ّدا َّلة على كل فعل منها.تتابعهم وت�ص ِّوب �أخطاءهم وتعزِّز المجيدين.الحل :تتحدث ،تتميز ،ت�شترك.3

�أَ ْق َر ُ�أ َو�أُ ْعر ُِب ا ْل َك ِل ِ
مات ا ْل ُملَ َّو َن َة َكما في ا ْل ِم ِ
ثال

ال�س ّبورة مع تمييز الفعل الم�ضارع بالألوان.
تد ِّون المثال على َّتقر�أ المثال وير ِّدد َّالطلبة بعدها.
وتوجه �إجاباتهم.
تناق�شهم في ت�صنيف الكلمات المل َّونةِّ ،تف�سر لهم تعبير :مرفوع بال�ضمة الظاهرة على �آخره ،من خالل تذكيرهم بالحركات و�أنواعها.
 ّتحفِّزهم على �إعراب بقية الأفعال الم�ضارعة اقتدا ًء بالمثال.-تحر�ص على �أن يلفظوا تعبير :مرفوع بال�ضمة الظاهرة على �آخره.
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ل ُ ا ْلفَرا َغ ب َِ�ضمي ِر ا ْلغا ِئبِ ا ْل ُم ِ
نا�سبِ َكما في ا ْل ِم ِ
ثال
�أَ ْم َ أ

تعر�ض المع ِّلمة �ضمائر الغائب (هو ،هما ،هم،هي ،هما ،هنّ ) على لوحة الجيوب.
الن ا ْل َحلْوى في ا ْل ِ
ُهما �أَ َكال ا ْل َحلْوى في ا ْل ِ
ُهما َي�أْ ُك ِ
عيد.
عيد.
تعر�ض على لوحة جيوب �أخرى :هو �أكل الحلوىُهم َي ْ�أ ُكلو َن ا ْل َحلْوى في ا ْل ِ
ُهم �أَ َكلوا ا ْل َحلْوى في ا ْل ِ
عيد.
عيد.
في العيد /هو ي�أكل الحلوى في العيد.
َ
ْ
هي َت�أ ُك ُل ا ْل َحلْوى في ا ْل ِ
هي �أ َكلَ ِت ا ْل َحلْوى في ا ْل ِ
عيد.
عيد.
َ
َ
تب ِّين لهم �أن ال�ضمائر في اللوحة الأولى تدلعلى غائب مذكر لذلك قلنا :هو.
الن ا ْل َحلْوى في ا ْل ِ
ُهما �أَ َكلَتا ا ْل َحلْوى في ا ْل ِ
ُهما َت ْ�أ ُك ِ
عيد.
عيد.
تذ ِّكرهم بالفعل الما�ضي والفعل الم�ضارع،ُهنَ َت ْ�أ ُكلْنَ ا ْل َحلْوى في ا ْل ِ
ُهنَ �أَ َكلْنَ ا ْل َحلْوى في ا ْل ِ
عيد.
عيد.
وبالمفرد والمثنّى والجمع.
تر�شدهم �إلى التفريق بين الما�ضي والم�ضارع ،والمفرد والمثنّى والجمع من خالل �أمثلة تعر�ضها فيلوحة الجيوب.
تلفت نظرهم �إلى تاء ال َّت�أنيث ال�ساكنة في الفعل الما�ضي ،و�إلى واو الجماعة.ير ِّدد َّالطلبة :هو �ضمير غائب للمفرد المذ َّكر ،هما �ضمير غائب للمثنى المذ َّكر والم�ؤنَّث ....وهكذا حتى
ا�ستيفاء كل ال�ضمائر.
� .......................أَ َك َل ا ْل َحلْوى في ا ْل ِ
ُه َو
عيد.
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َ .......................ي ْ�أ ُك ُل ا ْل َحلْوى في ا ْل ِ
ُه َو
عيد.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ل ُ ا ْلفَرا َغ بِا ْل ِف ْع ِل ا ْل ُم ِ
نا�سبِ
�أَ ْق َر ُ�أ َو�أَ ْم َ أ

تد ّون المع ِّلمة المثال :هو اعت ّز بتقاليد بالده.ت�ستثمر ما �سبق في تذكيرهم باال�سم المذ َّكروالم�ؤنَّث ،والمفرد والمثنّى والجمع.
ُه َو يفتخر ِبت ِ
َقاليد بِال ِد ِه،
تب ِّين لهم �ضرورة االنتباه �إلى العالقة بين الفعلُه ْم َي ْل َب�سو َن َمالب َِ�س تُرا ِث َّيةً،
وال�ضمير من حيث التَّذكير وال َّت�أنيث ،والمفرد
والمثنّى والجمع.
ُه ْم لب�سوا َمالب َِ�س تُرا ِث َّيةً،
تحفّزهم على ذكر �ضمائر الغائب وفيما تُ�ستخدم.تك ِّلفهم �شفو ّياً ملء الفراغات.
توجههم نحو كتابة الح ّل في المكان المخ�ص�ص.
 ِّالطلبة الحل ،وتُ�شرك �أكبر عدد ممكن من َّ
يقر�أ َّالطلبة.
وتوجههم وتعزِّز المجيدين.
تتابعهم ِّ1

2

ُه َو ْاع َت ّز ِبت ِ
َقاليد بِال ِد ِه،
........................

3

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

ِ ........................بت ِ
َقاليد بِال ِدها.
َو ِه َي اعتزت
َو ِه َي َتفْخَ ُر ِبت ِ
َقاليد بِال ِدها.
َو ُهنَّ يلب�سن
َ ........................مالب َِ�س تُرا ِث َّيةً.
َو ُهنَّ َلب ِْ�سنَ َمالب َِ�س تُرا ِث َّيةً.

6

�أَ ْق َر ُ�أ َو�أُ َ�صنِّفُ الأَ ْفعا َل التّا ِل َي َة في ا ْل َج ْد َو ِل

تذ ِّكرهم المع ِّلمة بالفعل الم�ضارع من خاللالأمثلة :ي�ستقبل ،ت�ستقبل ،وتذ ِّكرهم بالمفرد تَخْ َت ِلفانِ
ُي ْح ِ�سنانِ ت َْ�س َت ْق ِبلْنَ ت ُْح ِ�سنُ
والمثنّى والجمع ،تذكيراً وت�أنيثاً.
َيخْ َت ِلفانِ
ُي ْح ِ�سنو َن ت َْ�س َت ْق ِب ُل
َي ْ�س َت ْق ِب ُل
ت�ستدعي ذاكرتهم لذكر �ضمائر الغائب ،وتد ّونهاُم َثنّى
ُم ْف َرد
ال�س ّبورة ،وتطلب من َّ
الطلبة قراءتها ،ثم
ُم�ؤَنَّث
ُم َذكَّر
ُم�ؤَنَّث
ُم َذكَّر
على َّ
تمحوها.
يح�سن تح�سن يح�سنان تح�سنان
تو�ضح لهم العنا�صر ا ّلتي ي�شتمل عليها الجدول.
 ّي�ستقبل ت�ستقبل ي�ستقبالن ت�ستقبالن
يختلف تختلف يختلفان تختلفان
تب ِّين لهم العالقة بين �صيغة كلمات التدريبو�ضمائر الغائب.
تو�ضح لهم طريقة معرفة ح ّل الفعل(ي�ستقبلون)
 ّوال�ضمير العائد عليه(هم).
ال�س ّبورة جملة :هم ي�ستقبلون ،وتحاورهم فيها ،ثم تحذف ال�ضمير.
تد ّون على َّتحفّز طالباً �آخر على ح ّل ُيح�سن ،بو�ضع ال�ضمير :هو.وتف�سره لهم.
تلفت انتباههم �إلى الح ّل ّتك ِّلفهم ح ّل بقية الأفعال �شفو ّياً ،ثم كتاب ّياً.تتابعهم با�ستمرار ،وتطلب �إليهم قراءة الأفعال بح�سب مواقعها من الجدول.َي ْ�س َت ْقبِلو َن
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ُي ْح ِ�سنُ

تَخْ َت ِلفْنَ

َي ْ�س َت ْقبِالنِ

تَخْ َت ِلفُ
َيخْ َت ِلفو َن

ت ُْح ِ�سنَّ
ت َْ�س َت ْقبِالنِ

ت ُْح ِ�سنانِ
ُم َذكَّر

َج ْمع

َيخْ َت ِلفُ
ُم�ؤَنَّث

يح�سنون تح�سنّ
ي�ستقبلون ت�ستقبلن
يختلفون تختلفن

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

تمنح المع ِّلمة وقتاً كافياً للطلبة لت� ُّأمل الكلمات والجمل.الطلبة بعدها م ّرات متع ِّددة ،وتُ�شرك �أكبر عدد من َّ
تقر�أ الكلمات والجمل ،ويقر�أ َّالطلبة في القراءة.
تملأ الفراغ الأول(تتم�سك) وتب ِّين لهم �أنه ٌفعل م�ضارع.
تو�ضح له ما العالقة بين الكلمة المل َّونة وال�سياق المعنوي لجمل الفقرة.
 ّوتوجههم نحو اختيار الكلمة المنا�سبة لل�سياق.
ت�ساعدهم في ح ّل الفراغ الثاني(ويمار�س) ِّتحفّز طالباً �آخر على ح ّل الفراغ التالي باختيار الكلمة المنا�سبة.تك ِّلف َّالطلبة بح ّل بقية الفراغات في الفقرة باختيار الكلمة المنا�سبة.
تتابع َّالطلبة با�ستمرار وت�ص ّوبهم وتعزِّز المجيدين - .ت�ساعدهم في قراءة الفقرة بعد ملء فراغاتها.
ُ
يرح ُب).
توجه انتباههم �إلى ورود الفعل الم�ضارع مرفوعاً:
 ِّيحب /ال ِّ
تتم�سك ،ومن�صوباً ب�أ ْن(�أ ْن ي�أك َل) ومقترناً بال النافية(ال ُّ
 الحل :تتم�سك ،...يمار�س ،...ي�أكل ،...يحب. ...53

س ّ
الثاني
َّ
الد ْر ُ
1

التَّ�سا ُم ُح

�أَ ْق َر ُ أ�

تم ِّهد المع ِّلمة للدر�س بتوجيه َّالطلبة لت� ُّأمل ال�صورة وو�صف محتوياتها.
ت�س�ألهم :كم �شخ�صاً في ال�صورة؟ ماذا ا ّلذي تتوقعه قد حدث للفتاة ا ّلتيعلى الأر�ض؟ هل هو خط�أ مق�صود �أم غير مق�صود؟ كيف عرفت.
ال�س ّبورة.
تربط بين ال�صورة وعنوان الدر�س ،وتد ّون العنوان على َّت�سرد على �أ�سماعهم حكاية من الحياة اليومية تتع ّلق بالت�سامح بين�سائق و�أحد الم�شاة مثال.
َّ�ص �إلى وحدات قرائية وتقر�أها قراءة مع ّبرة تراعي فيها نبرات
تجزّئ الن ّال�صوت.
الطلبة جمل التدريب قراءة محاكاة حتى يتقنوا القراءة ب�شكل �صحيح ،وتُ�شرك �أكبر عدد من َّ
يقر�أ َّالطلبة
في القراءة.
توجه ََّّ�ص لمزيد من الإتقان.
الطلبة لقراءة وحدات من الن ّ
تلفت انتباه َّمت� /أعتذ ُر لم
وقعت ،ت�أ َّل ْ
الطلبة �إلى الأنماط اللغوية :ه ّيا اعتذري ل�سارة� /أنْ �أنتب َه� /أنْ �أكونَْ /
إيذاءكِ � /
�أق�ص ْد � ِ
أنت �آلمتني.
َّ�ص :الت�سامح.
 ت�ؤ ّكد القيم الإيجابية الواردة في الن ّ1
2

ال َ ْ�س ِئلَ ِة
جيب َعنِ ْ أ
َ�أُ ْق َر ُ�أ ُ

تم ّهد المع ِّلمة بتذكير ََّّ�ص من �أفكار.
الطلبة بما ورد في الن ّ
َّ�ص قراءة مع ّبرة ويقر�أ بعدها َّ
الطلبة المتميزون.
تقر�أ الن ّت�ساعدهم في قراءة الأ�سئلة ،مع مراعاة التعبير �صوتياً عن نبرة اال�ستفهام.ال�س�ؤال وطالباً �آخر للإجابة عنه.
تك ِّلف طالباً بقراءة ُّال�س�ؤال عند �صياغة الإجابة.
تذ ِّكرهم بت�ضمين جزء من َُّّ�ص.
 ِّتوجه الإجابات بما يتوافق مع ما ورد في الن ّ
تطلب منهم تدوين الإجابة كتاب ّياً في المكان المخ�ص�ص لها.وتوجههم وت�ص ّوب الأخطاء وتعزِّز المجيدين.
تتابعهم با�ستمرار َِّّ�ص.
تك ِّلفهم قراءة �إجاباتهم ا ّلتي كتبوها ومقارنتها بما ورد في الن ّ54

3

�أَ ْق َر ُ�أ َو�أَ ِ�ص ُل َب ْينَ ا ْل َك ِل َم ِة َوما ُيقا ِر ُبها في ا ْل َم ْعنى

تعر�ض المع ِّلمة الكلمات وما يقاربها في المعنى على بطاقات(.كلمات الدر�س الجديدة)توزّع البطاقات على َّالطلبة.
تو�ضح لهم �أن كل كلمة من الكلمات ا ّلتي معهم لها كلمة تقاربها في المعنى.
 ّتب ِّين لهم مفهوم الترادف ب�أنه التعبير عن المعنى الواحد ب�أكثر من لفظ دون حدوث لب�س(داللة كلمتين�أو �أكثر على معنى واحد).
تطلب من طالب قراءة الكلمة ا ّلتي يحملها ليقر�أ طالب �آخر الكلمة المرادفة ا ّلتي يحملها.يقف َّالطلبة في �صفين متقابلين بحيث يقف الطالب ا ّلذي يحمل الكلمة في مواجهة الطالب ا ّلذي يحمل
الكلمة المرادفة لها.
يقر�أون الكلمات قراءة مع ّبرة مع النطق ال�صحيح للكلمات.تحفّز َّالطلبة على تبادل الأدوار.
الحل� :أ�سامح� :أعفو ،ي�شعر :يح�س ،ي�سعدني :يفرحني ،ت�ألمت :توجعت.4

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

تما�سك) و�أ�ضدادها(يخ�سر ،ن�سيان ،تفكُّك ،العقاب،
تعر�ض المع ِّلمة الكلمات(تذ ُّكر ،يك�سب ،الثواب ،الإ�ساءةُ ،الإح�سان) على بطاقات ،وتقر�أها وير ِّدد َّ
الطلبة خلفها.
توزّع البطاقات على َّالطلبة.
تو�ضح لهم �أن كل كلمة من الكلمات ا ّلتي معهم لها كلمة م�ضادة لها في المعنى.
 ّتب ِّين لهم مفهوم الأ�ضداد و�أنه لفظ جديد ي�أتي للتعبير عن عك�س المعنى.تطلب من طالب قراءة الكلمة ا ّلتي يحملها ليقر�أ طالب �آخر الكلمة الم�ضادة ا ّلتي يحملها.يقف َّالطلبة في �صفين متقابلين بحيث يقف الطالب ا ّلذي يحمل الكلمة في مواجهة الطالب ا ّلذي يحمل
الكلمة الم�ضادة لها.
يقر�أون الكلمات قراءة مع ّبرة مع النطق ال�صحيح للكلمات.تحفّز َّالطلبة على تبادل الأدوار.
تك ِّلف َّالطلبة و�صل الكلمة ب�ضدها كتاب ّياً.
 الحل :تذكر :ن�سيان ،يك�سب :يخ�سر ،الثواب :العقاب ،الإ�ساءة :الإح�سان.55

5

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

تمنح المع ِّلمة وقتاً كافياً للطلبة لت� ُّأمل الكلمات والجمل.الطلبة بعدها م ّرات متع ِّددة ،وتُ�شرك �أكبر عدد من َّ
تقر�أ الكلمات والجمل،ويقر�أ َّالطلبة في القراءة.
تملأ الفراغ الأول (الت�أنّي ،العجلة) وتب ِّين لهم �أن الكلمتين مت�ضادتين.تو�ضح لهم العالقة بين الكلمة المل َّونة وال�سياق المعنوي للجملة.
 ّوتوجههم نحو اختيار الكلمة المنا�سبة لل�سياق.
ت�ساعدهم في ح ّل الفراغ الثانيِّ ،تحفّز طالباً �آخر على ح ّل الفراغ التالي باختيار الكلمة المنا�سبة.تك ِّلف َّالطلبة بح ّل بقية الفراغات في الفقرة باختيار الكلمة المنا�سبة.
تتابع َّالطلبة با�ستمرار وت�ص ّوبهم وتعزِّز المجيدين.
ت�ساعدهم في قراءة الجمل بعد ملء فراغاتها.ت�ؤ ِّكد القيم الإيجابية ا ّلتي تت�ض َّمنها الجمل.الحل -1 :الت�أني ..العجلة� -2 ..أ�سامح� ...أخطاء -3 ..الت�سامح ...الإ�ساءة..6

الح ُظ ا ْل َك ِل ِ
�أُ ِ
ْتوح ِة َوا ْل َم ْر َ
بوط ِة
مات ا ْل ُملَ َّو َن َةُ ،ث َّم �أَ ْق َر�أُ َو�أُ َم ِّي ُز َب ْينَ التّا ِء ا ْل َمف َ

َّ�ص قراءة مع ِّبرة وب�صوت وا�ضح وم�سموع ،وير ِّدد َّ
الطلبة بعدها.
تقر�أ المع ِّلمة الن ّتراجع حرفي التاء المفتوحة والتاء المربوطة مع َّالطلبة من حيث ال�شكل وال�صوت من خالل الكلمات:
ذهبت ،معتذرة ،فرغت� ،ساعدت ،البيت).
(عادت� ،سارة ،المدر�سة ،خرجت ،فوقعت ،واتَّ�سختْ ،
توجههم لقراءة الكلمات ا ّلتي تحتوي على التاء المفتوحة والمربوطة.
 ِّتو�ضح لهم الفرق بينهما في ال�شكل وال�صوت.
 ّتطلب �إليهم نطقها.تك ِّلفهم ت�صنيف الكلمات في الجدول المخ�ص�ص �إلى �أ�سماء و�أفعال.ت�ساعدهم في التمييز بين تاء ال َّت�أنيث ال�ساكنة في الأفعال الما�ضية ،والتاء في كلمة(البيت).يقر�أ ََّّ�ص مع االنتباه �إلى التمييز بين التاء المربوطة والتاء المفتوحة.
الطلبة الن ّ
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7

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

تعر�ض المع ِّلمة الجمل على َّالطلبة في بطاقات.
تقر�أ الجمل قراءة مع ّبرة وب�صوت م�سموع وير ِّدد َّالطلبة بعدها.
تلفت انتباههم �إلى الكلمات( :جل�ست ،ت�أملت ،قدرة ،زارت ،الأهرامات ،التقطت� ،صورة ،تذكارية ،وجبة،العادات ،ال�صحية ،الجيدة ،اجتهدت ،الدرا�سة ،انتقلت ،مرحلة) ،وتك ِّلفهم قراءتها.
تناق�شهم في هذه الكلمات وفيما ُّتدل عليه.
ت�ساعدهم في ت�صنيفها �إلى تاء مفتوحة ومربوطة.يكتبون الح ّل في المكان المخ�ص�ص في الجدول. الحل :تاء مفتوحة :زارت ،الأهرامات ،التقطت ،العادات ،اجتهدت ،انتقلت. -تاء مربوطة� :صورة ،تذكارية ،وجبة ،ال�صحية ،الدرا�سة ،مرحلة.
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�ضَ ما ِئ ُر ا ْل ُم َ
خاطب

تعر�ض المع ِّلمة بطاقات �ضمائر المخاطب (� ِأنت� ،أنتما،
�أنتنَّ � ،أنتَ � ،أنتما� ،أنتم).
تعر�ض بطاقات الجمل :بنت مت�سامحة /بنتانمت�سامحتان /طالبات مت�سامحات.
�أَنْتَ َ :و َل ٌد ُمت ِ
َ�سام ٌح.
ِل ْل ُم َذكَّر
تب ِّين لهم �أن ال�ضمائر � ِأنت �أنتما� ،أنتنَّ تدل على مخاطب
	�أَ ْنتُماَ :ولَدانِ ُمت ِ
َ�سامحانِ .
م�ؤنّث لذلك قلناِ � :
أنت.
	�أَ ْن ُت ْم� :أَ ْوال ٌد ُمت ِ
َ�سامحونَ.
تذ ِّكرهم بالمفرد والمثنّى والجمع.تر�شدهم �إلى التفريق بين المفرد والمثنّى والجمع منخالل :بنت مت�سامحة /بنتان مت�سامحتان /بنات مت�سامحات.
تح ّل الجملة المثالِ �( :أنت بنت مت�سامحة) وتحاور َّ
الطلبة فيها.
تو�ضح لهم �إ�سناد �ضمير المخاطب للمثنى والجمع الم�ؤنَّث ،وكذلك المفرد والمثنّى
بالطريقة نف�سها ّوالجمع المذ َّكر.
الطلبةِ � :
ير ِّدد َّأنت �ضمير مخاطب للمفرد الم�ؤنَّث� ،أنتما �ضمير مخاطب للمثنى الم�ؤنَّث ....وهكذا حتى
ا�ستيفاء كل ال�ضمائر للم�ؤنث والمذ َّكر.
تلفت انتباههم �أن �ضمير المخاطب(�أنتما) ي�ستخدم للمثنى الم�ؤنَّث والمذ َّكر على ال�سواء.ِل ْل ُم�ؤَنَّث

1

ُم ْف َرد� :أَن ِْتِ :بنْتٌ ُمت ِ
َ�سام َح ٌة.
ُم َثنّى� :أَ ْنتُماِ :بنْتانِ ُمت ِ
َ�سام َحتانِ .
َج ْمع�َ :أ ْنتُنَّ َ :بناتٌ ُمت ِ
َ�سامحاتٌ .

ل ُ ا ْلفَرا َغ َكما في ا ْل ِم ِ
ثال
�أَ ْم َ أ
1

�أَنْتَ
ُ ........................متَعاوِنٌ َو ُم َهذ ٌَّب

َو �أَن ِْت
ُ ........................متَعا ِو َن ٌة َو ُم َه َّذ َب ٌة.

تد ّون المع ِّلمة المثال� :أنت متعاون ومهذب/َتان َو ُم َهذ ِ
َّبان َو �أنتما ُمتَعا ِون ِ
ِنان َو ُم َهذ ِ
� 2أنتما ُمتَعاو ِ
َّبتان.
ال�س ّبورة.
�أنت متعاونة ومهذبة ،على َّ
ت�ستثمر ما �سبق في تذكيرهم باال�سم بالمذ َّكر � 3أنتم ُمتَعاوِنو َن َو ُم َهذَّبو َن َو �أنتن ُمتَعاوِناتٌ َو ُم َهذَّباتٌ .والم�ؤنَّث ،والمفرد والمثنّى والجمع.
َو �أنتَ ُم ْج َت ِه َد ٌة َون َ
� 4أنتَ ُم ْج َت ِه ٌد َون ٌ
َ�شيط ٌة.
َ�شيط
َ�شيطان َو �أنتما مجتهدتان َون َ
َ�شيط ِ
ِ
تان.
تب ِّين لهم �أ َّن ال�ضمير (�أنتما) ي�ستخدم في � 5أنتما مجتهدان َونالداللة على اال�سم المثنّى الم�ؤنَّث والمثنّى
� 6أنتم ُم ْج َتهِدو َن َون�شيطون َو �أنتن ُم ْج َتهِداتٌ َو ن�شيطات .
المذ َّكر على ال�سواء.
تحفّزهم على ذكر �ضمائر المخاطب وفيما تُ�ستخدم.تك ِّلفهم �شفو ّياً ملء الفراغات بال�ضمير المنا�سب وت�سميته(�ضمير مخاطب للمثنى الم�ؤنَّث /المذ َّكر.)....توجههم نحو كتابة الح ّل في المكان المخ�ص�ص.
 ِّتو�ضح لهم �أن هذه ال�ضمائر في هذا التمرين تُ�ستخدم مع الأ�سماء(متعاون ،مهذب).
 ّالطلبة الحل ،وتُ�شرك �أكبر عدد ممكن من َّ
يقر�أ َّالطلبة.
وتوجههم وتعزِّز المجيدين.
تتابعهم ِّ58
........................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2

خاطبِ ا ْل ُم ِ
ل ُ ا ْلفَرا َغ ب َِ�ضمي ِر ا ْل ُم َ
نا�سبِ َكما في ا ْل ِم ِ
�أَ ْم َ أ
ثال

تتبع المع ِّلمة الخطوات ال�سابقة نف�سها ،مع مراعاة:تنبيه َّالطلبة �إلى ا�ستخدام �ضمائر المخاطب نف�سها لكن ت�ستخدم في هذه الجمل مع الفعل.
ومناق�شتهم في الفعل الم�ضارع وتبيان طريقة تثنيته وجمعه ،وعالقته بالتَّذكير وال َّت�أنيث.تك ِّلفهم حل التدريب �شفو ّياً ثم كتاب ّياً.وتوجه حلولهم ،وت�صوب المخطئين وتعزِّز المجيدين.
تتابعهم ِّتك ِّلفهم قراء حلولهم وت�شرك �أكبر عدد ممكن من َّالطلبة.
� -3أنتم �أنتن
		
الحل� -2 :أنتما �أنتما3

�أَ ْق َر ُ�أ َو�أُ َح ِّو ُل إِ�لى ا ْل ُم َثنّى َوا ْل َج ْم ِعَ ،و�أُ َغ ِّي ُر ما َي ْل َز ُم

تطلب منهم المع ِّلمة ذكر �ضمائر المخاطب.ال�صبا ِح.
تذ ِّكرهم ب�أفعال م�ضارعة �سبق لهم تع ُّلمها وتد ّونهاُم َثنّى �أَ ْنتُما تنار�سان رِيا�ضَ َة َّ
�أَنْتَ تُمار ُِ�س رِيا�ضَ َة
ال�س ّبورة.
على َّ
ال�صبا ِح.
ال�صبا ِح.
َّ
َج ْمع �أنتم تمار�سون رِيا�ضَ َة َّ
تب ِّين لهم ا�ستخدام �ضمير المخاطب مع اال�سمأنتما
�
َ
ِ
َ
ِيا�ضَ
ال�صبا ِح.
ة
ر
ِ�سان
ر
ُما
ت
ّى
ن
ث
م
�أَن ِْت تُمارِ�سينَ رِيا�ضَ َة ُ
َّ
ومع الفعل الم�ضارع من خالل الأمثلة ا ّلتي وردت
في التدريبات ال�سابقة.
ال�صبا ِح.
ال�صبا ِح.
َّ
َج ْمع �أَ ْنتُنَّ تمار�سن رِيا�ضَ َة َّ
توجههم نحو تثنية الفعل الم�ضارع :تمار�س،
 ُِّم َثنّى �أنتما تتبعان ال َّت ْع ِ
ليمات.
تمار�سان.
�أَنْتَ َت َّت ِب ُع ال َّت ْع ِ
ليمات.
َج ْمع �أنتم تتبعون ال َّت ْع ِ
ليمات.
ت�ساعدهم في حل الجملة الأولى(�أنت تمار�سريا�ضة ال�صباح� /أنتما تمار�سان ريا�ضة ال�صباح/
ُم َثنّى �أنتما تتبعان ال َّت ْع ِ
ليمات.
�أنتم تمار�سون ريا�ضة ال�صباح)
�أَن ِْت َت َّتبِعينَ ال َّت ْع ِ
ليمات.
َج ْمع �أنتن تتبعن ال َّت ْع ِ
ليمات.
تك ِّلفهم تحويلها �إلى المفرد والمثنّى والجمعالم�ؤنَّث.
تلفت انتباههم �إلى التغيرات ا ّلتي طر�أت الجملة و�أنها طر�أت على الفعل الختالف ال�ضمير وداللته.وتوجههم.
توجههم �إلى حل بقية التدريب ،وتتابعهم با�ستمرار ِّ
 ِّ......................

1

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

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

2

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

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

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

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

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

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

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

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

......................
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4
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خَ ُّط الن َّْ�س ِخ
َم ْجموعاتُ ا ْل ُح ِ
روف َوت َُ�س ّمى ُك ُّل
ِا�س ِم ا ْل َح ْر ِف ا َّلذي تَ�شْ َتر ُِك
َم ْجمو َع ٍة ب ْ
فيها ب َِطري َق ِة ا ْل ِكتا َب ِة.
تعر�ض المع ِّلمة مجموعة الحروف العربية على لوحة الجيوب.تتيح للطلبة وقتاً كافياً لمالحظتها.تب ِّين لهم طريقة كتابتها بخط الن�سخ.الطلبة وتخ�ص�ص وقتاً لمناق�شتها مع َّ
تعر�ض كل مجموعة �أمام َّالطلبة لبيان خ�صائ�ص كتابة حروف ك ّل
مجموعة.
تو�ضح لهم موقع كتابة كل حرف من ال�سطر.
 ّث ّم تب ِّين حجم امتدادات كل حرف.تك ِّلفهم الكتابة على النقاط مع مراعاة الجل�سة ال�صحيحة وطريقة �إم�ساك القلم والكتابة بهدوء.تطلب منهم تهجئة الحرف في �أثناء كتابته.-تتابعهم با�ستمرار وت�ص ِّوبهم نحو الكتابة ال�صحيحة.

� 11أَ ْكت ُُب بِخَ ٍّط َج ٍ
ميل
تعر�ض العبارات على لوحة مك ّبرة.تقر�أ المع ِّلمة العبارات المكتوبة في الكرا�س ،ويقر�أ بعدها َّالطلبة زمريا وفرد ّياً.
تف�سر لهم داللة العبارة ومعناها.
 ّال�س ّبورة الكلمة الأولى(الت�سامح) وتلفت انتباههم �إلى موقع حروفها من ال�سطر وحجم امتداد
تكتب عبى َّالحرف.
تكليفهم بكتابة النموذج وتقليده بدقة مع المحافظة على النظافة.وتوجههم.
تتابعهم ِّ-تك ِّلفهم قراءة ما كتبوه.
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2

تيب ا ْل َك ِل ِ
مات
�أُعي ُد َت ْر َ

ت�ساعد المع ِّلمة َّالطلبة في قراءة كلمات تع ّلموها �سابقاً.
تطلب �إليهم قراءة الكلمات في حال كونها غير مرتَّبة ،وتدير نقا�شاً حول معناها غير مرتَّبة ،وت�س�أل :منمعنى مفيداً؟
يرتِّب لنا هذه الكلمات لتعطينا ً
ت�ستقبل �إجابات َّوتوجهها.
الطلبة ِّ
ترتّب �أمامهم كلمات الجملة الأولى( :التقاليد ممار�سات اجتماعية نكت�سبها من المجتمع). الجملة الثانية( :المت�سامح يك�سب محبة النا�س وثقتهم).تو�ضح لهم الفرق بين الجملة وهي غير مرتَّبة وفي حال ترتيب كلماتها.
 ّتطلب �إليهم ترتيب بقية كلمات التدريب وكتابتها في المكان المخ�ص�ص.يقر�أ َّالطلبة الجمل مرتَّبة زمريا وفرد ّياً.
ت�ؤ ِّكد المع ِّلمة القيم الإيجابية.3

تيب ا ْل ُج َملِ ِ أل ُ َك ِّو َن ف ِ ْق َر ًة
�أُعي ُد َت ْر َ
َفقا َل :ال َتق ِْط ِف الأَزْها َر.
كا َن ُف�ؤا ٌد َم َع �أُ ْ�س َر ِت ِه في َحدي َق ِة الأَطْ فالِ .
َر َّد ِّ
الط ْف ُل�َ :أ ْعت َِذ ُر�َ ،أنا � ِآ�سفٌ .
َر�أى ِطف ًْل َي ْع َبثُ ِب�أَزْها ِر ا ْل َحدي َق ِة َو َيق ِْطفُها.
َفه َِي في ا ْل َحدي َق ِة �أَ ْج َم ُل ِمنْها في َي ِد َك.
كا َن ُف�ؤا ٌد َم َع ُ�أ ْ�س َر ِت ِه في َحدي َق ِة ا َلأطْ فالِ .

تمنح المع ِّلمة َّالطلبة وقتاً كافياً لت� ُّأمل الجمل
الخم�س.
1
تقر�أ الجمل ب�صوت مع ّبر وم�سموع ،وير ِّدد َّ5
الطلبة
بعدها زمريا وفرد ّياً.
2
تك ِّلف عدداً من َّالطلبة قراءة الجمل قراءة
4
�صحيحة بالحركات.
تن ّبههم �إلى مراعاة ت�سل�سل الفكرة عند �إجراءَر�أى ِطف ًْل َي ْع َبثُ ِب�أَزْها ِر ا ْل َحدي َق ِة َو َيق ِْطفُها.
الترتيب.
َفقا َل :ال َتق ِْط ِف الأَزْها َر.
توزّع َّالطلبة للعمل في مجموعات.
َفه َِي في ا ْل َحدي َق ِة �أَ ْج َم ُل ِمنْها في َي ِدكَ.
تطلب من المجموعة الأولى اختيار الجملة ا ّلتيَر َّد ِّ
الط ْف ُل� :أَ ْعت َِذ ُر� ،أَنا � ِآ�سفٌ .
تبد�أ بها الفقرة .ثم ت�ضيف المجموعة الثانية
الجملة ا ّلتي تليها ،وهكذا حتى االنتهاء من
تركيب الفقرة كاملة.
ت�ؤ ّكد القيم وال�سلوكات الإيجابية ا ّلتي تت�ض َّمنها الفقرة.تقر�أ المع ِّلمة الفقرة كاملة وير ِّدد َّالطلبة بعدها زمريا وفرد ّياً.
مالحظة :يمكن ا�ستثمار جمل الن�شاط في الإمالء المنظور واالختباري.3
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ا ْل َو ْح َد ُة ال َّراب ِ َع ُة

ِ�ص َّحتي َو� َسال َمتي
الأهداف العامة:

 ُيح�سن اال�ستماع �إلى حكاية رحلة القمح.يجيب عن �أ�سئلة اال�ستماع.يع ّبر عن لوحات المحادثة تعبيراً �سليماً.ي�سرد حكاية النهر الحزين بت�سل�سل في الأحداث.يقر�أ ن�ص م�ساكن الكائنات ويجيب عن �أ�سئلة اال�ستيعاب.يتب ِّين م�ساكن الكائنات الحية و�صفاتها.يحافظ على �صحته و�سالمته في م�سكنه.يقر�أ ن�ص م�ستقبل الماء ويجيب عن �أ�سئلة اال�ستيعاب.يتب ِّين �أهمية المحافظة على الماء وتر�شيد ا�ستهالكه.يحفظ المحفوظات(الببغاء).يملأ الفراغ معتمداً على المعنى.يملأ الفراغ في الجمل معتمداً على المعنى.ي�صل العبارة بما ينا�سبها معتمداً على المعنى.يالحظ المختلف ويذكر ال�سبب.يتب ِّين الهمزة المتطرفة ومواقعها.يعيد ترتيب الكلمات ليك ّون جم ًال.
يعيد ترتيب الجمل ليك ّون فقرة.يتب ِّين جمع مجموعة من المفردات.يتب ِّين فعل الأمر وعالمة �إعرابه.ي�ص ّرف فعل الأمر مع �ضمائر المخاطب.ي�صنّف الأفعال وفق نوعها.يتب ِّين الفاعل و�إعرابه.-ي�صنّف الفاعل وفق عالمة �إعرابه.

رحلة القمح

�آلية التنفيذ

الق�صة �أمام َّ
الطلبة ،وتلفت نظرهم �إلى غالفها ،وتحاورهم فيه.
تعر�ض المع ِّلمة َّال�س ّبورة (رحلة قمح).
ت�ساعدهم في قراءة عنوان َّالق�صة وتد ّونه على َّ
تتيح لهم وقتاً كافياً للحديث عن النباتات ا ّلتي توجد في حديقة منازلهم �أو حديقة المدر�سة.الق�صة وتراعي نبرات ال�صوت الممثلة للأحداث فيها.
تقر�أ عليهم َّالق�صة م ّرة ثانية من خالل جهاز الت�سجيل.
تدعوهم ل�سماع َّالق�صة.
توقف جهاز الت�سجيل عند ختام كل �صفحة لتب ِّين لهم الحدث والمكان والزمان وال�شخ�صيات في َّتف�سر لهم معنى :هطلت� ،سباتها ،الداكنة� ،صوامع.
 ّالق�صة.
الق�صة ،وتتيح لهم المجال للتعبير عن ر�أيهم في َّ
بعد االنتهاء من القراءة ،تناق�شهم في َّتتيح لهم فر�صة التعبير ع ّما �أعجبهم في الحكاية.تنتقل َّبالق�صة.
بالطلبة �إلى ح ّل الأ�سئلة المتعلقة
َّ

الَ ْ�س ِئلَ ِة:
جيب َعنِ ْ أ
�أَ ْ�ست َِم ُعَ ،و�أُ ُ
1

�أَ ْق�ضَ َر ُ�أ ُع

حيح ِة
َح ْو َل َر ْم ِز الإِجا َب ِة َّ
ال�ص َ

ال�س�ؤال وت�ساعد َّ
الطلبة في اختيار الإجابة ال�صحيحة :في ف�صل الخريف.
تقر�أ الجملة الأولى من ُّتطلب من ََّّ�ص وقراءتها م ّرات متع ِّددة.
الطلبة الداللة عليها في الن ّ
ال�س�ؤال وتتيح للطلبة فر�صة
تحفّز طلبة �آخرين لقراءة ال�س�ؤال الثاني ،والثالث والرابع ....ثم تقر�أ جملة ُّاكت�شاف الحل ال�صحيح.
وتوجههم ،وتعزِّز المجيدين.
تتابعهم با�ستمرار ِّالحل -1 :الخريف -2 .ال�صيف� -3 .صفراء -4 .خ�ضراء -5 .جمبع ما ذكر.1
2

ال َ ْ�س ِئلَ ِة
جيب َعنِ ْ أ
َ�أُ ْق َر ُ�أ ُ

الق�صة على َّ
الطلبة� ،أو توجههم ال�ستماع �إليها �أكثر من مرة ،وتطلب منهم االنتباه �إلى
تقر�أ المع ِّلمة َّالق�صة مما يتع ّلق ب�أ�سئلة التدريب.
المطلوب منهم معرفته من َّ
ال�س�ؤال ومن طالب �آخر الإجابة عنه.
تك ِّلف طالباً بقراءة ّن�ص ُّ
وتوجهها.
ت�صحح الإجابات ِّ
 ِّتتيح لهم ح ّل التدريب كتاب ّياً في الجزء الفارغ من ال�صفحة.تختار مجموعة من َّالق�صة با�ستخدام جملها ومفرداتها.
الطلبة المميزين وت�ساعدهم ل�سرد َّ
تطلب من ََّّ�ص.
الطلبة ا�ستنتاج الفكرة العامة من الن ّ
63

3

�أُ ِ
الح ُظ َو�أَ َت َح َّدثُ

ال َّن ْه ُر ا ْل َحزينُ
كا َن ال َّن ْه ُر َ�سعي ًدا ِبغَزا َر ِة ما ِئ ِه َو َو ْف َر ِة الأَ ْ�س ِ
ماك
قول َون ٍ
في ِهَ ،وبِما َح ْو َل ُه ِمنْ ُح ٍ
َباتات يا ِن َع ٍة
خَ ْ�ضرا َء� ،إِلى �أَ ِن ا ْن َت َقلَ ْت ُم ْجمو َع ٌة ِمنَ الأُ َ�س ِر
ِل ْل َع ْي ِ�ش بِا ْل ُق ْربِ ِم ْن ُه َو َك َّون َْت َق ْر َي ًة َ�صغي َرةً.

َل ْم َي ْم ِ�ض َو ْقتٌ َط ٌ
ويل َحتّى َت َع َّك َر ما ُء ال َّن ْهرِ،
َو َتنا َث َر ِت الأَ ْ�س ُ
ماك َعلى ِ�ض َّفتَي ال َّن ْهرَِ ،و َذ ُبلَ ِت
النَّباتاتُ في ا ْل ُح ِ
قولَ .ح ِز َن ال َّن ْه ُرَ ،و َل ْم َت ُع ِد
الح َظ �شُ ّبانُ
ا ْل َح َيواناتُ ا ْل َع ْط�شى َت ِر ُد �إِ َل ْي ِهَ .
ا ْل َق ْر َي ِة ال َّن ْه َر ا ْل َحزينَ َ ،و َق َّرروا �إِعا َد َة ا ْل َب ْه َج ِة
َوا ْل َف َر ِح �إِ َل ْي ِه.
تتيح المع ِّلمة وقتاً كافياً للطلبة لت� ُّأمل اللوحات الأربع.تعر�ض اللوحات واحدة بعد �أخرى على َّالطلبة وتتيح لهم فر�صة الحديث ع ّما ي�شاهدونه في كل لوحة.
ال�س ّبورة.
تناق�شهم في مالحظاتهم وتد ّون �أفكارهم على َّتب ِّين لهم القيم ا ّلتي تت�ض َّمنها ك ّل لوحة :العناية بالبيئة ،والمحافظة على ال�صحة ال�شخ�صية والعامة،عدم تلويث المياه بالمخ ّلفات ال�ضارة بالإن�سان والكائنات.
َّ�ص المرافق للوحات وي�ستمع َّ
الطلبة �إليها بانتباه.
تقر�أ الن ّتذ ِّكر َّالطلبة ب�آداب المحادثة واال�ستماع.
تطلب من ََّّ�ص.
الطلبة ا�ستنتاج الفكرة العامة من الن ّ
َّ�ص.
 ِّتوجههم نحو الحديث عن كل لوحة با�ستخدام مفردات الن ّ
تتيح لهم فر�صة التعبير ع ّما �أعجبهم في الحكاية.64

ْاج َت َم َع �شُ ّبانُ ا ْل َق ْر َي ِة ِب َكبير ِِهمَ ،و َب ْع َد ا ْل َب ْح ِث
َت َب َّينَ َل ُه ْم �أَ َّن ُم ْع َظ َم الأُ َ�س ِر َت ْرمي نُفايا ِتها
ال�صغي َر ِة
في ِميا ِه ال َّن ْهرَِ ،و�أَ َح َد ا ْل َم�صا ِن ِع َّ
ُي ْلقي ُمخَ َّلفا ِت ِه في ال َّن ْه ِر �أَ ْي ً�ضاِ ،م ّما �أَ ّدى
ِال�ض َر ِر ِل ْلكا ِئ ِ
�إِلى َتلَ ُّو ِث ِم ِ
نات
ياه ِه َوالت ََّ�س ُّببِ ب َّ
وان َوالن ِ
ْ�سان َوا ْل َح َي ِ
ا ْل َح َّي ِة َوالإِن ِ
َّبات.
َع ِم َل �شُ ّبانُ ا ْل َق ْر َي ِة بِجِ ٍّد ِل َتن ِ
ْظيف ِميا ِه
ال�سك ِ
ّان
ال َّن ْه ِر ِمنَ ال َّتلَ ُّو ِثَ ،ونَ�شْ ِر ا ْل َو ْع ِي َب ْينَ ُّ
ِل ْل ُمحا َف َظ ِة َعلى ا ْلما ِءَ ،و َل ْم َي ْم ِ�ض َو ْقتٌ
َط ٌ
ويل َحتّى عا َد ا ْل َف َر ُح ِلل َّن ْهرَِ ،و َت َع َّه َد ا ْل َجمي ُع
ِب َت ْع ِ
ديل ُ�سلو ِك ِه ْم َو ِحما َي ِت ِه ِمنَ ال َّتلَ ُّو ِثَ ،و َع َّم
ا ْل َف َر ُح ِ�ض َّفتَي ال َّن ْهرِ.
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س َْ
األ َّو ُل
َّ
الد ْر ُ
1

َم�سا ِكنُ ا ْلكا ِئ ِ
نات ا ْل َح َّي ِة

�أَ ْق َر ُ أ�

تطلب المع ِّلمة من َّالطلبة فتح كتبهم على ال�صفحة الخا�صة بالدر�س
(م�ساكن الكائنات الحية).
َّ�ص ،وت�س�ألهم عن محتوياتها.
تك ِّلفهم النظر �إلى ال�صورة المرافقة للن ّال�س ّبورة.
تربط ما بين ال�صورة وعنوان الدر�س ،وتد ّون العنوان على َّتحفزهم ل�سرد حكاية تتع ّلق بم�ساكن النمل.َّ�ص �إلى وحدات قرائية وتقر�أها قراءة مع ّبرة تراعي فيها
تجزّئ الن ّنبرات ال�صوت.
الطلبة فرد ّياً لجمل التدريب قراءة محاكاة حتى يتقن َّ
قراءة َّالطلبة القراءة ب�شكل �صحيح.
توجيه بع�ض الأ�سئلة على كل فقرة لتنمية اال�ستيعاب.َّ�ص وتطرح مزيداً من الأ�سئلة على ك ّل مف�صل منها.
تتوقف المع ِّلمة عند مفا�صل الن َّّ�ص لمزيد من الإتقان ،وتُ�شرك �أكبر عدد ممكن من َّ
توجه َّالطلبة.
الطلبة لقراءة وحدات من الن ّ
َّ�ص :تدوين المالحظات عند م�شاهدة البرامج العلمية ،المحافظة
ت�ؤ ّكد القيم الإيجابية الواردة في الن ّعلى الكائنات الحية الموجودة في البيئة ،المحافظة على م�سكنه والحر�ص على نظافته لتوفير ال�سالمة
وال�صحة.
1
2

ال َ ْ�س ِئلَ ِة
جيب َعنِ ْ أ
َ�أُ ْق َر ُ�أ ُ

تم ّهد المع ِّلمة بتذكير ََّّ�ص من �أفكار.
الطلبة بما ورد في الن ّ
َّ�ص قراءة مع ّبرة ويقر�أ بعدها َّ
الطلبة المتميزون.
تقر�أ الن ّت�ساعدهم في قراءة الأ�سئلة ،مع مراعاة التعبير �صوتياً عن نبرة اال�ستفهام.ال�س�ؤال وطالباً �آخر للإجابة عنه.
تك ِّلف طالباً بقراءة َُّّ�ص.
 ِّتوجه الإجابات بما يتوافق مع ما ورد في الن ّ
تحفّز بع�ض ََّّ�ص.
الطلبة لقراءة الإجابة من الن ّ
تطلب منهم تدوين الإجابة كتاب ّياً.تك ِّلفهم قراءة �إجاباتهم ا ّلتي كتبوها.وتوجههم وت�ص ّوب الأخطاء وتعزِّز المجيدين.
تتابعهم با�ستمرار ِّ66

3

�أَ ْق َر ُ�أ َو�أُ ِ
الح ُظ ا ْل َك ِل َم َة ا ْل ُملَ َّو َن َة

ال�س ّبورة وتبرز كلمة(حرارة) بلون مميز.
تد ّون المع ِّلمة الجمل الثالث على َّتقر�أ الجمل وير ِّدد بعدها َّالطلبة زمريا وفرد ّياً.
ت�س�ألهم عن الكلمة ا ّلتي تك ّررت في الجمل الثالث(ي�سعى).تب ِّين لهم �أن في اللغة العربية كلمات تت�شابه في لفظها وتختلف في معناها.تو�ضح لهم �أنَّه ال يمكن تحديد معنى الكلمة بمفردها.
 ّتف�سر لهم �أن وجودها في جملة هو ا ّلذي ي�ساعدنا في معرفة المعنى المق�صود منها.
 ّتب ِّين لهم مفهوم الم�شترك اللفظي.تلفت انتباههم �إلى كلمة (ي�سعى) وتقر�أ الجملة الأولى والثانية.تحاورهم في ما فهموه من كلمة(ي�سعى) في الجملة الأولى والثانية ،وت�ساعدهم في فهم المعنى منخالل ال�سياق.
وتوجهها.
ت�ستقبل �إجاباتهم ِّتو�ضح لهم �أن معنى (ي�سعى) في الجملة الأولى تعني :يبذل جهداً م�ستمراً ويح�سن الت�ص ُّرف ،و�أنها تعني
 ّفي الجملة الثانية :يتط ّلع ويثابر .وفي الجملة الثالثة :يجتهد ليك�سب.
4

�أقر�أ ،و�أملأ الفراغ كما في المثال

ال�س ّبورة.
تد ّون المع ِّلمة :ملج�أ -مالجئ ،على َّت�س�ألهم عن العدد ا ّلذي ُّللتو�صل �إلى مفهوم المفرد.
تدل عليه كلمة (ملج�أ)
ُّ
تطلب �إليهم التق�سيمات ا ّلتي يندرج فيها اال�سم :مذكر -م�ؤنث /مفرد -مثنى -جمع.تحفّزهم لجمع كلمة ملج�أ :مالجئ.تب ِّين لهم الفرق بين المفرد والجمع.تطلب �إليهم جمع الكلمات وقراءتها في �صيغة المفرد والجمع.َّ�ص(�أقر�أ) ومالحظتها في �سياقها.
 ِّتوجههم نحو اكت�شاف هذه الجموع في الن ّ
ال�صحي والبيئات ومظاهرها با�ستخدام المفرد والجمع.
تحفّزهم للحديث عن الم�سكنّ
تلفت نظرهم في �أثناء الحديث �إلى ا�ستخدام مفردات الدر�س ا ّلتي تع ّلموها.تتابعهم وتق ِّومهم با�ستمرار ،وتعزِّز المجيدين.الحل :م�ساكن ،مناطق� ،أعداء ،بحار.مالحظات ،محيطات ،كهوف� ،أعداد ،بيوت67

5

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

تمنح المع ِّلمة وقتاً كافياً للطلبة لت� ُّأمل الكلمات والجمل.الطلبة بعدها م ّرات متع ِّددة ،وتُ�شرك �أكبر عدد من َّ
تقر�أ الكلمات والجمل ،ويقر�أ َّالطلبة في القراءة.
تتح ّدث لهم عن م�ساكن بع�ض الكائنات الحية و�أماكن وجودها وكيفية بنائها.تملأ الفراغ الأول(النمل ،العنكبوت).تو�ضح لهم العالقة بين الكائن الحي وال�سياق المعنوي للجملة.
 ّوتوجههم نحو اختيار الكائن المنا�سب لل�سياق.
ت�ساعدهم في ح ّل الفراغ الثاني(الخروف) ِّتحفّز طالباً �آخر على ح ّل الفراغ التالي باختيار الكائن المنا�سب.تك ِّلف َّالطلبة بح ّل بقية الفراغات في الفقرة باختيار الكائن المنا�سب.
تتابع َّالطلبة با�ستمرار وت�ص ّوبهم وتعزِّز المجيدين.
ت�ساعدهم في قراءة الجمل بعد ملء فراغاتها.الحل -2 :الخروف –الحظيرة -3 .الع�صافير-الع�ش -4 .ال�سنجاب-جحر -5 .النمل-قرية.6

ل ُ ا ْلفَرا َغ بِا ْل َك ِل َم ِة ا ْل ُم ِ
نا�س َب ِة َو�أَ ْعر ُِف ما ُه َو
�أَ ْم َ أ

َّ�ص ب�صوت وا�ضح وم�سموع وي�صغي �إليها َّ
الطلبة.
تقر�أ المع ِّلمة الن ّتلفت انتباههم �إلى الكلمة الأولى في الفقرة(حيوان).َّ�ص.
يقر�أ الطلب الكلمات المل َّونة في الن ّتو�ضح لهم �صيغة التَّذكير وال َّت�أنيث في الأفعال.
 ّت�ساعدهم في ملء الفراغ الأول :يعي�ش.تحفّزهم لملء بقية الفراغات باختيار الكلمة المنا�سبة.تناق�شهم في اختيار كلمة(�سفينة) بد ًال من (�سيارة) في الفراغ الثاني ،وتنبههم �إلى ما تبد�أ بهالفقرة(حيوان).
توجههم وت�ص ِّوبهم ،وتعزِّز المجيدين.
 ِّتقر�أ الفقرة وير ِّدد َّالطلبة بعدها ،ثم تدعوهم لت�سمية الحيوان :الجمل� -سفينة ال�صحراء.
-الحل :يعي�ش�-سفينة-يحمل-ي�أكل-ي�صبر-طويلة.
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فعل الأمر

ِف ْع ُل الأَ ْم ِر ُه َو ا ْل ِف ْع ُل ا َّلذي ن َْط ُل ُب ِب ِه ِمنْ �إِن ٍ
ْ�سان ا ْل ِقيا َم ِب َع َملٍ ما.
ِف ْع ُل الأَ ْم ِر َي ْ�ص ُل ُح َفق َْط ِل َ�ضما ِئ ِر ا ْل ُم َ
خاطبِ :
َ�أنْتَ �َ ،أن ِْت�َ ،أ ْنتُما�َ ،أ ْن ُت ْم�َ ،أ ْنتُنَّ .

ال�س ّبورة.
تد ّون المع ِّلمة المثالْ :اكتب ،اجته ْد ،على َّ
تحفّز َّالطلبة لقراءة الكلمتين مرات متع ِّددة.
ال�سكونِ الظّ ِاه ِر َعلى � ِآخ ِر ِه.
ِف ْع ُل الأَ ْم ِر َم ْب ِن ٌّي َعلى ُّ
اكتب ،اجته ْد ،فعل نطلب به من
تب ِّين لهم �أن قولناْ :�إن�سان القيام بعمل مع ّين(ن�أمره بالقيام بعمل مع ّين).
ا�صمت ،اخر ْج ،انتب ْه.....
تطلب من كل طالب �أن ي�أمر زميله بالقيام بعمل مع ّين:ْ
تحفّزهم ال�ستذكار �ضمائر المخاطب (�أنتَ ِ � ،أنت� ،أنتما� ،أنتم� ،أنتن).
اكتب ،لتب ِّين لهم �أ َّن فعل الأمر ي�صلح فقط ل�ضمائر المخاطب.
اكتب ،هو ْ
ت�ضيف �إلى الفعل� :أنت ْاكتب ،وتطلب منهم ت�سميتها ،لتب ِّين لهم �أ َّن
تلفت انتباههم �إلى على العالمة ا ّلتي على �آخر فعل الأمرْ :فعل الأمر مبني على ال�سكون الظاهرة على �آخره.
1

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

نة(اكتب ،اكتبي ،اكتبا ،اكتبا ،اكتبوا ،اكتبنَ ) على لوحة الجيوب.
تعر�ض المع ِّلمة الكلمات المل َّوْ
تقر�أها وير ِّدد َّالطلبة بعدها.
تو�ضح لهم �أنهم �سي�صنفونه قبلها �أحد �ضمائر المخاطب.
 ّاكتب في الدفتر).
تقر�أ الجملة الأولى(�أنت ْتناق�شهم في �ضمائر المخاطب للمذكر والم�ؤنَّث� ،إفراداً وتثنية وجمعاً.تو�ضح لهم كيفية ت�صريف فعل الأمر مع �ضمائر المخاطب بمحاورتهم في الكلمات المل َّونة وعالقتهابال�ضمير ا ّلذي ي�سبقها.
تطلب �إليهم قراءة الجمل مرات متع ِّددة ،وتُ�شرك �أكبر عدد من َّالطلبة.
تتابعهم با�ستمرار ،وت�ص ّوب �أخطاءهم ،وتعزِّز المتميزين.2

ل ُ ا ْلفَرا َغ ِب ِف ْع ِل الأَ ْم ِر ا ْل ُم ِ
نا�سبِ
�أَ ْق َر ُ�أ َو�أَ ْم َ أ

تقر�أ المع ِّلمة الأفعال والجمل ،وير ِّدد َّالطلبة بعدها زمريا وفرد ّياً.
تو�ضح له �أن الجمل تحتاج �إلى واحدة من هذه الكلمات لإكمال الفراغ وتكملة المعنى.
 ّتنبههم �إلى �أهمية الربط بين �ضمير المخاطب وال�صيغة ا ّلتي عليها فعل الأمر المراد اختياره.تحفّزهم على ملء الفراغات في الجمل.تناق�شهم في اختياراتهم لملء الفراغ لتعزيز فهمهم.تتابعهم وت�ص ِّوب �أخطاءهم وتعزِّز المجيدين.الحل -1 :احتفل ،احتفلي -2 .احتفال ،احتفال -3 .احتفلوا ،احتفلن.69

3

�أَ ْق َر ُ�أ َو�أُ َ�صنِّفُ الأَ ْفعا َل التّا ِل َي َة في ا ْل َج ْد َو ِل

تعر�ض المع ِّلمة الكلمات الأفعال على لوحة الجيوب.تقر�أها وير ِّدد َّالطلبة بعدها.
تو�ضح لهم �أنهم �سي�صنفونها ح�سب الجدول.
 ّتقر�أ لهم الت�صنيفات ا ّلتي يت�ض ّمنها الجدول.ال�س ّبورة في �شكل جدول.
تذ ِّكرهم ب�أق�سام الفعل وتد ّونها على َّتذ ِّكرهم بالعالمات ال ّدا َّلة على الفعل الما�ضي والفعل الم�ضارع.تقر�أ الفعل الأول(احتر ْم) وتطلب منهم تمييز نوعه.ت�ساعدهم في ت�صنيف بقية الأفعال ،وتناق�شهم في �أ�سباب ت�صنيفهم لها.تتابعهم با�ستمرار ،وت�ص ّوب �أخطاءهم ،وتعزِّز المتميزين. الحل - :فعل ما�ض� :شاه َد ،اعتذ َر ،احتر َم ،ح ّدثَ . فعل م�ضارع� :أتح ّدثُ  ،يعتذ ُر ،نحتر ُم ،ي�شاه ُد. فعل �أمر :احتر ْم� ،شاه ْد ،اعتذ ْر ،تح ّدثْ .4

�أَ ْق َر ُ�أَ ،و�أُ ْعر ُِب ا ْل َك ِل ِ
مات ا ْل ُملَ َّو َن َة َكما في ا ْل ِم ِ
ثال

ٍ
ال�س ّبورة مع تمييز فعل الأمر بالألوان.
تد ِّون المثال (تح َّدثْب�صوت منخف�ض) على َّ
تقر�أ المثال وير ِّدد َّالطلبة بعدها.
ال�س ّبورة.
تد ّون �إعراب الفعل على َّتف�سر لهم تعبير :مبني على ال�سكون الظاهرة على �آخره ،من خالل تذكيرهم بالحركات و�أنواعها.
 ّتحفِّزهم على �إعراب بقية �أفعال الأمر في الجمل.-تحر�ص على �أن يلفظوا تعبير :مبني على ال�سكون الظاهرة على �آخره.
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س ّ
الثاني
َّ
الد ْر ُ
1

ُم ْ�س َت ْق َب ُل ا ْلما ِء

�أَ ْق َر ُ أ�

تطلب المع ِّلمة من َّن�ص (�أقر�أ)( :م�ستقبل
الطلبة فتح كتبهم على ّ
الماء).
َّ�ص وو�صفها.
تك ِّلفهم النظر �إلى ال�صورة المرافقة للن ّال�س ّبورة.
تربط ما بين ال�صورة وعنوان الدر�س ،وتد ّون العنوان على َّت�س�ألهم عن كيفية تعاملهم مع الماء في :اال�ستحمام ،غ�سل ال�سيارة،�سقي المزروعات ،لتب ِّين لهم �أهمية المحافظة على الماء وتر�شيد
ا�ستهالكه.
َّ�ص �إلى وحدات قرائية وتقر�أها قراءة مع ّبرة تراعي فيها نبرات ال�صوت.
تجزّئ الن ّيقر�أ َّالطلبة فرد ّيا ًوفي مجموعات قراءة محاكاة حتى يتقنوا القراءة ب�شكل �صحيح.
توجيه بع�ض الأ�سئلة على كل فقرة لتنمية ا�ستيعاب َّالطلبة.
َّ�ص لمزيد من الإتقان ،وتُ�شرك �أكبر عدد ممكن من َّ
توجه َّالطلبة.
الطلبة لقراءة وحدات من الن ّ
يقوم َّالطلبة بتمثيل الدر�س في حديقة المدر�سة.
َّ�ص :المحافظة على المياه وم�صادرها ،وتر�شيد ا�ستهالكها.
ت�ؤ ّكد القيم الإيجابية الواردة في الن ّ1
2

ال َ ْ�س ِئلَ ِة
جيب َعنِ ْ أ
َ�أُ ْق َر ُ�أ ُ

تم ّهد المع ِّلمة بتذكير ََّّ�ص من �أفكار.
الطلبة بما ورد في الن ّ
َّ�ص قراءة مع ّبرة ويقر�أ بعدها َّ
الطلبة المتميزون.
تقر�أ الن ّت�ساعدهم في قراءة الأ�سئلة ،مع مراعاة التعبير �صوتياً عن نبرة اال�ستفهام.ال�س�ؤال وطالباً �آخر للإجابة عنه.
تك ِّلف طالباً بقراءة ُّتحفّز بع�ض ََّّ�ص.
الطلبة لقراءة الإجابة من الن ّ
تطلب منهم تدوين الإجابة كتاب ّياً.تك ِّلفهم قراءة �إجاباتهم ا ّلتي كتبوها.وتوجههم وت�ص ّوب الأخطاء وتعزِّز المجيدين.
-تتابعهم با�ستمرار ِّ
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3

نا�س ُبها َو�أَ ْق َر�أُ
�أَ ِ�ص ُل ا ْل ِعبا َر َة بِما ُي ِ

ال�سكّانِ
تَزا ُي ُد َع َد ِد ُّ

ُي َو ِّف ُر َم�صا ِد َر ِغذا ٍء �أَ ْك َث َر.

تقر�أ المع ِّلمة العبارات الموجودة في كال العمودين،وير ِّدد َّ
الطلبة بعدها.
ت َْحتا ُج الأَرا�ضي الز ِ
ِّراع َّي ُة
الأَ ْمطا ُر َوال ِْميا ُه ال َْج ْو ِف َّيةُ.
تذ ِّكرهم بمفردات �سبق لهم تع ُّلمها.ُي�ؤَ ّدي �إِلى َنق ِ
ِمنْ َم�صا ِد ِر ا ْلما ِء
ْ�ص ا ْل ِغذا ِء.
تق�سم َّالطلبة �إلى مجموعتين؛ مجموعة تقر�أ
العمود الأيمن ،و�أخرى تقر�أ العمود الأي�سر.
تقر�أ الجملة الأولى وتب ِّين لهم المعنى المنا�سب لها وت�صله به ،وتقر�أهما مو�صولتين ،وير ِّدد َّالطلبة بعدها.
تب ِّين لهم العالقة بين الجملة الموجودة في العمود الأيمن بالموجودة في العمود الأي�سر.تطلب من كل طالب في المجموعة الأولى قراءة الجملة ،ليكمل طالب �آخر الجملة المت ِّممة للمعنى،وتك ِّلفهما معاً �إعادة القراءة.
تك ِّلف َّتامة.
الطلبة الآخرين قراءة الجملة ّ
ي�صل َّالطلبة بين جمل العمودين ،ويقر�أونها بعد و�صلها.
تب ِّين المع ِّلمة �أ�سباب نق�ص الغذاء وطرق التغلب عليه ،وم�صادر المياه و�أهمية المحافظة عليها.االه ِتما ُم بِالزِّرا َع ِة
ْ

4

�إِلى ما ٍء َوفيرٍ .

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

تتيح المع ِّلمة وقتاً كافياً للطلبة لت� ُّأمل الكلمات والجمل.الطلبة بعدها م ّرات متع ِّددة ،وتُ�شرك �أكبر عدد من َّ
تقر�أ الكلمات والجمل ،ويقر�أ َّالطلبة في القراءة.
تحل الجملة الأولى (علينا �أن نعتاد تر�شيد ا�ستهالك الماء لنحافظ عليه) ب�صوت وا�ضح ومع ّبر.تو�ضح لهم العالقة بين الكلمة المل َّونة وال�سياق المعنوي للجملة.
 ّوتوجههم نحو اختيار
ت�ساعدهم في ح ّل الجملة الثانية (نق�ص الماء ي�ؤثر في الزراعة فيق ّل الغذاءِّ ).الكلمة المنا�سبة(الزراعة).
تحفّز طالباً �آخر على ح ّل الجملة التالية باختيار الكلمة المنا�سبة.تك ِّلف َّالطلبة بح ّل بقية الجمل باختيار الكلمة المنا�سبة للمعنى.
تتابع َّالطلبة با�ستمرار وت�ص ّوبهم وتعزِّز المجيدين.
تطلب �إليهم قراء الجمل بعد ملء فراغاتها.َ
لنحافظ ،وكذلك تلفت انتباههم �إلى الجموع:
تلفت انتباههم وتناق�شهم في الأنماط اللغوية� :أنْ نعتا َد/المياه ،البحار ،الأنهار ،الآبار ،الينابيع.
ت�ؤ ّكد مفاهيم المحافظة على المياه وم�صادرها ،وتر�شيد اال�ستهالك في ا�ستخدامها. الحل -2 :الزراعة -3 .المحيطات -4 .الجوفية -5 .ال�صباح ،نحافظ.72

5

�أَ ْق َر ُ�أ َو�أُ ِ
الح ُظ ا ْل َه ْم َز َة ا ْل ُمت ََط ِّر َف َة

تعر�ض المع ِّلمة الكلمات :ق َر�أُ ،ل�ؤ ُل�ؤ ،قارِئْ ،دفء،
في لوحة الجيوب.
تقر�أها وير ِّدد َّالطلبة بعدها.
ال�س ْط ِر �إِذا كا َن ال َْح ْر ُف َق ْب َل ا ْل َه ْم َز ِة
ُت ْكت َُب ا ْل َه ْم َز ُة َعلى َّ
ا ْل ُمت ََط ِّر َف ِة ِ�سا ِكنًا ِدفْ ء �أَ ْو َم ٌّد ب ْ أ
ِالَ ِل ِف ماء� ،أَ ْو َم ٌّد بِالْوا ِو َمقْروء،
تلفت انتباههم �إلى حركة الحرف ا ّلذي ي�سبق�أَ ْو َم ٌّد بِالْيا ِء َمليء.
الهمزة ،وتك ِّلفهم قراءته بالحركة المالزمة له.
تب ِّين لهم �أن الهمزة م�سبوقة بالفتح وال�ضم،والك�سر ،وال�سكون ،على التوالي ،في الكلمات المعرو�ضة عليهم في لوحة الجيوب.
تو�ضح لهم مو�ضع كتابة الهمزة من الكلمة (متط ّرفة).
 ّتوجههم لالنتباه �إلى الهيئة ا ّلتي كتبت عليها الهمزة في كل كلمة ،وتطلب منهم ت�سميتها.
 ِّتحفّزهم لقراءة الكلمات مهموزة مع �إبراز حركة الحرف ا ّلذي ي�سبقها وت�سميته.ال�س ّبورة :تُكتب الهمزة المتطرفة على الهيئة ا ّلتي تُنا�سب حركة الحرف ا ّلذي قبلها.
تد ّون على َّتو�ضح لهم مفهوم العبارة ال�سابقة من خالل تطبيقها على الأمثلة.
 ّال�س ّبورة :ماء ،مقروء ،مليء.
ثم تد ّون على َّتوجههم نحو معرفة موقع الهمزة من الكلمة ،وتتلفت نظرهم لمالحظة موقعها من ال�سطر.
 ِّت�س�ألهم عن حركة الحرف ا ّلذي ي�سبقها (�ساكن).ال�س ّبورة :تُكتب الهمزة على ال�سطر �إذا كان الحرف قبل الهمزة المتطرفة �ساكناً.
تد ّون على َّتف�سر لهم معنى العبارة من خالل الأمثلة.
 ُّت ْكت َُب ا ْل َه ْم َز ُة ا ْل ُمت ََط ِّر َف ُة َعلى ا ْل َه ْي َئ ِة ا َّلتي ت ِ
ُنا�س ُب َح َر َك َة
ال َْح ْر ِف ا َّلذي َق ْبلَهاَ :ق َر�أ ُل�ؤْ ُل�ؤ قارِئ ِدفْ ء

6

�أَ ْق َر ُ�أ َو�أَ�ضَ ُع

ال�س َب َب
َح ْو َل ا ْل ُمخْ َت ِل ِفَ ،و�أَ ْذ ُك ُر َّ

تعر�ض المع ِّلمة كلمات كل حقل في لوحة جيوب.تقر�أها وير ِّدد َّالطلبة بعدها مرات متع ِّددة.
تدعوهم لمالحظة موقع الهمزة في كل كلمة ،وقراءتها.تلفت انتباههم �إلى حركة الحرف ا ّلذي ي�سبق الهمزة.تك ِّلفهم باكت�شاف الكلمة المختلفة في ر�سم الهمزة ،وتحفزهم لقراءتها.تحاورهم في �سبب اختيارهم لكلمة(ب�ؤب�ؤ) :الحرف ا ّلذي ي�سبق الهمزة متحرك بال�ض ّم ،وبقية الكلمات جاءالحرف ا ّلذي ي�سبق الهمزة �سكنا�(.ضَ ْوء) :لأنها ُ�سبقت بواو ،والكلمات الأخرى م�سبوقة بياء.
(�شاطئ) :الحرف ا ّلذي ي�سبق الهمزة متح ّرك بالك�سر ،وبقية الكلمات متحرك بالفتح.الطلبة المجيدين ،وت�ساعد َّ
تعزِّز َّالطلبة الآخرين.
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7

�أَ ْق َر ُ�أ َو�أَ�ضَ ُع

َح ْو َل ا ْل َك ِل َم ِة ا َّلتي َت ْحتَوي َعلى َه ْم َز ٍة ُمت ََط ِّر َف ٍة

ال�س ّبورة بخط وا�ضح.
تد ّون المع ِّلمة الجمل على َّتقر�أ الجمل وير ِّدد َّالطلبة بعدها مرات متع ِّددة.
تك ِّلفهم قراءة الكلمات المهموزة فقط.تذ ِّكرهم بالهمزة المتطرفة ،وتطلب منهم ا�ستخال�صها من مجموع الكلمات المهموزة.تحفزهم على ذكر �أ�سباب اختيارهم لـ (ال�سوء ،الم�سيء ،هادئ ،جريء ،بناء ،الماء) من بين الكلمات المهموزة جميعها.تك ِّلف طالباً متميزاً بقراءة الجملة الأولى (�أبتعد عن �أ�صحاب ال�سوء و�أ�سامح الم�سيء).ت�ساعدهم في ح ّل المطلوب من الجملة.تب ِّين لهم �أن كلمة ال�سوء كتبت على ال�سطر لأنّ ما قبلها �ساكن ،وكلمة(الم�سيء) كذلك لل�سبب نف�سه.تحفزهم على ا�ستخراج بقية الهمزات المتطرفة.من المنا�سب �أن تطلب منهم المع ِّلمة تف�سيراً لإجاباتهم لتعزيز فهمهم.-ت�ستثمر الكلمات في التدريب على الإمالء.

الفاعل:

ال�س ّبورة :طار الع�صفو ُر.
تدونّ المع ِّلمة على َّ َمن ا ّلذي طار؟ الع�صفو ُرَعالماتُ �إ ِْعرابِ ال ِ
تذ ِّكرهم بالأفعال ا ّلتي �سبق لهم �أن تع ّلموها(الما�ضي ،الم�ضارع ،الأمر)ْفاعلِ :
ال�ض ِّم الظّ ِاه ِر َعلى � ِآخ ِر ِه �إِذا كانَ:
ال�ض َّم ُة �أَ ْو َتنْوينُ َّ
َّ
 ّتو�ضح لهم �أن كل فعل :حدث ،ال بد �أن يكون له فاعل يقوم بفعله.
ِ
ُم ْف َر ًداَ :ح َ�ض َر الْعام ُل.
َج ْم َع ُم�ؤَن ٍَّث �سا ِل ًماَ :ح َ�ض َر ِت ال ِ
ْعامالتُ .
ت�س�ألهم :مَن ا ّلذي قام بفعل الطيران في الجملة(طار الع�صفور؟).َج ْم َع َتكْ�سيرٍ َ :ح َ�ض َر ا ْل ُع ّمالُ .
وتوجهها نحو :الع�صفور فاعل.
ت�ستقبل �إجاباتهم ِّالَ ِلفُ ِ ألَ َّن ُه ُم َثنّىَ :ح َ�ض َر ا ْل ُم َهن ِْد�سانِ .
ْأ
َ
الْوا ُو ِ أل َّن ُه َج ْم ُع ُم َذ َّك ٍر �سا ِل ٌمَ :ح َ�ض َر ا ْل ُم َهن ِْد�سونَ.
تلفت انتباههم �إلى حركة ال�ضم على كلمة (الع�صفو ُر)وتطلب منهم ت�سميتها.
تب ِّين لهم �أن الع�صفور :فاعل مرفوع بال�ضمة الظاهرة على �آخره.مثنى �أو جمعاً.
تذ ِّكرهم بالمفرد والمثنّى والجمع ،وتب ِّين لهم �أن الفاعل يمكن �أن يكون ًال�س ّبورة :ح�ضرت العامالت ،وتحاورهم في الجملة من حيث بيان الفعل والفاعل(جمع م�ؤنث
تدون على َّ�سالم).
تب ِّين لهم �أن جمع الم�ؤنَّث ال�سالم هو الفاعل ،وعالمة رفعه مثل المفرد :ال�ضمة الظاهرة على �آخره.بالطريقة نف�سها ومن خالل المثال :ح�ضر الع ّم ُال ،تب ِّين لهم الفاعل وعالمة �إعرابه.تلفت انتباههم لجملة(ح�ضر المهند�سان) ،وتحاورهم فيها من حيث داللتها على المثنّى ،وت�س�ألهم عنعالمة رفع الفاعل في المثنّى ،وتب ِّين لهم ب�أنّ المثنّى ُيرفع بالألف.
ومن خالل المثال(ح�ضر المهند�سون) تب ِّين لهم �أ َّن عالمة رفع الفاعل �إذا كان جمع المذ َّكر ال�سالم هي الواو.74
ال ِ
ْفاع ُل ْا�س ٌم َم ْرفو ٌع َي ُدلُّ َعلى َمنْ قا َم بِا ْل ِف ْعلِ .
طا َر ا ْل ُع ْ�صفو ُرَ .منِ ا َّلذي طا َر؟ ا ْل ُع ْ�صفو ُر.

1

2
3

1

�أَ ْق َر ُ�أ َو�أَ ْكت ُُب ا ْل ِ
ال ِْعرابِ
فاع َل في ا ْل َج ْد َو ِل َو ْف َق َعال َم ِة ْ إ

تم ّهد المعلِّمة للتدريب بتذكيرهم بما �سبق لهم�أن تعلّموه عن الفاعل وعالمة �إعرابه.
تُعا ِل ُج َّ
َيق ِْطفُ ا ْل ُمزارِعو َن ِثما َر ال ُّتفّا ِح.
الطبيباتُ ا ْل َم ْر�ضى.
تقر�أ الجمل وير ِّدد َّالطلبة بعدها مرات متع ِّددة.
الَ ْر َ
َي ْعتَني ا ْل ُم َم ِّر�ضو َن بِا ْل َم ْر�ضى.
�ض.
َي ْح ُرثُ ا ْلف َّلحان ْ أ
تحفّزهم ال�ستخراج الفعل وتمييزه في الجملة الأولى.ْ أَ
ا ْلوا ُو
ال ِلفُ
ال�ض ِّم
ال�ض ّم ُة �أَ ْو َتنْوينُ َّ
َّ
تذكِّرهم بقاعدة (كل فعل له فاعل) وتطلب �إليهمف�ؤا ٌد
المزارعون
المزارعان
ا�ستخراج الفاعل(ف�ؤا ٌد).
ّ
الممر�ضون
الفلحان
الطبيباتُ
ت�ساعدهم في ا�ستخراج الفعل والفاعل من الجمل الأخرى.مثنى �أو جمعاً.
تلفت انتباههم �إلى التمييز بين الفاعل مفرداً �أو ًتكلِّفهم بكتابة الفاعل في الحقل المخ�ص�ص له.يقر�أ َّالطلبة الفاعل بح�سب الحقول المخ�ص�صة له.
1

َو َقفَ ُف�ؤا ٌد ْاح ِترا ًما ِل ْل ُم َع ِّلمِ .

2

3

4

5

6

ال�شْ جا َر.
َي ْ�سقي ا ْل ُمزارِعانِ َْ أ

الطلبة المجيدين وت�ساعد َّ
تعزِّز َّالطلبة الآخرين.
2

�أَ ْق َر ُ�أَ ،و�أَ�ضَ ُع

َح ْو َل ا ْل ِ
فاع ِل

تقر�أ المع ِّلمة الجمل ب�صوت وا�ضح وم�سموع ،وير ِّدد َّالطلبة بعدها.
تذ ِّكرهم بكلمات تع ّلموها �سابقاً.تذ ِّكرهم بالفعل والفاعل والمذ َّكر والم�ؤنَّث والمفرد والمثنّى والجمع.ت�ساعدهم في حل جملة(تنت�شر الفرا�شات فوق الأزهار) الفرا�شاتُ  :فاعل مرفوع وعالمة رفعه ال�ضمة.تحفّزهم على ح ّل بقية الجمل مع توجيههم لالنتباه �إلى �صيغة الفعل(ما�ضي ،م�ضارع).تلفت انتباههم �إلى التمييز بين عالمة رفع الفاعل في حا ّلتي الجمع والتثنية.يقر�أ َّالطلبة الجمل بعد ح ّلها مع التركيز على الفاعل.
تعزِّز َّالطلبة المجيدين.
-الحل -2 :المط ُر ،الزر ُع( .مفرد) � -3سار ُة(.مفرد)  -4الخروفان(.مثنى)  -5المعلمون( .جمع)
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3

�أَ ْق َر ُ�أَ ،و�أُ ْعر ُِب ا ْل َك ِل ِ
مات ا ْل ُملَ َّو َن َة َكما في ا ْل ِم ِ
ثال

ال�س ّبورة مع تمييز الفعل والفاعل بالألوان.
تد ِّون المثال على َّتقر�أ المثال (يحافظ الفالحان على الماء) وير ِّدد َّالطلبة بعدها.
وتوجه �إجاباتهم.
تناق�شهم في ت�صنيف الكلمات المل َّونةِّ ،تف�سر لهم تعبير :فعل م�ضارع مرفوع وعالمة رفعه ال�ضمة الظاهرة على �آخره /و /فاعل مرفوع وعالمة
 ّرفعه الألف لأنه مثنى.
تحفِّزهم على �إعراب بقية الكلمات المل َّونة.مثنى �أو جمعاً.
تر�شدهم �إلى التمييز بين الفعل الما�ضي والم�ضارع ،والفاعل مفرداً �أو ًتحر�ص المع ِّلمة على �أن ير ِّدد َّالطلبة �صيغة الإعراب لكل من الفعل والفاعل.
4

�أَ ْق َر ُ�أَ ،و�أَ ْحف َُظ

-تعرف الطلبة بعنوان الأن�شودة وا�سم ال�شاعر ونبذة عن حياته.تن�شد المع ِّلمة الأن�شودة منفردة وي�ستمع �إليها َّالطلبة.
تن�شدها ثانية وير ِّدد َّالطلبة بعدها مق ّلدين لها في ال�صوت والحركة.
تك ِّلف طالباً مميزاً بالإن�شاد َّوالطلبة ير ِّددون خلفه.
تق�سم الن�شيد �إلى مقاطع وتب ِّين لهم الأفكار الرئي�سة الم�ستلهمة من مقاطع الأن�شودة ،وتد ّونها علىال�س ّبورة.
َّ
تتابع ترديدهم للن�شيد حتى يتقنوا قراءته قراءة �صحيحة.تحفّزهم لحفظ �أكبر عدد من �أبيات الن�شيد ،وتعزِّز من يحفظ �أ�سرع.-ت�ؤ ِّكد قيمة الإبداع والتجديد واالبتعاد عن التقليد ،التفكير قبل النطق بالكلمة.

76

�أ �أَ َت َب َّينُ َمعاني ا ْل َك ِل ِ
مات:
تف�سر لهم الكلمات الغام�ضة عليهم في الن�شيد :تردد وال تعطي من ذاتها ،تردد دون
 ّتفكير في ل�سانها ،تعجم في بيانها ،مقلدة.

ال َ ْ�س ِئلَ ِة التَال َي ِة:
جيب َعنِ ْ أ
ب �أُ ُ

يقر�أ َّال�س�ؤال.
الطلبة الن�شيد ،ثم تطرح عليهم الأ�سئلة بحيث طالب ي�س�أل و�آخر يجيب عن ُّ
تترك للطلبة حر ّية الإجابة(�إجابة مفتوحة).ما المق�صود العقل في ل�سانها؟ير ِّدد َّالطلبة المقطع ا ّلذي يت�ضمن هذه العبارة.
ت�ستقبل �إجابات َّوتوجهها ال�ستخال�ص المعنى من الإطار العام للن�شيد(،تردد ما ت�سمعه).
الطلبة ِّ
تحب �أن تكون كالببغاء؟ لماذا؟
هل ّوتوجههم المع ِّلمة نحو نبذ التقليد الأعمى وال�سعي نحو االبتكار والتجديد.
-تترك للطلبة حرية التعبيرِّ ،

َّرقيم ا ْل ُم ِ
نا�س َب ِة:
ج �أَ ْق َر ُ�أَ ،و�أَ�ضَ ُع َعال َم َة الت ِ

التعجب ،اال�ستفهام ،وال النافية.
تذ ّكر المع ِّلمة طلبتها بالأنماط اللغويةّ :ال�س�ؤال بمراجعتهم في �أنماط لغوية �سبق لهم تع ُّلمها.
ت�ستثمر جمل ُّ�.... -1-أطوله! �.... -2أجمله!  .... -3مجددة؟ ... -4الببغاء.
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5

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

ت�ساعد المع ِّلمة َّالطلبة في قراءة كلمات تع ّلموها �سابقاً.
تطلب �إليهم قراءة الكلمات في حال كونها غير مرتَّبة ،وتدير نقا�شاً حول معناها غير مرتَّبة ،وت�س�أل :منمعنى مفيداً؟
يرتِّب لنا هذه الكلمات لتعطينا ً
ت�ستقبل �إجابات َّوتوجهها.
الطلبة ِّ
ترتّب �أمامهم كلمات الجملة الأولى( :تبد�أ رحلة القمح في الخريف وتنتهي في ال�صيف).تو�ضح لهم الفرق بين الجملة وهي غير مرتَّبة وفي حال ترتيب كلماتها.
 ّتطلب �إليهم ترتيب بقية كلمات التدريب وكتابتها في المكان المخ�ص�ص.يقر�أ َّالطلبة الجمل مرتَّبة زمريا وفرد ّياً.
ت�ؤ ِّكد المع ِّلمة القيم الإيجابية :العناية بالم�سكن و�أن يكون �صح ّياً ،المحافظة على المياه وتر�شيد ا�ستهالكها.الحل -2 :علينا �أن نعتاد تر�شيد ا�ستهالك الماء لنحافظ عليه.  -3يحتاج الحيوان �إلى م�سكن يحميه من تقلبات الطق�س.-مالحظة :يمكن ا�ستثمار جمل الن�شاط في الإمالء المنظور واالختباري.

6

تيب ا ْل ُج َم ِل ِ ألُ َك ِّو َن ِف ْق َر ًة
�أُعي ُد َت ْر َ

تمنح المع ِّلمة َّالطلبة وقتاً كافياً لت� ُّأمل الجمل الخم�س.
4
تقر�أ الجمل ب�صوت مع ّبر وم�سموع ،وير ِّدد َّالطلبة
1
بعدها زمريا وفرد ّياً.
5
تك ِّلف عدداً من َّالطلبة قراءة الجمل قراءة �صحيحة بالحركات.
2
تن ّبههم �إلى مراعاة ترتيب ت�سل�سل الأحداث.توزّع َّالطلبة للعمل في مجموعات.
تطلب من المجموعة الأولى اختيار الجملة ا ّلتي تبد�أبها الفقرة .ثم ت�ضيف المجموعة الثانية الجملة ا ّلتي
تليها ،وهكذا حتى االنتهاء من تركيب الفقرة كاملة.
تطلب �إليهم قراءة الجمل بح�سب ت�سل�سل الأحداث. تدعوهم لكتابة الجمل مرتَّبة.تقر�أ المع ِّلمة الفقرة كاملة وير ِّدد َّالطلبة بعدها زمريا وفرد ّياً.
3
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كا ْلما ِء َوا ْل َهوا ِء َوال ُت ْر َب ِة َوا ْل ِ
غابات.
َو َب ْع ُ�ضها ال َيت ََج َّد ُد َو ُم َع َّر ٌ�ض ِلال ْن ِتها ِء كال ِّنف ِْط َوا ْل َمعا ِدنِ ،
ن َُ�س ِّمي الأَ�شْ يا َء ا ْل َموجو َد َة في ِّ
الطبي َع ِة بِا ْل َموا ِر ِد،
َو ِمنْ واجِ بِنا التَّعا ُو ُن ِل ِحما َي ِة ه ِذ ِه ا ْل َموا ِر ِد َوا ْل ُمحا َف َظ ُة َعلَ ْيها.
َب ْع ُ
با�س ِت ْمرارٍ،
�ض ه ِذ ِه ا ْل َموا ِر ِد َيت ََج َّد ُد ْ
ن َُ�س ِّمي الأَ�شْ يا َء ا ْل َموجو َد َة في ِّ
الطبي َع ِة بِا ْل َموا ِر ِد،
َب ْع ُ
با�س ِت ْمرارٍ،
�ض ه ِذ ِه ا ْل َموا ِر ِد َيت ََج َّد ُد ْ
كا ْلما ِء َوا ْل َهوا ِء َوال ُت ْر َب ِة َوا ْل ِ
غابات.
َو َب ْع ُ�ضها ال َيت ََج َّد ُد َو ُم َع َّر ٌ�ض ِلال ْن ِتها ِء كال ِّنف ِْط َوا ْل َمعا ِدنِ ،
َو ِمنْ واجِ بِنا التَّعا ُو ُن ِل ِحما َي ِة ه ِذ ِه ا ْل َموا ِر ِد َوا ْل ُمحا َف َظ ُة َعلَ ْيها.

ا ْل َو ْح َد ُة ا ْلخا ِ
س ُة
م َ

َم ْ�س�ؤو ِل ّياتي
الأهداف العامة:

 ُيح�سن اال�ستماع �إلى ق�صة متنزّه جميل.يجيب عن �أ�سئلة اال�ستماع.يع ّبر عن لوحات المحادثة تعبيراً �سليماً.ي�سرد حكاية الح�صان والبئر بت�سل�سل في الأحداث.يقر�أ ن�ص حقوقي وواجباتي ويجيب عن �أ�سئلة اال�ستيعاب.يتب ِّين حقوقه وواجباته ويحر�ص عليهما.يقر�أ ن�ص ثروات بالدي ويجيب عن الأ�سئلةيتب ِّين ثروات بالده ويحر�ص عليها.يحر�ص �أن يكون ع�ضواً نافعاً في بالده.ي�صنف مجموعة من العبارات وفق حقوق وواجبات.ير ّكب جم ًال من مجموعة من العبارات.
يملأ الفراغ معتمداً على المعنى.ي�صل المبتد�أ بالخبر المنا�سب.يم ّيز الحروف ا ّلتي تلفظ وال تكتب.يميز الحروف ا ّلتي تكتب وال تلفظ.يميز المختلف ويذكر ال�سبب.يتب ِّين الحروف ا ّلتي يتغير �شكلها بتغير موقعها في خط الن�سخ.يتب ِّين �ضميري المتكلم� :أنا ،نحن ،وا�ستخدامهما.يتب ِّين المبتد�أ والخبر و�إعرابهما.ي�صنّف المبتد�أ والخبر وفق عالمة الإعراب.يح ّول بع�ض الجمل من التَّذكير �إلى ال َّت�أنيث.يح ّول بع�ض الجمل من ال َّت�أنيث �إلى التَّذكير.يتب ِّين الجملة اال�سمية والجملة الفعلية.-يتب ِّين الأ�سماء المو�صولة للمذكر والم�ؤنَّث.

�آلية التنفيذ

متنزه جميل
ّ

ال�س ّبورة.
تقر�أ المع ِّلمة عنوان َّالق�صة(متنزه جميل) وتد ّونه على َّ
الق�صة مراعية نبرات ال�صوت الممثلة لمواقف ال�شخ�صيات فيها.
تقر�أ على �أ�سماعهم �أحداث َّالق�صة م ّرة ثانية من خالل جهاز الت�سجيل.
تدعوهم ل�سماع َّالق�صة.
توقف جهاز الت�سجيل عند ختام كل �صفحة لتب ِّين لهم الحدث والمكان والزمان وال�شخ�صيات في َّالق�صة.
الق�صة ،وتتيح لهم المجال للتعبير عن ر�أيهم في َّ
بعد االنتهاء من القراءة ،تناق�شهم في َّت�ساعدهم في حفظ دعاء ال�سفر ودعاء تناول الطعام.ت�ؤ ِّكد قيم المحافظة على ثروات الوطن ،والمحافظة على البيئة.تنتقل َّبالق�صة.
بالطلبة �إلى ح ّل الأ�سئلة المتعلقة
َّ

الَ ْ�س ِئلَ ِة:
جيب َعنِ ْ أ
�أَ ْ�ست َِم ُع َو�أُ ُ
1

�أَ�ضَ ُع

حيح ِة
َح ْو َل َر ْم ِز الإِجا َب ِة َّ
ال�ص َ

تك ِّلف �أحد َّالق�صة.
الطلبة المتميزين بقراءة ال�صفحة الأولى من َّ
ال�س�ؤال وت�ساعد َّ
الطلبة في اختيار الإجابة ال�صحيحة :المتنزّه الأخ�ضر.
تقر�أ الجملة الأولى من ُّال�س�ؤال وتتيح للطلبة فر�صة
-تحفّز طلبة �آخرين لقراءة ال�س�ؤال الثاني ،والثالث والرابع ....ثم تقر�أ جملة ُّاكت�شاف الحل ال�صحيح.
الق�صة زمنياً والتع ّرف على المكان وال�شخ�صيات المت�ض ّمنة
ت�ستثمر جمل التدريب في بيان ت�سل�سل �أحداث َّالق�صة.
في َّ
-الحل -1 :المتنزه الأخ�ضر -2 .ال�سفر -3 .جميع ما ذكر -4 .جميع ما ذكر -5 .ماعزة.
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2

ال َ ْ�س ِئلَ ِة
جيب َعنِ ْ أ
�أُ ُ

الق�صة على َّ
الطلبة� ،أو توجههم لال�ستماع �إليها �أكثر من مرة ،وتطلب منهم االنتباه �إلى
تقر�أ المع ِّلمة َّالق�صة مما يتع ّلق ب�أ�سئلة التدريب.
المطلوب منهم معرفته من َّ
ال�س�ؤال ومن طالب �آخر الإجابة عنه.
تك ِّلف طالباً بقراءة ّن�ص ُّ
وتوجهها.
ت�صحح الإجابات ِّ
 ِّتتيح لهم ح ّل التدريب كتاب ّياً في الجزء الفارغ من ال�صفحة.تختار مجموعة من َّالق�صة با�ستخدام جملها ومفرداتها.
الطلبة المميزين وت�ساعدهم ل�سرد َّ
تطلب من ََّّ�ص.
الطلبة ا�ستنتاج الفكرة العامة من الن ّ
َّ�ص.
 ِّتوجههم نحو الحديث عن كل لوحة با�ستخدام مفردات الن ّ
تتيح لهم فر�صة التعبير ع ّما �أعجبهم في الحكاية.الق�صة �أكثر من مرة وي�ستمع َّ
الطلبة �إليها.
تقر�أ َّتذ ِّكر َّالطلبة ب�آداب المحادثة واال�ستماع.
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3

�أُ ِ
الح ُظ َو�أَ َت َح َّدثُ

ا ْل ِح�صانُ َوا ْل ِب ْئ ُر

كا َن ِع ْن َد �أَ َح ِد ا ْل ُمزا ِرعينَ ِح�صانٌ َي ْر َك ُب ُه،
َو َي ْ�ستَعينُ ِب ِه في ِحرا َث ِة �أَ ْر ِ�ض ِهَ .وذاتَ َي ْو ٍم َو َق َع
ا ْل ِح�صانُ في ِبئْرٍ َم ْهجو َر ٍة َو َف ِ�شلَ ْت ُمحا َوالتُ
ا ْل ُمزا ِر ِع في �إِخْ راجِ ِهَ ،فعا َد �إِلى َق ْر َي ِت ِه َحزينًا
َي ْط ُل ُب ا ْل ُم�سا َع َد َة.
�أَ�شا َر َكبي ُر ا ْل َق ْر َي ِة ب َِ�ضرو َر ِة َر ْد ِم ا ْل ِب ْئ ِر ِح ْر ً�صا
َعلى َ�سال َم ِة ْالآخَ رينَ .
الَ ْت ِر َب ِة
َب َد�أَ ا ْل ُمزارِعو َن ا ْل َع َم َلَ ،وقاموا ب َِج ْم ِع ْ أ
َوا ْل َح�صى َو ِ�إ ْلقا ِئها في ا ْل ِب ْئرَِ .وكا َن ا ْل ِح�صانُ
َي ْ�ص َه ُل ب َِ�ص ْو ٍت ُك ُّل ُه �أَ َل ٌم َو�أَنينٌ ِ
داخ َل ا ْل ِب ْئرِ.

تتيح المع ِّلمة وقتاً كافياً للطلبة لت� ُّأمل اللوحات الأربع.تعر�ض اللوحات واحدة بعد �أخرى على َّالطلبة وت�س�ألهم ع ّما ي�شاهدونه في كل لوحة.
تد ّون �إجابات َّال�س ّبورة وتناق�شهم فيها.
الطلبة على َّ
وتوجه �أ�سئلة عليها.
تذ ِّكرهم بعنا�صر كل لوحة ِّتب ِّين لهم القيم ا ّلتي تت�ض َّمنها ك ّل لوحة.َّ�ص المرافق للوحات وي�ستمع َّ
الطلبة �إليها بانتباه.
تقر�أ الن ّتطلب من ََّّ�ص :ال�صبر والمثابرة للتغ ُّلب على ال�صعاب.
الطلبة ا�ستنتاج الفكرة العامة من الن ّ
َّ�ص.
 ِّتوجههم نحو الحديث عن كل لوحة با�ستخدام مفردات الن ّ
تتيح لهم فر�صة التعبير ع ّما �أعجبهم في الحكاية.82

ن ََظ َر ا ْل ُمزا ِر ُع ِ
داخ َل ا ْل ِب ْئرَِ ،و ُد ِه َ�ش ِع ْن َدما َر�أى
ا ْل ِح�صا َن َم�شْ ً
غول ِب َنف ِ
ْ�ض التُّرابِ َعنْ َظ ْه ِر ِه.
ُّراب َي ْنف ُُ�ض ُه َو َي ْ�ص َع ُد
َفكا َن ُك َّلما َ�سق ََط َعلَ ْي ِه الت ُ
خَ ْط َو ًة َف ْو َق ُهَ .ف ِر َح ا ْل ُمزا ِر ُع َو ُه َو َي ْع َم ُل بِجِ ٍّد
َم َع ا ْل ُمزا ِرعينَ َوا ْل ِح�صانُ َي ْر َت ِف ُع ِللأَ ْعلى.
ا ْق َت َر َب ا ْل ِح�صانُ ِمنْ حا َّف ِة ا ْل ِب ْئرَِ ،و َق َف َز
خار َِج ُه َو َ�س َط َف ْر َح ِة ا ْل ُمزا ِرعينَ َو َت ْ�صفي ِق ِه ْم.
ْاحت ََ�ض َن ُه ِ
�صاح ُب ُه َف َر ًحا َو َق َّد َم َل ُه َّ
الطعا َم
َوا ْلما َءَ ،و�شَ َك َر َ
اهلل َعلى َع ْو َد ِت ِه �سا ِل ًماَ ،ب ْع َد
ال�ص ْب َر َوا ْل ُمثا َب َر َة ِلل َّت َغ ُّلبِ َعلى
�أَنْ َت َع َّل َم ِم ْن ُه َّ
ال�صعابِ .
ِّ

83

س َْ
األ َّو ُل
َّ
الد ْر ُ
1

ُحقوقي َو ِ
واجباتي

�أَ ْق َر ُ أ�

تطلب المع ِّلمة من َّالطلبة فتح كتبهم على ال�صفحة الخا�صة بالدر�س
(حقوقي وواجباتي).
توجه الطلبة لمالحظة ال�صورة والتعبير عنها بجمل �سليمة.َّ�ص �إلى وحدات قرائية وتقر�أها قراءة مع ّبرة تراعي فيها نبرات
تجزّئ الن ّال�صوت.
يقر�أ َّالطلبة جمل التدريب قراءة محاكاة زمريا وفرديا ،حتى يتقنوا
القراءة ب�شكل �صحيح.
تف�سر لهم مفهوم الحقوق ومفهوم الواجبات ،تراث الأجداد ،مزايا ،من خالل جمل ب�سيطة من حياتهم
 ّاليومية.
توجه بع�ض الأ�سئلة الإ�ضافية على كل فقرة لتنمية ا�ستيعاب َّالطلبة.
توجه ََّّ�ص لمزيد من الإتقان.
الطلبة لقراءة وحدات من الن ّ
َّ�ص :احترام القوانين واتِّباع التعليمات ،الإقبال على التع ّلم...
ت�ؤ ّكد القيم الإيجابية الواردة في الن ّ1
2

ال َ ْ�س ِئلَ ِة
جيب َعنِ ْ أ
�أُ ُ

تم ّهد المع ِّلمة بتذكير ََّّ�ص من �أفكار.
الطلبة بما ورد في الن ّ
َّ�ص قراءة مع ّبرة ويقر�أ بعدها َّ
الطلبة المتميزون.
تقر�أ الن ّت�ساعدهم في قراءة الأ�سئلة ،مع مراعاة التعبير �صوتياً عن نبرة اال�ستفهام.ال�س�ؤال وطالباً �آخر للإجابة عنه.
تك ِّلف طالباً بقراءة َُّّ�ص.
 ِّتوجه الإجابات بما يتوافق مع ما ورد في الن ّ
تحفّز بع�ض ََّّ�ص.
الطلبة لقراءة الإجابة من الن ّ
تطلب منهم تدوين الإجابة كتاب ّياً.ال�س�ؤال ال�ساد�س(�إجابة مفتوحة).
تترك لهم حر ّية التعبير عن �آرائهم في الإجابة عن ُّوتوجههم وت�ص ّوب الأخطاء وتعزِّز المجيدين.
تتابعهم با�ستمرار ِّتك ِّلفهم قراءة �إجاباتهم ا ّلتي كتبوها.84

3

�أَ ْق َر ُ�أ َو�أُ َ�صنِّفُ ا ْل ِع ِ
بارات في ا ْل َج ْد َو ِل

تقر�أ المع ِّلمة العبارات قراءة مع ّبرة وب�صوت وا�ضحوم�سموع ،وير ِّدد َّ
الطلبة بعدها.
ال�ص ِّح َّي ُة
ال َّت ْعلي ُم َوال ِّرعا َي ُة ِّ
تو�ضح لهم �أ َّن في هذه العبارات ما ُّيدل على
الَخْ القِ
الت ََّحلّي ِب َمكا ِر ِم ْ أ
الحقوق وما ُّ
يدل على الواجبات.
ِعباراتٌ َت ُدلُّ َعلى واجِ ٍ
ِعباراتٌ َت ُدلُّ َعلى ُحقوقٍ
بات
توجههم �إلى ت�صنيف الجملة الأولى (طاعة
 ِّالوالدين).
طاعة الوالدين.
الم�ساواة �أمام القانون.
اتباع التعليمات.
الحماية والأمن.
تحاورهم في المعنى ا ّلذي ُّتدل عليه العبارة
التحلي بمكارم الأخالق.
التعليم والرعاية ال�صحية.
ال�س ّبورة
والقيمة ا ّلتي تحملها .تد ّون الح ّل على َّ
في المكان المخ�ص�ص.
تطلب �إليهم كتابته في قائمة :عبارات تدل علىواجبات.
تك ِّلفهم ت�صنيف بقية الجمل �شفو ّياً وكتاب ّياً وقراءتها.تقر�أ المع ِّلمة العبارات الموجودة تحت كل نمط من ال�سلوك ،وير ِّدد َّالطلبة زمريا وفرديا.
1
3
5

4

طا َع ُة ا ْلوا ِل َد ْينِ
ا ْل ُم�ساوا ُة �أَما َم ا ْل ِ
قانون
اتِّبا ُع ال َّت ْع ِ
ليمات

2

ا ْل ِحما َي ُة َو ْ أ
الَ ْمنُ

4
6

�أُ َر ِّك ُب ُج َم ًل َو�أَ ْق َر�أُ

توجه المع ِّلمة َّ
الطلبة لقراءة كلمات تع ّلموها
 ِّ�سابقاً.
ُف�ؤا ٌد
تلفت انتباههم لتت ّبع ال�سهم عند ال�شروع فيتركيب الجملة.
�أنهى ف�ؤاد واجباته المدر�سية.
تحل التركيب الأول� :أنهى ف�ؤا ٌد واجباتها�ستمع ف�ؤاد لحكايات جده.
المدر�سية.
تحلى ف�ؤاد بمكارم الأخالق.
تذ ِّكرهم بوجود فعل وفاعل في الجملة ا ّلتي�سير ّكبونها.
تنبههم �إلى مالحظة النمط :ا�ستم َع ِلـ ،تح ّلى بـِ.تك ِّلف َّالطلبة قراءة التركيب الأول مع مراعاة الحركات.
ير ِّكب َّالطلبة الجمل ويقر�أونها فرد ّياً وجماع ّياً.
يكتبون الجمل بعد تركيبها �شفو ّياً.ت�ؤ ِّكد المع ِّلمة القيم الإيجابية ا ّلتي تت�ض َّمنها الجمل المر ّكبة.85
�أَنْهى
ْا�س َت َم َع
ت ََحلّى

1
2
3

الَخْ القِ .
ِب َمكا ِر ِم ْ أ
ِل ِح ِ
كايات َج ِّد ِه.
واجِ با ِت ِه ا ْل َم ْد َر ِ�س َّي َة.

5

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

�ص ،على لوحة.
تعر�ض المع ِّلمة الأفعال الم�ضارعةُ :يد ِّر ُ�سُ ،يع ِّبر ،يحافظ ،يراقب ،يجتهدُ ،تخْ ِل ُتمنح َّالطلبة وقتاً كافياً لت� ّأملها.
ُك ُّل �إِن ٍ
ْ�سان يع ِّبر
َعنْ ُح ِّب ِه ِل َو َط ِن ِه ب َِطري َق ِت ِه.
تقر�أ الأفعال ثم تقر�أ الجمل ،ويقر�أ َّالطلبة
الطا ِل ُب يجتهد في ُد ِ
ّ
رو�س ِهَ ،وا ْل ُم َع ِّل ُم يد ّر�س َطلَ َب َت ُه
بعدها زمريا وفرد ّياً.
ال�صَ ،و َّ
تذ ِّكرهم �أن هذه الأفعال هي �أفعال م�ضارعة ِب�إِخْ ٍالطبي َب ُة تخل�ص في ِعال ِج ا ْل َم ْر�ضى،
وتو�ضح لهم داللتها الزمنية ،وتذ ِّكرهم
ّ
الَ ْمنِ .
ال�س ْي َر َو يحافظ َعلى ْ أ
َوال�شُّ ْر ِط ُّي يراقب
َّ
بالعالمات ال ّدا َّلة على الفعل الم�ضارع.
تو�ضح لهم العالقة بين الفعل الم�ضارع
 ّومعنى الجملة.
تح ّل الجملة الأولىُّ :(كل �إن�سان يع ِّبر عن حبه لوطنه بطريقته).
تب ِّين لهم العالقة بين الفعل الم�ضارع (يع ِّبر) و�سياق الجملة عند ملء الفراغ.ت�ساعدهم في حل بقية الجمل.تتابعهم وت�ص ّوبهم وتعزِّز المجيدين.ت�ؤ ّكد القيم ال�سلوكية ا ّلتي تت�ض َّمنها الجمل...............................................

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

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

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

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

6

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

ل ُ ا ْلفَرا َغ ب َِ�ضمي ِر ا ْل ُم َت َك ِّل ِم ا ْل ُم ِ
�أَ ْم َ أ
نا�سبِ � :أَنا �أ َ ْو ن َْحنُ

تذ ِّكرهم المع ِّلمة ب�ضميري المتكلم ا ّلتي �سبق لهم تع ُّلمها.ال�س ّبورة ال�ضميرين� :أنا ،نحن.
تد ّون على َّتو�ضح لهم عالقة ال�ضميرين بالمفرد والجمع.
 ّتعر�ض الجملة� :أجتهد لأكون نافعاً لبلدي ،وتناق�شهم فيها.تب ِّين لهم �أن الفعل� :أجتهدُّ ،يدل على متك ِّلم مفرد
تطلب منهم ا�ستخدام ال�ضمير (�أنا ،) ...وقراءة الجملة.تح ّول تركيب الجملة مع �ضمير المتك ِّلم (نحن) وتطلب من َّالطلبة قراءتها على النحو التالي( :نحن
نجتهد لنكون نافعين لبلدنا).
تف�سر لهم التغيرات ا ّلتي حدثت للكلمات عند ا�ستخدام �ضمير المتك ّلم للداللة على الجمع.
 ّتك ِّلفهم حل بقية الجمل �شفو ّياً ثم كتاب ّياً. -ت�ؤ ِّكد عليهم قراءتها مرات متع ِّددة مع مالحظة التغ ُّيرات. الحل�- -1 :أنا--2 .نحن� -3 .أنا -4 .نحن� -5 .أنا -6 .نحن.86

المبتد�أ والخبر:

ا ْل ُم ْب َت َد�أُ َوا ْلخَ َب ُر ْا�سمانِ َم ْرفوعانِ ُي�ؤَلِّفانِ ُج ْملَ ًة ُمفي َدةً.
ا ْل ُم ْب َت َد�أُْ :ا�س ٌم َم ْرفو ٌع َي َق ُع في �أَ َّولِ ا ْل ُج ْملَ ِة.
ا ْلخَ َب ُرْ :ا�س ٌم َم ْرفو ٌع ُيخْ ِب ُر َعنِ ا ْل ُم ْب َت َد�أ.
ِمثْل :التّاجِ ُر �أَمينٌ .

تذ ِّكر المع ِّلمة َّالطلبة ب�أق�سام الكلمة.
ال�س ّبورة المثال :التاج ُر �أمينٌ .
تد ّون على ََّعالماتُ �إ ِْعرابِ ُك ٍّل ِمنَ ا ْل ُم ْب َت َد�أ َوا ْلخَ َبرِ:
ت�س�أل :ب�أي ق�سم من �أق�سام الكالم بد�أناال�ض ِّم الظّ ِاه ِر َعلى � ِآخ ِر ِه �إِذا كانَ:
ال�ض َّم ُة �أَ ْو َتنْوينُ َّ
َّ
الجملة؟ وما العالمة ا ّلتي لحقت بكلمة:
ُم ْف َر ًداّ :
الطا ِل ُب ُم ْج َت ِه ٌد.
التاجر؟
َج ْم َع ُم�ؤَن ٍَّث �سا ِل ًماّ :
الطا ِلباتُ ُم ْج َتهِداتٌ .
تو�ضح لهم �أن الكلمة ا ّلتي بد�أنا بها الجملة
 َّج ْم َع َتكْ�سيرٍ  :الأَ�شْ جا ُر ُمث ِْم َرةٌ.
الأَ ِلفُ ِ أَل َّن ُه ُم َثنّىّ :
الطا ِلبانِ ُم ْج َتهِدانِ .
ت�س ّمى :المبتد�أ
َ
ا ْلوا ُو ِ أل َّن ُه َج ْم ُع ُم َذكَّرٍ �سا ِل ٌم :ا ْل ُم َع ِّلمو َن َلطيفونَ.
تف�سر لهم �أن المبتد�أ ا�سم مرفوع يقع �أول
 ّالجملة غالباً.
تحاورهم في كلمة(�أمين) لتب ِّين لهم �أنها الجزء ا ّلذي �أكمل الجملة مع المبتد�أ وتمم معناها ،و�أنها �أفادتنامعنى المبتد�أ.
تب ِّين لهم �أنّ الجملة ا ّلتي تجمع المبتد�أ والخبر ت�سمى الجملة اال�سمية.تو�ضح لهم لماذا ت�سمى الجملة اال�سمية (لأنها تبد�أ با�سم).
 ّال�س ّبورة المثال :الطالب مجته ٌد /الطالبات مجتهدات /الأ�شجار مثمرة /الطالبات مجتهدان،
تد ِّون على َّالمعلمون لطيفون.
تحاورهم في المفرد والمثنّى الجمع ،تذكيراً وت�أنيثاً.تب ِّين لهم عالمات �إعراب كل من المفرد ،وجمع ال َّت�أنيث ،وجمع المذ َّكر ال�سالم ،وجمع التك�سير ،والمثنّى.ال�س ّبورة مع تف�سير كل عالمة �إعراب.
تعر�ض الخال�صات على َّ1

2
3

1

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

ال�س ّبورة.
تر�سم المع ِّلمة مخططاً للجدول على َّتب ِّين لهم العنا�صر ا ّلتي يت�ألف منها الجدول.النّا ِف َذ ُة ُم ْغلَ َق ٌة.
النافذة
تذ ِّكرهم بالمذ َّكر والم�ؤنَّث.تان َجميلَ ِ
ا ْل ِق َّ�ص ِ
تان.
ت�ساعدهم في قراءة الجمل ،ويقر�أونها مرات ا ْل ُع ّم ُال نَ�شيطونَ.متع ِّددة.
ا ْل ُم َع ِّلماتُ َلطيفاتٌ .
 ِّتوجههم لحل الجملة الأولى �شفو ّياً ثم كتاب ّياً .ا ْل ِحكا َي ُة ُم ْم ِت َع ٌة .الحكاية
ت�شرك �أكبر عدد ممكن من َّالطلبة في ح ّل
بقية الجمل.
وتوجههم نحو الحل ال�صحيح وتعزِّز المجيدين.
تتابعهم با�ستمرار ِّا ْل ُج ْملَ ُة
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ُم ْف َرد

ا ْل ُم ْب َت َد�أُ
ُم َثنّى

َج ْمع

ُم ْف َرد
مغلقة

الق�صتان

ا ْلخَ َب ُر
ُم َثنّى

َج ْمع

جميلتان
العمال

ن�شيطون

المعلمات

ن�شيطات
ممتعة

2

نا�سبِ َ ،و�أَ ْق َر�أُ
�أَ ِ�ص ُل ُك َّل ُم ْب َت َد�أ بِا ْلخَ َب ِر ا ْل ُم ِ

تق�سم َّالطلبة �إلى مجموعتين :مجموعة المبتد�أ
ومجموعة الخبر.
تخ�صها.
تقر�أ كل مجموعة الكلمات ا ّلتي ّتك ِّلف طالباً من المجموعة الأولى بقراءة الكلمة،ليتمم طالب �آخر الجملة بالكلمة المنا�سبة ا ّلتي
يحملها.
يقر�أ طالب ثالث الجملة المك ّونة من مبتد�أ وخبر.تلفت انتباههم في �أثناء حل الكلمات �إلى عالمات الإعراب ا ّلتي تلحق بالمبتد�أ والخبر.تك ِّلف بقية َّوتوجههم.
الطلبة بو�صل المبتد�أ بالخبر المنا�سب،كتاب ّياً.
 تتابعهم با�ستمرار ِّال�شَّ ْم ُ�س
ا ْل َق َم ُر
الأَ ْر ُ
�ض
َّ
الطق ُْ�س

3

ُك َر ِو َّي ٌة
با ِر ٌد
ُمني ٌر
حا َّر ٌة

الن َّْحالتُ
الأَزْها ُر
الن َّّجارو َن
ا ْل َع َ�س ُل

ِ
ماهرو َن
نَ�شيطاتٌ
َلذي ٌذ
ُم َت َفت َِّح ٌة

�أَ ْق َر ُ�أَ ،و�أُ ْعر ُِب ا ْل َك ِل ِ
مات ا ْل ُملَ َّو َن َة َكما في ا ْل ِم ِ
ثال

ال�س ّبورة - .تقر�أ المثال وير ِّدد َّ
الطلبة بعدها.
تد ِّون المثال (الأزهار جميلة) على َّوتوجه �إجاباتهم.
تناق�شهم في ت�صنيف الكلمات المل َّونة �إلى مبتد�أ وخبر ،ونوع الجمعِّ ،تف�سر لهم تعبير :مبتد�أ مرفوع وعالمة رفعه ال�ضمة الظاهرة على �آخره /خبر المبتد�أ مرفوع وعالمة
 ّرفعه ال�ضمة الظاهرة على �آخره ،من خالل تذكيرهم بالحركات و�أنواعها.
 تحر�ص على �أن يلفظوا تعبير :مبتد�أ مرفوعتحفِّزهم على �إعراب بقية الجمل اقتدا ًء بالمثال.وعالمة رفعه ال�ضمة الظاهرة على �آخره /خبر المبتد�أ مرفوع وعالمة رفعه ال�ضمة الظاهرة على �آخره.
توجههم نحو االنتباه �إلى المثنّى والجمع وعالمة رفع كل منهما.
 ِّالعمال :مبتد�أ مرفوع وعالمة رفعه ال�ضمة الظاهرة على �آخره.ن�شيطون :خبر المبتد�أ مرفوع وعالمة رفعه الواو لأنه جمع مذكر �سالم.الحقيبتان :مبتد�أ مرفوع وعالمة رفعه الألف لأنه مثنى.مفتوحتان :خبر المبتد�أ مرفوع وعالمة رفعه الألف لأنه مثنى.الليمون :مبتد�أ مرفوع وعالمة رفعه ال�ضمة الظاهرة على �آخره.ٌ
حام�ض :خبر المبتد�أ مرفوع وعالمة رفعه تنوين ال�ضم الظاهر على �آخره.
4

الح ُظ ا ْل َك ِل ِ
�أُ ِ
مات ا ْل ُملَ َّو َن َةَ ،و�أُ َم ِّي ُز ا ْل ُح َ
روف ا َّلتي ُت ْلف َُظ َوال ُت ْكت َُب

تعر�ض المع ِّلمة بطاقات الكلمات :هذا ،هذه ،ه�ؤالء� ،أولئك ،لكنه،هذان ،ذلك ،على لوحة الجيوب.تك ِّلف َّالطلبة قراءتها ،وت�س�أل :هل الحظت �أنك لفظت حرف الألف فيها؟
وتو�ضح لهم �أ َّن �ألف المد الموجودة في �أ�سماء الإ�شارة الآتية:
تذ ِّكرهم ب�أ�سماء الإ�شارة للمذكر والم�ؤنَّثّ ،هذا  -هذه  -هذان  -ه�ؤالء  -ذلك– �أولئك ،تلفظ وال تُكتب .وكذلك �ألف المد في :لكن.تب ِّين لهم �أنه من الخط�أ كتابة �ألف المد في هذه الكلمات.88

5

�أَ ْق َر ُ�أ َو�أَ�ضَ ُع

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

تعر�ض المع ِّلمة كلمات كل حقل في لوحة جيوب.تك ِّلف َّالطلبة قراءتها مرات متع ِّددة.
تلفت انتباههم �إلى عدم كتابة �ألف المد فيها.تك ِّلفهم باكت�شاف الكلمة المختلفة ،وتحفزهم لقراءتها.تحاورهم في �سبب اختيارهم لكلمة(تلك) :لأنها ا�سم �إ�شارة يدل على البعيد وال يوجد فيها �ألف مد.(هاتان) :لأنها ال يوجد فيها حروف تلفظ وال تكتب.(�أوالد) لأنها ال يوجد فيها حروف تلفظ وال تكتب.الطلبة المجيدين ،وت�ساعد َّ
تعزِّز َّالطلبة الآخرين.
6

الح ُظ ا ْل َك ِل ِ
�أُ ِ
مات ا ْل ُملَ َّو َن َةَ ،و�أُ َم ِّي ُز ا ْل ُح َ
روف ا َّلتي ُت ْكت َُب َوال ُت ْلف َُظ

تعر�ض المع ِّلمة الكلمات :احترموا ،اعطفوا ،.....على لوحة الجيوب.تك ِّلف َّالطلبة قراءتها ،وت�س�أل :هل الحظت �أنك لفظت حرف الألف فيها؟
وتو�ضح لهم �أ َّن الألف ا ّلتي بعد واو الجماعة تكتب وال تلفظ.
تذ ِّكرهم بفعل الأمر و�إ�سناد واو الجماعة لهّ ،تب ِّين لهم �أنه من الخط�أ لفظ حرف الألف في هذه الكلمات.تف�سر لهم �سبب كتابتها وعدم لفظها :للتفرقة بينها وبين الواو ا ّلتي هي من �أ�صل الفعل(مثل كلمة:
 ّنرجو ،ندعو ،نق�سو).
7

�أَ ْق َر ُ�أ َو�أَ�ضَ ُع

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

تعر�ض المع ِّلمة بطاقات كلمات كل حقل وتدرب الطلبة على قراءتها.تك ِّلف َّالطلبة قراءتها مرات متع ِّددة.
تك ِّلفهم باكت�شاف الكلمة المختلفة ،وتحفزهم لقراءتها.تحاورهم في �سبب اختيارهم لكلمة(حاوِال) :لأنه لي�س فيها حروف تكتب وال تُلفظ.(�شاهدي) :لأنها ال تحتوي على همزة و�صل.(تح ّدثا) :لأنها ال يوجد فيها همزة و�صل.(ابت�سموا) لأنها تبد�أ بهمزة و�صل.الطلبة المجيدين ،وت�ساعد َّ
تعزِّز َّالطلبة الآخرين ،وتتابعهم با�ستمرار.
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س ّ
الثاني
َّ
الد ْر ُ
1

َثرواتُ بِالدي

�أَ ْق َر ُ أ�

تطلب المع ِّلمة من َّالطلبة فتح كتبهم على ال�صفحة الخا�صة بالدر�س
(ثروات بالدي).
َّ�ص ،وت�س�ألهم عن محتوياتها.
تك ِّلفهم النظر �إلى ال�صورة المرافقة للن ّال�س ّبورة.
تربط ما بين ال�صورة وعنوان الدر�س ،وتد ّون العنوان على ََّّ�ص �إلى وحدات قرائية وتقر�أها قراءة مع ّبرة تراعي فيها
تجزّئ الن ّنبرات ال�صوت.
الطلبة زمريا وفرد ّياً قراءة محاكاة حتى يتقن َّ
قراءة َّالطلبة القراءة ب�شكل �صحيح.
تلفت نظرهم �إلى التعبير �صوتياً في �أثناء قراءة :ما �أعظم ثروات بالدي! /ما � َأجملك يا وطني!.
توجيه بع�ض الأ�سئلة على كل فقرة لتنمية ا�ستيعاب َّالطلبة.
 توجه ََّّ�ص لمزيد من الإتقان.
الطلبة لقراءة وحدات من الن ّ
َّ�ص :االعتزاز بثروات الوطن ونه�ضته.
ت�ؤ ّكد القيم الإيجابية الواردة في الن ّ1
2

ال َ ْ�س ِئلَ ِة
جيب َعنِ ْ أ
َ�أُ ْق َر ُ�أ ُ

تم ّهد المع ِّلمة بتذكير ََّّ�ص من �أفكار تتع َّلق بمظاهر نه�ضة الوطن ،وحب الوطن
الطلبة بما ورد في الن ّ
واالعتزاز بقادته.
َّ�ص قراءة مع ّبرة ويقر�أ بعدها َّ
الطلبة المتميزون.
تقر�أ الن ّت�ساعدهم في قراءة الأ�سئلة ،مع مراعاة التعبير �صوتياً عن نبرة اال�ستفهام.ال�س�ؤال وطالباً �آخر للإجابة عنه.
تك ِّلف طالباً قراءة َُّّ�ص.
 ِّتوجه الإجابات بما يتوافق مع ما ورد في الن ّ
تحفّز بع�ض ََّّ�ص.
الطلبة لقراءة الإجابة من الن ّ
تطلب منهم تدوين الإجابة كتاب ّياً.وتوجههم وت�ص ّوب الأخطاء وتعزِّز المجيدين.
تتابعهم با�ستمرار ِّال�س�ؤال ال�سابع(�إجابة مفتوحة).
تترك لهم حر ّية التعبير عن �آرائهم في الإجابة عن ُّتك ِّلفهم قراءة �إجاباتهم ا ّلتي كتبوها.90

3

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

تمنح المع ِّلمة وقتاً كافياً للطلبة لت� ُّأمل الكلمات والجمل.الطلبة بعدها م ّرات متع ِّددة ،وتُ�شرك �أكبرعدد من َّ
تقر�أ الكلمات والجمل ،ويقر�أ َّالطلبة في القراءة.
تملأ الفراغ في الجملة الأولى (ا�صطف الطالب بانتظام في طابور ال�صباح).تو�ضح لهم العالقة بين الكلمة المل َّونة وال�سياق المعنوي للجمل.
 ّوتوجههم نحو اختيار الكلمة المنا�سبة لل�سياق.
ت�ساعدهم في ح ّل الفراغ الثاني(تق َّدم) ِّتحفّز طالباً �آخر على ملء الفراغ التالي باختيار الكلمة المنا�سبة.تك ِّلف َّالطلبة بح ّل بقية الفراغات باختيار الكلمة المنا�سبة.
تتابع َّالطلبة با�ستمرار وت�ص ّوبهم وتعزِّز المجيدين.
ت�ساعدهم في قراءة الجمل بعد ملء فراغاتها. الحل� -3 :شكر -4 .ازدادت ...مق�صورة...4

ْدوق ا ْل َك ِل ِ
�أَ ْ�ستَعينُ ب ُِ�صن ِ
ل ا ْلفَرا َغ َو�أَ ْذ ُك ُر َمنْ َ�أنا
مات ِ ألَ ْم َ َ أ

تقر�أ المع ِّلمة الجمل وير ِّدد َّالطلبة بعدها مرات متع ِّددة.
تد ّون الكلمات المقابلة على بطاقات عليها ر�سومات تع ّبر عن المهن ،وت�ضعها في �صندوق.ت�س�ألَ :من ا ّلذي خيط المالب�س؟ ماذا ي�س ّمى َمن ي�صنع الأبواب الخ�شبية؟ وت�ستمر في طرح الأ�سئلةالمتعلقة بالمهن المذكورة في العمود الأي�سر.
تك ِّلف َّالطلبة بقراءة الجمل والتعبير عنها ب�أ�سماء المهن من خالل عر�ض البطاقات الموجودة في
ال�صندوق.
تعيد البطاقات �إلى ال�صندوق ،وتخرجها واحدة بعد �أخرى ليقر�أها َّالطلبة مع قراءة الجملة ا ّلتي تع ّبر
عنها.
توجه َّ
الطلبة وتعزِّزهم ،وتك ِّلفهم حل التدريب كتاب ّياً.
 ِّ-الحل -1 :خياط -2 .نجار -3 .بناء -4 .ممر�ض -5 .حالق -6 .طبيب.
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5

�أَ ْق َر ُ�أَ ،و�أُ َح ِّو ُل ِمنَ ا ْل ُم َذ َّك ِر �إِلى ا ْل ُم�ؤَن َِّث

ال�س ّبورة.
تكتب المع ِّلمة الجملة الأولى(طالب مجتهد) على َّتحاورهم في ال َّتذكير وال َّت�أنيث ،وتطلب منهم ذكر العالمات الدّا َّلة على الم�ؤ َّنث.توجههم نحو ت�أنيث كلمة :طالب.
 ِّت�س�ألهم حينما نقول :طالبة ،كيف ت�صبح كلمة :مجتهد؟ت�ستقبل �إجابات َّوتوجهها.
الطلبة ِّ
تك ِّلفهم ح ّل بقية الجمل كتاب ّياً.تلفت انتباههم �إلى مالحظة تاء ال َّت�أنيث المربوطة.تذ ِّكرهم بالمبتد�أ والخبر وعالمة �إعراب ٍّكل منهما.
تعزِّز َّالطلبة المجيدين.

6

طا ِل ٌب ُم ْج َت ِه ٌد
ُم َع ِّل ٌم َ�صبو ٌر
ُم ِ
واطنٌ �إِمارا ِت ٌّي
با ِئ ٌع �أَمينٌ
ُمدي ٌر ُم َت َم ِّي ٌز

طالب ٌة مجتهدةٌ.
معلم ٌة �صبورةٌ.
مواطن ٌة �إمارات ّي ٌة.
بائع ٌة �أمين ٌة.
مدير ٌة متم ّيزةٌ.

�أَ�ضَ ُع َك ِل َم َة ُبدور َب َد ًل ِمنْ َح ْمدان َو ُ�أ َغ ِّي ُر ما َي ْل َز ُم

تذ ِّكر المعلِّمة طلبتها بتذكير الفعل الما�ضي وت�أنيثه.تد ِّون الفعل الما�ضي (�أ�سرع) وتناق�شهم في داللته على المذ َّكر والم�ؤنَّث بلفت انتباههم �إلى اال�سم (حمدان).تقر�أ الجملة وير ِّدد َّالطلبة بعدها مرات متع ِّددة.
تطلب منهم ا�ستخراج الأفعال الما�ضية الواردة في الجملة.ت�س�ألهم عن داللتها من حيث التَّذكير وال َّت�أنيث.تكلِّفهم قراءة الجملة بعد و�ضع كلمة بدور بد ًال من حمدان.تلفت انتباههم �إلى ما يحتاج �إلى تغيير.يحلّ َّوتوجههم نحو التغيرات الّتي طر�أ على الفعل
الطلبة الجملة كتاب ّياً ،وتتابعهم المعلِّمة با�ستمرار،
ِّ
الما�ضي.
-الحل� :أ�سرعت بدور ،واتجهت نحو المن�صة ،فخاطبت الطالبات ،وقر�أت عليهم مقالتها.

7

�أَ ْب َحثُ َ ،و َ�أ ْكت ُُب

(الإجابات مفتوحة)تك ِّلف المع ِّلمة طلبتها بطلب م�ساعدة الأهل لمعرفة عدد الجامعات في بلدهم و�أ�سمائها ومواقعها ،وكذلكالمناطق ال�سياحية والأثرية ،ودورهم في رعايتها.
يعر�ض َّتو�صلوا �إليه على زمالئهم في ال�صف.
الطلبة ما ّ
تدير المع ِّلمة حواراً حول �إجابات َّالطلبة لتعزيز معرفتهم.
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ال ُْج ْملَ ُة الإ ِْ�س ِم َّي ُة ِه َي ال ُْج ْملَ ُة ا َّلتي َت ْب َد�أُ
ِا�سمٍ ِ ،م ْث َل :بِالدي َجميلَ ٌة.
ب ْ

الجملة اال�سمية

ال ُْج ْملَ ُة ا ْل ِف ْع ِل َّي ُة ِه َي ال ُْج ْملَ ُة ا َّلتي َت ْب َد�أُ ِب ِف ْعلٍ
ٍ
ما�ض �أَ ْو ُم�ضا ِر ٍع �أَ ْو �أَ ْمرٍِ ،م ْث َل:
ْاح َت َر َم ُف�ؤا ٌد َقوانينَ بِال ِد ِه.
َي ْح َت ِر ُم ُف�ؤا ٌد َقوانينَ بِال ِد ِه.
ْاح َت ِر ْم َقوانينَ بِال ِدكَ .

تو�ضح المع ِّلمة لطلبتها �أق�سام الكلمة :ا�سم ،فعل ،حرف.
 ّتب ِّين لهم �أنه كما تنق�سم الكلمة �إلى  :ا�سم ،فعل ،حرف،ف�إن الجمل في اللغة العربية لها �أق�سام كذلك.
ال�س ّبورة :بالدي جميلة.
تد ّون على َّال�س ّبورة.
تذ ِّكرهم بالمبتد�أ والخبر من خالل الحديث عن الجملة المد ّونة على َّتلفت انتباههم �إلى �أن الجملة تبد�أ با�سم(بالدي)تف�سر لهم �أن الجملة ا ّلتي تبد�أ با�سم ت�سمى :جملة ا�سم ّية ،و�أنها مك ّونة من مبتد�أ وخبر
 ّبالطريقة نف�سها تب ِّين لهم �أن الجملة الفعلية هي ا ّلتي تبد�أ بفعل.تذ ِّكره ب�أق�سام الفعل :ما�ضي ،م�ضارع� ،أمر ،من خالل الأمثلة(احتر َم ف�ؤا ٌد قوانين بالده ،يحترم ف�ؤادوتو�ضح لهم �أنها تت�ألف من فعل وفاعل وقد يوجد مفعول به.
قوانين بالده ،احت ِر ْم قوانين بالدك)ّ ،
1

�أَ ْق َر ُ�أَ ،و�أُ َ�صنِّفُ ا ْل َك ِل ِ
مات التّا ِل َي َة في ا ْل َج ْد َو ِل

تعر�ض المع ِّلمة الكلمات على بطاقات.تك ِّلف َّالطلبة قراءتها.
تذ ِّكرهم بالعالمات ال ّدا َّلة على اال�سم والعالماتال ّدا َّلة على الفعل.
تحفّزهم على ت�صنيفها ح�سب الجدول المر�سومال�س ّبورة :كلمات تدل على ا�سم /كلمات
لهم على َّ
تدل على فعل.
تطلب �إليهم ت�سمية نوع الفعل(ما�ضي ،م�ضارع� ،أمر).2

ِن ْفطـ

ت َُ�ض ّم
َ�ص َّف َق

ا َّت ِب ْع

الأَ ْبراج
َث ْر َوة

َي ْع َت ّز
جا ِئزَة

َك ِل َم ٌة َت ُدلُّ َعلى ْا�سم
نفط،
ثروة،
مقالع،

�أَ ْج َرت

ْا�ست ََح َّق
َمقا ِلع تَخَ ُّ�ص�صات
َك ِل َم ٌة َت ُدلُّ َعلى ِف ْعل

ت�ضم،
ا�ستحق،
اتب ْع،

الأبراج،
جائزة،
تخ�ص�صات

يعتز،
�أجرت،
�صفقَ.

اال�س ِم َّي ِة َو ف ِل ْل ُج ْملَ ِة ا ْل ِف ْع ِل َّي ِة
�أَ ْق َر ُ�أَ ،و�أَ ْكت ُُب �س ِل ْل ُج ْملَ ِة ْ

تذ ِّكرهم المع ِّلمة باال�سم والفعل والعالمات ال ّدا َّلة علىك ٍّل منهما.
ت�س�ألهم عن �سبب ت�سمية كل من الجملة اال�سميةوالفعلية بهذا اال�سم.
تطلب منهم تو�ضيحاً لما تبد�أ به كل جملة من الجمل الأربع.تحفّزهم على تمييز الجملة اال�سمية من الفعلية وفقاً لما تبد�أ به كل جملة.وتوجههم نحو الحل ال�صحيح.
تتابعهم با�ستمرار ِّ93
�س ُّ
الط ُرقُ ُم َع َّب َدةٌ.
ف َكت ََب ُف�ؤا ٌد َد ْر َ�سهُ.

ف �أُحا ِف ُظ َعلى النِّظامِ.
�س ا ْل َمدار ُِ�س َحدي َث ٌة.

3

�أَ ْق َر ُ�أَ ،و�أُ َح ِّو ُل ا ْل ُج َم َل ا ْل ِف ْع ِل َّي َة �إِلى � ْإ�س ِم َّي ٍة َكما في ا ْل ِم ِ
ثال

تد ّون المثال :ينهمر المطر بغزارة في ف�صل ال�شتاء /المطر ينهمر بغزارة في ف�صل ال�شتاء.تحاورهم في الفرق بين بداية كل جملة من المثال:تو�ضح لهم �أن كل جملة منهما تت�ألف من الكلمات نف�سها ولكن بترتيب مختلف.
 ّتذ ِّكرهم بالجملة الفعلية اال�سمية و�أركانهما من مبتد�أ وخبر ،وفعل وفاعل.تحفزّهم نحو تقليد المثال.وتوجههم نحو الحل ال�صحيح.
تعزِّزهم ِّتطلب منهم تف�سيراً لطريقة ح ّلهم الجمل.الحل� -2 :سارة زارت المدينة التراثية. -3الالعب رك�ض حول الملعب,
� -4أبي زرع �شجرة زيتون.
4

اال�س ِم َّي َة �إِلى ِف ْع ِل َّي ٍة َكما في ا ْل ِم ِ
ثال
�أَ ْق َر ُ�أَ ،و�أُ َح ِّو ُل ا ْل ُج َم َل ْ

تنفّذ المع ِّلمة هذا التدريب بالطريقة نف�سها الواردة في التدريب ال�سابق.الحل -2 :ابتعد �أخي عن رفاق ال�سوء. -3ت�شرق ال�شم�س في ال�صباح.
 -4ي�صور ال�سائح الأماكن الأثرية.
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اال�سم المو�صول

اال�س ُم ا ْل َم ْو ُ
�صول
ْ

ْا�س ٌم ال َي ِت ُّم َم ْعنا ُه �إ ِّل ب ُِج ْملَ ٍة َت�أْتي َب ْع َد ُه.

ا َّلذي ِل ْل ُم ْف َر ِد ا ْل ُم َذ َّك ِر َو

اللَّذانِ ِل ْل ُم َثنّى،

		

تعر�ض المع ِّلمة الأ�سماء المو�صولة:ا ّلذي ،ا ّلتي ،اللذان اللتان ،ا ّلذين،
اللَّتانِ ِل ْل ُم َثنّى،
ا َّلتي ِل ْل ُم ْف َر ِد ا ْل ُم�ؤَن َِّثَ ،و
اللواتي،الالتي ،الالئي ،على بطاقات.
اللئي �أَ ِو ّ
َوال َّلواتي �أَ ِو ّ
اللتي ِل َج ْم ِع ا ْل ُم�ؤَنَّثِ.
تد ّون المثال التالي� :سامحت ا ّلذي �أخط�أ.تلفت انتباه َّالطلبة �إلى كلمة(ا ّلذي)
تب ِّين لهم �أننا �إذا �أخذناها وحدها لنح�صل على فائدة من الكالم.تو�ضح لهم بالمثال :فلو قلت� :سامحت ا ّلذي ،وتوقفت ،فلن يتَّ�ضح المق�صود من الكالم ،لكن �إذا�أ�ضفنا �إلى
 ّالكالم� :أخط�أ(�سامحت ا ّلذي �أخط�أ) ف�ستع ّين المق�صود وتع ّرفه لل�سامع.
تف�سر له �أن كلمة (ا ّلذي)تو�صل بما يليها لتو�ضيح المراد منها ،ولذلك ت�سمى كلمة (ا ّلذي) ا�سما مو�صو ًال؛
 ّ�أي مو�صو ًال بما بعده من الكالم.
تب ِّين لهم �أن كلمة (ا ّلذي) ا�سم مو�صول ُّيدل على المفرد.
تح ّول �صيغة الجملة �إلى المثنّى والجمع تذكيراً وت�أنيثاً(�سامحتُ ا ّلتي �أخط�أت� /سامحتُ اللذين �أخط�آ/�سامحت ا ّلذين �أخط�أوا� /سامحت اللتين �أخط�أتا� /سامحتُ اللواتي -الالئي -الالتي �أخط�أن.
ال�س ّبورة :اال�سم المو�صول ا�سم ال يتم معناه �إال بجملة ت�أتي بعده.
تد ّون على ََّوا َّلذينَ ِل َج ْم ِع ا ْل ُم َذ َّكرِ.

1

�صول ا ْل ُم ِ
ِاال�س ِم ا ْل َم ْو ِ
نا�سبِ
�أَ ْم َ أ
ل ُ ا ْلفَرا َغ ب ْ

تمنح المع ِّلمة َّالطلبة وقتاً كافياً لت� ُّأمل الأ�سماء المو�صولة المل َّونة.
تك ِّلفهم قراءتها وت�سميتها.تو�ضح لهم المذ َّكر والم�ؤنَّث والمفرد والجمع في الأ�سماء المو�صولة.
 ّتف�سر لهم طريقة و�صل اال�سم بالجملة ا ّلتي بعده.
 ّتن ّبههم �إلى تمييز اال�سم التالي للفراغ من حيث تذكيره وت�أنيثه و�إفراده وتثنيته وجمعه.وتوجههم وتعزِّز المجيدين من
تك ِّلفهم ملء الفراغات باال�سم المو�صول المنا�سب ،وتتابعهم با�ستمرار َِّّ
الطلبة.
 -الحل -1 :التي -2 .اللذان -3 .الذين -4 .الالتي -5 .الذي -6 .اللتان.
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2

اال�س َم ا ْل َم ْو�صو َل ا ْل ُم ِ
نا�س َب ِل ُك ِّل �ضَ مي ٍر
�أَ ْكت ُُب ْ

تعر�ض �ضمائر الغائب و�ضمائر المخاطب على لوحة ويقر�أها َّالطلبة.
تلفت انتباههم �إلى التمييز بين المفرد والمثنّى والجمع ،والمذ َّكر والم�ؤنَّث.ال�س ّبورة الجملة(هوا ّلذي /هي ا ّلتي ،وتحاورهم فيها.
تح ّل على َّتوجههم �إلى �إحداث المطابقة بين اال�سم المو�صول وال�ضمير من حيث التَّذكير وال َّت�أنيث ،والإفراد والتثنية
 ِّوالجمع.
تك ِّلفهم ح ّل بقية الجمل �شفو ّياً وتتابعهم با�ستمرار.تنفيذ الح ّل كتاب ّياً وقراءة الجمل.تطلب منه تف�سيراً لحلولهمتعزِّز َّوت�صحح �إجاباتهم.
وتوجه الآخرين
ِّ
الطلبة المجيدينِّ ،
الحل :هو الذي .هي التي .هما اللذان .هما اللتان .هم الذين .هن اللواتي.�أنتَ الذيِ � .
أنت التي� .أنتما اللذان� .أنتما اللتان� .أنتم الذين� .أنتن اللواتي.
�أنا الذي .نحن الذين.
3

�صول ا ْل ُم ِ
ِاال�س ِم ا ْل َم ْو ِ
نا�سبِ
�أَ ْم َلأ ُ ا ْلفَرا َغ ب ْ

� -أملأ الفراغ باال�سم المو�صول المنا�سب.تتبع المع ِّلمة �آلية تنفيذ حل التدريب ال�سابق.الحل -1 :هو الذي.ِ � -2
أنت التي.
 -3هما اللذان.
� -4أنتما اللتان.
 -5هم الذين.
� -6أنتن الالتي.
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خَ ُّط الن َّْ�س ِخ
ا ْل ُح ُ
روف ا َّلتي َي َت َغ َّي ُر �شَ ْك ُلها
ِب َت َغ ُّي ِر َم ْو ِق ِعها في ا ْل َك ِل َم ِة
ال�س ّبورة.
تر�سم المع ِّلمة مجموعة الحروف على َّتكتب كلمات تت�ض َّمن حروف العين والغين والتاء والهاء ،تكون في موا�ضع مختلفة من الكلمة.تطلب من َّالطلبة الإ�شارة �إلى موقع الحرف من الكلمة ،ومالحظة �صوته و�شكله.
تلفت انتباههم �إلى تغ ّير �صورة الحرف باختالف موقعه من الكلمة.تب ِّين لهم طريقة ر�سمه وكتابته بالألوان.تحفّزهم �إلى تقليدها على �أوراق �إ�ضاف ّية حتى يتقنوا ر�سم الحرف.تك ِّلفهم كتابة الحروف في الفراغ المخ�ص�ص في الكرا�س.وتوجههم.
تتابعهم با�ستمرار ِّ1

�أَ ْكت ُُب بِخَ ٍّط َج ٍ
ميل

توجههم المع ِّلمة �إلى الجل�سة ال�صحيحة عند الكتابة ،وطريقة الإم�ساك بالقلم ،والمحافظة على النظافة.
 ِّتقر�أ لهم الجمل ويقر�أونها بعدها قراءة قدوة.تلفت انتباههم �إلى مالحظة �شكل حرف العين والتاء والهاء والحروف ا ّلتي تُكتب على ال�سكر وفوقه وتحته.يكتب َّالطلبة الجمل وفق قواعد خط الن�سخ.
 مالحظة :يمكن ا�ستثمار جمل الن�شاط في الإمالء المنظور واالختباري.2

�أُ ِ
الح ُظ ا ْلخَ َ
ريط َةَ ،و�أَ ْملأُ ا ْلفَرا َغ

تعر�ض المع ِّلمة الخريطة على َّالطلبة.
تتيح لهم وقتاً كافياً لت�أملها ومعرفة موقع وطنهم عليها.تن ّبههم �إلى المراد معرفته والإجابة عنه ،وتقر�أ من الكتاب ،وينتبه لها َّالطلبة.
تحفّزهم على ح ّل الأ�سئلة ،واالنتباه �إلى االتجاهات وتدريبهم على تمييزها.وتوجههم ،وتكلفهم قراءة الحل �أمام الطلبة وتبادل المعرفة.
تتابعهم با�ستمرار ِّ97

السا ِ
س ُة
ا ْل َو ْح َد ُة َّ
د َ

عا َلمي ا ْلوا� ِس ُع
الأهداف العامة:
 ُيح�سن اال�ستماع �إلى حكاية ما �أجمل الطبيعة.يجيب عن �أ�سئلة اال�ستماع.يع ّبر عن لوحات المحادثة تعبيراً �سليماً.ي�سرد حكاية ب�ساط الريح بت�سل�سل في الأحداث.يقر�أ ن�ص رحلة بحرية ويجيب عن �أ�سئلة اال�ستيعاب.-يقر�أ ن�ص ال�سبات ال�شتوي ويجيب عن �أ�سئلة اال�ستيعاب.ي�ستخدم الحا�سوب ليتع ّرف �إلى عالمه الوا�سع.يحفظ المحفوظات(الق ّبرة وابنها).يملأ الفراغ معتمداً على المعنى.ي�صنِّف وفق �ألـ ال�شم�سية والقمرية .والتاء المربوطة والمفتوحة.يعيد ترتيب الكلمات ليك ّون جم ًال.
يعيد ترتيب الجمل ليك ّون فقرة.يتب ِّين جمع مجموعة من المفردات.ي�سند الأ�سماء �إلى ال�ضمائر.ي�سند الحروف �إلى ال�ضمائر.يتب ِّين اال�سم المجرور و�إعرابه.ي�صنّف اال�سم المجرور وفق عالمة الإعراب.يتب ِّين الم�ضاف والم�ضاف �إليه. -ي�صنّف الم�ضاف �إليه وفق عالمة الإعراب.

-

�آلية التنفيذ

ما �أجمل الطبيعة!

الق�صة على َّ
الطلبة ،وتلفت نظرهم �إلى محتوياته.
تعر�ض المع ِّلمة غالف َّال�س ّبورة - .تطلب منهم ذكر مواقف �أخذوا فيها الحيطة والحذر.
ت�ساعدهم في قراءة عنوانها وتد ّونه على َّالق�صة مراعية نبرات ال�صوت الممثلة لمواقف ال�شخ�صيات فيها.
تقر�أ على �أ�سماعهم �أحداث َّالق�صة.
الق�صة تجري على ل�سان الحيوان ،وتعر�ض عليهم �صور حيوانات َّ
تب ِّين لهم �أن �أحداث َّالق�صة م ّرة ثانية من خالل جهاز الت�سجيل.
تدعوهم ل�سماع َّالق�صة.
توقف جهاز الت�سجيل عند ختام كل �صفحة لتب ِّين لهم الحدث والمكان والزمان وال�شخ�صيات في َّتخ�ص�ص لكل مجموعة من َّالق�صة وت�ساعدهم في قراءتها.
الطلبة �صفحة من َّ
تلفت انتباههم �إلى الأنماط اللغوية :ليقطفَ موزة� /أنْ ت�ست�أذنَ� /أنْ ن�سرع /ه ّيا نكمل رحلتنا /كيف �سنعب ُرالنهر يا �أخي؟�/أال ترى ذلك الج�سر /ما �أجم َل الطبيعة يا �أ ّمي.
الق�صة ،والمظاهر
الق�صة ،وتتيح لهم المجال للتعبير عن ر�أيهم في َّ
بعد االنتهاء من القراءة ،تناق�شهم في َّالطبيعية النهر والجبل وال�سهل ،وكيفية التنقل بينها.
تنتقل َّبالطلبة �إلى ح ّل الأ�سئلة المتعلقة بها.

الَ ْ�س ِئلَ ِة:
جيب َعنِ ْ أ
�أَ ْ�ست َِم ُعَ ،و�أُ ُ
1

�أَ ْق�س َرت ُ�أ َِم ُع َو�أَ�ضَ ُع

حيح ِة
َح ْو َل َر ْم ِز الإِجا َب ِة َّ
ال�ص َ

تك ِّلف �أحد َّالق�صة.
الطلبة المتميزين بقراءة ال�صفحة الأولى من َّ
ال�س�ؤال وت�ساعد َّ
الطلبة في اختيار الإجابة ال�صحيحة :قبل غروب ال�شم�س.
تقر�أ الجملة الأولى من ُّتطلب من ََّّ�ص وقراءتها م ّرات متع ِّددة.
الطلبة الداللة عليها في الن ّ
ال�س�ؤال وتتيح للطلبة فر�صة
تحفّز طلبة �آخرين لقراءة ال�س�ؤال الثاني ،والثالث والرابع ....ثم تقر�أ جملة ُّاكت�شاف الحل ال�صحيح.
الق�صة.
الق�صة زمنياً والتع ّرف على المكان وال�شخ�صيات المت�ض ّمنة في َّ
ت�ستثمر جمل التدريب في بيان ت�سل�سل �أحداث َّالحل -2 :الموز -3 .التم�ساح -4 .بم�ساعدة الح�صان -5 .على قمة الجبل.1
2

ال َ ْ�س ِئلَ ِة
جيب َعنِ ْ أ
َ�أُ ْق َر ُ�أ ُ

الق�صة على َّ
الق�صة مما يتع ّلق
الطلبة وتطلب منهم االنتباه �إلى المطلوب منهم معرفته من َّ
تقر�أ المع ِّلمة َّال�س�ؤال ومن طالب �آخر الإجابة عنه.
ب�أ�سئلة التدريب - .تك ِّلف طالباً بقراءة ّ
ن�ص ُّ
وتوجهها - .تتيح لهم ح ّل التدريب كتاب ّياً في الجزء الفارغ من ال�صفحة.
ت�صحح الإجابات ِّ
 ِّتختار مجموعة من َّالق�صة با�ستخدام جملها ومفرداتها.
الطلبة المميزين وت�ساعدهم ل�سرد َّ
تذ ِّكر َّالطلبة ب�آداب المحادثة واال�ستماع.
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3

�أُ ِ
الح ُظ َو�أَ َت َح َّدثُ

ب ُ
يح
ِ�ساط ال ّر ِ

�أُ�سا َم ُة ُي ِح ُّب الأَ ْلوانََ ،و ُي ْب ِد ُع في ْا�س ِتخْ ِ
دامها
َنا�سقٍ َ .وذاتَ َي ْو ٍم �أَنْهى َت ْلوينَ َر ْ�س ِم ب ٍ
ِ�ساط
ِبت ُ
�أَ ْع َج َب ُهَ ،و َ�أخَ َذ َي َت�أَ َّم ُل ُهُ ،ث َّم �أَغْ َم َ
�ض َع ْي َن ْي ِه
َوتَخَ َّي َل �أَ َّن ُه َيت ََح َّو ُل �إِلى ب ٍ
ِ�ساط ِ�س ْحر ٍِّي َي َت َك َّل ُم
جوب ُب ْلدا َن ا ْلعا َل ِم ِب ِهَ ،و َي َت َع َّر ُف �أَنْوا َع
َو َي ُ
ا ْل ِ
بيئات فيها.
ان َْطلَ َق �أُ�سا َم ُة َعلى ا ْلب ِ
ال�س ْحر ِِّيَ ،و َف ْج�أَ ًة
ِ�ساط ِّ
�شَ َع َر بِا ْل َب ْر ِد ال�شَّ ِ
ديدَ ،فق َِد ا ْق َت َر َب ا ْلب ُ
ِ�ساط
ِمنَ ا ْلق ُْطبِ ا ْل ُمت ََج ِّم ِد ال�شَّ ما ِل ِّي ،قا َل �أُ�سا َم ُة:
ُ�س ْبحا َن ُ
اهلل! َك ْيفَ َي ُ
عي�ش الأَ ْ�سكيمو َب ْينَ
ال ُّثلو ِج؟ َو َك ْيفَ َتت ََح َّم ُل ا ْل َح َيواناتُ هذا ا ْل َب ْر َد
ال�شَّ دي َد؟ َو ِمنْ �أَ ْينَ َلها ب َّ
ِالطعامِ؟ �أَ ْب ِع ْدني ِمنْ
ُهنا ال �أَ ْ�ستَطي ُع َت َح ُّم َل ا ْل َب ْر ِد.

�أالحظ و�أتح َّدث :ب�ساط الريحتتيح المع ِّلمة وقتاً كافياً للطلبة لت� ُّأمل اللوحات الأربع.تعر�ض اللوحات واحدة بعد �أخرى على َّالطلبة وت�س�ألهم ع ّما ي�شاهدونه في كل لوحة.
تد ّون �إجابات َّال�س ّبورة وتحاورهم فيها.
الطلبة على َّ
وتوجه �أ�سئلة عليها يجيب عنها َّ
الطلبة.
تذ ِّكرهم بعنا�صر كل لوحة ِّتدعوهم �إلى ترديد العبارات التالية� :سبحان اهلل! /كيف يعي�ش الأ�سكيمو بين الثلوج؟ /ما �أجم َل هذه100

طا َر ا ْلب ُ
ِ�ساط َف ْو َق غا َب ٍة خَ ْ�ضرا َء ،قا َل ُ�أ�سا َم ُة:
ُ�س ْبحا َن ُ
اهلل! ما �أَ ْج َم َل ِ
هذ ِه ا ْلغا َب َة! َك ْم ِه َي
خَ ْ�ضرا ُء يا ِن َع ٌة! �إِنَّها َملي َئ ٌة بِا ْل َح َي ِ
وانات
َو ُّ
الطيو ِر ا ْلغَري َب ِة ،ما �أَ ْج َملَها! َه ّيا ،ا ْق َتر ِْب
�أَ ْك َث َر �أَ ُّيها ا ْلب ُ
ِ�ساط.
قا َل ا ْلب ُ
ِ�ساط :ن َْحنُ في غا َب ٍة َمطي َر ٍة َو َعلَ ْينا
ُمغا َد َر َتها َق ْب َل ُه ِ
طول ا ْل َم َطرِ.
َت َو َّقفَ ا ْلب ُ
ال�ص ْحرا ِء الإِ ْفري ِق َّي ِة
ِ�ساط َف ْو َق َّ
ا ْل ُك ْبرىَ ،و�شَ َع َر �أُ�سا َم ُة بِا ْل َح ِّر َوا ْل َع َط ِ�ش
ال�شَّ دي َد ْينِ َ ،وقا َل� :إِنَّها �أَ ْر ٌ�ض َر ْم ِل َّي ٌة ِ
قاحلَ ٌة
َج ْردا ُء جا َّف ٌة ال �أَ َث َر ِللن ِ
َّبات َوا ْل َح َي ِ
وان فيها.
ا ْق َت َر َب ا ْلب ُ
ِ�ساط �أَ ْك َث َر ِمنَ الأَ ْر ِ�ض� .صا َح
�أُ�سا َم ُة َمذْعو ًرا :ا ْب َت ِع ْد� ،أَ ْفعى ِبلَ ْو ِن ال ِّر ِ
مال،
ُث َّم َ�صحا ِمنْ َغ ْف َو ِت ِهَ ،وقا َل :ا ْل َح ْم ُد ِ
هلل �أَنَّني
�أَ ُ
عي�ش في بي َئ ٍة ُم ْعت َِد َل ٍة.
الغابة! /كم هي خ�ضراء يانعة! /ه ّيا اقترب �أكثر �أيها الب�ساط /نحن في غابة مطيرة /الحمد هلل �أنني
�أعي�ش في بيئة معتدلة.
تب ِّين لهم القيم مظاهر البيئات التي تت�ض َّمنها الحكاية :القطبية ،والمعتدلة ،والغابة المطرية،وال�صحراوية.
َّ�ص المرافق للوحات وي�ستمع َّ
الطلبة �إليها بانتباه.
تقر�أ الن ّتتيح للطلبة فر�صة �سرد الحكاية م�ستعينين بمفردات واردة في الحكاية.101

س َْ
األ َّو ُل
َّ
الد ْر ُ
1

ِر ْحلَ ٌة َب ْح ِر َّي ٌة

�أَ ْق َر ُ أ�

تطلب المع ِّلمة من َّالطلبة فتح كتبهم على ال�صفحة الخا�صة بالدر�س
(رحلة بحرية).
َّ�ص ،وتطلب �إليهم و�صف
تك ِّلفهم النظر �إلى ال�صورة المرافقة للن ّمحتوياتها.
تحفزهم ل�سرد رحلة بحرية قاموا بها ب�صحبة �أهليهم.َّ�ص �إلى وحدات قرائية وتقر�أها قراءة مع ّبرة تراعي فيها نبرات
تجزّئ الن ّال�صوت.
الطلبة زمريا وفرد ّياً لجمل التدريب قراءة محاكاة حتى يتقن َّ
قراءة َّالطلبة القراءة ب�شكل �صحيح.
والجزر ،العقاقير.
تف�سر لهم الكلمات والتراكيبُ :عر�ض البحر ،الم ّد َ
 ّتوجيه بع�ض الأ�سئلة على كل فقرة لتنمية ا�ستيعاب َّالطلبة.
توجه ََّّ�ص لمزيد من الإتقان.
الطلبة لقراءة وحدات من الن ّ
َّ�ص :تن ّوع المظاهر الطبيعية ،ومنا�سبتها للكائنات الحية التي تعي�ش
ت�ؤ ّكد القيم الإيجابية الواردة في الن ّفيها ،وما فيها من خيرات ي�ستفيد من الإن�سان.
2

ال َ ْ�س ِئلَ ِة
جيب َعنِ ْ أ
�أُ ُ

تم ّهد المع ِّلمة بتذكير ََّّ�ص من �أفكار.
الطلبة بما ورد في الن ّ
َّ�ص قراءة مع ّبرة ويقر�أ بعدها َّ
الطلبة المتميزون.
تقر�أ الن ّت�ساعدهم في قراءة الأ�سئلة ،مع مراعاة التعبير �صوتياً عن نبرة اال�ستفهام.ال�س�ؤال وطالباً �آخر للإجابة عنه.
تك ِّلف طالباً بقراءة َُّّ�ص.
 ِّتوجه الإجابات بما يتوافق مع ما ورد في الن ّ
تحفّز بع�ض ََّّ�ص.
الطلبة لقراءة الإجابة من الن ّ
تطلب منهم تدوين الإجابة كتاب ّياً في المكان المخ�ص�ص لها.وتوجههم وت�ص ّوب الأخطاء وتعزِّز المجيدين.
تتابعهم با�ستمرار ِّ-تك ِّلفهم قراءة �إجاباتهم ا ّلتي كتبوها.
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3

�أَ ْق َر ُ�أَ ،و�أُ ِ
الح ُظ ا ْل َك ِل َم َة ا ْل ُملَ َّو َن َة

ال�س ّبورة وتبرز كلمة(عر�ض) بلون مميز.
تد ّون المع ِّلمة الجمل الأربع على َّتقر�أ الجمل وير ِّدد بعدها َّالطلبة زمريا وفرد ّياً.
ت�س�ألهم عن الكلمة ا ّلتي تك ّررت في الجمل الثالث(عر�ض) وتطلب �إليهم ت�أمل الحركات المالزمة لها.تب ِّين لهم �أن في اللغة العربية كلمات تت�شابه في لفظها وتختلف في معناها.تو�ضح لهم �أننا ال يمكن لنا تحديد معناها وحدها.
 ّتف�سر لهم �أن وجودها في جملة هو ا ّلذي ي�ساعدنا في معرفة المعنى المق�صود منها.
 ّتلفت انتباههم �إلى كلمة (عر�ض) وتقر�أ الجملة الأولى والثانية.تحاورهم في ما فهموه من كلمة(عر�ض) في الجملة الأولى والثانية.وتوجهها.
ت�ستقبل �إجاباتهم ِّتو�ضح لهم �أن معنى ( ُعر�ض) في الجملة الأولى تعني :جانباً من البحر وناحية منه ،و�أنها تعني في الجملة
 ّالثانية :قيا�س يعني عك�س الطول .وفي الجملة الثالثة :نماذج من الألعاب الريا�ضية ت�صاحبها حركات
م�س ّلية ،وفي الجملة الرابعة :دعوة للعمل.
يقر�أ َّالطلبة الجمل ويالحظون معنى الكلمات المل َّونة ويتح ّدثون عنها �شفو ّياً.
4

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

تمنح المع ِّلمة وقتاً كافياً للطلبة لت� ُّأمل الكلمات والجمل.الطلبة بعدها م ّرات متع ِّددة ،وتُ�شرك �أكبر عدد من َّ
تقر�أ الكلمات والجمل ،ويقر�أ َّالطلبة في القراءة.
تحل الجملة الأولى (في الم ّد تندفع �أمواج البحر نحو ال�شاطئ) ب�صوت وا�ضح ومع ّبر. ّتو�ضح لهم العالقة بين الكلمة المل َّونة و�سياق الجملة.
وتوجههم نحو اختيار الكلمة
ت�ساعدهم في ح ّل الجملة الثانية (في الجزر تبتعد �أمواج البحر نحو البحر) ِّالمنا�سبة.
تحفّز طالباً �آخر على ح ّل الجملة التالية باختيار الكلمة المنا�سبة.تك ِّلف َّالطلبة بح ّل بقية الجمل باختيار الكلمة المنا�سبة.
تتابع َّالطلبة با�ستمرار وت�ص ّوبهم وتعزِّز المجيدين.
تطلب �إليهم قراء الجمل بعد ملء فراغاتها.الحل -1 :تندفع -2 ...تبتعد -3...العقاقير -4...الغاز و النفظ -5...غذاء -6...حارة. (مالحظة :كلمة كثيرة زائدة للتمويه)103

5

�أَ ْق َر ُ�أَ ،و�أَ ِ�ص ُل َب ْينَ ا ْل ُم ْف َر ِد َو ا ْل َج ْم ِع

ت�ساعد المع ِّلمة طلبتها في قراءة الكلماتقراءة �صحيحة.
تذ ِّكرهم بالمفرد و�أنواع الجموع والعالماتال ّدا َّلة عليها.
تحفّزهم لمعرفة جمع كلمة(مطر).توجههم �إلى و�صل بقية المفردات بجموعها.
 ِّتطلب منهم قراءة بع�ض الجموع في �سياقهاَّ�ص لتعميق فهمهم وا�ستيعابهم.
في الن ّ
وتوجههم �إلى التمييز بين المفرد والجمع.
-تتابعهم ِّ

َم َطر
َك ْو َكب
َج َبل
َ�س ْهل
وادي

6

جِ بال
ُ�سهول
وِديان
�أَ ْمطار
َكوا ِكب

ُمحيط
بِ�ضا َعة
قا ّرة
كا ِئن
ُب ْركان

قا ّرات
ُمحيطات
َب�ضا ِئع
َبراكين
كا ِئنات

�أَ ْق َر ُ�أَ ،و�أَ ْكت ُُب َك ِل ٍ
مات في ا ْل َج ْد َو ِل َت ْحتَوي َعلى

َّ�ص ب�صوت وا�ضح وم�سموع ،وير ِّدد َّ
الطلبة بعدها.
تقر�أ المع ِّلمة الن ّتع ّرفهم بالحقول ا ّلتي ي�شتمل عليها الجدول.تذ ِّكرهم بالتاء المفتوحة والتاء المربوطة من حيث �شكلها و�صوتها.ت�س�ألهم عن �سبب ت�سمية �ألـ بالقمرية وال�شم�سية.تحاورهم في كلمتي :الياب�سة ،المحيطات ،لم�ساعدتهم في التفريق بينن التاء المربوطة والمفتوحة.تك ِّلفهم باكت�شاف نوعي التاء وت�سميتها وقراءة الكلمات ا ّلتي ت�شتمل عليهما.ينظم َّ
 ّالطلبة الكلمات في الجدول وفق المطلوب من التدريب.
يكتب َّالطلبة الكلمات وفق ت�صنيفها في الجدول.
وتوجههم ،وتعزِّز المجيدين منهم.
تتابعهم با�ستمرار ِّالحل :تاء مفتوحة :كالمحيطات ،البحيرات ،الإ�شعاعات.تاء مربوطة :متنوعة ،الياب�سة ،المائية ،درجة ،حرارة ،الف�ضائية ،ال�ضارة.ال �شم�سية :كال�سهول ،وال�صحاري ،ال�ضارة.ال قمرية :الأر�ض ،الياب�سة ،الجبال ،المائية ،كالمحيطات ،البحار ،الأنهار ،البحيرات ،الإ�شعاعات،الف�ضائية.
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�إ�سناد الأ�سماء �إلى ال�ضمائر

ال�ضما ِئ ِر
�إ ِْ�سنا ُد الأَ ْ�سما ِء �إِلى َّ
ال�ضمي ُر �ضَ مي ًرا ُمت َِّ�ص ًل.
ال�ضمي ِر ُي َ�س ّمى َّ
اال�سمِ إِ�لى َّ
ِع ْن َد �إ ِْ�سنا ِد ْ

تدون المثال :كتاب __ كتابه هو_ كتابها هي.تحفز ذاكرتهم على ذكر �ضمائر الغائب و�ضمائرِكتا ُبها ِه َي
َّ
ال�ضما ِئ ُر ا ْل ُمت َِّ�صلَ ُة ِه َي َك ِلماتٌ َو َل ْي َ�ستْ ُحرو ًفاَ ،و ِه َي ِمنَ
ال�س ّبورة.
المتكلم ،وتد ّونها في �شكل حقول على َّ
الأَ ْ�سما ِء في �أَ ْق�سا ِم ا ْلكَالمِ.
تطلب �إلى عدد من َّالطلبة قراءتها مرات متع ِّددة.
تلفت انتباههم �إلى �ضمائر الغائب ،و�إلى كلمة (كتابه).تب ِّين لهم �أن الهاء في كلمة(كتابه) تعود على �ضمير الغائب(هو) كتابه هو.تدعوهم �إلى �إ�سناد �ضمير الغائب للمفرد الم�ؤنَّث لكلمة (كتابه) لت�صبح(كتابها) كتابها هي.تذ ِّكرهم ب�ضمائر الغائب للمثنى والجمع المذ َّكر والم�ؤنَّث.تب ِّين لهم طريقة �إ�سناد ال�ضمير �إلى الكلمة.تو�ضح لهم �أن ال�ضمائر هي �أ�سماء ولي�ست حروفاً ،و�أن الأ�سماء من �أق�سام الكلمة.
 ّوتو�ضح لهم �أن ال�ضمير متّ�صل بالكلمة.
تلفت انتباههم �إلى كلمتي :كتابه ،كتابهاّ ،تتبع الخطوات نف�سها في بيان �إ�سناد اال�سم �إلى �ضمائر المخاطب والمتك ّلم.ِمثْل ِكتاب:

1

ِكتا ُب ُه هُ َو

ال�ضما ِئ ِر
اال�س َم ِق َّ�صة �إِلى َجمي ِع َّ
�أَ ْق َر ُ�أ َو�أُ ْ�س ِن ُد ْ

تو�ضح لهم �أن المق�صود بجميع ال�ضمائر هو� :ضمائر الغائب والمخاطب والمتك ّلم.
 ّال�س ّبورة.
تحفزهم على ا�سترجاع ذاكرتهم لكل نوع من ال�ضمائر وتد ّونها على َّ تحفزهم لإ�سناد اال�سم �إلى بقية ال�ضمائر.		
ت�ساعدهم في حل نموذج من كل نوع.تتابعهم وتعزِّزهم في الح ّل ال�شفوي.2

ال�ضما ِئرَِ ،و�أَ ْق َر�أُ
اال�سم َ َد ْفتَر �إِلى َجمي ِع َّ
�أُ ْ�س ِن ُد ْ

�أ�سند اال�سم دفتر �إلى جميع ال�ضمائر ،و�أقر�أ.تتبع المع ِّلمة الخطوات نف�سها الواردة في النموذجال�سابق.
تطلب �إليهم مالحظة ال�صور وداللتها على المفردوالمثنّى والجمع عند تنفيذ الحل.
والكتابي.
تتابعهم با�ستمرار في الحل ال�شفويّ
تطلب منهم تمييز نوع ال�ضمير في �أثناء الح ّل وبعده.105

ُه َو
ُهما
ُه ْم

َد ْف َت ُره
دفترهما
دفترهم

�أَنْتَ
�أَ ْنتُما
�أَ ْنتُم

َد ْف َت ُر َك
دفتركما
دفتركم

ِه َي
ُهما
ُهنَّ

دفترها
دفترهما
دفترهن

�أَن ِْت
�أَ ْنتُما
�أَ ْنتُنَّ

دفت ُر ِك
دفتركما
دفتركن

�أَنا

دفتري

ن َْحنُ

دفترنا

3

ال�ضما ِئ ِر
�أُ ْ�س ِن ُد الأَ ْ�سما َء التّا ِل َي َة �إِلى َّ

ال�س ّبورة بخط كبير
تد ّون المع ِّلمة النموذج على َّووا�ضح ومل ّون.
ِه َي
ُهما
تقر�أ الأ�سماء المطلوب �إ�سنادها ،ويقر�أ بعدهاُه ْم
َّ
الطلبة ،وت�شرك �أكبر عدد منهم في القراءة.
ِه َي
تطلب من مجموعة �أخرى من َّالطلبة ذكر
ُهما
�ضمائر الغائب ،ومن مجموعة �أخرى ذكر �ضمائر
ُهنَّ
المخاطب.
�أَنا
تحاورهم في المثال المحلول لال�ستر�شاد به فيتنفيذ المطلوب.
توجههم نحو تنفيذ حل بقية الأ�سماء.
 ِّالطلبة الحل ،وت�شرك �أكبر عدد ممكن من َّ
يقر�أ َّالطلبة في القراءة.
ِكتاب
ِكتا ُب ُه
كتابهما
كتابهم
كتابها
كتابهما
كتابهن
كتابي

�إ�سناد الحروف �إلى ال�ضمائر

تتبع المع ِّلمة الخطوات نف�سها ا ّلتي اتّبعتها في�إ�سناد اال�سم �إلى ال�ضمير ،مع مالحظة:
* ا�ستبدال اال�سم :ق�صة ،دفتر بـ الحروف :عن،
عنك � ِ
عنك �أنتَ ِ ،
منَ /
أنت.
* تب ِّين للطلبة �أنّ ال�ضمائر المت�صلة هي كلمات
ولي�ست حروفاً ،وهي من الأ�سماء في �أق�سام الكالم.
1

نُقود
نُقو ُد ُه
نقودهما
نقودهم
نقودها
نقودهما
نقودهن
نقودي

�أَنْتَ
�أَ ْنتُما
�أَ ْن ُت ْم
�أَن ِْت
�أَ ْنتُما
�أَ ْنتُنَّ
ن َْحنُ

ِكتاب
ِكتا ُب َك
كتابكما
كتابكم
كتا ُب ِك
كتابكما
كتابكن
كتابنا

نُقود
نُقو ُد َك
نقودكما
نقودكم
ِ
نقودك
نقودكما
نقودكن
نقودنا

�إ ِْ�سنا ُد ا ْل ُح ِ
ال�ضما ِئ ِر
روف ِ �إلى َّ
ال�ضمي ِر ُي َ�س ّمى
ِع ْن َد �إ ِْ�سنا ِد ا ْل َح ْر ِف ِ �إلى َّ
ال�ضمي ُر �ضَ مي ًرا ُمت َِّ�ص ًل.
َّ
َعن َْك َ�أنْتَ
ِمثْلَ :عنْ :
َعن ِْك �أَن ِْت
َّ
ال�ضما ِئ ُر ا ْل ُمت َِّ�صلَ ُة ِه َي َك ِلماتٌ َو َل ْي َ�ستْ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
ً
ُحروفا َوه َي منَ الأ ْ�سماء في �أ ْق�سا ِم ا ْلكَالمِ.

ال�ضما ِئ ِر
�أَ ْق َر ُ�أ َو�أُ ْ�س ِن ُد ا ْل َح ْر َف إِ�لى ِل َجمي ِع َّ

تحاور المع ِّلمة َّالطلبة في �ضمائر الغائب والمخاطب والمتك ّلم.
ال�س ّبورة ال�ضمائر بح�سب �أنواعها.
تد ّون على َّتعر�ض على لوحة الجيوب الحرف� :إلى.ت�ساعدهم في �إ�سناد ال�ضمير �إلى الحرف(�إلى) من خالل حل المثال الأول(هي �إلي ِه) هما �إليهما /هم�إليهم.
تب ِّين لهم التغ ّيرات ا ّلتي طر�أت على الحرف في �صيغتي التَّذكير وال َّت�أنيث ،و�صيغة المفرد والمثنّى والجمع.106

2

ال�ضما ِئرَِ ،و�أَ ْق َر�أُ
�أُ ْ�س ِن ُد ا ْل َح ْر َف من �إِلى َجمي ِع َّ

تعر�ض المع ِّلمة المثال (هو منه� /أنت منك)على لوحة الجيوب.
تطلب �إلى َّالطلبة قراءة المثال ومالحظة الفرق
بين الإ�ضافات ا ّلتي طر�أت على الحرف(من).
تك ِّلفهم ذكر الفرق ا ّلذي طر�أ (الهاء) مع �ضمائرالغائب ،والكاف مع �ضمائر المخاطب.
ت�ساعدهم في �إ�سناد بقية ال�ضمائر �شفو ّياً �إلىالحرف(من).
تحفّزهم لكتابة الح ّل في الفراغ المخ�ص�ص.وتوجههم وتعزِّزهم.
تتابعهم با�ستمرار ِّ3

ُه َو
ُهما
ُه ْم

ِم ْن ُه
منهما
منهم

�أَنْتَ
�أَ ْنتُما
�أَ ْنتُم

ِمن َْك
منكما
منكم

ِه َي
ُهما
ُهنَّ

منها
منهما
منهن

�أَن ِْت
�أَ ْنتُما
�أَ ْنتُنَّ

ِ
منك
منكما
منكن

�أَ ْق َر ُ�أ َو�أُ ْ�س ِن ُد ا ْل ُح َ
ال�ضما ِئ ِر
روف التّا ِل َي َة �إِلى َّ

ال�س ّبورة،
تد ّون الحرفين(في ،على) على َّوت�س�ألهم من �أي �أق�سام اال�سم هما.
تحفِّزهم �إلى ذكر �ضمائر الغائب والمخاطبوالمتك ّلم.
 تحاورهم في المثال الأول(عليه)(فيه) وتب ِّينله التغيرات ا ّلتي طر�أ على الحرف.
ت�ساعدهم في �إ�سناد الحرفين �إلى بقية ال�ضمائر.تطلب من َّالطلبة المتميزين قراءة الح ّل
وتُ�شرك �أكبر عدد ممكن من َّ
الطلبة في القراءة.

ُه َو
ُهما
ُه ْم
ِه َي
ُهما
ُهنَّ
�أَنا
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َعلى
َعلَ ْي ِه
عليهما
عليهم
عليها
عليهما
عليهن
علي
َّ

في
فيه
فيهما
فيهم
فيها
فيهما
فيهنّ
في
َّ

�أَنْتَ
�أَ ْنتُما
�أَ ْن ُت ْم
�أَن ِْت
�أَ ْنتُما
�أَ ْنتُنَّ
ن َْحنُ

َعلى

في

َعلَ ْي َك
عليكما
عليكم
عليك
عليكما
عليكنّ
علينا

فيك
فيكما
فيكم
فيك
فيكما
فيكنّ
فينا

س ّ
الثاني
َّ
الد ْر ُ
1

ال�سباتُ َّ
ال�ش ْت ِو ُّي
ُّ

�أَ ْق َر ُ أ�

تطلب المع ِّلمة من َّالطلبة فتح كتبهم على ال�صفحة الخا�صة بالدر�س
(ال�سبات ال�شتوي).
َّ�ص ،وتطلب �إليهم و�صف
تك ِّلفهم النظر �إلى ال�صورة المرافقة للن ّمحتوياتها.
تحفزهم للحديث عن طريقة نومهم في ف�صلي ال�شتاء وال�صيف.تعر�ض على جهاز الحا�سوب برنامجاً علمياً عن :ال�سلحفاة ،الدب ،القنفذ.تو�ضح لهم مع العر�ض طريقة �أكلها وحركتها ،و�سباتها في بيوتها.َّ�ص �إلى وحدات قرائية وتقر�أها قراءة مع ّبرة تراعي فيها نبرات ال�صوت.
تجزّئ الن ّقراءة َّالطلبة فرد ّياً لجمل التدريب قراءة محاكاة حتى يتقنوا القراءة ب�شكل �صحيح.
تف�سر لهم الكلمات والتراكيب� :سبات �شتوي ،المحارات ،قواقعها.
 ّتوجيه بع�ض الأ�سئلة على كل فقرة لتنمية ا�ستيعاب َّالطلبة.
توجه ََّّ�ص لمزيد من الإتقان.
الطلبة لقراءة وحدات من الن ّ
َّ�ص :تن ّوع المظاهر الطبيعية دليل على عظمة الخالق �سبحانه وتعالى،
ت�ؤ ّكد القيم الإيجابية الواردة في الن ّتقدير �إبداع الخالق في الخلق.

ال َ ْ�س ِئلَ ِة
جيب َعنِ ْ أ
َ�أُ ْق َر ُ�أ ُ

1
2
تم ّهد المع ِّلمة بتذكير ََّّ�ص من مفردات و�أفكار.
الطلبة بما ورد في الن ّ
َّ�ص قراءة مع ّبرة ويقر�أ بعدها َّ
الطلبة المتميزون.
تقر�أ الن ّت�ساعدهم في قراءة الأ�سئلة ،مع مراعاة التعبير �صوتياً عن نبرة اال�ستفهام.ال�س�ؤال وطالباً �آخر للإجابة عنه.
تك ِّلف طالباً بقراءة َُّّ�ص.
 ِّتوجه الإجابات بما يتوافق مع ما ورد في الن ّ
تحفّز بع�ض ََّّ�ص.
الطلبة لقراءة الإجابة من الن ّ
تطلب منهم تدوين الإجابة كتاب ّياً في المكان المخ�ص�ص لها.وتوجههم وت�ص ّوب الأخطاء وتعزِّز المجيدين.
تتابعهم با�ستمرار ِّتك ِّلفهم قراءة �إجاباتهم ا ّلتي كتبوها.108

1
3

�أَ ْق َر ُ�أَ ،و�أَ�ضَ ُع

حيح ِة
َح ْو َل َر ْم ِز الإِجا َب ِة َّ
ال�ص َ

تذ ّكر المع ِّلمة َّالطلبة بكلمات �سبق لهم �أن تع ّلموها.
توجههم �إلى ح ّل الجملة الأولى(تجولت �أ�سرة �سارة في حديقة الحيوانات).
 ِّتب ِّين لهم �أهمية الربط بين الجملة والإجابة ا ّلتي تنا�سبها في المعنى.تلف انتباههم �إلى مالحظة الجملة كما وردت في الدر�س.تن ِّبههم �إلى و�ضع الدائرة حول الرمز (�أ ،ب ،جـ) ولي�س حول الكلمة.تك ِّلفهم قراءة الجملة بعد ح ّلها.الحل -1 :حديقة الحيوانات -2 .الزواحف -3 .ال�شتاء -4 .قواقعها.4

 -5الطين.

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

تمنح المع ِّلمة وقتاً كافياً للطلبة لت� ُّأمل الكلمات والجمل.تقر�أ الكلمات والجمل ،ويقر�أ َّالطلبة بعدها م ّرات متع ِّددة ،وتُ�شرك �أكبر عدد من َّ
الطلبة في القراءة.
تحل الجملة الأولى (ي�ستمر �سبات بع�ض الحيوانات طوال ف�صل ال�شتاء) وتقر�أها ب�صوت وا�ضح ومع ّبر.تو�ضح لهم العالقة بين الكلمة المل َّونة و�سياق الجملة.
 ّوتوجههم نحو
ت�ساعدهم في ح ّل الجملة الثانية (بع�ض الحيوانات في �سباتها تدفن نف�سها داخل الأر�ض) ِّاختيار الكلمة المنا�سبة.
تحفّز طالباً �آخر على ح ّل الجملة التالية باختيار الكلمة المنا�سبة.تك ِّلف َّالطلبة بح ّل بقية الجمل باختيار الكلمة المنا�سبة.
تتابع َّالطلبة با�ستمرار وت�ص ّوبهم وتعزِّز المجيدين.
تطلب �إليهم قراء الجمل بعد ملء فراغاتها.تدعوهم لمالحظة الأفعال الم�ضارعة ا ّلتي ملئت بها الفراغات.-الحل -3 :يزداد ...تحتاج -4 ...تلج�أ ...تحافظ...
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5

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

َّ�ص على لوحة الجيوب ،وتقر�أه وير ِّدد َّ
الطلبة بعدها.
تعر�ض المع ِّلمة الن ّتلفت انتباههم �إلى الكلمات :خافت ،طلبت ،ال�سمكات� ،صديقاتها ،خيانتها ،بيته.تطلب �إليهم مالحظة حرف التاء ،من حيث ال�شكل.ال�س ّبورة� :سمكة ،كبيرة ،وتدعوهم لمالحظة �شكل حرف التاء.
تدون على َّت�س�ألهم عن الفرق بين �شكلي التاء في الكلمات المعرو�ضة عليهم.تطلب �إليهم ت�سمية حرف التاء(تاء مفتوحة ،تاء مربوطة).َّ�ص.
تك ِّلفهم قراءة �صوت التاء في �شكليها من الكلمات الموجودة في الن ّال�س ّبورة :فذهب ،النهر ،منه ،يطلقها� ،صديقاتها ،خيانتها ،حملها ،بيده ،بيته.
تدون على َّتحفّزهم للمقارنة بين �أ�شكال الهاء بح�سب موقعها من الكلمة ،.ثم مقارنتها بالتاء المربوطة.تلفت انتباههم �إلى �أن الهاء ت�صبح تاء مربوطة في حال نَقطها(ة).َّ�ص مع التمييز بين الهاء والتاء المربوطة والتاء المفتوحة ،وا�ستخراجها ،وكتابتها
ت�ساعدهم في قراءة الن ّفي الجدول المخ�ص�ص لها.
الحل :تاء مفتوحة :خافت ،طلبت ،ال�سمكات، تاء مربوطة :كبيرة� ،سمكة ،ال�سمكة. -هاء مربوطة :منه ،بيده ،بيته.
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اال�س ُم ا َّلذي َي�أْتي َب ْع َد ُح ِ
روف ا ْل َج ِّر:
اال�س ُم ا ْل َم ْجرو ُر ُه َو ْ
ْ
َعلى في بـ كـ لـ
ِمنْ �إِلى
َعنْ

اال�سم المجرور.

اال�سمِ ا ْل َم ْجرورِ:
َعالماتُ �إ ِْعرابِ ْ
ِ
ِ
ِ
ا ْلك َْ�س َر ُة �أَ ْو َتنْوينُ ا ْلك َْ�س ِر الظّ اه ِر َعلى �آخ ِره �إِذا كانَ:
ُم ْف َر ًداَ :ذ َه َبتْ �سا َر ُة �إِلى ا ْل َم ْد َر َ�س ِة.
َج ْم َع َتكْ�سيرٍ  :ال ِّت ْم�سا ُح ِمنَ الز ِ
َّواح ِف.
باب ِمنَ ال َْح�شَ ِ
ال�ضا َر ِة.
رات ّ
َج ْم َع ُم�ؤَن ٍَّث �سا ِل ًما :الذُّ ُ
الْيا ُء ِ َأل َّنهُ:
الطبي َب َت ْينِ ال ِ
ُم َثنّى�َ :س َ�أ ْلتُ َعنِ َّ
ْماه َر َت ْينِ .

تذ ِّكرهم المع ِّلمة بحروف الج ّر ا ّلتي �سبق لهمتع ُّلمها.
ال�س ّبورة المثال :ذهب �سارة �إلى
تد ّون على َّالمدر�سة.
تحاورهم من خالل المثال ب�أق�سام الكلمة،وتحفزّهم لت�صنيف كلمات المثال �إلى :ا�سم،
َج ْم ُع ُم َذكَّرٍ �سا ِل ٌم�َ :س َّل ْمتُ َعلى ا ْل ُمدي َر ْينِ ا ْل ُم َت َم ِّي َز ْينِ .
فعل ،حرف.
تب ِّين لهم �أن (�إلى ) حرف ،و�أ َّن ما بعدها ا�سم.تلفت انتباههم �إلى معرفة الحركة ا ّلتي لحقت باال�سم(المدر�س ِة) وت�سميتها.تحاورهم في �أق�سام اال�سم من حيث الإفراد والتثنية والجمع.تو�ضح لهم �أن كلمة المدر�س ِة :ا�سم مجرور وعالمة ج ّره الك�سرة الظاهرة على �آخره.
 ّتو�ضح لهم �أ اال�سم يكون مجروراً بالك�سرة �إذا كان مفرداً �أو جمع تك�سير �أو جمع م�ؤنث �سالماً.
 ّال�س ّبورة المثال� :س�ألتُ عن الطبيبتين الماهرتين.
تدون على َّتطلب �إليهم تعيين الحرف واال�سم (الطبيبتين) في الجملة المثال.وتوجه �إجاباتهم.
ت�س�ألهم هل هي مفرد �أم مثنىِّ ،تب ِّين لهم عالمة ج ّر المثنّى(الياء).تف�سر لهم عالمة ج ّر جمع المذ َّكر ال�سالم والمثنّى.
 ّ1

2

1

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

تقر�أ المع ِّلمة الجمل ،وير ِّدد بعدها َّالطلبة فرد ّياً
وجماع ّياً.
تدعوهم �إلى مالحظة حقول الجدول ،وتب ِّينلهم ما ينبغي عليهم ملء الفراغ فيه.
تحاورهم في الفراغات المطلوب مل�ؤها �أماالجملة الأولى والثانية.
ت�ساعدهم في ملء الفراغات.يقر�أ َّالطلبة ما تم تنفيذه ،وتف�سير الحل.
وتوجههم ،وتعزِّز المجيدين.
-تتابعهم با�ستمرارِّ ،

َح ْر ُف
ا ْل َج ّر

ا ْلك َْ�س َرة

تاب في ا ْل َحقي َب ِة.
ا ْل ِك ُ

في

ال َْحقي َب ِة

�أَ ْ�س َم ُع بِالأُ ُذ َن ْينِ .

بـ

َح َ�ض ْرتُ َتكْري ًما ِل ْل ُم َع ِّلمينَ .

لـ

ا ْل ُج ْملَ ُة

َ�س َّل ْمتُ َعلى طا ِل ِ
بات َم ْد َر َ�ستي .على
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َعال َم ُة الإ ِْعراب
َ
ا ْلياء ِلأنَّه
ُم َثنّى

َج ْمع
ُم َذكَّر �سا ِلم

-

-

الأذنين
المعلمين
ِ
طالبات

2

�أَ ْق َر ُ�أَ ،و�أَ�ضَ ُع

اال�س ِم ا ْل َم ْجرو ِر
َح ْو َل ْ

َّ�ص ب�صوت وا�ضح وم�سموع ومع ّبر.
تقر�أ المع ِّلمة الن ّيقر�أ َّالطلبة بعدها مرات متع ِّددة.
تك ِّلفهم با�ستخراج حروف الجر.تطلب �إليهم تعيين اال�سم ا ّلذي يلي حرف الجر ،وقراءته بالحركات.تلفت انتباههم �إلى مالحظة �أنه هو اال�سم المجرور ،وتحفزهم لذكر عالمة ج ّره ،وتف�سير الإجابة.تطلب �إليهم و�ضع الدائرة على اال�سم المجرور وقراءته بالحركات.ٍ
ِ
تفتيتِ ،
الحل :الطريقِ ِ ،ف�صل.
نمالت،
حمل،
3

�أَ ْق َر ُ�أَ ،و�أُ ْعر ُِب ا ْل َك ِل ِ
مات ا ْل ُملَ َّو َن َة َكما في ا ْل ِم ِ
ثال

ال�س ّبورة مع تمييز حرف الجر واال�سم المجرور بالألوان.
تد ِّون المثال(حبة القمح �أكبر من النمل ِة) على َّتقر�أ المثال وير ِّدد َّالطلبة بعدها.
وتوجه �إجاباتهم.
تناق�شهم في ت�صنيف الكلمات المل َّونةِّ ،تف�سر لهم تعبير :حرف جر ،و :ا�سم مجرور وعالمة جره الك�سرة الظاهرة على �آخره ،من خالل تذكيرهم
 ّبالحركات و�أنواعها.
تذ ِّكرهم بعالمة �إعراب المثنّى وجمع المذ َّكر ال�سالم(الياء).تحفِّزهم على �إعراب بقية الأ�سماء اقتداء بالمثال.تحر�ص على �أن يلفظوا تعبير :مجرور وعالمة جره الك�سرة الظاهرة على �آخره /وعالمة جره الياء لأنهجمع مذكر �سالم.
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ا ْل ُم ُ
ال�سا ِب َق ِة.
�ضاف �إِ َل ْي ِه ْا�س ٌم َم ْجرو ٌر دا ِئ ًما َي ْر َتب ُِط بِا ْل َك ِل َم ِة ّ
�ضاف ْا�س ٌم َي َق ُع َق ْب َل ا ْل ُم ِ
ا ْل ُم ُ
�ضاف �إِ َل ْي ِه.

الم�ضاف �إليه:

-

ال�س ّبورة بخط
تد ّون المع ِّلمة الأمثلة التالية على ََّعالماتُ �إ ِْعرابِ ا ْل ُم ِ
�ضاف �إِ َل ْي ِه:
وا�ضح للطلبة(عالم الزواحف عجيب /تدريب
َ
ِ
ِ
ِ
ْ
ْ
الظّ
ُ
َ
ِ
ِ
ِ
الك َْ�س َرة �أ ْو تنْوينُ الك َْ�سر اهر َعلى �آخره �إِذا كانَ:
الالعبات �ضروري /تدريب الالعبتين �ضروري/
● ُم ْف َر ًدا �أو َج ْم َع َتكْ�سيرٍ  :عا َل ُم الز ِ
جيب.
َّواح ِف َع ٌ
تدريب الالعبين �ضروري .وتم ّيز الكلمات:
الل ِع ِ
ريب ّ
بات �ضَ رور ٌِّي.
الزواحف ،الالعبات ،الالعبتين ،الالعبين.
● َج ْم َع ُم�ؤَن ٍَّث �سا ِل ًماَ :ت ْد ُ
َ
ريب ّ
الل ِع َب َت ْينِ �ضَ رور ٌِّي.
ا ْليا ُء ِ أل َّنهُُ - :م َثنّىَ :ت ْد ُ
تو�ضح المع ِّلمة للطلبة �أركان الجملة الأ�سا�سية:
 ِّ
ِ
ريب ّ
اللعبينَ �ضَ رور ٌِّي.
 َج ْم ُع ُم َذكَّرٍ �سال ٌمَ :ت ْد ُفعل وفاعل �أو مبتد�أ وخبر ،من خالل �أمثلة �سبق
لهم تع ُّلمها.
تب ِّين لهم وجود بع�ض الأركان الفرعية يتم ا�ستخدامها في الجمل ،ومن هذه الأركان الفرعية ما يعرفبا�سم الم�ضاف �إليه ،وهو �أحد المجرورات في اللغة العربية.
تع ّرفهم بالم�ضاف والم�ضاف �إليه من خالل الأمثلة ال�سابقة.ت�ساعدهم في معرفة كيف �أ�ضفنا كلمة الزواحف �إلى كلمة عالم.ِ
الزواحف (م�ضاف �إليه) �أي �أننا �أ�ضفنا كلمة (الزواحف) �إلى
تر�شدهم �إلى �أن كلمة عا َل ُم(م�ضاف) وكلمةكلمة (عالم)
تو�ضح لهم �أ َّن الم�ضاف �إليه :ا�سم مجرور دائماً يرتبط بالكلمة ال�سابقة ،و�أ َّن الم�ضاف ا�سم يقع قبل
 ّالم�ضاف �إليه.
مثنى ،او جمعاً ،مع مراعاة
تحاورهم في بقية الأمثلة للتمييز بين عالمة �إعراب الم�ضاف �إذا كان مفرداً� ،أو ًالتَّذكير وال َّت�أنيث.
تب ِّين لهم بالأمثلة �إعراب الم�ضاف �إليه :الم�ضاف �إليه مجرور دائ ًما ،ولكن تختلف عالمة �إعرابه ،ف ُيجربالك�سرة �إذا كان مفر ًدا و ُيجر بالياء �إذا كان جمع مذكر �سالم �أو مثنى.
1

2

1

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

تقر�أ المع ِّلمة الجمل ،وير ِّدد بعدها َّالطلبة
زمريا وفرد ّياً.
تدعوهم �إلى مالحظة حقول الجدول ،وتب ِّينلهم ما ينبغي عليهم ملء الفراغ فيه.
تحاورهم في الفراغات المطلوب مل�ؤها �أمامالجملة الأولى والثانية.
ت�ساعدهم في ملء الفراغات.يقر�أ َّالطلبة ما تم تنفيذه ،وتف�سير الحل.
وتوجههم ،وتعزِّز المجيدين.
-تتابعهم با�ستمرارِّ ،

ا ْل ُج ْملَ ُة
ُع ُّ�ش ا ْل ُع ْ�صفو ِر َ�صغي ٌر.
َت ْعليماتُ ا ْل ُم َع ِّلمينَ ِ
وا�ض َح ٌة.
ِ�سباقُ ال َّد ّر ِ
اجات َج ٌ
ميل.

ا ْل ُم�ضاف �إِ َل ْيه َو َعال َمة الإ ِْعراب
ا ْلياء ِ أَلنَّه
ا ْل ُم�ضاف
ا ْلك َْ�س َرة
َج ْمع
ُع ُّ�ش

ا ْل ُع ْ�صفو ِر

الدراجات

ت ََج َّو ْلتُ في َحدي َق ِة ا ْل َح َي ِ
وانات .حديقة الحيوانات
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المعلمين

تعليمات
�سباق

ُم َثنّى

ُم َذكَّر �سا ِلم

2

�أَ ْق َر ُ�أَ ،و�أَ�ضَ ُع

َح ْو َل ا ْل ُم ِ
�ضاف �إِ َل ْي ِه

َّ�ص ب�صوت وا�ضح وم�سموع ومع ّبر.
تقر�أ المع ِّلمة الن ّيقر�أ َّالطلبة بعدها مرات متع ِّددة.
تك ِّلفهم با�ستخراج الم�ضاف �إليه.تطلب �إليهم قراءته بالحركات.تلفت انتباههم �إلى مالحظة �أنه �أنه ا�سم مجرور ،وتحفزهم لذكر عالمة ج ّره ،وتف�سير الإجابة.تطلب �إليهم و�ضع الدائرة على الم�ضاف �إليه وقراءته بالحركات.الحل :البترا ِء ،الدنيا ،ال�سب ِع ،الوردي ،الوردية.3

�أَ ْق َر ُ�أَ ،و�أُ ْعر ُِب ا ْل َك ِل ِ
مات ا ْل ُملَ َّو َن َة َكما في ا ْل ِم ِ
ثال

ال�س ّبورة مع تمييز الم�ضاف �إليه بالألوان.
تد ِّون المثال (عالم النمل عجيب) على َّتقر�أ المثال وير ِّدد َّالطلبة بعدها.
وتوجه �إجاباتهم.
تناق�شهم في ت�صنيف الكلمات المل َّونةِّ ،تف�سر لهم تعبير :م�ضاف �إليه مجرور وعالمة جره الك�سرة الظاهرة على �آخره ،من خالل تذكيرهم
 ّبالحركات و�أنواعها.
تذ ِّكرهم بعالمة �إعراب الم�ضاف �إليه المثنّى وجمع المذ َّكر ال�سالم(الياء) وجمع الم�ؤنَّث ال�سالم.تحفِّزهم على �إعراب بقية الأ�سماء اقتداء بالمثال.تحر�ص على �أن يلفظوا تعبير :مجرور وعالمة جره الك�سرة الظاهرة على �آخره /وعالمة جره الياء لأنهجمع مذكر �سالم.
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تيب ا ْل َك ِل ِ
مات ِ ألُ َك ِّو َن ُج َم ًل
�أُعي ُد َت ْر َ

ت�ساعد المع ِّلمة َّالطلبة في قراءة كلمات تع ّلموها �سابقاً.
تطلب �إليهم قراءة الكلمات في حال كونها غير مرتَّبة ،وتدير نقا�شاً حول معناها غير مرتَّبة ،وتطلب �إليهمترتيب الكلمات.
ت�ستقبل �إجابات َّوتوجهها.
الطلبة ِّ
تو�ضح لهم الفرق بين الجملة وهي غير مرتَّبة وفي حال ترتيب كلماتها.
 ّتطلب �إليهم ترتيب كلمات التدريب وكتابتها في المكان المخ�ص�ص.يقر�أ َّالطلبة الجمل مرتَّبة زمريا وفرد ّياً.
الحل :الطالب الذي حطم بيت النمل اعتذر للمعلمة.�شاهدت في التلفاز برنامجا علميا عن ال�سبات ال�شتوي.5

تيب ا ْل ُج َم ِل ِ ألُ َك ِّو َن ِف ْق َر ًة
�أُعي ُد َت ْر َ

تمنح المع ِّلمة َّالطلبة وقتاً كافياً لت� ُّأمل
الجمل الخم�س.
جيب.
ال�سلَ ْحفا ُة َح َيوانٌ َع ٌ
ُّ 1
تقر�أ الجمل ب�صوت مع ّبر وم�سموع،َ 5و ِ
هذ ِه ال ِّد ْر ُع ت َْحميها ِمنَ ا ْل َح ِّر َوا ْل َم َطرِ.
وير ِّدد َّ
الطلبة بعدها زمريا وفرد ّياً.
تك ِّلف عدداً من َّالطلبة قراءة الجمل َ 2ز َّو َدها ا ْلخا ِلقُ ا ْل َعظي ُم
قراءة �صحيحة بالحركات.
 4تَخْتَفي بِداخِلِها �إِذا �أَحَ� َّسـتْ بِالْخَطَرِ،
تن ّبههم �إلى مراعاة ت�سل�سل الأحداثبالترتيب.
جيب.
ال�سلَ ْحفا ُة َح َيوانٌ َع ٌ
ُّ
توزّع َّالطلبة للعمل في مجموعات.
َز َّو َدها ا ْلخا ِلقُ ا ْل َعظي ُم
تطلب من المجموعة الأولى اختيارب ِِد ْر ٍع َ�سمي َك ٍة ِمنَ ا ْل َع ْظ ِم.
الجملة ا ّلتي تبد�أ بها الفقرة .ثم ت�ضيف
َ
تَخْتَفي بِداخِلِها �إِذا �أحَ� َّسـتْ بِالْخَطَرِ،
المجموعة الثانية الجملة ا ّلتي تليها،
وهكذا حتى االنتهاء من تركيب الفقرة
َو ِ
هذ ِه ال ِّد ْر ُع ت َْحميها ِمنَ ا ْل َح ِّر َوا ْل َم َطرِ.
كاملة.
تطلب �إليهم قراءة الجمل بح�سب ت�سل�سل الأحداث. تدعوهم لكتابة الجمل مرتَّبة.مالحظة :يمكن ا�ستثمار جمل الن�شاط في الإمالء المنظور واالختباري.3

ب ِِد ْر ٍع َ�سمي َك ٍة ِمنَ ا ْل َع ْظ ِم.
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�أَ ْعر ُِف ِلماذاَ ،و َ�أ ْكت ُُب َر ْق َم ا ْل ِعبا َر ِة ِ
داخ َل

ا ْل ُم ِ
نا�سبِ

تقر�أ المع ِّلمة الجمل قراءة ب�صوت م�سموع ومع ّبر.ير ّد َّالطلبة بعدها مرات متع ِّددة زمريا وفرد ّياً.
تف�سر لنا داللة الجمل.
تب ِّين لهم �أن العبارات ا ّلتي �أ�سفل الجمل هي الأ�سباب ا ّلتي ّتو�ضح لهم المعنى العام ا ّلذي تفيده الجمل.
 ّتحفز طالباً متميزاً لقراءة الجملة الأولى واختيار التف�سير المنا�سب للجملة من بين العبارات الأربع.تد ّون ال�سبب �أمام الجملة ،وتقر�أهما معاً ،ير ِّدد معها َّالطلبة.
الجمل.
ت�ساعدهم في تعليل بقية ُوتوجههم وتعزِّز المجيدين.
تتابعهم با�ستمرار ِّالحل.3 .1 .4 .2 :7

�أَ ْق َر ُ�أَ ،و�أَ ْحف َُظ

-تعرف الطلبة بال�شاعر ونبذة عن حياته.تقر�أ المع ِّلمة الأن�شودة وير ِّدد َّالطلبة بعدها مق ّلدين لها في ال�صوت والحركة.
تك ِّلف طالباً مميزاً بالإن�شاد َّوالطلبة ير ِّددون خلفه.
تق�سم الن�شيد �إلى مقاطع وير ِّدد َّالطلبة بعدها.
ال�س ّبورة.
تب ِّين لهم الأفكار الرئي�سة الم�ستلهمة من الأن�شودة ،وتد ّونها على َّتتابع ترديدهم للن�شيد حتى يتقنوا قراءته قراءة �صحيحة.-تحفّزهم لحفظ �أكبر عدد من �أبيات الن�شيد ،وتعزِّز من يحفظ �أ�سرع.

�أ �أَ َت َب َّينُ َمعاني ا ْل َك ِل ِ
مات

تف�سر لهم المفردات والتراكيب ال�صعبة من خالل و�ضع المعنى في �سياق لغوي جديد.
ّ -

حيح َة
ب �أَ ْق َر ُ�أ َو�أَخْ تا ُر الإِجا َب َة َّ
ال�ص َ
�أقر�أ و�أختار الإجابة ال�صحيحة:-توجه الطلبة لقراءة ال�س�ؤال ،وتو�ضح المطلوب ،ثم قراعة الجمل وتو�ضيحها وم�ساعدتهمعلى اختيار الإجابة ال�صحيحة.
 الحل� -1 :أن يتنقل على الأغ�صان �شيئا ف�شيئا -2 .جميع ما ذكر.ت�ساعدهم في اختيار الإجابة ال�صحيحة:116

ج �أَ ِ�ص ُل َب ْينَ ا ْل َك ِل َم ِة َوما ُيقا ِر ُبها في ا ْل َم ْعنى:

تعر�ض المع ِّلمة الكلمات وما يقاربها في المعنى على بطاقات.توزّع البطاقات على َّالطلبة.
تو�ضح لهم �أن كل كلمة من الكلمات ا ّلتي معهم لها كلمة تقاربها في المعنى.
 ّتب ِّين لهم مفهوم الترادف ب�أنه التعبير عن المعنى الواحد ب�أكثر من لفظ دون حدوث لب�س(داللة كلمتين�أو �أكثر على معنى واحد).
تطلب من طالب قراءة الكلمة ا ّلتي يحملها ليقر�أ طالب �آخر الكلمة المرادفة ا ّلتي يحملها.يقف َّالطلبة في �صفين متقابلين بحيث يقف الطالب ا ّلذي يحمل الكلمة في مواجهة الطالب ا ّلذي
يحمل الكلمة المرادفة لها.
يقر�أون الكلمات قراءة مع ّبرة مع النطق ال�صحيح للكلمات.تحفّز َّالطلبة على تبادل الأدوار.
-الحل :مهنا�:سعيد ،العال :ال�سماء المرتفعة ،يمل :ي�ضجر ،ت�أنى :تمهل.
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�أَ ْق�س َرت ُ�أَعينُ بِا ْل َك ِل ِ
ال�ص َو ِر
مات لأُ َع ِّب َر َعنِ ُّ

تعر�ض المع ِّلمة ال�صور على َّالطلبة وتطلب منهم ت�سميتها وو�صفها.
وتوجههم نحو ا�ستخدام مفردات التدريب.
ت�ستقبل �إجاباتهم ِّتوجههم �إلى قراءة الكلمات ،وت�شرك �أكبر عدد ممكن من َّ
الطلبة في القراءة.
 ِّتب ِّين لهم ا�ستخدام هذه الكلمات في التعبير عن و�سائل الموا�صالت ا ّلتي في ال�صور.ت�ساعدهم في اختيار الكلمة الأولى ا ّلتي يبد�أون بها.تحاورهم لتقريب بقية الكلمات ا ّلتي تع ّبر عن �صورة الطائرة.تتبع الخطوات نف�سها في التعبير عن ال�صورتين الأخريين.الحل� :أقلعت الطائرة من مدرج المطار /.هبطت الطائرة على مدرج المطار.�أبحرت ال�سفينة من الميناء في البحر /.ر�ست ال�سفينة في الميناء.-ي�سير القطار من محطة القطارات على �سكّة الحديد.
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