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

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

ما تتميز به ال�سل�سلة:
 – 1في كل م�ستوى هناك �أ�سرة ترافق الطالب في تقديم الوحدات والأن�شطة ،وتقدم المحتوى ب�أ�سلوب
�شائق يتنا�سب والمحتوى في القراءة والتدريبات المختلفة ،ومن �أ�سماء ال�شخ�صيات يتعلم ويتثبت من
ح�سان و�آالء الرابع :ف�ؤاد
مهارات �إمالئية ترد في الم�ستوى .الأول :داني وبدور الثاني� :آدم وهدى الثالثُ :
و�سارة الخام�س :ر�ؤوف ورائدة ال�ساد�س :ل�ؤي ور�ؤى
 – 2في الم�ستويات ( )3 – 1يتدرب الطالب على الأنماط والتراكيب اللغوية من خالل الأن�شطة والتدريبات
المتتابعة ،وفي الم�ستويات ( )6 – 4تقدم له درو�س القواعد والنحو ب�أ�سلوب هرمي يتنا�سب والم�ستوى.
 – 3حكايات اال�ستماع لها ق�ص�ص مرافقة وم�سجلة بم�ؤثرات �صوتية ي�ستمع �إليها الطالب ليجيب عن الأ�سئلة في الكتاب.
 – 4لوحات المحادثة تت�ضمن ر�سومات تثير التفكير وبت�سل�سل في الأحداث ليعر�ض المعلم الحقاً ن�ص
الحكاية الموجود لديه في الدليل.
 – 5النحو يقدم ب�أ�سلوب مترابط مع المفردات التي تعلمها بما يدعو للتفكير ويحفز على التعبير والأمثلة
المماثلة والإبداعية وبتو�ضيح وتدرج منطقي يقود �إلى الفهم.
 – 6درو�س القراءة من واقع الطالب وحياته اليومية بما يعزز تعلم القيم وتمثلها والتفكير والإبداع
والتمكن من القراءة بر�سوم تو�ضيحية تعين غلى فهم المقروء.
 – 7في الم�ستويات ( )3 – 1يقدم خط الن�سخ على �شكل كلمات وجمل وفقرات يحاكيها ثم كتابة ح ّرة .في
الم�ستوى الرابع يتعلم �أ�سا�سيات خط الن�سخ ويتدرب عليها .في الم�ستويين الخام�س وال�ساد�س يتدرب على
�أ�سا�سيات خط الرقعة .ويرافق ال�سل�سلة كرا�سات �سنابل المهارات الكتابية ،لتدريب الطالب على المهارات التي
تنا�سب الم�ستوى ال�سليمة.
 – 8عدد الوحدات وما تت�ضمنه من معارف ومهارات و�أن�شطة تتنا�سب و�أيام دوام َّ
الطلبة خالل العام
الدرا�سي ،فيتمكن المعلم من �إنجاز المحتوى بي�سر وعمق ،وتوجد �أن�شطة تطويرية تحاكي المحتوى
و�أخرى �إبداعية من َّ
الطلبة والمعلم بما يتنا�سب والفروق الفردية بينهم ويحفزهم على التعلم.
 – 9الأنا�شيد في الم�ستويات ( )3 – 1تم ت�أليفها لتتوافق مع م�ضمون ومفردات الوحدات في كل م�ستوى
ل�شاعر الطفولة د .را�شد عي�سى.
المحفوظات في الم�ستويات ( )6 – 4تم اختيارها بعناية لتتوافق مع م�ضمون الوحدات ومفرداتها ل�شعراء
كبار وهم � :أحمد �شوقي ،وعبد الكريم الكرمي (�أبو �سلمى) ،وحافظ �أبراهيم ،و�إبراهيم طوقان ،ورا�شد
عي�سى.
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الوحدة الثانية
�أخالقي
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َم ْن ِم ْثلي؟
الأهداف العامة:
ي�ستمع �إلى ق�صة ما �أحلى الحرية ويجيب عن الأ�سئلة.يتح َّدث ويع ّبر عن لوحات من �أ�شبال الوطن.يفكِّر ويح�سن الت�ص ُّرف في المواقف ال�صعبة.ن�ص الإح�سان ويجيب عن �أ�سئلة اال�ستيعاب.
يقر�أ ّيتبين مفهوم الإح�سان ولمن يكون.يقر�أ ن�ص لعبة ر�ؤوف ويجيب عن �أ�سئلة اال�ستيعاب.يحر�ص على ممار�سة الألعاب المفيدة.ي�ستمتع بم�شاركة الآخرين اللعب.يبتعد عن ال�سخرية من الآخرين.يملأ الفراغ معتمداً على المعنى.ير ّكب جم ًال معتمداً على المعنى.
يذكر مرادفات من الن�ص لمفردات محددة.ي�صنِّف مفردات وفق �أق�سام الكالم التي تعلمها.يتب َّين �أ�ضداد بع�ض المفردات.يتب َّين الهمزة التي قبلها �ألف.يتب َّين الحروف التي تُلفظ وال تكتب.يتد َّرب على حروف خط الرقعة التي تكون فوق ال�سطر.بع�ض مفردات على وزن �أفعل� ،إفعال /افتعل ،افتعال.ي�سترجع ما تعلمه في �صفوف �سابقة عن �أق�سام الكالم.يتب َّين التذكير والت�أنيث.يتب َّين �أ�سماء الإ�شارة للقريب.-ي�ستخدم �أ�سماء الإ�شارة للقريب ا�ستخداماً �سليماً.

�آلية التنفيذ

ما �أحلى الحرية

تُخبر المع ِّلمة طلبتها �أنهم �سي�ستمتعون بالق�صة ال�شائقة التي �ستقر�أها عليهم.ته ّيئ َّالطلبة لال�ستماع الجيد بتذكيرهم ب�ضرورة االحترام واالنتباه ،والتركيز على ما ي�سمعونه ،والتزام
الهدوء وال�صمت ،وعدم االن�شغال بالتلفّت والنظر جانباً هنا وهناك.
تعر�ض عليهم �صورة غالف الق�صة التي �ستقر�أها ،وتح ّدثهم قلي ًال عنه ،ثم تخمين المجريات العامة للق�صة.
تقر�أ لهم الق�صة ب�صوت وا�ضح وم�سموع ومع ّبر عن المعاني.تتوقف عن نقطة معينة في الق�صة ،وت�س�ألهم :ماذا تتوقعون �أن يحدث بعد ذلك؟الق�صة.
توقف جهاز الت�سجيل عند ختام كل �صفحة لتبين لهم الحدث والمكان والزمان وال�شخ�صيات في َّتتيح لهم وقتاً كافياً منا�سباً لطرح �أ�سئلتهم ،وا�ستف�ساراتهم عن معاني الكلمات ال�صعبة في الق�صة.الق�صة.
الق�صة ،وتتيح لهم المجال للتعبير عن ر�أيهم في َّ
بعد االنتهاء من القراءة ،تناق�شهم في َّالحكم على الآخرين.
ت�ؤ ِّكد قيمُ :ح�سن الت�ص ُّرف في المواقف ال�صعبة ،الإعالء من قيمة الحرية ،عدم الت�س ُّرع في ُتلفت نظر ََّ
أيعجبك حالي و�أنا م�سجونة داخل
الطلبة �إلى التراكيب :ما �أحلى الحرية! /داخل �إنا ٍء فيه ما ٌء� /
�صاحب الإناء/
الإناء؟ /و�أنت دائمة القفز والدوران /هل ت�ستطيع م�ساعدتي /هذا �أم ٌر �سهل /قبل �أن يعود
ُ
علي ،ثم تنتقل َّ
بالق�صة.
بالطلبة �إلى ح ّل الأ�سئلة المتعلقة
َّ
ال تت�س َّرعي في ُ
الحكم َّ

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

�أَ ْق َر�أ ُ َو�أَ�ضَ ُع

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

تذ ّكرهم المع ِّلمة بما ورد في الق�صة من �أفكار و�شخ�صيات و�أحداث وت�ستثمرها في ح ّل جمل التدريب.تقر�أ الجملة الأولى من ال�س�ؤال وت�ساعد َّالطلبة في اختيار الإجابة ال�صحيحة :الحرية.
تك ّلف َّوطالب �آخر يختار الإجابة ال�صحيحة.
الطلبة في حل بقية الجمل ،بحيث يقر�أ طالب ال�س�ؤال،
ٌ
تناق�شهم في الإجابة ال�صحيحة وتطلب تف�سيراً منهم ال�ستبعاد بقية الخيارات.تو�ضح لهم �أ َّن و�ضع الدائرة يكون حول الرمز (�أ ،ب ،ج) ولي�س حول العبارة �أو الكلمة.تك ّلفهم بالح ِّل الكتابي ،وقراءة الإجابة ال�صحيحة ،وتُ�شرك �أكبر عدد ممكن من َّالطلبة.
-الحل -1 :الحرية -2 .ما �أحلى الحرية!  -3جميع ما ذكر -4 .ال �شيء مما ذكر -5 .ال�سرب -6 .رئتين.
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2

�أَ ْق َر ُ�أ َو�أَ�ضَ ُع إِ��شا َر َة ✓ �أَ ْو ✗

تمنح المع ِّلمة َّالطلبة وقتاً كافياً لت� ُّأمل الجمل وقراءتها قراءة �صامتة.
تقر�أ المع ِّلمة الجمل ويقر�أ َّالطلبة بعدها زمريا وفرد ّياً.
تك ّلف طالباً بقراءة الجملة ومن طالب �آخر اختيار الإ�شارة المنا�سبة.وتوجهها وتع ّلق على االختيارات ال�صحيحة.
ت�صحح الإجابات ِّ
 ّتتيح لهم ح ّل التدريب كتابياً في المكان المخ�ص�ص.تتابعهم با�ستمرار وتُعزّز المجيدين وت�ص ّوب الأخطاء.الحل -1 :ال -2 .نعم -3 .نعم -4 .ال -5 .ال -6 .نعم -7 .نعم -8 .نعم.3

 -9نعم -10 .نعم.

ال َ ْ�س ِئلَ ِة
جيب َعنِ ْ أ
�أُ ُ

�أ -ماذا يحدث لو التقط الع�صفور ال�سمكة بمنقاره ليلقيها في البحر؟
ب -ماذا تفعل لو كنت مكان الع�صفور؟
تو�ضح المع ِّلمة َّ
للطلبة المطلوب من ال�س�ؤالين.
 ّتعيد المع ِّلمة �سرد الق�صة على َّالطلبة وتطلب �إليهم االنتباه للإجابة من خالل القراءة.
تعيد طرح ال�س�ؤالين تباعاً.تتلقى �إجابات َّوتوجهها نحو الإجابة ال�صحيحة.
الطلبة ِّ
تطلب �إليهم تدوين الإجابات في المكان المخ�ص�ص للكتابة ،ثم قراءة ما كتبوه مرات متع ِّددة ،مع �إ�شراك�أكبر عدد ممكن من َّ
الطلبة.
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4

�أُ ِ
الح ُظ َو�أَ َت َح َّدثُ

�أَ�شْ ُ
بال ا ْل َو َطنِ
را�س َ�س َّيا َر َت ُه في ِم ْر�آبِ �أَ َح ِد
�أَ ْو َقفَ وا ِل ُد ِف ٌ
الد ِ
خول،
ا ْل َمتاجِ ِر ا ْل ُك ْبرىَ ،و َت َو َّج َه ن َْح َو بابِ ُّ
َوفي َّ
را�س �أَ َّن ُه ن َِ�س َي ِم ْحف ََظ َت ُه
الطريقِ َت َذ َّك َر ِف ٌ
ِ
ال�س َّيا َر ِة
ال�س َّيا َر ِةَ .ف َت َح ا ْلوا ِل ُد َ
باب َّ
داخ َل َّ
�إِ ِل ْكتْرو ِن ًّيا ِمنْ َب ٍ
عيدَ ،و َو َقفَ َي ْنت َِظ ُر َع ْو َد َة
را�س ٍل ُي ْغ ِلقَها ِمنْ َج ٍ
ِف ٍ
ديد.
را�س َر ُج ً
ال بِا ْل ُق ْربِ ِمنْ َ�س َّيا َر ِة وا ِل ِد ِه
َر�أى ِف ٌ
ُي َر ِّت ُب ِهنْدا َم ُه ِبغَرا َب ٍةَ ،و َك�أَ َّن �شَ ْيئًا َثقي ً
ال َح ْو َل
را�س ِمنْ ِ
ال�س َّيا َر ِةَ ،و َل ْم
خَ ْ�ص ِر ِه .را َق َب ِف ٌ
داخ ِل َّ
ُي�شْ ِع ْر ُه ِب ُوجو ِد ِهُ ،ث َّم عا َد ُم ْ�س ِر ًعا �إِلى وا ِل ِد ِه
َي ْط ُل ُب ِم ْن ُه اال ِّت�صا َل ِبر ِ
ِجال الأَ ْمنِ َعلى َو ْج ِه
ال�س ْر َع ِة.
ُّ
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.
وتوجه �أ�سئلة عليها ،ويجيب َّ
الطلبة.
تذ ِّكرهم بعنا�صر كل لوحة ِّتوجه َّ
الطلبة �إلى �أنَّنا ك ّلما تح ّدثنا �أكثر �أ�صبحنا �أكثر طالقة في التعبير ع ّما ن�سمعه �أو نقر�أه.
 ِّتحفّز َّالطلبة الخجولين على الحديث ،والتعبير عما ي�شاهدونه في ال�صور.
توزع َّالطلبة في مجموعات ،لتتح َّدث ُّ
كل مجموعة عن لوحة من اللوحات الأربع.
ت�س�ألهم عن ر�أيهم في كل لوحة  ،ومحاولة الربط لتكين حكاية.تقر�أ المعلمة ن�ص الحكاية ،وتحاور الطلبة في محاوالتهم.تطلب من َّالن�ص.
الطلبة ا�ستنتاج الفكرة العا َّمة من ّ
تتيح لهم فر�صة التعبير ع ّما �أعجبهم في الحكاية.10

َت َح َّر َك ر ُ
ِجال الأَ ْمنِ ن َْح َو ال َّر ُج ِلَ ،و َت َمكَّنوا
ِمنَ ا ْل َق ْب ِ�ض َعلَ ْي ِه ِب ُهدو ٍءَ ،و َت َب َّينَ َل ُه ْم �أَ َّن ُه
�إِ ْرهاب ٌِّي َي ْنت َِظ ُر ا ْز ِدحا َم ا ْل َمت َْج ِر ِل َيقو َم
ِب َتفْجي ِر ِهَ ،و َت ْدمي ِر ا ْل ُم ْم َتلَ ِ
كاتَ ،والت ََّ�س ُّببِ
ِالَذى ِل ْل ُم ِ
واطنين ِمنْ ر ٍ
ِجال َو ِن�سا ٍء
ب ْأ
َو�أَ ْط ٍ
فالَ ،والإ ِْ�ضرا ِر ِب�أَ ْمنِ ال َّد ْو َل ِة.
ْريم ِل ِف ٍ
را�س ِل ِد َّق ِة
�أَقا َم ُمدي ُر الأَ ْمنِ َح ْف َل َتك ٍ
الح َظ ِت ِهَ ،و َ�سال َم ِة َتفْكي ِر ِهَ ،و�شَ جا َع ِت ِه،
ُم َ
َوقا َل :با َر َك ُ
اهلل َ
فيك يا ِفرا�سَ ،ل َق ْد �أَ ْن َقذْتَ
ا ْل َمت َْج َر َوا ْل ُم ِ
�سيم.
واطنين ِمنْ خَ َط ٍر َج ٍ
ه َكذا َيكونُ الإ ِْح�سانُ ِل ْل َو َطنِ ِمنْ �أَ�شْ با ِل ِه
ا َّلذينَ َنفْخَ ُر ِب ِه ْم َو َن ْعت َِم ُد َعلَ ْي ِه ْم في ِحما َي ِت ِه
ُم ْ�س َت ْق َب ً
الَ ،فبِا ْل ِع ْل ِم َوا ْل َع َم ِل َن ْبني ا ْل َو َطن.
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س َْ
األ َّو ُل
َّ
الد ْر ُ
1

الإ ِْح�سانُ

�أَ ْق َر ُ أ�

تطلب المع ِّلمة من َّالطلبة فتح كتبهم على ال�صفحة الخا�صة بال َّدر�س
(الإح�سان).
َّ�ص ،وت�س�ألهم عن محتوياتها.
تك ّلفهم النظر �إلى ال�صورة المرافقة للن ّال�س ّبورة.
تربط ما بين ال�صورة وعنوان ال َّدر�س ،وتد ّون العنوان على َّت�س�ألهم ع ّما يفهمونه من كلمة (الإح�سان).َّ�ص :ا�سترعى
 ّتو�ضح لهم المفردات والتراكيب ال�صعبة الواردة في الن ّ
انتباهه،رثّ الثياب ،ال�شطائر،عزم الأب الحثّ على �إطعامهم.
َّ�ص �إلى وحدات قرائ ّية وتقر�أها قراءة مع ّبرة تراعي فيها نبرات ال�صوت.
تجزّئ الن ّالطلبة زمريا وفرد ّياً قراءة محاكاة حتى يتقن َّ
قراءة َّالطلبة القراءة ب�شكل �صحيح.
ال�س ّبورة ،وتقر�أها لتعزيزها في �أذهان
 ّتو�ضح لهم الأفكار ال َّرئي�سة التي ت�ض ّمنها ال َّدر�س ،وتدونها على َّ
َّ
الطلبة.
تلفت نظرهم �إلى التَّعبير �صوتياً في �أثناء قراءة� :أنا ر�ؤوف ه ّيا ن�أكل �سو ّياً /كيف لي �أن �آك َل و�إخوتي فيني /طاعتهما ،عنهما ،لهما� ،صديقهما /ب ّرهم ،عليهم ،كرامتهم/
البيت جياع؟/هذا هو الإح�سان يا ُب ّ
�إطعامه ،مداواته.
توجه بع�ض الأ�سئلة على كل فقرة لتنمية اال�ستيعاب. -توجبه ََّّ�ص لمزيد من الإتقان.
الطلبة لقراءة وحدات من الن ّ
َّ�ص :الإح�سان لكل من الإن�سان والحيوان والنباتات ،والإح�سان في
 -ت�ؤ ّكد القيم الإيجاب ّية الواردة في الن ّالعمل.
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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 التَّعبير �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 ِّتك ّلفهم قراءة �إجاباتهم التي كتبوها.1
3

ْدوق ا ْل َك ِل ِ
لُ ا ْلفَرا َغ َكما في ا ْل ِم ِ
�أَ ْق�س َرت ُ�أَعينُ ب ُِ�صن ِ
ثال
مات َو�أَ ْم َ أ
َ .........................و�إِخْ َوتي جيا ٌع
َك ْيفَ لي �أَنْ �آ ُك َل
..................................؟
َك ْيفَ لي َ�أن �آ ُك َل
َ .........................و�إِخْ َوتي عط�شى
..................................؟
َ .........................وجاري حزين
َك ْيفَ لي َ�أنْ �أفرح
....................................؟

تد ّون المع ِّلمة المثال :كيف لي �أن �آكل و�إخوتيال�س ّبورة.
جياع؟ ،على َّ
تقر�أ الجملة /المثال ويقر�أ بعدها َّالطلبة فرد ّياً.
َ
َ
مري�ض ؟
َك ْيفَ لي �أنْ �ألعب َو�أبي
تو�ضح لهم الأنماط اللغو َّية التي تت�ألف منهاَك ْيفَ لي �أَنْ �أعتذر َو ُم َع ِّل َمتي غا�ضبة ؟
الجملة (كيف لي� +أن �آكل +و�إخوتي جياع؟
تحاورهم في كل نمط اال�ستفهام� +أنْ والفعلالم�ضارع و�سبب ن�صبه.
ت�ستثمر تع ُّلمهم ال�سابق في �أثناء محاورتهم.تك ِّلفهم �شفو ّياً ملء الفراغات بالكلمة المنا�سبة من �صندوق الكلمات.المخ�ص�ص.
توجههم نحو كتابة الح ّل في المكان
َّ
 ِّالطلبة الحل مع مراعاة نبرة اال�ستفهام ون�صب الفعل الم�ضارع بعد (�أنْ ) ،و ُت�شرك �أكبر عدد ممكن من َّ
يقر�أ َّالطلبة.
وتوجههم وتعزِّز المجيدين.
تتابعهم ِّ1
2
3
4

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

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

5

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

...............................
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�آ ُك َل
�أَ�شْ َر َب
�أَ ْف َر َح
�أَ ْل َع َب
�أَ ْعت َِذ َر

جِ يا ٌع
َعطْ �شى
َحزينٌ
ري�ض
َم ٌ
غا ِ�ض َب ٌة

1
4

َ�أُ َْرق ِّكَر ُ�أ ُ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 تركيبالجملة.
الإ ِْح�سانُ
 ُّتحل التركيب الأ َّول :الإح�سان من مكارم الأخالق.
توجه انتباههم �إلى �أن هذه الجملة هي جملة ا�سمية.
 ِّتن ّبههم �إلى االلتفات �إلى العالقة ال�صحيحة بينالإح�سان من مكارم الأخالق.
الكلمات والتَّراكيب عند تركيب الجملة.
الإح�سان نقي�ض الإ�ساءة.
تك ِّلفهم تركيب بقية الجمل.الإح�سان للوالدين ببرهما.
الإح�سان للفقراء ي�سد جوعهم.
المخ�ص�ص.
يكتبون الجمل بعد تركيبها في الفراغَّ
الإح�سان للنباتات بالعناية بها.
يقر�أ َّالطلبة الجمل بعد تركيبها وكتابتها ،وتحر�ص
الإح�سان للحيوانات بالرفق بها.
المع ِّلمة على �إ�شراك �أكبر عدد ممكن من َّ
الطلبة.
تتابعهم با�ستمرار وتحفّزهم وت�ص ّوب َّالطلبة
الآخرين.
ت�ستثمر الجمل بعد تركيبها في بيان مفهوم الإح�سان ووجوهه.ِمنْ َمكا ِر ِم
َقي�ض
ن ُ
ِللْوا ِل َد ْينِ
ِل ْل ُفقَرا ِء
ِللن ِ
َّباتات
ِلل َْح َي ِ
وانات

الإِ�سا َء ِة.
بِا ْل ِعنا َي ِة بِها.
الأَخْ القِ .
بِال ِّرفْقِ بِها.
َي ُ�س ُّد جو َع ُه ْم.
ِب ِب ِّر ِهما.

1
2
3
4
5
6

1
5

الح ُظ ا ْل َك ِل ِ
َّ�ص ما ُيقا ِر ُبها في ا ْل َم ْعنى
َ�أُ ْق َر ُِ�أ
مات ا ْل ُملَ َّو َن َة َو�أَ ْكت ُُب ِمنَ الن ِّ

ال�س ّبورة مبرزة الكلمات والتَّراكيب الملونة( :لفت انتباه ،طلب م�ساعدة� ،إتقان،
تد ِّون المع ِّلمة الن َّّ�ص على َّ
عك�س� ،ص ّممت ،حفظ).
تقر�أ المع ِّلمة الجمل وير ِّدد بعدها َّالطلبة.
َّ�ص ،وتقر�أها ويقر�أون بعدها.
تلفت انتباههم �إلى الكلمات المل َّونة في الن ّتحاورهم في معنى الجمل مع التَّركيز على دالالت الكلمات المل َّونة.تذ ِّكرهم بما ورد في ال َّدر�س من مفردات تقاربها في المعنى.تك ّلفهم قراءة ال َّدر�س قراءة �صامتة والمطابقة بين الجمل وما ي�شابهها في المعنى مما ورد في ال َّدر�س،وت�ساعدهم في اكت�شافها بح ّل الجملة الأ َّولى.
َّ�ص ،ومن ثم قراءتها في �صورتها
تتابعهم با�ستمرار وتك ّلفهم كتابة الجمل بما يوافقها في المعنى من الن ّالجديدة.
الحل -1 :ا�سترعى انتباهه -2 .ا�ستعان� -3 .إجادته و�إتقانه -4 .نقي�ض -5 .عزمت� -6 .صون14

1
6

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

تد ِّون المع ِّلمة المثال� :أقن َع� -إقناع /ابتعد-ابتعاد.
ا ْب َت َع َد
�أَ ْق َن َع
�إِ ْقناع
�أَ ْك َر َم
ْا�س َت َم َّر
�إكرام
تقر�أ المثال ويقر�أ َّالطلبة بعدها فرد ّياً وجماع ّياً.
َ
ْا�ستَخْ َد َم
�أطْ َع َم
�إطعام
ت�س�أل َّالطلبة :ما نوع هذه الأفعال؟
َ
ْا�س َتن َْج َد
�أ ْح َ�سنَ
�إح�سان
تو�ضح لهم �أنها �أفعال ما�ضية.
 ّاج َت َه َد
�أَ ْتقَنَ
�إتقان
ْ
تب ِّين لهم التغيرات ا ّلتي طر�أت على الفعلالما�ضي (�أقن َع) حتى �أ�صبح في �صورة نمط
لغوي �آخر�( :إقناع) وكذلك الفعل (ابتعد /ابتعاد).
تف�سر لهم تح َّول النمط اللغوي (�أقن َع) من فعل �إلى ا�سم (�إقناع).
 ّتو�ضح لهم ان ال�صيغة الجديدة ت�س ّمى م�صدر الفعل.
 ّتف�سر لهم معنى (م�صدر الفعل)
 ّت�ساعدهم في تحويل الفعل (�أكر َم) �إلى النمط اللغوي الجديد ،وكذلك الفعل (ا�ستم َّر).توجههم لحل بقية الأفعال �شفو ّياً ثم كتاب ّياً وقراءتها.
 ِّالطلبة معها الفعل والنمط اللغوي مرات متع ِّددة ،وت�شرك �أكبر عدد ممكن من َّ
ير ِّدد َّالطلبة.
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ا ْب ِتعاد
ا�ستمرار
ا�ستخدام
ا�ستنجاد
اجتهاد

�أَقْ�سا ُم ا ْلكَال ِم
َّ�ص
ا ْل َك ِل َمة ال ُْج ْملَة ا ْل ِف ْق َرة الن ّ
ا ْل َك ِل َمةُ :م ْف َر َد ٌة َت ُدلُّ َعلى َم ْعنًى.
ال ُْج ْملَةَ :ت َت َك َّونُ ِمنْ َك ِل َم َت ْينِ �أَ ْو �أَ ْك َث َر.
ا ْل ِف ْق َرةَ :ت َت َك َّونُ ِمنْ ُج َملٍ ُمتَراب َِط ٍة.
َّ�صَ :ي َت َك َّونُ ِمنْ ِفق ٍ
ْرات َح ْو َل َم ْو�ضو ٍع ُم َع َّينٍ .
الن ّ

تد ّون المع ِّلمة مجموعة من الكلماتال�س ّبورة.
(ا�سم ،فعل ،حرف) على َّ
ت�س�أل المع ِّلمة� :إلى كم ق�سم تُق�سمالكلمة؟
تحاورهم في ما �سبق لهم �أن تع ّلموه.�أَقْ�سا ُم ا ْلكَال ِم
اال�سمَ :و َي ُدلُّ َعلى �شَ ْي ٍء ُي ْد َركُ بِال َْح ِ
وا�س �أَ ِو ا ْل َعقْلِ .
ْ
تذ ِّكرهم بالعالمات الد ّلة على اال�سم،ِمثْلَ :ر�ؤوف� ،سوقِ ،ثياب.
والفعل و�أنواعه.
ا ْل ِف ْعلَ :و َي ُدلُّ َعلى ُح�صولِ �أَ ْم ٍر ماٍ :
ما�ض �أ َ ْو ُم�ضا ِر ٍع �أ َ ْو �أَ ْمرٍ.
ِمثْل� :أَ ْح َ�سنَ ُ ،ي ْح ِ�سنُ � ،أ َ ْح ِ�سنْ .
تطلب منهم مزيداً من الأمثلة منال َْح ْرفَ :ك ِل َم ٌة ال َت ُدلُّ َعلى َم ْعنًى بِذا ِتهاَ ،و َت ْكت َِ�س ُب َم ْعناها ِمنْ َغ ْيرِها.
كلمات ال َّدر�س.
ِمثْلِ :منْ � ،إِلى� ،أَ ْوُ ،ث َّم.
ال�س ّبورة وتحاورهم فيها.
تد ّونها على َّتختار فقرة من فقرات ال َّدر�س وتد ِّونهاال�س ّبورة.
على َّ
تو�ضح لهم الأجزاء التي تتك َّون منها الفقرة.
من خالل الفقرة ّتو�ضح لهم الكلمة (مفردة) والجملة (كلمتين و�أكثر) ،والفقرة (مجموعة جمل مترابطة).
 ّوتوجهها.
ت�س�ألهم :كم فقرة في ال َّدر�س؟ وت�ستقبل �إجاباتهم َِّّ�ص يتك ّون من مجموعة فقرات حول مو�ضوع مع ّين.
تب ِّين لهم �أن الن ّ َِّّ�ص ،وت�س ّميها لهم.
تو�ضح لهم عالمات الترقيم الموجودة في الن ّ
7

جيب َعنِ الأَ ْ�س ِئلَ ِة
�أَ ْق َر ُ�أ الن َّ
َّ�ص َو ُ�أ ُ

لتعريفهم بالمطلوب منهم كتابته ،تقر�أ المع ِّلمة الفقرتين ،ويقر�أ َّالطلبة بعدها فرد ّياً وجماع ّياً.
تلفت انتباههم �إلى عالمتي الترقيم (الفا�صلة ،والنقطة) الموجودة في الفقرتين. ِّتو�ضح لهم �أن الفا�صلة تف�صل بين الجمل ،و�أنّ النقطة تو�ضع في نهاية الفقرة.
المخ�ص�ص.
تطلب �إليهم ع َّد الجمل والكلمات التي تتك َّون منها ك ّل فقرة ،وكتابة عددها في المكانَّ
تك ّلفهم قراءة الجمل جمل ًة جملة ،ومالحظة عالمة الترقيم وت�سميتها. -1-جملتان -2 .ثالث جمل� -3 .أربع كلمات -4 .خم�س كلمات.
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1
8

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

ال�س ّبورة.
تد ّون المع ِّلمة الكلمات على َّتب ِّين لهم الحقول التي يت�ألف منها الجدول،لتب ِّين لهم المطلوب من التدريب.
تذ ِّكرهم ب�أق�سام الكلمة ،وتحاورهم في العالماتال ّدا َّلة على كل ق�سم منها.
تك ّلف طالباً بقراءة الكلمة ومن طالب �آخرت�صنيفها بح�سب الجدول ،ثم كتابتها.
يقر�أ الطلبة الكلمات في كل حقل من الجدول،مرات متع ِّددة.
1
9

ا ْلفَقير

�أَ ْح َ�سنَ

َيتيم
�إِلى

َر�ؤوف
ُي ِ
�ساع ُد

�شَ طي َرة
ِمن
�أَبي

ْا�سم

ِف ْعل

الفقير �شطيرة
يتيم ر�ؤوف
�أبي

�أح�سنَ
اعطفْ
ي�ساع ُد

َعن
ْاع ِطفْ
َعلى
َح ْرف
من
على

عن
�إلى

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

ال�س ّبورة.
تد ّون المع ِّلمة الأفعال على َّتب ِّين لهم الحقول التي يت�ألف منها الجدول ،لتب ِّينلهم المطلوب من التدريب.
تذ ِّكرهم ب�أق�سام الفعل ،وتحاورهم في العالماتال ّدا َّلة على كل ق�سم منها.
تك ّلف طالباً بقراءة الفعل ومن طالب �آخر ت�صنيفهبح�سب الجدول ،ثم كتابته.
يقر�أ َّالطلبة الكلمات في كل حقل من الجدول،
مرات متع ِّددة.
-ت�ستثمر التدريبين ال�سابقين في التدريب على الإمالء.
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ُن َق ِّد ُم
�أَ ْح َ�سنَ
ْاج ِل ْ�س

�أَ َك َل
ِ
�ساه ْم
ُي ْح ِ�سنُ

ْا�سـ�أَلْ

ت ُْط ِع ُم
ا ْب َت ِع ْد
ْاج َت َه َد

�شَ َك َر
�أُطي ُع

ِف ْع ٌل ٍ
ما�ض

ِف ْع ٌل م�ضار ٍع

ِف ْع ُل �أمرٍ

�أك َل
�أح�سنَ
�شك َر
اجته َد

نقد ُم
تطع ُم
يح�سنُ
�أطي ُع

ا�س�ألْ
�ساه ْم
ابتع ْد
اجل�س
ْ

س ّ
الثاني
َّ
الد ْر ُ
1

ُل ْع َب ُة َر� ٍ
ؤوف

�أَ ْق َر ُ أ�

تطلب المع ِّلمة من َّالطلبة فتح كتبهم على ال�صفحة الخا�صة
بال َّدر�س (لعبة ر�ؤوف).
َّ�ص ،وت�س�ألهم عن
تك ّلفهم النظر �إلى ال�صورة المرافقة للن ّمحتوياتها.
تربط ما بين ال�صورة وعنوان ال َّدر�س ،وتد ّون العنوان علىال�س ّبورة.
َّ
ت�س�ألهم عن الألعاب ا َّلتي يحبون ممار�ستها ،وتتيح لهم فر�صةالمف�ضلة.
الحديث عن �ألعابهم
َّ
 َِّّ�ص:
تو�ضح لهم المفردات والتَّراكيب ال�صعبة الواردة في الن ّ
بجدارة ،با�ستثمارهما الوقت ،ميزة ،ن�سترجع معلوماتنا.
َّ�ص �إلى وحدات قرائ ّية وتقر�أها قراءة مع ّبرة تراعي فيها نبرات ال�صوت.
تجزّئ الن ّالطلبة فرد ّياً قراءة محاكاة حتى يتقن َّ
قراءة َّالطلبة القراءة ب�شكل �صحيح.
 ِّال�س ّبورة ،وتقر�أها لتعزيزها في �أذهان
تو�ضح لهم الأفكار ال َّرئي�سة ا َّلتي ت�ض ّمنها ال َّدر�س ،وتدونها على َّ
َّ
الطلبة.
ت�ستثمر العبارات ال�سابقة في تذكيرهم بالأنماط اللغو َّية ا َّلتي �سبق لهم تع ُّلمها.توجيه بع�ض الأ�سئلة على كل فقرة لتنمية اال�ستيعاب. -توجبه ََّّ�ص لمزيد من الإتقان.
الطلبة لقراءة وحدات من الن ّ
َّ�ص :عدم ال�سخرية من الآخرين �إذا �أخط�أوا ،التفكير فيما ي�سمع �أو
 -ت�ؤ ّكد القيم الإيجاب ّية الواردة في الن ّيتك ّلم قبل تقديم الإجابة.
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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.
تقر�أ الن ّ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 ِّتك ّلفهم قراءة �إجاباتهم ا َّلتي كتبوها.1
3

الح ُظ ا ْل َك ِل ِ
َّ�ص ما ُيقا ِر ُبها في ا ْل َم ْعنى
َ�أُ ْق َر ُِ�أ
مات ا ْل ُملَ َّو َن َة َو�أَ ْكت ُُب ِمنَ الن ِّ

ال�س ّبورة مبرزة الكلمات والتَّراكيب المل َّونة( :ا�ستفاد �أخي من وقته� ،إن اختفت،
تد ِّون المع ِّلمة الن َّّ�ص على َّ
برفقته ،بتف ّوق� ،صفة ،باقي).
تقر�أ المع ِّلمة الجمل وير ِّدد بعدها َّالطلبة.
َّ�ص ،وتقر�أها ويقر�أون بعدها.
تلفت انتباههم �إلى الكلمات المل َّونة في الن ّتحاورهم في معنى الجمل مع التَّركيز على دالالت الكلمات المل َّونة.تذ ِّكرهم بما ورد في ال َّدر�س من مفردات تقاربها في المعنى.تك ّلفهم قراءة ال َّدر�س قراءة �صامتة والمطابقة بين الجمل وما ي�شابهها في المعنى مما ورد في ال َّدر�س،وت�ساعدهم في اكت�شافها بح ّل الجملة الأ َّولى.
َّ�ص ،ومن ثم قراءتها في �صورتها
تتابعهم با�ستمرار وتك ّلفهم كتابة الجمل بما يوافقها في المعنى من الن ّالجديدة.
تذ ّكرهم بالم�شترك اللفظيِّ ،وتو�ضح لهم مفهومه من خالل الجمل.
-الحل -1 :ا�ستثمر وقته -2 .غابت -3 .ب�صحبته -4 .بجدارة� -5 .سائر( .هذه الكلمة �إثرائية غير موجودة في الن�ص)
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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.توزّع البطاقات على َّالطلبة.
 ِّتو�ضح لهم �أ َّن 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. ِّتو�ضح لهم �أن الكلمة و�ضدها مرتبطة بما تع ّلموه في ال َّدر�س.
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 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 :جهل :معرفة ،ملل :ت�سلية� ،صمت :تحدث� ،سعيد :حزين. غاب :ح�ضر ،ت�سرع :تبطئ ،فوز :خ�سارة ،منخف�ض :مرتفع.5

�أَ ْق َر ُ�أ َو�أَ ْعر ُِف ما ُه َو؟ َ�أ ْو ما ِه َي؟

تذ ِّكركم المع ِّلمة بلعبة ر�ؤوف.تن ّبههم �إلى عدم الت�س ُّرع في الإجابة� ،أو ال�سخرية ممن يخطئ في الإجابة.تقر�أ الجملتين ويقر�أ بعدها َّالطلبة.
توزع َّال�س�ؤال والإجابة عنه ،لإيجاد حالة من
الطلبة في مجموعات وتحفزهم على �أداء الأدوار في طرح ُّ
المرح ،وت�شرك �أكبر عدد من َّ
الطلبة.
تعزّز المجموعات ا َّلتي تق ّدم الإجابة ال�صحيحة قبل المجموعات الأخرى.تك ِّلفهم كتابة الإجابات ،وقراءتها.تطلب منهم تكوين جمل في �صورة لغز يتط ّلب ح ًال ،لت�شجيعهم على المحادثة.
 -1-النخلة -2 .الماء.
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ال�سابِقِ َك ِل ٍ
�أَ ْكت ُُب ِمنَ الن ِ
مات َت ْنتَهي ِب َه ْم َز ٍة َق ْبلَها �أَ ِلفٌ
َّ�شاط ّ

تقر�أ المع ِّلمة العبارتين ال�سابقتين ويقر�أ بعدها َّالطلبة فرد ّياً وجماع ّياً.
 تك ّلف �أحد َّالطلبة المميزين بقراءة الكلمات المهموزة.
تد ّون كلمة (ال�صحراء) وتذ ّكرهم بالهمزة و�صور كتابتها.ت�س�ألهم� :أين كتبت الهمزة في كلمة (ال�صحراء)؟ ما الحرف الذي �سبقها؟ ما الحركة ا َّلتي تالزمه؟تف�سر لهم لماذا كتبت الهمزة على ال�سطر.
 ّتب ِّين لهم �أن الهمزة م�سبوقة بالألف ال�ساكنة.تحفّزهم لقراءة الكلمات المهموزة ومالحظة موقع كتابتها من ال�سطر.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 :تُكتب الهمزة على ال�سطر �إذا كان الحرف قبل الهمزة المتطرفة �ساكناً.
تد ّون على َّتف�سر لهم معنى العبارة من خالل الأمثلة.
 ّالحل :ال�صحراء – ال�سماء – خ�ضراء – حمراء – الأحياء – الداء – الأعداء.7

�أُ ْك ِم ُل َو ُ�أ َغ ِّي ُر ما َيجِ ُب َتغْيي ُر ُه

ال�س ّبورة.
تدون المع ِّلمة الفقرة على َّتذ ِّكرهم بتذكير اال�سم والفعل وت�أنيثه.ال�س ّبورة (رائدة طالبة مجتهدة) وتحاورهم في الفرق بين هذه الجملة و (ر�ؤوف طالب مجتهد)
تد ِّون على َّمن حيث داللتها على المذ َّكر والم�ؤنَّث بلفت انتباههم �إلى اال�سم (ر�ؤوف ،رائدة ،طالب ،طالبة ،مجتهد،
مجتهدة).
تقر�أ الجملتين وير ِّدد َّالطلبة بعدها مرات متع ِّددة.
تطلب منهم ا�ستخراج الأ�سماء المذ ّكرة والم�ؤنَّثة الواردة في الجملتين.تك ِّلفهم قراءة الفقرة بعد و�ضع كلمة رائدة بد ًال من ر�ؤوف.تلفت انتباههم �إلى ما يحتاج �إلى تغيير من الأفعال.يح ّل َّوتوجههم نحو التغيرات ا َّلتي طر�أت على الجمل.
الطلبة الجملة كتاب ّياً ،وتتابعهم المع ِّلمة با�ستمرارِّ ،
الحل :رائدة طالبة مجتهدة ،تحب العلم ،وتهوى القراءة ،وتق�ضي �أ�سعد �أوقاتها في المكتبة ،وتتلقىالم�ؤازرة من والدها.
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ال�س َب َب
�أَ ْق َر ُ�أ َو�أَ�ضَ ُع دا ِئ َر ًة َح ْو َل ا ْل ُمخْ َت ِل ِف ََو�أ ْذ ُك ُر َّ

تذ ِّكرهم المع ِّلمة ب�أ�سماء الإ�شارة للقريبوالبعيد.
ِ
ِ
هذ ِه
ِتل َْك
هاتان
ه�ؤال ِء ا�سم �إ�شارة للبعيد والباقي للقريب.
ال�س ّبورة في حقول بح�سب
تد ّونها على َّذ ِل َك ا�سم �إ�شارة للقريب والباقي للبعيد.
ِتل َْك
�أُول ِئ َك
التذكير والت�أنيث ،والمفرد والمثنى هذا
والجمع.
ُ
ِ
ِتل َْك ا�سم �إ�شارة للقريب والباقي للبعيد.
َذ ِل َك
هذ ِه
الطلبة من مقتنياتهم ومن �أول ِئ َك
تعر�ض على َّموجودات ال�صف لي�شيروا �إليها بتعبير:
هذا قلم...هذا كتاب ،هذه حقيبة ،هذه ممحاة ،هاتان حقيبتان ،هذان قلمان ،هذه �أقالم ،ه�ؤالء طالب ،هذه
حقائب.
بالطريقة نف�سها تب ِّين لهم داللة �أ�سماء الإ�شارة( :ذلك ،تلك� ،أولئك) على البعيد ،تذكيراً وت�أنيثاً ومفرداًومثنى وجمعاً.
ً
تك ّلف �أحد َّالطلبة المتميزين بقراءة كل �سطر وتعيين المختلف مع ذكر ال�سبب.
ِ
هذان

هذا

9

ه�ؤال ِء ا�سم �إ�شارة للبعيد والباقي للقريب.

ذ ِل َك

ِا�س ِم ا إِل�شا َر ِة ا ْل ُم ِ
نا�سبِ
�أَ ْق َر ُ�أ َو�أَ ْم َ أ
ل ُ ا ْلفَرا َغ ب ْ

تمنح المع ِّلمة َّالطلبة وقتاً كافياً لت� ُّأمل
�أ�سماء الإ�شارة المل َّونة.
ال�سما ِء.
تقر�أ الجمل قبل ملء الفراغ وتك ِّلفهم  2هذه َ�س ّيا َر ٌة في ا ْل ِمر�آبِ َ ،و تلك طا ِئ َر ٌة في َّقراءتها ،وت�شرك �أكبر عدد ممكن من
َّ
الطلبة.
دان َي ْل َع ِ
�سانَ ،و هذان َو َل ِ
دان َي ْد ُر ِ
 3هذان َو َل ِ
بان.
تلفت انتباههم �إلى مالحظة الكلمة ا َّلتيتلي الفراغ ،وتعيين جن�سها وعددها.
 4ه�ؤالء ر ٌ
ِجال ُم ْح ِ�سنونََ ،و تلك ِن�سا ٌء ُم ْح ِ�سناتٌ .
 ِّتو�ضح لهم �أهمية التمييز بين الإ�شارة
بوبَ ،و تلك َفرا�شاتٌ َتطي ُر.
للبعيد والإ�شارة للقريب ،والمذكر  5هذا َدجا ٌج َي ْل َت ِق ُط ا ْل ُح َ
والم�ؤنث ،والمفرد والمثنى والجمع.
 6هذه َم ِ
العقُ َكبي َر ٌةَ ،و تلك �أَ ْطباقُ َطعامٍ.
ت�ساعدهم في ح ّل الجملة الأ َّولى (هذاوتف�سر
رجل مح�سن وذلك طفل يتيم) ّ
لهم �سبب اختيار ا�سم الإ�شارة (هذا ،ذلك) في الجملة.
وتوجههم وت�ص ّوب الأخطاء.
تك ّلفهم ح ّل بقية الجمل ،وتتابعهم ِّ1

َ ....................ر ُج ٌل ُم ْح ِ�سنٌ َ ،و ذلك
هذا
ِ ....................طف ٌْل َيتي ٌم.
....................

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

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

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

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

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

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

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

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

هذا ِ
هذ ِه
ذ ِل َك ِتل َْك
ِ
ِ
هاتان
هذان
هذا ِ
هذ ِه
ه�ؤال ِء �أُول ِئ َك
ِتل َْك

� 10أَ ْق َر ُ�أ َو�أَ ْكت ُُب ا ْل َك ِل َم َة ا َّلتي َت ْحتَوي َعلى َح ْر ٍف ُي ْلف َُظ َوال ُي ْكت َُب
تقر�أ المع ِّلمة الجمل ب�صوت وا�ضح ومع ّبر ويردد َّالطلبة بعدها فرد ّياً.
ت�س�ألهم �إن كانوا الحظوا �أنهم قر�أوا كلمات نطقوا فيها الألف �أم ال :هذا ،لكنه ،هذان ،هكذا ،هذه� ،أولئك.تب ِّين لهم �أننا نطقنا الألف ولم نكتبها ،وتكلفهم حل الن�شاط.-الحل -1 :هذا – لكنه -2 .هذان -3 .هكذا -4 .هذه  -ذلك� -5 .أولئك.

� 11أَ ْق َر ُ�أ َو�أُ ِ
الح ُظ ا ْل َم َّد َة �آ َ ،و�أَ ْكت ُُب ُك َّل َك ِل َم ٍة َو َج ْم َعها
 ِّتو�ضح لهم �أ َّن المد هو همزة مفتوحة جاء بعدها همزة �ساكنة� ،أو �ألف� :آ = �أ َ� +أ ْ �/أ َ  +ا
تب ِّين لهم �أن الم ّد يكون في �أول الكلمة ،مثل�َ :أ �أْ ُكل = �آ ُك ُل� /أَ �أْ َ�سف = � َآ�سفُ  .وفي و�سط الكلمة مثل :م�آذن.تحاورهم في جمع التك�سير لتب ِّين لهم كيف تكون المدة فيه (�أثر� :آثار� ،أمل� :آمال). ِّتو�ضح لهم كيف تكون المدة في جمع الم�ؤنث ال�سالم (�آية� ،آيات ،مئذنة :م�آذن)
تك ّلفهم قراء الكلمات الموجودة في ال�صندوق الأي�سر ،وتميز نوع مفردها.تحاورهم فيها تمهيداً لجمعها �شفوياً ثم كتابياً.تطلب �إليهم مالحظة المدة من حيث �صوتها و�شكلها.-الحل� :آفة� :آفات� ،ألم� :آالم� ،آلة� :آالت� ،أمل� :آمال� ،أثر� :آثار.

� 12أَ َت َد َّر ُب َعلى ُح ِ
روف خَ ِّط ال ُّر ْق َع ِة
�أتد َّرب على حروف خط الرقعة ا َّلتي تُكتب فوق ال�سطر. ِّتو�ضح لهم �أن خط الرقعة هو �أحد �أنواع الخط العربي الذي يكثر تداوله وا�ستخدامه
تب ِّين لهم �أنه ال يحتاج �إلى عناء وتعب ،وال ي�ستلزم بري القلم لكتابة الحروف ،و�أنه ُي�ستخدم في الحياةاليومية ب�شكل كبير ،وال يحتاج �إلى الزخرفة وال الت�شكيل ،لذلك ف�إن تعلمه �سهل جداً و�سريع.
تف�سر لهم �سبب ت�سميته لأنه كان ُيكتب على الرقاع ،ومعناه جلد الغزال.
 ِّحرفي الفاء والقاف
 تلفت انتباههم �إلى مالحظة الحروف المبينة كمثال و�أنها جميعها مطمو�سة با�ستثناءّ
عندما يكونان في و�سط الكلمة.
 ِّتو�ضح لهم �أن جميع الحروف تكتب فوق ال�سطر با�ستثناء الهاء عندما تكون في و�سط الكلمة ،والجيم،
والحاء ،والخاء ،والعين ،والغين ،والميم �إذا جاءت في �آخر الكلمة �أو منف�صلة،
تب ِّين لهم بمثال كلمة (�شارع ) و�أننا نكتب ر�أ�س العين فوق ال�سطر �أو على ال�سطر وما تبقى �أ�سفل ال�سطرتر�شدهم �إلى كيفية الإم�ساك بالقلم حيث يم�سك القلم بالإمالة �إلى الأ�سفل عند البدء بالكتابة ،وكذلك�إلى اليمين والي�سار.
تعر�ض عليهم نماذج من خط الرقعة ،لتعزيز فهمهم لخط الرقعة.23

� 13أَ ْكت ُُب بِخَ ٍّط َج ٍ
ميل
تعر�ض على َّالطلبة لوحات جميلة بخط الرقعة.
ت�ص ّمم ورقة تحتوي على جملة (ا�شكر من يق ِّدم لك خدمة وقل له� :أ�شكرك) ،واطلب �إليهم محاكاة النموذج.تك ّلف �أحد َّالطلبة بقراءة الجملة المكتوبة على الورقة النموذج ،وتناق�شهم في معناها.
تحفز َّالطلبة لمحاكاة النموذج.
تك ّلفهم كتابة بقية النماذج ،وتتابعهم با�ستمرار.من المنا�سب �أن تعر�ض المع ِّلمة الأعمال الأكثر �إتقاناً وجم ًاال على جدار غرفة ال�صف.
-مالحظة :يمكن ا�ستثمار جمل الن�شاط في التدريب على الإمالء المنظور �أو االختباري.

ْدوق ا ْل َك ِل ِ
� 14أُ ِ
ال�ص َو َر َو�أَ ْ�ستَعينُ ب ُِ�صن ِ
مات ِ ألُ َع ِّب َر َعنْها
الح ُظ ُّ
تتيح المع ِّلمة وقتاً كافياً َّللطلبة لت� ُّأمل ال�صور.
تحفزهم للتعبير عنها وو�صفها بالربط بين الكلمات الموجودة في ال�صندوق وال�صورة.توجههم ال�ستخدام ا�سم الإ�شارة المنا�سب في �صدر الجملة.
 ِّت�ساعدهم في و�صف ال�صورة الأ َّولى (هذا المح�سن كريم( ).هذه المح�سنة كريمة). (ه�ؤالء العمال ماهرون( ).هذان المح�سنان لطيفان( ).هاتان البنتان مجتهدتان).تك ّلفهم تنفيذ و�صف بقية ال�صور� ،شفوياً ثم كتابياً.يقر�أ َّالطلبة الجمل ا َّلتي كتبوها.
تعزّز المجيدين وت�ساعد َّالطلبة الآخرين.
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ا ْل َو ْح َد ُة َّ
الثان ِ َي ُة

�أَ ْخالقي

الأهداف العا َّمة:

ي�ستمع �إلى ق�صة ال�صدى علَّمني ويجيب عن الأ�سئلة.يتح َّدث ويع ّبر عن لوحات عن ر ّد الجميل.يح�سن الت�ص ُّرف ويتحلُّى بح�سن الخلق.ن�ص ح�سن الخلق ويجيب عن �أ�سئلة اال�ستيعاب.
يقر�أ ّيحر�ص على تنمية عنا�صر الخير عنده.يحر�ص على ح�سن الخلق ور ّد الجميل للدولة.يقر�أ ن�ص التوا�ضع ويجيب عن �أ�سئلة اال�ستيعاب.يحر�ص على التخلي بخلق التوا�ضع.يتب ِّين مظاهر التوا�ضع.يحفظ المحفوظات ويجيب عن الأ�سئلة.يملأ الفراغ معتمداً على المعنى.يتب ِّين �أ�ضداد بع�ض المفردات.يتب ِّين مفرد وجمع بع�ض المفردات.يتب ِّين المفردة ا َّلتي تحمل �أكثر من معنى.يملأ الفراغ بالفاعل المنا�سب.َّ�ص لمفردات محددة.
يذكر مرادفات من الن ّيتب ِّين مرادفات و�أ�ضداد بع�ض المفردات.يتب ِّين مظاهر التوا�ضع والتك ُّبر.يتب ِّين الحروف ا َّلتي تُكتب وال تُلفظ.يعيد تركيب الجمل ليك ِّون ق�صة.ي�ستخدم النمط� :أفعل -يفعل� -إفعال -ا�ستفعل -ا�ستفعال. يذكر الفاعل في مجموعة من الجمل.يعرب عدداً من الجمل.يتعرف المفعول به و�إعرابه.-يتب ِّين ال�ضمائر المت�صلة بالأفعال والأ�سماء.

�-آلية التنفيذ

ال�صدى علّمني

تُخبر المع ِّلمة طلبتها �أنهم �سي�ستمتعون بالق�صة ال�شائقة ا َّلتي �ستقر�أها عليهم.ته ّيئ َّالطلبة لال�ستماع الجيد بتذكيرهم ب�ضرورة االحترام واالنتباه ،والتَّركيز على ما ي�سمعونه ،والتزام
الهدوء.
تعر�ض عليهم �صورة غالف الق�صة ا َّلتي �ستقر�أها ،وتح ّدثهم قلي ًال عنه ،ثم تخمين المجريات العا َّمة
للق�صة.
تقر�أ لهم الق�صة ب�صوت وا�ضح وم�سموع ومع ّبر عن المعاني.تتوقف عن نقطة معينة في الق�صة ،وت�س�ألهم :ماذا تتوقعون �أن يحدث بعد ذلك؟.توجه الطلبة لال�ستماع للق�صة من جهاز الت�سجيل المنا�سب. ِّتو�ضح لهم مفهوم ال�صدى.
تتيح لهم وقتاً كافياً منا�سباً لطرح �أ�سئلتهم ،وا�ستف�ساراتهم عن معاني الكلمات ال�صعبة في الق�صة.الق�صة.
الق�صة ،وتتيح لهم المجال للتعبير عن ر�أيهم في َّ
بعد االنتهاء من القراءة ،تناق�شهم في َّت�ؤ ِّكد قيم :ر ّد الجميل لمن يح�سن �إلينا ،عدم �إ�ساءة الظن بالآخرين.تلفت نظر َّالطلبة �إلى التَّراكيب� :أن ي�ستع َّد ليرافقه في زيارة ع ّمه الذي يقطن �أعلى الجبل /انظ ْر حولك/
ا�ستمت ْع بجمال الطبيعة /وا�ستن�شق الهواءَ /من �أنت؟ هل �أنت جبان /هل ت�سخر مني يا �أبي /كم �أنتَ
علي ،وتناق�شهم في الق�ضايا اللغو َّية
رائع! � /أنا �أريد م�ساعدتك�/أنا �أحبك يا هذا /ال تت�س َّرعي في ُ
الحكم َّ
والإمالئية ا َّلتي �سبق لهم تع ُّلمها في الم�ستويات ال�سابقة.
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 ْق َر�أ ُ َو�أَ�ضَ ُع

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

تذ ّكرهم المع ِّلمة بما ورد في الق�صة من �أفكار و�شخ�صيات و�أحداث وت�ستثمرها في ح ّل جمل التدريب.ال�س�ؤال وت�ساعد َّ
الطلبة في اختيار الإجابة ال�صحيحة� :أ�سفل الجبل.
تقر�أ الجملة الأ َّولى من ُّتك ّلف َّوطالب �آخر يختار الإجابة ال�صحيحة.
ال�س�ؤال،
ٌ
الطلبة بحل بقية الجمل ،بحيث يقر�أ طالب ُّ
تناق�شهم في الإجابة ال�صحيحة وتطلب تف�سيراً منهم ال�ستبعاد بقية الخيارات. ِّتو�ضح لهم �أ َّن و�ضع الدائرة يكون حول الرمز (�أ ،ب ،ج) ولي�س حول العبارة �أو الكلمة.
تك ّلفهم بالح ِّل الكتابي ،وقراءة الإجابة ال�صحيحة ،وتُ�شرك �أكبر عدد ممكن من َّالطلبة.
الحل� -1 :أ�سفل الجبل -2 .ي�سكن -3 .تعثر بحجر� -4 .سمع مثل �صوته� -5 .شجاع -6 .اهد�أ.26

2

�أَ ْق َر ُ�أ َو�أَ�ضَ ُع إِ��شا َر َة ✓ �أَ ْو ✗

ي�ستمع الطلبة �إلى الق�صة ،ثم تمنحهم وقتاً كافياً لت� ُّأمل الجمل وقراءتها قراءة �صامتة.تقر�أ المع ِّلمة الجمل ويقر�أ َّالطلبة بعدها فرد ّياً وجماع ّياً.
تك ّلف طالباً بقراءة الجملة ومن طالب �آخر اختيار الإ�شارة المنا�سبة.وتوجهها وتع ّلق على االختيارات ال�صحيحة.
ت�صحح الإجابات ِّ
 ّالحل :ال ،نعم ،نعم ،ال ،ال ،ال ،نعم.3

ال َ ْ�س ِئلَ ِة
جيب َعنِ ْ أ
�أُ ُ

تو�ضح المع ِّلمة َّ
 ِّللطلبة المطلوب من الأ�سئلة.
ت�ساعدهم في معرفة العالقة بين ال�صدى في الطبيعة و�أثر ارتداد فعل الجميل مع النا�س.تعيد المع ِّلمة �سرد الق�صة على َّالطلبة وتطلب �إليهم االنتباه للإجابة من خالل القراءة.
تعيد طرح الأ�سئلة تباعاً.تتلقى �إجابات َّوتوجهها نحو الإجابة ال�صحيحة.
الطلبة ِّ
المخ�ص�ص للكتابة ،ثم قراءة ما كتبوه مرات متع ِّددة ،مع �إ�شراك
تطلب �إليهم تدوين الإجابات في المكانَّ
�أكبر عدد ممكن من َّ
الطلبة.
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4

�أُ ِ
الح ُظ َو�أَ َت َح َّدثُ

َر ُّد ا ْل َج ِ
ميل
َذ َه َب ْت زينا َم َع �أُ ْ�س َر ِتها في ر ِْحلَ ٍة ِ�س ِ
ياح َّي ٍة
�إِلى ا ْل ِهنْدَ ،و َب ْينَما كان َْت َت ْ�س َت ْم ِت ُع ِب ُم�شا َه َد ِة
َم ْ�سجِ ِد تا ِج َم َح ٍّل ال�شَّ هيرَ ،ر�أَتْ في ً
ال َحزينًا
تى َيت ََح َّدثُ َم َع ُه َو َك�أَ َّن ُه َي ْف َه ُم َل َغ َت ُه.
َيقو ُد ُه َف ً

َت َق َّد َم ْت زيناَ ،و َق َطف َْت ِمنْ َن ْب َت ٍة َقري َب ٍة
�ض الأَ ْو ِ
َب ْع َ
راق ا ْلخَ ْ�ضراءَ ،و َق َّر َبتْها ِمنْ
فيلَ .فما كا َن ِمنَ ا ْل ِ
َف ِم ا ْل ِ
فيل �إِ َّال �أَنْ َلفَّ
خُ ْرطو َم ُه َح ْو َل خَ ْ�ص ِر زيناَ ،و َر َف َعها عا ِل ًيا،
َوزينا َت ْ�ص ُر ُخ َو َت ْط ُل ُب ا ْل ُم�سا َع َد َة.
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.
وتوجه �أ�سئلة عليها ،ويجيب َّ
الطلبة.
تذ ِّكرهم بعنا�صر كل لوحة ِّتوجه َّ
الطلبة �إلى �أننا ك ّلما تح ّدثنا �أكثر �أ�صبحنا �أكثر طالقة في التَّعبير ع ّما ن�سمعه �أو نقر�أه.
 ِّتوزع َّالطلبة في مجموعات ،لتتح َّدث ُّ
كل مجموعة عن لوحة من اللوحات الأربع  ،والربط بينها لتكوين
ق�صة.
تقر�أ المعلمة الق�صة ،وتناق�ش الطلبة في مدى توافقها مع توقعاتهم.ت�س�ألهم عن ر�أيهم في الحكاية ،وت�شجع روح الفكاهة والمرح.تطلب من ََّّ�ص.
الطلبة ا�ستنتاج الفكرة العا َّمة من الن ّ
تتيح لهم فر�صة التَّعبير ع ّما �أعجبهم في الحكاية.28

�أَ ْ�س َر َع ا ْلفَتى �إِلى ا ْل ِ
فيلَ ،و�أَخَ َذ َي ْرب ُِت َعلى
َظ ْه ِر ِه ِب ُهدو ٍء.
�أَ ْن َز َل ا ْلفي ُل خُ ْرطو َم ُهَ ،و َر َك َ�ض ْت زينا �إِلى
ِح ْ�ضنِ �أَبيها.
�ضَ ِح َك ا ْلفَتىَ ،وقا َلَ :ل َق ْد �أَ�س�أْ ِت َّ
الظنَّ
فيل� ،أَن ِْت َق َّد ْم ِت َل ُه َّ
بِا ْل ِ
الطعا َمَ ،و ُه َو َع َّب َر
َعنْ �شُ ْك ِر ِه َل ِك.
ْاع َت َذ َرت زينا َو ِه َي ُت ْم ِ�س ُك بِخُ ْرطو ِم ا ْل ِ
فيل،
ُث َّم َر ِك َب ْت َعلى َظ ْه ِر ِه َم َع وا ِل ِدهاَ ،وا ْل َتق ٌَط
َل ُهما ا ْلفَتى َب ْع َ
ال�ص َو ِر ال َّتذْكا ِر َّي ِة،
�ض ُّ
َوقا َل�َ :س َي ْ�ص َح ُب ُكما ا ْلفي ُل في َج ْو َل ٍةَ ،و َي ُر َّد
َل ِك ا ْل َجميل.
قا َل ْت زينا� :شُ ْك ًرا ،ما �أَ ْل َطفَ ا ْلفيل!
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س َْ
األ َّو ُل
َّ
الد ْر ُ
1

ُح ْ�سنُ ا ْلخُ ُل ِق

�أَ ْق َر ُ أ�

َّ�ص ،وت�س�ألهم عن
تك ّلفهم المع ِّلمة النظر �إلى ال�صورة المرافقة للن ّمحتوياتها.
تربط ما بين ال�صورة وعنوان ال َّدر�س ،وتد ّون العنوان (ح�سن الخلق) علىال�س ّبورة.
َّ
ت�سرد لهم حكاية عن ح�سن الخلق. َِّّ�ص :ت�صدر عن
تو�ضح لهم المفردات والتَّراكيب ال�صعبة الواردة في الن ّ
الإن�سان� ،إرادية� ،أ�صبح ذلك طبعاً �أنا على يقين ،تن ّمي عنا�صر الخير ،لنحظى بالأجر والثواب.
َّ�ص �إلى وحدات قرائ ّية وتقر�أها قراءة مع ّبرة تراعي فيها نبرات ال�صوت.
تجزّئ الن ّالطلبة فرد ّياً قراءة محاكاة حتى يتقن َّ
قراءة َّالطلبة القراءة ب�شكل �صحيح.
 ِّال�س ّبورة ،وتقر�أها لتعزيزها في �أذهان
تو�ضح لهم الأفكار ال َّرئي�سة ا َّلتي ت�ض ّمنها ال َّدر�س ،وتدونها على َّ
َّ
الطلبة.
توجيه بع�ض الأ�سئلة على كل فقرة لتنمية اال�ستيعاب.  -توجه ََّّ�ص لمزيد من الإتقان.
الطلبة لقراءة وحدات من الن ّ
َّ�ص :ر ّد الجميل للدولة بالمحافظة على الممتلكات العا َّمة ،التح ُّلي
  -ت�ؤ ّكد القيم الإيجاب ّية الواردة في الن ّبمكارم الأخالق.
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 التَّعبير �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 ّ
تطلب منهم تدوين الإجابة كتابياً.وتوجههم وت�ص ّوب الأخطاء وتعزِّز المجيدين.
تتابعهم با�ستمرار ِّتك ّلفهم قراءة �إجاباتهم ا َّلتي كتبوها.30

3

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

تقر�أ المع ِّلمة الكلمات( :الف�ضيلة� ،إرادية ،تك�سبنا ،الرذيلة ،نتح ُّلى ،ين�ش�أ ،اختيارية ،ا�ستجاب) ويردد َّالطلبة
بعدها.
ت�ساعد َّالطلبة في قراءة الجمل.
تب ِّين لهم العالقة بين المعنى الذي ُّتدل عليه الكلمة ،والجملة.
تف�سر معنى الكلمات والمعنى ّ
الدال عليها.
 ّوتوجههم ملء الفراغ بالخيار ال�صحيح لها.
ت�ساعدهم في قراءة الجمل قراءة �صحيحةِّ ، ُّتحل الجملة الأ َّولى( :الأفعال ا َّلتي ت�صدر عنا �إرادية واختيارية).
تف�سر لهم عالقة كلمتي (�إرادية واختيارية) 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 ما ي�شابه الجمل من ّت�ؤ ّكد القيم الإيجاب ّية ا َّلتي تت�ض َّمنها الجمل.الحل -2 :ين�ش�أ....الف�ضيلة ...الرذيلة -3 ...ا�ستجاب -4 ...نتحلى....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.توزّع البطاقات على َّالطلبة.
 ِّتو�ضح لهم �أ َّن 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. ِّتو�ضح لهم �أن الكلمة و�ضدها مرتبطة بما تع ّلموه في ال َّدر�س.
توقف َّ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.
ت�شجع الطلبة على و�ضع المفردات في جمل من ح�صيلتهم اللغوية �إن �أمكن.الحل :ف�ضائل – رذائل ،اختياري – اجباري ،خير – �شر ،ح�سن – �سيء. -اقتراب -ابتعاد ،ك�سب – خ�سارة� ،أح�سن – �أ�ساء ،يقين – �شك.
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5

�أَ ْق َر ُ�أ َو�أَ ِ�ص ُل ا ْل ُم ْف َر َد بِا ْل َج ْم ِع ا ْل ُم ِ
نا�سبِ

تذ ّكرهم المع ِّلمة ب�أق�سام الكالم ،وتتوقف عن المفرد والجمع.تحاورهم في �أنواع الجموع والعالمات ال ّدا َّلة على كل نوع.تحفزهم لذكر كلمات مفردة وجمعها مما تعلموه �سابقاً.ت�ؤ ّكد لهم �صورة جمع التك�سير وجمع الم�ؤنث ال�سالم من خالل المثالين :ف�ضيلة :ف�ضائل /دراجة:دراجات.
تك ّلفهم و�صل المفرد بالجمع كتابياً ،وتتابعهم با�ستمرار.الحل :ف�ضيلة-ف�ضائل ،رذيلة-رذائل ،عن�صر-عنا�صر ،خلق�-أخالق. دراجة-دراجات� ،أرجوحة� -أراجيح ،متنزه-متنزهات ،فعل�-أفعال.6

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

تد ِّون المع ِّلمة المثال� :أح�سنُ -ي ِح�سن� -إح�سان /ا�ستخد َم -ي�ستخدم -ا�ستخدام.
تقر�أ المثال ويقر�أ َّالطلبة بعدها فرد ّياً وجماع ّياً.
ت�س�أل َّالطلبة :ما نوع الأفعال� :أح�سنُ ،يح�سن ،ا�ستخدم ،ي�ستخدم؟
 ِّتو�ضح لهم �أنها �أفعال ما�ضية وم�ضارعة.
تب ِّين لهم التغيرات ا َّلتي طر�أت على الفعل الما�ضي (�أح�سنَ ) حتى �أ�صبح في �صورة نمط لغوي �آخر:(�إح�سان) وكذلك الفعل (ا�ستخدم -ا�ستخدام).
تف�سر لهم تح َّول النمط اللغوي (�أح�سنَ  ،ا�ستخد َم) من فعل �إلى ا�سم (�إح�سان ،ا�ستخدام).
 ّ ِّتو�ضح لهم �أن ال�صيغة الجديدة (�إح�سان ،ا�ستخدام) ت�س ّمى م�صدر الفعل.
تف�سر لهم معنى (م�صدر الفعل).
 ّت�ساعدهم في تحويل الفعل (�أتلف) �إلى النمط اللغوي الجديد ،وكذلك الفعل (احترم).توجههم لحل بقية الأفعال �شفو ّياً ثم كتاب ّياً وقراءتها.
 ِّالطلبة معها الفعل والنمط اللغوي مرات متع ِّددة ،وت�شرك �أكبر عدد ممكن من َّ
ير ِّدد َّالطلبة.
�أتلف-يتلف�-إتالف� ،أ�سلم-ي�سلم�-إ�سالم� ،أع ّد-يع ّد�-إعداد.احترم-يحترم ،احترام ،ا�ستعد-ي�ستعد-ا�ستعداد ،اخترع-يخترع-اختراع.32

7

�أُ ِ
الح ُظ ا ْل َك ِل َم َة ا ْل ُملَ َّو َن َة َو�أُ َم ِّي ُز ا ْل َم ْعنى

ال�س ّبورة وتبرز كلمة (دعا) بلون مميز.
تد ّون المع ِّلمة الجمل الثالث على َّتقر�أ الجمل وير ِّدد بعدها َّالطلبة فرد ّياً.
ت�س�ألهم عن الكلمة ا َّلتي تك ّررت في الجمل الثالث (دعا).تب ِّين لهم �أن في اللغة العربية كلمات تت�شابه في لفظها وتختلف في معناها ومنها كلمة (دعا). ِّوتف�سر لهم �أن وجودها في جملة هو ا ّلذي ي�ساعدنا في
تو�ضح لهم �أننا ال يمكن لنا تحديد معناها وحدهاّ ،
معرفة المعنى المق�صود منها.
تلفت انتباههم �إلى كلمة (دعا) وتقر�أ الجملة الأ َّولى والثانية.تحاورهم في ما فهموه من كلمة (دعا) في الجملة الأ َّولى والثانية.وتوجهها.
ت�ستقبل �إجاباتهم ِّ ِّتو�ضح لهم �أن (دعا) في الجملة الأ َّولى تعني :طلبهم لي�أكلوا عنده .وفي الجملة الثانية� :س�أل اهلل بكالم
فيه رجاء /ابتهل �إلى اهلل لي�شفي جده.
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-الفاعل

ال�س ّبورة :ر ّد الرج ُل الأمانة.
تدونّ المع ِّلمة على َّت�س�ألهمَ :من ا ّلذي ر ّد الأمانة؟ الرج ُل ِّتو�ضح لهم �أن كل فعل :حدث ،ال بد �أن يكون
ا ْل ِ
فاع ُل ْا�س ٌم َم ْرفو ٌع َي ُدلُّ َعلى َمنْ قا َم بِا ْل ِف ْعلِ
له فاعل يقوم بفعله.
َعالماتُ �إ ِْعرابِ ا ْل ِ
فاعلِ :
ت�س�ألهمَ :من ا ّلذي ر ّد الأمانة في جملة (ر ّدال�ض ِّم �إِذا كانَ:
ال�ض َّم ُة �أَ ْو َتنْوينُ َّ
َّ
الرجل الأمانة)؟.
ُ 1م ْف َر ًدا �أَ ْو َج ْم َع َتكْ�سيرٍ َ�أ ْو َج ْم َع ُم�ؤَن ٍَّث �سا مٍِ
ل
وتوجهها نحو :الرجل فاعل.
ت�ستقبل �إجاباتهم ِّ 2الأَ ِلفُ � :إذا كا َن ُم َثنًّى.
تلفت انتباههم �إلى حركة ال�ضم على كلمة 3ا ْلوا ُو� :إِذا كا َن َج ْم َع ُم َذ َّك ٍر �سا ِل ًما.
(الرجل) وتطلب منهم ت�سميتها.
تب ِّين لهم �أن الرجل :فاعل مرفوع بال�ضمةالظاهرة على �آخره لأنه مفرد.
مثنى �أو جمعاً.
تذ ِّكرهم بالمفرد والمثنّى والجمع ،وتب ِّين لهم �أن الفاعل يمكن �أن يكون ًال�س ّبورة :ح�ضرت الطالباتُ  ،وتحاورهم في الجملة من حيث بيان الفعل والفاعل (جمع م�ؤنث �سالم).
تدون على َّ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 (ر َّد الرجالن الأمانة) ،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 (�صام الم�سلمون) تب ِّين لهم �أ َّن عالمة رفع الفاعل �إذا كان جمع المذ َّكر ال�سالم هي الواو.1
8

�أَ ْق َر ُ�أ َو�أَ ْكت ُُب ا ْل ِ
فاع َل َكما في ا ْل ِم ِ
ثال

تم ّهد المع ِّلمة للتدريب بتذكيرهم بما �سبق لهم �أن تع ّلموه عن الفاعل وعالمة �إعرابه.تقر�أ الجمل وير ِّدد َّالطلبة بعدها مرات متع ِّددة.
تحفّزهم ال�ستخراج الفعل وتمييزه في الجملة الأ َّولى.تذ ِّكرهم بقاعدة (كل فعل له فاعل) وتطلب �إليهم ا�ستخراج الفاعل (الرج ُل).ت�ساعدهم في ا�ستخراج الفعل والفاعل من الجمل الأخرى.مثنى �أو جمعاً ،و�أ َّن لكل منها عالمة �إعراب خا�صة به.
تلفت انتباههم �إلى التمييز بين الفاعل مفرداً �أو ًالمخ�ص�ص له.
تك ِّلفهم بكتابة الفاعل في الحقلَّ
الطلبة المجيدين وت�ساعد َّ
تعزِّز َّالطلبة الآخرين.
الحل -2 :ر�ؤوف -3 .رائدة -4 .الممر�ضون -5 .الأطفال -6 .الطالبان -7 .الإن�سان -8 .الطالباتُ .34

1
9

ل ُ ا ْلفَرا َغ بِا ْل ِ
فاع ِل ا ْل ُم ِ
نا�سبِ
�أَ ْم َ أ

تذ ِّكرهم المع ِّلمة بالفعل والفاعل والمذ َّكر والم�ؤنَّث والمفرد والمثنّى والجمع.ت�ساعدهم في حل جملة (ينجح المجتهد وير�سب الك�سول).تحفّزهم على ح ّل بقية الجمل ،مع االنتباه لوجود عالقة بين الفاعل و�سياق الجملة.تلفت انتباههم �إلى تمييز عالمة رفع الفاعل.يقر�أ َّالطلبة الجمل بعد ح ّلها مع التَّركيز على الفاعل.
وتوجه بقية َّ
تعزِّز َّالطلبة للحل ال�صحيح.
الطلبة المجيدينِّ ،
-الحل -2 :القمر...ال�شم�س -3 ..الطالب ...الطالبة -4 ...الحرارة ...البرد -5 ...ال�شرطة...الجنود...

� 10أُ ْعر ُِب ا ْل ُج َم َل التّا ِل َي َة َكما في ا ْل ِم ِ
ثال
1
ال�س ّبورة مع تمييز الفعل والفاعل بالألوان.
تد ِّون المثال (تج ّول المعلمون في الحديقة) على َّتقر�أ المثال وير ِّدد َّالطلبة بعدها.
تحاورهم في �إعراب المثال وتذ ِّكرهم بعالمة �إعراب الفاعل عندما يكون جمع مذكر �سالماً.تحفِّزهم على �إعراب بقية الكلمات المل َّونة.مثنى �أو جمعاً.
تر�شدهم �إلى التمييز بين الفاعل مفرداً �أو ًتحر�ص المع ِّلمة على �أن ير ِّدد َّالطلبة �صيغة الإعراب لكل من الفعل والفاعل.
وتوجههم �إلى التمييز بين عالمة �إعراب الفاعل في حا َّلتي المفرد والمثنى.
-تتابعهم ِّ
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-المفعول به

تو�ضح المع ِّلمة َّ
 ِّللطلبة �أن الجملة تتك َّون
من مكونات �أ�سا�سية مثل الفاعل والفعل،
وت�ضم بع�ض العنا�صر الفرعية ا َّلتي ِّ
تو�ضح
معنى الجملة وتزيل الإبهام عنها ،ومن هذه
َعالماتُ �إ ِْعرابِ ا ْل َمفْعولِ ِب ِه:
المك ّونات :المفعول به.
 1ا ْل َفت َْح ُة �أَ ْو َتنْوينُ ا ْل َفت ِْح �إِذا كا َن ُم ْف َر ًدا �أَ ْو َج ْم َع َتكْ�سيرٍ.
 2ا ْلك َْ�س َر ُة �أَ ْو َتنْوينُ ا ْلك َْ�س ِر �إِذا كا َن َج ْم َع ُم َ�ؤن ٍَّث �سا ِل ًما.
من خالل المثال التالي� :شك َر المع ِّلمَ
3
ِ
الْيا ُء �إِذا كا َن ُم َثنًّى �أ ْو َج ْم َع ُم َذ َّك ٍر �سال ًما.
الطالب ،تب ِّين لهم �أن المفعول به هو ا�سم
يدل على من وقع عليه الفعل� ،أي �أن المفعول
به يقع عليه فعل الفاعل.
تف�سر لهم مك ّونات الجملة المثال ،وداللة (وقع عليه فعل الفاعل).
 ِّتلفت انتباههم �إلى الحركة المرافقة للمفعول به.مثنى �أو جمعاً.
تطلب �إليهم تمييزه �إن كان مفرداً �أو ًتب ِّين لهم عالمة �إعراب المفعول به �إذا كان مفرداً �أو جمع تك�سير :الفتحة �أو التنوين .والك�سر �أو تنوينمثنى �أو جمع مذ ّكر �سالماً.
الك�سر �إن كان جمع م�ؤنث �سالماً ،والياء �إذا كان ً
ْ�صوب َي ُدلُّ َعلى َمنْ َو َق َع َعلَ ْي ِه ِف ْع ُل
ا ْل َم ْفعولُ ِب ِهْ :ا�س ٌم َمن ٌ
ال ِ
ْفاعلِ َو ُيك ِْم ُل َم ْعنى ال ُْج ْملَ ِة.

ل ُ ا ْلفَرا َغ في ا ْل َج ْد َو ِل َكما في ا ْل ِم ِ
ثال
� 11أَ ْق َر ُ�أ َو�أَ ْم َ أ
1
تذ ِّكر المع ِّلمة طلبتها بالأركان الثالثة ا َّلتيتتك َّون منها الجملة (الفعل ،الفاعل ،المفعول
�شكر ا ْلمدي ُر ا ْل ُم َع ِّلمينَ .
به).
تَ�شْ َر ُح ا ْل ُم َع ِّل َم ُة ال َّد ْر َ�س.
ال�س ّبورة وتحاورهم فيه.
تدون المثال على َّ�شَ َك َر ِت ا ْل ُمدي َر ُة ا ْل ُم َع ِّل ِ
مات.
تذ ِّكرهم المع ِّلمة بالفعل والفاعل والمذ َّكرؤوف ُفق ٍ
َر َ�س َم َر� ٌ
ْمات في ا ْل َب ْحرِ.
والم�ؤنَّث والمفرد والمثنّى والجمع.
ُي ِح ُّب الأطْ ُ
فال ُم�شا َه َد َة ال ِّتلْفازِ.
ت�ساعدهم في حل جملة (ت�شرح المع ِّلمةالد ُّب َ�س َم َك َت ْينِ .
�أَ َك َل ُّ
ال َّدر�س)( .و�ضع �صورة الن�شاط محلول)
�سا َع َد ال َّر ُج ُل ا ْل ُم ْحتا َج.
ت�ؤ ّكد لهم �ضرورة التمييز بين عالمة رفعَي ْح ِم ُل ا ْل ُع ّم ُال ا ْل َحقا ِئ َب.
الفاعل ون�صب المفعول به.
يقر�أ َّالطلبة الجمل بعد ح ّلها مع التَّركيز على
الفاعل والمفعول به.
وتوجه بقية َّ
تعزِّز َّالطلبة للحل ال�صحيح.
الطلبة المجيدينِّ ،
ا ْل ُج ْملَة
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ا ْل ِ
فاع ُل

ا ْل َمف ُ
ْعول ِب ِه

ا ْل ُمدي ُر
المعلمة
المديرة
ر�ؤوف
الأطفال
الدب
الرجل
العمال

ا ْل ُم َع ِّلمينَ
الدر�س
المعلمات
فقمات
م�شاهدة
�سمكتين
المحتاج
الحقائب

ْعول ِب ِه ا ْل ُم ِ
ل ُ ا ْلفَرا َغ بِا ْل َمف ِ
نا�سبِ
� 12أَ ْم َ أ
1
تتبع المع ِّلمة الطريقة نف�سها في م�ساعدة َّالطلبة لتنفيذ حل التدريب مع التَّركيز على المفعول به.
-الحل -1 :التفاحة -2 .الحليب -3 .الدر�س -4 .البيت.

� 13أَ ْق َر ُ�أ َو�أُ ْعر ُِب ا ْل ُج َم َل َكما في ا ْل ِم ِ
ثال
1
ال�س ّبورة مع تمييز الفاعل والمفعول به بالألوان.
تد ِّون المثال (�شاهدتْ رائد ُة برنامجاً في التلفاز) على َّتقر�أ المثال وير ِّدد َّالطلبة بعدها.
تحاورهم في �إعراب المثال وتذ ِّكرهم بعالمة �إعراب الفاعل والمفعول به عندما يكون مفرداً.تحفِّزهم على �إعراب بقية الكلمات المل َّونة.مثنى �أو جمعاً.
تر�شدهم �إلى التمييز بين الفاعل والمفعول به مفرداً �أو ًتحر�ص المع ِّلمة على �أن ير ِّدد َّالطلبة �صيغة الإعراب لكل من الفعل والفاعل والمفعول به.
وتوجههم �إلى التمييز بين عالمة �إعراب الفاعل والمفعول به في حا َّلتي المفرد والمثنى والجمع.
-تتابعهم ِّ
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س ّْ
الثاني
َّ
الد ْر ُ
1

الت ُ
َّوا�ض ُع

�أَ ْق َر ُ أ�

َّ�ص،
تهيء المع ِّلمة طلبتها بالطلب منهم النظر �إلى ال�صورة المرافقة للن ّو�س�ؤالهم عن محتوياتها.
 َِّّ�ص.
تو�ضح لهم المفردات والتَّراكيب ال�صعبة الواردة في الن ّ
َّ�ص �إلى وحدات قرائ ّية وتقر�أها قراءة مع ّبرة تراعي فيها نبرات
تجزّئ الن ّال�صوت.
الطلبة فرد ّياً قراءة محاكاة حتى يتقن َّ
قراءة َّالطلبة القراءة ب�شكل �صحيح.
 ِّال�س ّبورة ،وتقر�أها لتعزيزها في �أذهان
تو�ضح لهم الأفكار ال َّرئي�سة ا َّلتي ت�ض ّمنها ال َّدر�س ،وتدونها على َّ
َّ
الطلبة ،ومنها :قيمة التوا�ضع و�أثره في حياة الأ�شخا�ص� ،أهمية التعاون والتعارف والتراحم.
توجيه بع�ض الأ�سئلة على كل فقرة لتنمية اال�ستيعاب. -توجيه ََّّ�ص لمزيد من الإتقان.
الطلبة لقراءة وحدات من الن ّ
 -تمثيل َّالطلبة لمواقف التوا�ضع في ال َّدر�س.
َّ�ص.
 -ت�ؤ ّكد القيم الإيجاب ّية الواردة في الن ّالت ُ
َّوا�ض ُع

2

ال َ ْ�س ِئلَ ِة
جيب َعنِ ْ أ
�أُ ُ

تم ّهد المع ِّلمة بتذكير ََّّ�ص من �أفكار.
الطلبة بما ورد في الن ّ
ت�ساعدهم في قراءة الأ�سئلة وفهم المطلوب.ال�س�ؤال وطالباً �آخر للإجابة عنه.
تك ّلف طالباً بقراءة َُّّ�ص.
 ِّتوجه الإجابات بما يتوافق مع ما ورد في الن ّ
تطلب منهم تدوين الإجابة كتابياً.وتوجههم وت�ص ّوب الأخطاء وتعزِّز المجيدين.
تتابعهم با�ستمرار ِّ-تك ّلفهم قراءة �إجاباتهم ا َّلتي كتبوها.
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1
3

مات ا ْل ُملَ َّو َن َة َو�أَ ْكت ُُب ِمنَ ال َّد ْر ِ�س ا ْل َك ِل ِ
الح ُظ ا ْل َك ِل ِ
�أُ ِ
مات ا ْل ُمرا ِد َف َة َلها

تعر�ض المع ِّلمة الجمل على بطاقات.توزّع البطاقات على َّالطلبة.
تك ّلف َّالطلبة المتميزين قراءتهاِّ ،
وتو�ضح لهم معناها.
تب ِّين لهم �أن في ال َّدر�س جمل مرادفة لها في المعنى.تب ِّين لهم مفهوم الترادف ب�أنها التَّعبير عن المعنى الواحد ب�أكثر من لفظ دون حدوث لب�س (داللة كلمتين�أو �أكثر على معنى واحد).
تلفت انتباههم �إلى مفردات مخ�صو�صة في الجمل ،وتطلب منهم اكت�شاف الكلمات ا َّلتي تقاربها في المعنىفي ال َّدر�س.
يقر�أون جمل التدريب وجمل ال َّدر�س ويقارنون بين �ألفاظهما.يكتبون الجمل في �صورتها الجديدة ،ويقر�أون الكلمات المتقاربة في المعنى. -1-ح�سنة-محمودة،تزيل-تمحو -2 .يبخل-يقتر ،ي�سرف-يبذر -3 .بتوا�ضع-بلطف ،فزت-تفوقت.

1
4

�أَ ْق َر ُ�أ َو�أَ�ضَ ُع دا ِئ َر ًة َح ْو َل الأَ ْ�ضدا ِد �أَ ِو ا ْل ُمرا ِد ِ
فات َكما في ا ْل ِم ِ
ثال

تعر�ض نماذج التدريب الخم�سة في بطاقات تعر�ضها على َّالطلبة.
تحاورهم في الأ�ضداد والترادف من حيث المفهوم.تطلب منهم �أمثلة مما تعلموه �سابقاً على ٍّكل منهما.
 ِّتو�ضح لهم الترادف بين كلمتي (غالي ،ثمين) الواردتين في المثال.
تك ّلفهم تنفيذ حل التدريب مع ذكر تعبير� :أ�ضداد او مترادفات� ،شفوياً ثم كتابياً.تتابعهم با�ستمرار وتطلب مزيداً من الأمثلة من ال َّدر�س. -2ثري-فقير (�أ�ضداد) � -3شجاع-بطل (مرادفات) � -4إ�سراف-تبذير (مرادفات) -5 -متوا�ضع-متكبر (�أ�ضداد).
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1
5

نا�س ُبها ِ ألَ َت َب َّينَ َم ِ
�أَ ْق َر ُ�أ َو�أَ ِ�ص ُل ا ْل ِعبا َر َة بِما ُي ِ
ظاه َر الت ُ
َّوا�ض ِع
ا ْل َب�شا�شَ ُة ِع ْن َد ُمقا َبلَ ِة
ال�سنِّ َوال ِّلينُ
ْاح ِترا ُم َكبي ِر ِّ
زِيا َر ُة َمنْ ُه ْم �أَ َق ُّل
ُمجا َل َ�س ُة ا ْل ُفقَرا ِء
ال�ص ْو ِت في ا ْل َح ِ
خَ ف ُ
ديث
ْ�ض َّ
دال في الإ ِْ�س ِ
االع ِت ُ
راف
ْ

ال�سنِّ .
في ُمعا َملَ ِة ِ�صغا ِر ِّ
الآخَ رينَ َو ُمعا َملَ ُت ُه ْم ِب ُل ْط ٍف.
َوا ْل َم�ساكينِ َو َ�ص ْونُ َكرا َم ِت ِه ْم.
حاج ِت ِه ْم.
َم ْن ِز َل ًة َو َق�ضا ُء َ
َعلى َّ
الطعا ِم َوال�شَّ رابِ .
َو َع َد ُم َر ْف ِع ِه ِع ْن َد ا ْلغ ََ�ضبِ .

تقر�أ الجمل في العمودين ب�صوت وا�ضح ومع ّبر،ويردد َّ
الطلبة بعدها فرد ّياً.
تحفزهم للحديث عن التوا�ضع وفق ما فهموهمن ال َّدر�س.
ت�س�ألهم :هل توجد مظاهر �أخرى للتوا�ضع؟وت�ستقبل �إجاباتهم تمهيداً لالنتقال للتدريب.
 ُّتحل الجملة الأ َّولى (الب�شا�شة عند مقابلة
الآخرين ومعاملتهم بلطف) مظهر من مظاهر التوا�ضع.
تك ّلف طالباً متميزاً بحل الجملة الثانية.توجههم نحو �أن يكون �سياق الجملة متنا�سباً بين �أجزائها.
 ِّت�ؤ ّكد عليهم ذكر عبارة( :مظهر من مظاهر التوا�ضع) بعد و�صل العبارات ،لت�أكيد القيمة ا َّلتي يت�ضمنهاالتدريب.
●

●

●

●

●

●

1
6

�أُ َر ِّك ُب ُج َم ًل َو�أَ ْق َر�أُ

توجه المع ِّلمة َّ
الطلبة لقراءة الجمل والتَّراكيب
 ِّوت�ساعدهم في قراءتها.
ِ
ِ
ُ
ْ
ْ
َ
َوالتَّفاخُ ُر بِال ُق َّوة َوظل ِْم الآخَ رينَ .
ال َّتك ُّب ُر بِالعل ِْم
تلفت انتباههم لتت ّبع ال�سهم عند ال�شروع فيتركيب الجملة.
َوالتَّفاخُ ُر بِالإ ِْ�س ِ
ال َّت َك ُّب ُر بِالن ََّ�سبِ
راف َوال َّت ْبذيرِ.
 ُّتحل التركيب الأ َّول :التك ّبر بالمال والتفاخر
َوالتَّفاخُ ُر بِما َي ْعلَ ُم َو ْاح ِتقا ُر �آرا ِء الآخَ رينَ .
ال َّت َك ُّب ُر بِا ْلجا ِه
بالإ�سراف والتبذير.
 1التكبر بالمال والتفاخر بالإ�سراف والتبذير.
توجه انتباههم �إلى �أن هذه الجملة هي جملة
 ِّ 2التكبر بالعلم والتفاخر بما يعلم واحتقار �آراء الآخرين.
ا�سمية.
 3التكبر بالن�سب والتفاخر بالآباء والأجدلد.
تن ّبههم �إلى االلتفات �إلى العالقة ال�صحيحة 4التكبر بالجاه والتفاخر بالقوة وظلم الآخرين.
بين الكلمات والتَّراكيب عند تركيب الجملة.
تك ِّلفهم تركيب بقية الجمل.المخ�ص�ص.
يكتبون الجمل بعد تركيبها في الفراغَّ
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�ستثمر الجمل بعد تركيبها في بيان مفهوم التوا�ضع ووجوهه ،وتب ِّين لهم �أن التك ّبر �ضد التوا�ضع.ال َّت َك ُّب ُر بِالْمالِ
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َوالتَّفاخُ ُر بِالآبا ِء َوالأَ ْجدا ِد.

-ال�ضمائر المت�صلة:

تذكرهم المع ِّلمة بال�ضمائر ا َّلتي �سبقلهم تع ُّلمها.
َّ
ال�ضما ِئ ُر ا ْل ُمت َِّ�صلَ ُة ِه َي َك ِلماتٌ َو َل ْي َ�ستْ ُحرو ًفاَ ،و ِه َي ِمنَ
الأَ ْ�سما ِء في �أَ ْق�سا ِم ا ْلكَالمِ.
تحفزهم على ذكر �أنواعها (�ضميرالمتكلم� ،ضمير الغائب� ،ضمير
ال�ضمي ُر ا َّلذي َيت َِّ�ص ُل ِب� ِآخ ِر ا ْل َك ِل َم ِة َ�سوا ًء كا َنتْ :
ال�ضمي ُر ا ْل ُمت َِّ�ص ُل َو ُه َو َّ
َّ
ِّ
وتو�ضح لهم �أنها �ضمائر
المخاطب)
			
ْا�س ًماِ :كتاب
ِكتا ُبهُ.
منف�صلة.
			
�أَ ْو ِف ْع ًلَ :ل ِع َب
َل ِع ْبنا.
		�إِ َل ْي ِه.
�أَ ْو َح ْر ًفا� :إِلى
تف�سر لهم معنى� :ضمير مت�صل
 ّو�ضمير منف�صل ،من خالل الأمثلة.
ال�س ّبورة :كتاب :كتابه /لعب :لعبنا� /إلى� :إليه.
تدون على َّتلفت انتباههم �إلى الحرف الأخير في الكلمات (كتابه ،لعبنا� ،إليه).تب ِّين لهم �أنها �ضمائر ات�صلت بالكلمة ،وتب ِّين لهم نوع الكلمة :ا�سم ،فعل ،حرف.تف�سر لهم �أن ال�ضمير ا�سم ولي�س حرفاًـ فالهاء في كتابه= هو ،والنا في لعبنا= نحن ،والهاء في �إليه= هو.
 ِّت�ؤ ّكد لهم �أن ال�ضمير مت�صل باال�سم والفعل والحرف.1
7

�أَ ْق َر ُ�أ َو�أَ ْكت ُُب في ا ْل َج ْد َو ِل َك ِل ٍ
مات َت ْحتَوي َعلى �ضَ مي ٍر ُمت َِّ�ص ٍل بِـ

تحفز َّالطلبة لقراءة كلمات التدريب.
تب ِّين لهم �أ َّن منها ما هو ا�سم وما هو فعل وما هو حرف ،وفق الجدول.تذ ِّكرهم ب�أق�سام الكلمة وتطلب منهم ت�سميتها.تحفزهم لذكر �أنواع ال�ضمائر ا َّلتي �سبق لهم تع ُّلمها.تك ّلفهم تنفيذ حل التدريب �شفوياً ثم كتابياً.من المنا�سب �أن يذكر َّالطلبة عائد ال�ضمير.
الحل :اال�سم :معلمته ،در�سكم� ،صغيرها ،لطفه ،علمها. الفعل :رفعه� ،أعامله ،ي�ساعده ،ا�شكره� ،أحترمكم. -الحرف :عنه ،فيه� ،إليه ،عليه ،منه.
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1
8

الح ُظ ا ْل َك ِل ِ
�أُ ِ
لُ ا ْلفَرا َغ َكما في ا ْل ِم ِ
ثال
مات ا ْل ُملَ َّو َن َة َو�أَ ْم َ أ

تد ّون المع ِّلمة المثال� :أكرم فرا�س �ضيفه� /ضيف فرا�س. ِّتو�ضح لهم ال�ضمير في كلمة �ضيفه ،وتب ِّين لهم على من يعود ال�ضمير.
تحاورهم في الجملتين لمعرفة عائد ال�ضمير.تب ِّين لهم ان ال�ضمير في كلمة �ضيفه تعود على �ضيف فرا�س.تحفزهم للمقارنة بين التَّعبيرين.تك ّلف طالباً متميزاً بحل الجملة الأ َّولى ،وتحاورهم في الحل لمزيد من التو�ضيح.تطلب من َّالطلبة تنفيذ حل بقية الجمل.
من المنا�سب تعزيز فهم َّالطلبة بم�ساعدتهم على طرح �س�ؤال يتعلق بالكلمة ا َّلتي ت�شتمل على ال�ضمير
المت�صل ،مثل :يخف�ض �أخي �صوتهَ /من الذي يخف�ض �صوته؟ �أخي هو من يخف�ض �صوته� ،إذن �صوت �أخي
وهكذا مع بقية الجمل.
يقر�أ َّالطلبة الجمل بال�ضمير المت�صل مع تو�ضيح تركيب العائد على ال�ضمير.
وتوجههم نحو الحل ال�صحيح.
تتابع المع ِّلمة طلبتها با�ستمرار ِّ -2عيني الإن�سان -3 .واجب الطالبة المجتهدة� -4 .صوت �أخي -5 .لقطة ر�ؤوف� -6 .أقاطع جدي-7 .�أغ�ضب النا�س.
1
9

�أَ ْق َر ُ�أ َو�أَ ْكت ُُب ا ْل َك ِل َم َة ا َّلتي َت ْحتَوي َعلى َح ْر ٍف ُي ْكت َُب َوال ُي ْلف َُظ َكما في ا ْل ِم ِ
ثال

ال�س ّبورة.
تد ّون المع ِّلمة المثال على َّتك ّلف َّالطلبة قراءته وتعيين فعل الأمر للجماعة.
تلف انتباههم �إلى الألف الملحقة بواو الجماعة و�أنها تُكتب وال تُلفظ.تطلب منهم قراءة الجمل الأخرى وتعيين كلمات مماثلة لما في المثال.تحفزهم على قراءتها.تف�سر لهم �سبب كتابتها وعدم لفظها.
 ّوتوجههم.
تك ّلفهم حل التدريب كتابياً ،وتتابعهم با�ستمرار ِّ-الحل -2 :اقت�صدوا -3 .احر�صوا -4 .اتبعوا� ...أتموا -5 .اجتهدوا....لتتفوقوا.
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� 10أَ ْق َر ُ�أَ ،و�أَ ْحف َُظ
تعريف الطلبة بعنوان الأن�شودة وا�سم ال�شاعر ونبذة عن حياته.تقر�أ المع ِّلمة الأن�شودة وهي ت�شير �إلى �صورة �إحدى الأ�شجار المثمرة تعر�ضها �أمام الطلبة.تن�شدها وير ِّدد َّالطلبة بعدها مق ّلدين لها في ال�صوت والحركة.
تك ِّلف طالباً مميزاً بالإن�شاد َّوالطلبة ير ِّددون خلفه.
تف�سر لهم معنى المفردات :الن�ضرة ،جذوتها ،م�ستعرة� ،أنعمه،منهمرة.
 ّتح ّدثهم عن ال�شاعر قائل الأن�شودة.تق�سم الن�شيد �إلى مقاطع وير ِّدد َّالطلبة بعدها.
تب ِّين لهم الأفكار ال َّرئي�سة الم�ستل َهمة من الأن�شودة.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:

بعد حفظ َّال�س�ؤال.
الطلبة للن�شيد تطرح عليهم 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.
المخ�ص�ص للإجابة.
تك ِّلفهم كتابة الحل في الفراغَّ

ِال�صو َر ِة ا ّلتي َت ْنتَمي �إِ َل ْيها
ج �أَ ِ�ص ُل ا ْل َك ِل َم َة ب ُّ

في تدريب و�صل الكلمة بال�صورة تكلفهم بمالحظة ال�صورة وت�سميتها ،وقراءة الكلمات ،وتلفت انتباههم�إلى تمييز الكلمة وعالقتها بال�صورة.
تطلب �إليهم قراءة البيت الذي ي�شتمل على كلمة (ذو) ومالحظة ال�سياق الذي وردت فيه كلمة (ذو)،وتذ ّكرهم بالمذكر والم�ؤنث ،وت�ساعدهم في ت�أنيث كلمة (ذو /ذات).
تطلب منهم قراءة البيت الذي ي�شتمل على كلمة (ذات) وارتباطه بكلمة ال�شجرة (ذات الغ�صون الن�ضرة).تحفزهم لذكر جمل تحتوي على (ذو /ذات) بتقليد جمل الأن�شودة.-توجه الطلبة لمالحظة �صورتي ال�شجرة وال�شم�س ،وقراءة الكلمات وت�صنيف من لها عالقة بال�شجرةومن لها عالقة بال�شم�س.
الحل :ال�شجرة :الأر�ض ،ثمار ،حطب� ،أخ�ضر - .ال�شم�س :نهار ،ال�سماء.43

تيب ا ْل ُج َم ِل ِمنْ
� 11أَ ْ�ستَعينُ ب ُّ
ِال�ص َو ِر َو�أُعي ُد َت ْر َ
تمنح المع ِّلمة َّالطلبة وقتاً كافياً لت� ُّأمل ال�صور،
ومن ثم و�صفها.
تقر�أ الجمل جميعها ويردد َّالطلبة بعدها فرد ّياً.
تطرح �أ�سئلة على ك ّل �صورة وت�ستقبل �إجاباتَّ
الطلبة وتحاورهم فيها.
تخبرهم �أن الجمل ال ّدا َّلة على ال�صور غيرمرتبة و�أن عليهم قراءتها مرتبة لتكوين ق�صة.
ت�ساعدهم في االبتداء بالجملة الأ َّولى.تكلف طالباً �آخر بتركيب الجملة الثانية منالق�صة ،وت�ستمر في تكليف َّ
الطلبة حتى االنتهاء
من الجمل.
تقر�أ الق�صة على َّالطلبة وتك ّلف عدداً من
َّ
الطلبة بالقراءة.
تلفت انتباههم في الق�صة �إلى المفرد والمثنى.الحل.1 ،2 ،6 ،3 ،5 ،4 :مالحظة :يمكن ا�ستثمار جمل الن�شاط فيالإمالء المنظور �أو االختباري.

6-1

ِ ألُ َك ِّو َن ِق َّ�ص ًة

 4كا َن ا ْلفي ُل َيت ََج َّو ُل في ا ْلغا َب ِة،
َ 5و ُي َق ِّد ُم ا ْل ُم�سا َع َد َة ِل َمنْ َي ْحتا ُج.
َ 3و َم�شى َ�سعي ًدا ب َِ�صدا َق ِتهِما.
َ 6م َّر ِب ُع ْ�صفو َر ْينِ َ�صغي َر ْينِ َو�سا َع َد ُهما.
 2ا ْب َت َع َد ا ْلفي ُلَ ،و�شَ َك َر ا ْل ُع ْ�صفو َر ْينِ .
 1في َج ْم ِع الْعيدانِ َوبِنا ِء ُع ٍّ�ش �أَ ْعلى ال�شَّ َج َر ِة.

كان الفيل يتجول في الغابة ،ويقدم الم�ساعدة لمن يحتاج.
مر بع�صفورين �صغيرين و�ساعدهما في جمع العيدان وبناء
ع�ش �أعلى ال�شجرة.
ابتعد الفيل ،و�شكر الع�صفورين ،وم�شى �سعيدا ب�صداقتهما.
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ا ْل َو ْح َد ُة َّ
الثال ِ َث ُة

َعالقاتي
الأهداف العا َّمة:

ي�ستمع �إلى ق�صة الفرا�شة وورقة ال�شجر ويجيب عن الأ�سئلة.يتح َّدث ويع ّبر عن لوحات جاري الجديد.ن�ص رائدة العطاء ويجيب عن �أ�سئلة اال�ستيعاب.
يقر�أ ّيتب ِّين فوائد العطاء ويتم َّثله في حياته.يقر�أ ن�ص ر�ؤوف وال�ضجيج ويجيب عن �أ�سئلة اال�ستيعاب.يتب ِّين ال�ضجيج و�أ�ضراره.يقدر جهود الدولة لحماية المواطنين من ال�ضجيج.يتب ِّين ت�أثير ال�ضجيج على الإن�سان.يحر�ص على الهدوء وعدم �إزعاج الآخرين.يملأ الفراغ ويتب ِّين �أنواع التبرعات.يملأ الفراغ معتمداً على المعنى.ي�صنف وفق الأفعال الثالثية المجردة والمزيدة.يتب ِّين الفعل ال�صحيح والفعل المعتل.يركب جم ًال معتمداً على المعنى.
 ي�صنف مفردات وفق الألف المق�صورة والممدودة والهمزة المتطرفة.يعيد ترتيب الكلمات ليك ِّون جم ًال.
 يتدرب على حروف خط الرقعة ا َّلتي تنزل عن ال�سطر.يعيد ترتيب الجمل ليك ِّون ق�صة.ي�ستخدم �أ�سلوب التعجب ما! يتعرف الفعل المجرد والفعل المزيد. يتعرف الفعل ال�صحيح والفعل المعتل.يتب ِّين �أق�سام الفعل ال�صحيح و�إعرابه.-يتب ِّين �أق�سام الفعل المعتل و�إعرابه.

�-آلية التنفيذ

الفرا�شة وورقة ال�شجر

تُخبر المع ِّلمة طلبتها �أنهم �سي�ستمتعون بالق�صة ال�شائقة ا َّلتي �ستقر�أها عليهم.ته ّيئ َّالطلبة لال�ستماع الجيد بتذكيرهم ب�ضرورة االحترام واالنتباه ،والتَّركيز على ما ي�سمعونه ،والتزام
الهدوء.
تعر�ض عليهم �صورة غالف الق�صة ا َّلتي �ستقر�أها ،وتح ّدثهم قلي ًال عنه ،ثم تخمين المجريات العا َّمة
للق�صة.
تقر�أ لهم الق�صة ب�صوت وا�ضح وم�سموع ومع ّبر عن المعاني.تتوقف عن نقطة معينة في الق�صة ،وت�س�ألهم :ماذا تتوقعون �أن يحدث بعد ذلك؟.يح�سن الطلبة اال�ستماع للق�صة من جهاز ت�سجيل منا�سب.الق�صة.
الق�صة ،وتتيح لهم المجال للتعبير عن ر�أيهم في َّ
بعد االنتهاء من اال�ستماع ،تناق�شهم في َّتتيح لهم وقتاً كافياً منا�سباً لطرح �أ�سئلتهم ،وا�ستف�ساراتهم عن معاني الكلمات ال�صعبة في الق�صة.ت�ؤ ِّكد قيم :العطاء وفوائده.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 ْق َر�أ ُ َو�أَ�ضَ ُع

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

ي�ستمع الطلبة للق�صة وتذ ّكرهم المع ِّلمة بما ورد فيها من �أفكار و�شخ�صيات و�أحداث وت�ستثمرها في ح ّلجمل التدريب.
ال�س�ؤال وت�ساعد َّ
الطلبة في اختيار الإجابة ال�صحيحة :مزهوة بجمالها.
تقر�أ الجملة الأ َّولى من ُّتك ّلف َّوطالب �أخر يختار الإجابة ال�صحيحة.
ال�س�ؤال،
ٌ
الطلبة بحل بقية الجمل ،بحيث يقر�أ طالب ُّ
تناق�شهم في الإجابة ال�صحيحة وتطلب تف�سيراً منهم ال�ستبعاد بقية الخيارات. ِّتو�ضح لهم �أ َّن و�ضع الدائرة يكون حول الرمز (�أ ،ب ،ج) ولي�س حول العبارة �أو الكلمة.
تك ّلفهم بالح ِّل الكتابي ،وقراءة الإجابة ال�صحيحة ،وتُ�شرك �أكبر عدد ممكن من َّالطلبة.
ت�ستثمر الإجابات في التذكير ب�أحداث الق�صة.الحل -2 :جميع ما ذكر -3 .جميع ما ذكر -4 .يرقات -5 .تنتج غذاءها بنف�سها.46

2

�أَ ْق َر ُ�أ َو�أَ�ضَ ُع إِ��شا َر َة ✓ �أَ ْو ✗

ي�ستمع الطلبة للق�صة ،ثم تمنحهم المع ِّلمة وقتاً كافياً لت� ُّأمل الجمل وقراءتها قراءة �صامتة.تقر�أ المع ِّلمة الجمل قراءة مع ّبرة وب�صوت وا�ضح ،ويقر�أ َّالطلبة بعدها فرد ّياً.
تك ّلف طالباً بقراءة الجملة ومن طالب �آخر اختيار الإ�شارة المنا�سبة.وتوجهها وتع ّلق على االختيارات ال�صحيحة.
ت�صحح الإجابات ِّ
 ّالمخ�ص�ص.
تتيح لهم ح ّل التدريب كتابياً بو�ضع الإ�شارة المنا�سبة في المكانَّ
تتابعهم با�ستمرار وتُعزّز المجيدين وت�ص ّوب الأخطاء.الحل :ال ،ال ،نعم ،ال ،نعم ،نعم ،نعم.3

ال َ ْ�س ِئلَ ِة
جيب َعنِ ْ أ
�أُ ُ

تو�ضح المع ِّلمة َّ
 ِّللطلبة المطلوب من الأ�سئلة.
تعيد المع ِّلمة �سرد الق�صة على َّالطلبة وتطلب �إليهم االنتباه للإجابة من خالل القراءة.
تعيد طرح الأ�سئلة الثالثة تباعاً.تتلقى �إجابات َّوتوجهها نحو الإجابة ال�صحيحة.
الطلبة ِّ
المخ�ص�ص للكتابة ،ثم قراءة ما كتبوه مرات متع ِّددة ،مع �إ�شراك
تطلب �إليهم تدوين الإجابات في المكانَّ
�أكبر عدد ممكن من َّ
الطلبة.
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4

�أُ ِ
الح ُظ َو�أَ َت َح َّدثُ

جاري ا ْل َجدي ُد
َز ْي ٌد ُع ْم ُر ُه َع�شْ ُر َ�سن ٍ
َوات� ،ضَ جِ َر ِمنَ ال َّل ِعبِ
ِب�أَ ْلعا ِب ِه َو ْح َد ُه في ُغ ْر َف ِت ِهْ .ا�س َت�أْ َذ َن وا ِل َد َت ُه،
َوخَ َر َج َي ْل َع ُب في َحدي َق ِة ا ْل َب ْي ِت.
َر�أى َحما َم ًة َت ْل َت ِق ُط ا ْل َح َّب َعنِ الأَ ْر ِ�ض،
َف َ�س َ�أ َلها� :أَ َّيتُها ا ْل َحما َمة ،ما َر�أْ ُي ِك �أَنْ ن ُْ�ص ِب َح
�أَ ْ�ص ِدقاء؟
ناح ْيهاَ ،وطا َرتْ َبعي ًدا.
َر ْف َر َف ْت ا ْل َحما َم ُة ب َِج َ
َو َقفَ َز ْي ٌد ِع ْن َد �سو ِر ا ْل َب ْي ِت َين ُْظ ُر �إِ َل ْيهاَ ،و�إِذا
ِب َر ُج ٍل غَريبٍ َي ْعر ُ
ِ�ض َعلَ ْي ِه ا ْل َح ْلوىَ ،و َي ْط ُل ُب
الدخو َل ِل َيت ََح َّدثَ َم َع ُهَ .ر َف َ
�ض َز ْي ٌد َو ُه َو
ُّ
باب َج ِّي ًداَ ،و َي ْط ُل ُب ِم ْن ُه اال ْب ِتعا َد.
ُي ْغ ِلقُ ا ْ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 َّ
وتوجه �أ�سئلة عليها ،ويجيب َّ
الطلبة.
تذ ِّكرهم بعنا�صر كل لوحة ِّتوجه َّ
الطلبة �إلى �أننا ك ّلما تح ّدثنا �أكثر �أ�صبحنا �أكثر طالقة في التَّعبير ع ّما ن�سمعه �أو نقر�أه.
 ِّتوزع َّالطلبة في مجموعات ،لتتح َّدث ُّ
كل مجموعة عن لوحة من اللوحات الأربع  ،وتربط بينها لتكوين
ق�صة.
ي�ستمع الطلبة �إلى الق�صة ،وت�س�ألهم عن ر�أيهم فيها ،ومدى توافقها مع الق�صة التي كونوها.تطلب من ََّّ�ص.
الطلبة ا�ستنتاج الفكرة العا َّمة من الن ّ
تتيح لهم فر�صة التَّعبير ع ّما �أعجبهم في الق�صة.48

�شاح َن ُة �أَ ٍ
كا َن ُمقا ِب َل َب ْي ِت َز ْي ٍد ِ
ثاثَ ،و ُع َّم ٌال
َي ْنقُلو َن ُه �إِلى ا ْل َب ْي ِت ا ْل ُمجا ِو ِر ُي ِ
�ساع ُد ُه ْم
تى َ�س ِم َع َز ْي ًدا َو ُه َو َي ْط ُل ُب م�ؤ َن ا ْلغَريبِ
َف ً
اال ْب ِتعا َدَ ،ف َت َق َّد َم ن َْح َو ُهَ ،وقا َلَ :م ْر َح ًبا،
�أَنا َل ْيث ،جا ُر ُكم ا ْل َجديد� ،أَ ْح َ�سن َْت ُ�ص ْن ًعا
َريب.
ِع ْن َدما َط َر ْدتَ ال َّر ُج َل ا ْلغ َ
َف ِر َح َز ْي ٌدَ ،وقا َل� :أَ ْه ً
ال ب َِك جا ٌر َجدي ٌدَ ،و�ضَ َع
َل ْيثٌ َي َد ُه َعلى َك ِت ِف َز ْي ٍدَ ،وقا َل�َ :س َ�أكونُ
زَمي ُل َك في ا ْل َم ْد َر َ�س ِة �أَ ْي ً�ضاَ ،و ُي ْ�س ِع ُدني
�أَنْ �أَكو َن َ�صديقًا َل َك .قا َل َز ْي ٌد�َ :أ�شْ ُك ُر َك
يا جاري ا ْل َجديدَ ،وقري ًبا َ�س َ�أزو ُر َك َم َع
�أُ ْ�س َرتي.
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س َْ
األ َّو ُل
َّ
الد ْر ُ
1

را ِئ َد ُة ا ْل َعطا ِء

�أَ ْق َر ُ أ�

تطلب المع ِّلمة من َّالطلبة فتح كتبهم على ال�صفحة الخا�صة بال َّدر�س رائدة
العطاء.
َّ�ص ،وت�س�ألهم عن محتوياتها.
تك ّلفهم النظر �إلى ال�صورة المرافقة للن ّال�س ّبورة.
تربط ما بين ال�صورة وعنوان ال َّدر�س ،وتد ّون العنوان على َّت�س�ألهم ع ّما يفهمونه من كلمة (العطاء). َِّّ�ص :قدوة ،العينية ،مبادرتها ،عطاء حقيقي ،عطاء
تو�ضح لهم المفردات والتَّراكيب ال�صعبة الواردة في الن ّ
�صادق.
َّ�ص �إلى وحدات قرائ ّية وتقر�أها قراءة مع ّبرة تراعي فيها نبرات ال�صوت.
تجزّئ الن ّالطلبة فرد ّياً قراءة محاكاة حتى يتقن َّ
قراءة َّالطلبة القراءة ب�شكل �صحيح.
 ِّال�س ّبورة ،وتقر�أها لتعزيزها في �أذهان
تو�ضح لهم الأفكار ال َّرئي�سة ا َّلتي ت�ض ّمنها ال َّدر�س ،وتدونها على َّ
َّ
الطلبة.
توجيه بع�ض الأ�سئلة على كل فقرة لتنمية اال�ستيعاب.توجه ََّّ�ص لمزيد من الإتقان.
الطلبة لقراءة وحدات من الن ّ
َّ�ص.
ت�ؤ ّكد القيم الإيجاب ّية الواردة في الن ّ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 التَّعبير �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 ِّتك ّلفهم قراءة �إجاباتهم ا َّلتي كتبوها.50

1
3

�أَ ْق َر ُ�أ َو�أَ ْكت ُُب َن ْو َع ال َّت َب ُّر ِع؛ َع ْي ِن ًّيا أ�َ ْم َنق ِْد ًّيا َكما في ا ْل ِم ِ
ثال

 ِّتو�ضح المع ِّلمة مفهوم التبرع العيني والتبرع النقدي من خالل الجملة المثال.
تقر�أ الجمل قراءة مع ّبرة ويقر�أ بعدها َّالطلبة.
تك ّلف طالباً متميزاً بقراءة الجملة الأ َّولى وح ّلها.تُ�شرك َّالطلبة الآخرين في ح ّل بقية الجمل �شفوياً.
تحاورهم في �إجاباتهم لتعزيز مفهوم العيني والنقدي.تك ّلفهم بالح ِّل كتابياً وتتابعهم با�ستمرار.الحل -2 :نقديا -3 .عينيا -4 .نقديا -5 .نقديا -6 .عينيا.1
4

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

تقر�أ المع ِّلمة الكلمات( :الرحمة ،الأخالق ،الت�سامح ،ال�صدق ،االن�ضباط ،االحترام) وير ِّدد َّالطلبة بعدها.
تتيح لهم وقتاً لت� ُّأملها ثانية ومالحظة الفرق بينها.تف�سر معنى الكلمات والمعنى ّ
الدال عليها.
 ّتب ِّين لهم العالقة بين معنى الكلمة والجملة.وتوجههم نحو النطق ال�صحيح لها.
ت�ساعدهم في قراءة الجمل قراءة �صحيحةِّ ، ُّتحل الجملة الأ َّولى( :تح َّلت رائدة بمكارم الأخالق فكانت القدوة في الأخالق).
تف�سر لهم عالقة كلمتي (الأخالق) بمعنى الجملة.
 ّتك ّلفهم ح ّل بقية الجمل �شفوياً وكتابياً ،وتتابعهم با�ستمرار.تقر�أ الجمل بعد ح ّلها ويقر�أ َّالطلبة بعدها.
-الحل -2 :الرحمة -3 .الت�سامح -4 .االحترام -5 .االن�ضباط -6 .ال�صدق.
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1
5

ل ُ ا ْلفَرا َغ بِا ْل َك ِل َم ِة ا ْل ُم ِ
لوب ال َّت َع ُّجبِ
�أَ ْم َ أ
نا�س َب ِة ِ ألَ َت َب َّينَ �أُ ْ�س َ

تدعو المع ِّلمة َّالطلبة لقراءة الكلمات منفردة.
تحل الجملة الأ َّولى وتجعل منها مث ً
 ُّاال على النمط اللغوي.
تب ِّين لهم الأجزاء ا َّلتي تت�ألف منها الجملة (� 3أجزاء :ما� /أ�سعد /البار بوالديه).التعجب.
تردد الجملة �أمامهم عدة م ّرات مبرزة معنى ّ ِّتو�ضح لهم طريقة التعجب من خالل التَّعبير ال�صوتي.
تك ّلفهم تقليدها في عملية النطق بالجملة.تب ِّين لهم الحركة ا َّلتي تكون على الفعل الوارد على وزن �أفعل. ِّالتعجب.
تو�ضح لهم �أن الرمز (!) هو عالمة ُّ
ت�ؤكد عليهم �أن يكون اختيار الفعل الذي على وزن �أفعل متجان�ساً مع �سياق الجملة.تطلب �إليهم حل التمرين كتابياً ،ثم القراءة.ت�ؤ ّكد على قيمة العطاء.الحل� -2 :أرتب� -3 ...أكثر� -4 ...أقرب� -5 ...أبعد� -6 ...أطيب...1
6

�أُ َر ِّك ُب ُج َم ًل َو�أَ ْق َر�أُ

توجه المع ِّلمة َّ
الطلبة لقراءة كلمات تع ّلموها
 ِّ�سابقاً.
		
ما �أَ ْج َم َل
تلفت انتباههم لتت ّبع ال�سهم عند ال�شروع فيتركيب الجملة.
ما �أجمل الإ�ضاءة في الليل!
 ُّتحل التركيب الأ َّول :ما �أجمل الإ�ضاءة في
ما �أجمل التعاون في العمل!
الليل!
ما �أجمل الأزهار في الب�ستان!
توجه انتباههم �إلى الحركة ا َّلتي على �آخر
 ِّما �أجمل النجوم في ال�سماء!
الفعل الذي جاء على وزن �أفعل.
تك ّلف َّالطلبة قراءة التركيب الثاني مع مراعاة
الحركات ونبرة التعجب.
ير ِّكب َّالطلبة الجمل ويقر�أونها فرد ّياً.
يكتبون الجمل بعد تركيبها �شفوياً مع مراعاة و�ضع عالمة التعجب في نهاية الجملة.ت�ؤ ِّكد المع ِّلمة القيم الإيجاب ّية ا َّلتي تت�ضمنها الجمل المر ّكبة.الإِ�ضا َء َة
التَّعا ُو َن
الأَزْها َر
النُّجو َم

1
2
3
4
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في ا ْل َع َملِ !
في ال َّل ْيلِ !
ال�سما ِء!
في َّ
في ا ْل ُب ْ�س ِ
تان!

ا ْل ِف ْع ُل ا ْل ُم َج َّر ُدُ :ه َو ما كا َنتْ َجمي ُع �أَ ْح ُر ِف ِه �أَ ْ�ص ِل َّي ًة ِمنْ دونِ
زِيا َد ٍة� ،أَ ْو كُلُّ ِف ْعلٍ َي ْقت َِ�ص ُر في ما�ضي ِه َعلى �أَ ْح ُر ِف ِه الأَ ْ�ص ِل َّي ِة.
ا ْل ِف ْع ُل الثُّال ِث ُّيُ :ه َو ما كا َنتْ �أَ ْح ُر ُف ُه الأَ ْ�ص ِل َّي ُة ثَال َث َة �أَ ْح ُر ٍف
َفق َْطِ ،مثْلَ :جلَ َ�سَ ،ع َّد.

-الفعل المج ّرد

تد ّون المع ِّلمة الأفعال ( َق َط َعَ ،غ َ�س َل ،ن ََ�ص َر)/َ
ال�س ّبورة.
قاط َع ،اغت ََ�س َل ،ا ْنت ََ�ص َر ،على َّ
ا ْل ِف ْع ُل ا ْل َمزي ُدُ :ه َو كُلُّ ِف ْعلٍ زي َد َعلى �أَ ْح ُر ِف ِه الأَ ْ�ص ِل َّي ِة َح ْر ٌف �أَ ْو
تذ ِّكر َّالطلبة ب�أق�سام الفعل.
َحرفانِ �أَ ْو ثَال َث ُة �أَ ْح ُر ٍفِ ،مثال:
َ
ِ
َ
ِ
َ
ْ
ٌ
َ
َ
ٌ
�أفعال ثُالث َّية ُم َج َّر َدةٌ :قط َع غ ََ�سل ن ََ�ص َر َعمل َر َّد
تب ِّين لهم �أنه كما �أ َّن الفعل يق�سم �إلى ٍما�ض
عال ثُال ِث َّي ٌة َمزي َدةٌَ :
�أَ ْف ٌ
ْا�س َت ْع َم َل
قاط َع اغْ ت ََ�س َل ا ْنت ََ�ص َر
و�أمر وم�ضارع ،ف�إنّه يق�سم �إلى �أق�سام �أخرى
�سيعرفونها في هذا ال َّدر�س.
 ت�س�ألهم عن عدد الحروف في كل منها.ال�س ّبورة.
تدعوهم لقراءة الأفعال ا َّلتي د ّونتها على َّتحفزهم لمالحظة الفرق بين (قطع و قاطع).تو�ضح لهم �أن الفعل قطع هو فعل ٍ
 ِّما�ض ،وجميع حروفه �أ�صلية وال يمكن اال�ستغناء عن �أي حرف من
تف�سر لهم معنى فعل مجرد.
		
الحروف الثالثة.
 ّتب ِّين لهم الزيادة ا َّلتي طر�أت على الفعل نف�سه حتى �أ�صبح (قاطع) ،وتطلب منهم ذكر الحروف المزيدةعليه ،وهل ن�ستطيع اال�ستغناء عنها ام ال.
ت�ستقبل �إجابات َّلتف�سر لهم �سبب ت�سميته مزيداً.
الطلبة ّ
تحاورهم في بقية الأمثلة لتب ِّين مفهوم الفعل المجرد والمزيد.تذ ّكرهم بال�ضمائر من خالل الفعل (كتبتُ  ،لعبتُ  ،كتبنا).،يلعب).
كتبت) وحروف الم�ضارعة
تذكرهم بتاء الت�أنيث المت�صلة بالفعل (لع َب ْتْ ،تلعب ُ
ألعبُ ،
(نلعبُ � ،
ُ
تب ِّين لهم �أن تاء الت�أنيث المت�صلة بالفعل ،وال�ضمائر ،و�أحرف الم�ضارعة ،من الأحرف الزائدة في الكلمةولي�ست من الأحرف الأ�صلية.
1
7

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

ال�س ّبورة.
تد ّون المع ِّلمة الأفعال المجردة والمزيدة على َّتب ِّين لهم الحقول ا َّلتي يت�ألف منها الجدول (�أفعال ثالثية مجردة� /أفعال ثالثية مزيدة) لتب ِّين لهمالمطلوب من التدريب.
تك ّلف طالباً بقراءة الفعل ومن طالب �آخر ت�صنيفه بح�سب الجدول ،ثم كتابته.يقر�أ َّالطلبة الأفعال في كل حقل من الجدول ،مرات متع ِّددة.
تتابعهم با�ستمرار ،وتحاورهم في الحل لتعزيز مفهوم الفعل المجرد والمزيد.نامت� ،صدقتَ  ،ي�أكل.
الحل� :أفعال ثالثية مجردة :جل�س ،فهم ،قالْ ، �أفعال ثالثية مزيدة :ا�ستعمل ،ارتفع ،ع ّدد ،را�سل ،ا�ستمع� ،أعطى.53

َر َّد َد

1
8

ل ُ ا ْلفَرا َغ ِب ِف ْع ٍل ُثال ِث ٍّي ُم َج َّر ٍد ُم ِ
نا�سبٍ
�أَ ْم َ أ

تذ ّكر المع ِّلمة طلبتها في الفعل الثالثي المجرد.ِّ
ت�ستو�ضح منهم معنى :ثالثي ،مجرد.
تك ّلف طالباً متميزاً بحل الجملة الأ َّولى (ع ّد الرجل نقوده).تحاورهم في الفعل (ع َّد) وت�س�ألهم عن عدد حروفه.تب ِّين لهم �أن الحرف الم�ش َّدد يت�ألف من حرفين.تك ّلفهم حل بقية الجمل �شفوياً ثم كتابياً.وتوجه �إجاباتهم نحو الحل ال�صحيح.
تتابعهم با�ستمرار ِّ�صحت -6 .جاءت.
الحل -2 :زار� -3 .شرب -4 .زرع-5 .ْ
1
9

ل ُ ا ْلفَرا َغ ِب ِف ْع ٍل ُثال ِث ٍّي َم ٍ
زيد ُم ِ
نا�سبٍ
�أَ ْم َ أ

بالطريقة نف�سها ا َّلتي تم بها تنفيذ التدريب ال�سابق يجري تنفيذ هذا التدريب ،مع مراعاة �أن يذكرَّ
الطلبة الحروف المزيدة في الفعل الثالثي.
-الحل -1 :ا�ستيقظ� -2 .شاهدت -3 .ابتعد -4 .اتبعت� -5 .أوقف -6 .ا�ستمعت.

� 10أَ ْق َر ُ�أ الأَ ْفعا َل التّا ِل َي َة َو�أُ َل ِّونُ ج ِلل ُم َج َّر ِد َو ز ِل ْل َم ِ
زيد
1
تحثّ المع ِّلمة طلبتها على ذكر معنى مج ّرد ومزيد وثالثي.تحاورهم في الفعل (�أع َّد) وت�س�ألهم عن الحرف الم�ض ّعف ( َّد) من كم حرف يت�ألف.تك ّلفهم قراءة الأفعال بطريقة �صحيحة ووا�ضحة.تطلب �إليهم تلوين رمز الأفعال المجردة ثم المزيدة ،وتك ّلفهم بقراءتها.تحفزهم لتف�سير اختياراتهم.الحل :فرح :ج� ،أع ّد :ز� ،ض ّمت :ج ،احتاج :ز. -ان�ضمت :ز� ،أخذ :ج ،انت�صر :ز ،نظرت :ج.
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الفعل ال�صحيح والفعل المعت ّل:

ال�س ّبورة الفعلينَ :ل ِع َب،
تدون المع ِّلمة على َّن ََج َح.
تك ّلفهم قراءة الفعلين وتمييزهما زمنياً.ت�س�ألهم :هل يوجد في هذين الفعلين حرفواو �أو �ألف �أوياء.
َ
َ
ا ْل ِف ْع ُل ا ْل ُم ْعتَلُّ ُ :ه َو كُلُّ ِف ْعلٍ َيكونُ �أ َح ُد ُحرو ِف ِه الأ ْ�ص ِل َّي ُة
تب ِّين لهم �أن حروف هذين الفعلين هيَح ْر َف ِع َّل ٍة �أَ ِلفٌ �أو وا ٌو �أو يا ٌءِ .مثْل :قا َلَ ،و َج َدَ ،بكى.
حروف �أ�صلية ،وتذ ِّكرهم بالمجرد والمزيد،
ِّ
وتو�ضح لهم �أن
من خالل المثال :العب،
لعب.
�أ�صلهَ :
تو�ضح لهم �أن كل فعل ٍ
 ِّما�ض تخلو حروفه الأ�صلية من �أي حرف من حروف الع ّلة (�ألف ،واو ،ياء) ي�سمى
فع ً
ال �صحيحاً.
تف�سر لهم وجود حروف العلة في الأفعال التالية :قال ،وجد ،بكى.
 ّتحاورهم في حروف العلة في الأفعال ال�سابقة.ال معت ً
تب ِّين لهم �أن ك ّل فعل تكون �أحد حروفه حرف ع ّلة ،ي�س ّمى فع ًال.
تف�سر لهم ت�سميتها بالأفعال المعتلة بربطها بالأ�صوات ا َّلتي ت�صدر عن ال�شخ�ص المعتل (المري�ض)
 ّعندما يبدر منه �صوت الت�ألم داللة على اعتالله.
ال�صحي ُحُ :ه َو كُلُّ ِف ْعلٍ تَخْ لو ُحرو ُف ُه الأَ ْ�ص ِل َّي ُة ِمنْ
ا ْل ِف ْع ُل َّ
َ
ُح ِ
روف ا ْل ِع َّل ِة �أ ِلف �أو واو �أو ياء ِمثْلَ :ل ِع َب ،ن ََج َحَ ،طلَ َب.
َ
َو َن ْع ِر ُف ُه ِمنْ ِخاللِ ا ْل َع ْو َد ِة ِللْما�ضي الأ ْ�ص ِل ِّي ِل ْل ِف ْعلِ ِ ،مثال:
َ
قاط َع ِف ْع ُل ُه ا ْلما�ضي َق َط َع.

� 11أَ ْق َر ُ�أ َو�أُ َ�صنِّفُ الأَ ْفعا َل التَّا ِل َي َة في ا ْل َج ْد َو ِل
1
تحفز َّالطلبة لقراءة الأفعال الما�ضية.
تتيح لهم وقتاً كافياً لت�أملها وتمييز الأفعال ا َّلتي ت�شتمل على حروف ع ّلة من غيرها.تذ ّكرهم بالفعل المجرد والمزيد.ال�س�ؤال.
تلفت نظرهم �إلى عنا�صر الجدول وتب ِّين لهم المطلوب من ُّال معت ً
وتف�سر لهم لماذا اعتبرته فع ً
ال.
ت�صنّف لهم الفعل الأ َّول (عاد)ّ ،تحفز َّالطلبة لت�صنيف الأفعال بح�سب الجدول.
تحاورهم في ت�صنيفاتهم لتعزيز المفهوم.الحل :فعل �صحيح :دخل ،ذهب ،خرج ،قر�أ� ،شرب ،در�س. فعل معتل :عاد ،وعد ،و�صل ،قر�أ ،جرى ،رمى� ،صام.55

ال�س َب َب
1
� 12أَ ْق َر ُ�أ َو�أَ�ضَ ُع دا ِئ َر ًة َح ْو َل ا ْل ُمخْ َت ِل ِف ََو�أ ْذ ُك ُر َّ
تذ ِّكرهم المع ِّلمة بالفعل ال�صحيح والمعتل.تطلب منهم �أفع ًاال معتلة و�أخرى �صحيحة مما �سبق لهم �أن تع ّلموه.
تقر�أ الأفعال الواردة في كل م�ستطيل ،ويقر�أ َّالطلبة المميزون بعدها.
تتيح لهم ت�أمل الأفعال الموجودة في كل م�ستطيل.تحفّزهم على ذكر الفعل المختلف مع تعليل اختياراتهم.وتوجه �إجاباتهم نحو الإجابة ال�صحيحة.
تتابعهم با�ستمرار ِّالحل :نام :ال يحتوي حرف الواو ،فرح :ال يحتوي �ألف مق�صورة ،رك�ض :ال يحتوي �ألف قائمة ،وقف :اليحتوي حرف العين.

ل ُ ا ْلفَرا َغ بِا ْل ِف ْع ِل ا ْل ُم ِ
� 13أَ ْق َر ُ�أ َو�أَ ْم َ أ
نا�سبِ في ُك ِّل َم ْجمو َع ٍة
1
تقر�أ المع ِّلمة الجمل ويقر�أ َّالطلبة الأفعال الموجودة في كل مجموعة.
تب ِّين لهم العالقة بين الأفعال والجمل في كل مجموعة. ُّتحل الجملة الأ َّولى من المجموعة اليمنى.
 ِّتو�ضح لهم العالقة بين الفعل و�سياق الجملة.
تطلب �إليهم تمييز الفعل وفق� :صحيح ،معت ّل.تك ّلفه قراءة الجمل بعد ملء الفراغات.الحل :المجموعة الأولى -1 :راى -2 .رمى -3 .عاد -4 .وجد. -المجموعة الثانية -1 :تعب� -2 .شكرت -3 .لعب -4 .رفعت.
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س ّْ
الثاني
َّ
الد ْر ُ
1

َر� ٌ
ال�ضجي ُج
ؤوف َو َّ

�أَ ْق َر ُ أ�

تطلب المع ِّلمة من َّالطلبة فتح كتبهم على ال�صفحة الخا�صة بال َّدر�س
(ر�ؤوف وال�ضجيج).
َّ�ص ،وت�س�ألهم عن محتوياتها.
تك ّلفهم النظر �إلى ال�صورة المرافقة للن ّال�س ّبورة.
تربط ما بين ال�صورة وعنوان ال َّدر�س ،وتد ّون العنوان على َّت�س�ألهم ع ّما يفهمونه من كلمة (ال�ضجيج). َِّّ�ص :التلوث
تو�ضح لهم المفردات والتَّراكيب ال�صعبة الواردة في الن ّ
ال�ضار ،المزدحمة ،المناطق ال�صناعية ،م�صادر ال�ضجيج ،ا�ضطرابات
النوم ،ي�ضعف التَّركيز.
َّ�ص �إلى وحدات قرائ ّية وتقر�أها قراءة مع ّبرة تراعي فيها نبرات ال�صوت.
تجزّئ الن ّالطلبة فرد ّياً قراءة محاكاة حتى يتقن َّ
قراءة َّالطلبة القراءة ب�شكل �صحيح.
 ِّال�س ّبورة ،وتقر�أها لتعزيزها في �أذهان
تو�ضح لهم الأفكار ال َّرئي�سة ا َّلتي ت�ض ّمنها ال َّدر�س ،وتدونها على َّ
َّ
الطلبة.
توجه بع�ض الأ�سئلة على كل فقرة لتنمية اال�ستيعاب. -توجه ََّّ�ص لمزيد من الإتقان.
الطلبة لقراءة وحدات من الن ّ
َّ�ص.
 -ت�ؤ ّكد القيم الإيجاب ّية الواردة في الن ّ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 التَّعبير �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 ِّتك ّلفهم قراءة �إجاباتهم ا َّلتي كتبوها.57

1
3

ل ُ ا ْلفَرا َغ ِب�أَ ْ�ضدا ِد ا ْل َك ِل ِ
�أَ ْق َر ُ�أ َو�أَ ْم َ أ
مات ا ْل ُملَ َّو َن ِة

الطلبة بعدها فرد ّياً ،وتُ�شرك �أكبر عدد ممكن من َّ
َّ�ص قراءة مع ّبرة ،ويقر�أ َّ
الطلبة.
تقر�أ المع ِّلمة الن َّّ�ص والتي هي المفردات الجديدة في الن�ص ،وتب ِّين لهم وجود
تلفت انتباههم �إلى الكلمات المل َّونة في الن ّكلمات م�ضادة لها في المعنى.
تذ ِّكرهم بمعنى الأ�ضداد ،و�أنه عك�س المعنى.َّ�ص مع ا�ستبدال الكلمة المل َّونة بكلمة م�ضادة لها في المعنى ،ومالحظة تغير المعنى
تحفزهم �إلى قراءة الن ّمن ال�سلبية �إلى الإيجابية.
 ُيث ّبت ََّّ�ص ب�صورته الجديدة.
الطلبة الكلمات كتاب ًة في الفراغات ،وتحفزهم �إلى قراءة الن ّ
َّ�ص �أو ًال ثم تب ِّين لهم القيم الإيجاب ّية.
تب ِّين لهم القيم ال�سلبية ا َّلتي ت�ض ّمنها الن ّالحل :ال�ضجيج :الهدوء ،المزعجة :الهادئة .ت�ضر :تفيد ،التوتر :الراحة ،الغ�ضب :الفرح ،االبتعاد عن:االقتراب من ،ال�ضجيج :الهدوء.
1
4

�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 فيتركيب الجملة.
لل�ضجيج.
تب ِّين لهم الت�أثيرات ال�سلب َّية َّ ِّتو�ضح لهم داللة كلمتيُ :ي�ضعفُ ،ي�س ِّبب.
تحفزهم على حل التركيب الأ َّول.تحاورهم في العالقة بين الكلمات بعد تركيبها.تك ّلف َّالطلبة �إجراء التركيب الثاني مع مراعاة
الحركات.
ير ِّكب َّالطلبة الجمل ويقر�أونها فرد ّياً.
يكتبون الجمل بعد تركيبها �شفو ّياً.-ت�ؤ ِّكد المع ِّلمة القيم ا َّلتي تت�ضمنها الجمل المر ّكبة.

ال َّت ْركي َز َواال ْن ِتبا َه.
ال�ضجي ُج
َّ

ُي ْ�ض ِعفُ

ال َّت َو ُّت َر َوا ْل َقلَقَ.

ُي َ�س ِّب ُب

ا ْل ُق ْد َر َة َعلى الإِنْتا ِج.
ال�ص َم َم َو ُم�شْ ِك ِ
ال�س َم ِع.
َّ
الت َّ

1

ال�ضجيج ي�ضعف القدرة على الإنتاج.

2

ال�ضجيج ي�ضعف التركيز واالنتباه.

3

ال�ضجيج ي�سبب التوتر والقلق.

4

ال�ضجيج ي�سبب ال�صمم وم�شكالت ال�سمع.
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1
5

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

تعر�ض المع ِّلمة الكلمات على َّالطلبة في بطاقات على لوحة الجيوب.
تقر�أ ويردد َّالطلبة بعدها.
تذ ِّكرهم المع ِّلمة �أ َّن الألف هو �أ َّول حرف من حروف الهجاء في اللغة العربية.وتو�ضح لهم �شكل ٍّ
تخبرهم �أن حرف الألف يكتب بع ّدة �أوجه منها الألف الممدودة والألف المق�صورةِّ ،كل
منهما.
 ِّتو�ضح لهم �أ َّن �شكل كتابة حرف الألف يكون ح�سب الكلمة ا َّلتي يرد فيها؛ �إما من �أعلى �إلى �أ�سفل �إذا جاء
منف�صال مثل دار ،او من �أ�سفل �إلى �أعلى �إذا جاء مت�صال مثل باب.
تطلب منهم التمييز بين الأ�سماء والأفعال في الكلمات الموجودة.تنبههم ل�شكل حرف الألف في الكلمات المهموزة.تطلب منهم تف�سيراً لمو�ضع كتابة الهمزة في الكلمة.وتوجه �إجاباتهم.
تكلفهم بتنفيذ حل التدريب ،وتتابعهم ِّالحل :الألف المق�صورة :ا�شترى ،نادى� ،أعطى ،ر�أى ،اختفى. الألف الممدودة :دعا ،نما ،دنا ،عال� ،سما, الهمزة� :شاطئ ،ميناء� ،شيء� ،سوء ،موانئ.1
6

تيب ا ْل َك ِل ِ
مات َو ُ�أ َك ِّونُ �أَ ْك َث َر ِمنْ ُج ْملَ ٍة
�أُعي ُد َت ْر َ

تعد المع ِّلمة بطاقات الكلمات ،وتدرب الطلبة على قراءتها. ِّتو�ضح لهم �أنهم �سيكونون من هذه الكلمات ثالث جمل.
ت�ستدعي عددا من الطلبة توزع عليهم البطاقات ،وتطلب منهم ترتيب �أنف�سهم لتكون الجمل.تذكرهم بالجملة اال�سمية والجملة الفعلية ،وتحاور طلبة ال�صف بالجمل.تجري م�سابقة في كتابة الجمل على ال�سبورة باال�ستعانة بالبطاقات.تحاورهم في الفرق بين الجمل.الطلبة الجمل الثالث ويقر�أونها ،وت�شرك �أكبر عدد ممكن من َّ
يكتب َّالطلبة في القراءة.
الحل :ال�ضجيج نوع من التلوث ،وهو ي�سبب الأذى. ال�ضجيج ي�سبب الأذى ،وهو نوع من التلوث. ي�سبب ال�ضجيج الأذى ،وهو نوع من التلوث.59

�-أق�سام الفعل ال�صحيح:

حيح
ال�ص ِ
�أَقْ�سا ُم ا ْل ِف ْعلِ َّ
الَ ْ�صل َّي ُة ِمنَ ا ْل َه ْم َز ِة َوالت َّْ�ضعيفِ.
� 1سا ِل ٌمَ :و ُه َو ِف ْع ٌل خَ لَتْ ُحرو ُف ُه أْ
ِمثْلَ :دخَ َلَ ،ذ َه َب.
		
َ 2م ْهموزٌَ :و ُه َو ِف ْع ٌل ا�شْ َت َم َل َعلى ا ْل َه ْم َز ِة في ُحرو ِف ِه الأَ ْ�ص ِل َّيةِ.
ِمثْل� :أَ َك َل�َ ،سـ َ�ألََ ،ق َر َ�أ.
		
ُ 3م َ�ض َّعفٌ َ :و ُه َو ِف ْع ٌل َي ْحتَوي في �أُ�صو ِل ِه َعلى َح ْر َف ْينِ ُمتَ�شا ِب َه ْينِ .
ِمثْلَ :ر َّدَ ،ف َّر.

تذ ّكرهم المع ِّلمة �أ َّن الفعل ال�صحيح هو فعلخلت حروفه الأ�صل ّية من �أحد حروف الع ّلة
( ا.و.ي) مثل:دخ َل ،ذهب،لعب ،ك�سر.
ِّ -تو�ضح لهم �أ َّن للفعل ال�صحيح ثالثة �أنواع:
� -صحيح �سالم :وهو ما خلت حروفه من الهمزةحيح:
ال�ص ِ
�إ ِْع ُ
راب ا ْل ِف ْعلِ َّ
ذهب.
والتّ�ضعيف (ال�ش ّدة ) .مثال :دخ َلَ ،
الْما�ضيَ :م ْب ِن ٌّي َعلى ا ْل َفت ِْح الظّ ِاه ِر َعلى � ِآخ ِر ِه.
ال�ض َّم ُة الظّ ِاه َر ُة َعلى � ِآخ ِر ِه.
ا ْل ُم�ضارِعَ :م ْرفو ٌع َو َعال َم ُة َر ْف ِع ِه َّ
� -صحيح مهموز :ما كان �أحد حروفهال�سكونِ الظّ ِاه ِر َعلى � ِآخ ِر ِه.
الأَ ْمرَ :م ْب ِن ٌّي َعلى ُّ
الأ�صلية همزة� :أكل� ،س�أ َل ،قر�أ.
� -صحيح م�ض ّعف :ما كان �أحد حروفه الأ�صليةم�ض َّعفاً (م�ش َّدد):ر َّد ،ف َّر.
 -تب ِّين لهم معنى مهموز ،وم�ض ّعف.ِّ -تو�ضح لهم �أن الفعل ال�صحيح قد يكون ما�ضياً �أو م�ضارعاً �أو �أمراً ،و�أن كل فعل منها قد يكون �سالماً �أو
مهموزاً �أو م�ضعفاً.
 -تذ ِّكرهم بعالمات �إعراب كل فعل منها ،مع الأمثلة.1
7

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

تذ ِّكرهم ب�أق�سام الفعل زمنياً.تحفزهم على ذكر �أنواع الفعل ال�صحيح.تب ِّين لهم المطلوب من التدريب.تك ّلفهم قراءة الأفعال قراءة �صحيحة.تطلب �إليهم ت�صنيفها �شفو ّياً ثم كتابياً وقراءتها.تحاورهم في �أق�سام كل فعل �صحيح وتعيين نوعه.وتوجه بقية َّ
تعزّز َّالطلبة.
الطلبة المجيدينِّ ،

60

ِف ْع ٌل ٍ
ما�ض
ع ّد َد
�أخ َذ

رج َع
قر�أَ
�س�أ َل

ِف ْع ٌل ُم�ضا ِر ٌع
ت�س� ُأل
يرج ُع

ن�أخ ُذ
يقر�أُ
�أُعد ُد

ِف ْع ُل �أَ ْم ٍر
ا�س�ألْ
خ ْذ

ع ّد ْد
اقر�أْ
ارج ْع

1
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�أُ ْعر ُِب ا ْل َك ِل ِ
مات ا ْل ُملَ َّو َن َة َكما في ا ْل ِم ِ
ثال

ال�س ّبورة وتُبرز الفعل بلون مميز.
تد ّون المثال على َّت�سترجع معهم عالمات �إعراب كل فعل. ِّتو�ضح له �أن فعل الأمر ُيبنى على ال�سكون الظاهر على �آخره ،و�أن الفعل الما�ضي ُيبنى على الفتح الظاهر
ً
على �آخره ،وان الفعل الم�ضارع يكون مرفوعا وعالمة رفعه ال�ضمة الظاهرة على �آخره.
تطلب منهم تمييز نوع الفعل قبل �إعرابه.تلفت انتباههم �إلى الكلمات المل َّونة وتميزها.تقر�أ المع ِّلمة الجمل ويردد َّالطلبة بعدها.
يكتب َّالطلبة �إعراب الكلمات المل َّونة م�ستر�شدين بالمثال.
يردد َّالطلبة �إعراب الكلمة المل َّونة ب�صوت وا�ضح.
الحل -2 :اتّب ْع :فعل الأمر مبنى على ال�سكون الظاهر على �آخره.لعب :فعل ٍ
ما�ض مبني على الفتح الظاهر على �آخره.
 َ -3  -4ي�أك ُل :فعل م�ضارع مرفوع وعالمة رفعه ال�ضمة الظاهرة على �آخره. -5ع ّد :فعل ٍما�ض مبني على الفتح الظاهر على �آخره.
 -6تعطفُ  :فعل م�ضارع مرفوع وعالمة رفعه ال�ضمة الظاهرة على �آخره.1
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�أُ ْعر ُِب ا ْل ُج َم َل التّا ِل َي َة

تحفّز َّالطلبة على قراءة الجمل.
تحاورهم في مك ّونات كل جملة.ت�ستقبل �إجاباتهم وت�صححها.تب ِّين لهم ان كل جملة تت�ألف من فعل وفاعل ومفعول به.تذ ِّكرهم بعالمات �إعراب ٍّكل منها.
تكلب �إليهم �إعراب الجمل �شفو ّياً ثم كتابياً.وتوجههم.
تتابعهم با�ستمرار ِّ ّنظف العام ُل ال�شار َع :نظف :فعل ما�ض مبني على الفتح الظاهر على �آخره.
 العامل :فاعل مرفوع وعالمة رفعه ال�ضمة الظاهرة على �آخره. ال�شار َع :مفعول به من�صوب وعالمة ن�صبه الفتحة الظاهرة على �آخره.ي�أكل ر� ٌؤوف تفاح ًة :ي�أك ُل :فعل م�ضارع مرفوع وعالمة رفعه ال�ضمة الظاهرة على �آخره.
 ر� ٌؤوف :فاعل مرفوع وعالمة رفعه تنوين ال�ضم الظاهر على �آخره.
 تفاح ًة :مفعول به من�صوب وعالمة ن�صبه تنوين الفتح الظاهر على �آخره.61

�-أق�سام الفعل المعتل:

تذ ِّكر َّالطلبة ب�أق�سام الفعل من حيث �أنه �صحيح ومعتل.
 ِّتو�ضح لهم مفهوم الفعل المعتل ،وهو الفعل
�أَ ْق�سا ُم ا ْل ِف ْعلِ ا ْل ُم ْع َتلِّ:
الذي يكون �أحد حروفه الأ�صلية حرف علة،
ال ِْمثالُ َ :و ُه َو ِف ْع ٌل �أَ َّو ُل ُه َح ْر ُف ِع َّل ٍة؛ وا ٌو �أَ ْو يا ٌء َفق َْط.
وحروف الع ّلة هي :الألف ،الواو ،الياء.
ِمثْلَ :و َع َدَ ،يب َِ�س.
الأَ ْج َو ُفَ :و ُه َو ِف ْع ٌل َو َ�س ُط ُه َح ْر ُف ِع َّل ٍةِ .مثْل� :صا َم ،قالَ ،نا َم.
ال�س ّبورة الفعلين :وعد ،يب�س،
تدون على َّ�صَ :و ُه َو ِف ْع ٌل � ِآخ ُر ُه َح ْر ُف ِع َّل ٍةِ .مثْلَ :رمىَ ،دعا�َ ،صفا.
النّا ِق ُ
وتلفت نظرهم �إلى الحرفين اللذين يبد�أ بهما
كل فعل (الواو والياء.
راب ا ْل ِف ْعلِ ا ْل ُم ْع َت ِّل
�إ ِْع ُ
الْما�ضيَ :م ْب ِن ٌّي َعلى ا ْل َفت َْح ِة الظّ ِاه َر ِة َعلى � ِآخ ِر ِه.
تب ِّين لهم �أن الفعل المعتل الذي يكون �أوله واوِال�ض َّم ِة ا ْل ُم َق َّد َر ِة َعلى � ِآخ ِر ِه.
ا ْل ُم�ضا ِر ُعَ :م ْرفو ٌع ب َّ
�أو ياء ي�سمى :فعل معتل مثال.
الأَ ْم ُرَ :م ْب ِن ٌّي َعلى َحذ ِْف َح ْر ِف ا ْل ِع َّل ِة.
ال�س ّبورة الفعلين :قال ونام،
تدون على َّوالفعلين :رمى ،دعا ،وتحاورهما في مكان
حرف العلة من الأفعال.
 ِّتو�ضح لهم �أن الفعل الذي و�سطه حرف ع ّلة ي�س ّمى معتل �أجوف ،و�أنّ الذي �آخره حرف علة ي�سمى معت ّل
ناق�ص.
ت�ساعدهم في �إعراب الفعل المعتل �إذا كان ما�ضياً �أو م�ضارعاً �أو �أمراً.تدون من خالل مثال ُمعرب �أوجه �إعرابها.1

2
3

� 10أَ ْق َر ُ�أ َو�أُ َ�صنِّفُ الأَ ْفعا َل ا ْل ُم ْع َت َّل َة التّا ِل َي َة في ا ْل َج ْد َول
1
تك ِّلف َّالطلبة بقراءة الأفعال المعتلة ،وتُ�شرك
�أكبر عدد ممكن من َّ
الطلبة.
ور َد
ت�س�ألهم عن مو�ضع حرف الع ّلة من كل فعل.يئ�س
َ
تذ ِّكرهم ب�أق�سام الفعل المعتل.تب ِّين لهم محتوى الجدول والمطلوب منال�س�ؤال.
ُّ
تك ّلفهم بت�صنيف الأفعال �شفو ّياً وفق الجدول ،ثم كتابياً.يقر�أ َّالطلبة الأفعال ويذكرون ق�سم الفعل.

ا ْلمثال
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و�ص َل
وج َد

الأجوف
�سا َر
نا َم

عا َد
قا َل

الناق�ص
جرى
�سما

رعى
نما

� 11أُ ْعر ُِب ا ْل َك ِل ِ
مات ا ْل ُملَ َّو َن َة َكما في ا ْل ِم ِ
ثال
1
ال�س ّبورة.
تد ّون المع ِّلمة �إعراب الأمثلة على َّتحاورهم في الأفعال الما�ضية والم�ضارعة والأمر.تلفت انتباههم �إلى فعل الأمر (نم)ِّ ،وتو�ضح لهم �أنه فعل معتل ُحذف منه الألف.
 ِّتو�ضح لهم عدم تمكننا من نطق الفتحة وال�ضمة على الفعلين الما�ضي والأمر.
تف�سر لهم معنى فتحة مقدرة ،و�ضمة مقدرة ،ولما هما مقدرتان.
 ّتب ِّين لهم ان فعل الأمر يكون مبنياً على حذف حرف العلة .و�أن الفعل الما�ضي يكون مبنياً على الفتحةالمقدرة على �آخره ،وان الفعل الم�ضارع يكون مرفوعاً وعالمة رفعه ال�ضمة المقدرة على �آخره.
الحلْ -2 :قل :فعل �أمر مبني على حذف حرف العلة.
 � -4سما :فعل ما�ض مبني على الفتحة المقدرة على �آخره. -6 -يرعى :فعل م�ضارع مرفوع وعالمة رفعه ال�ضمة المقدرة على �آخره.

� 12أُ ْعر ُِب ا ْل َك ِل ِ
مات ا ْل ُملَ َّو َن َة
1
تك ّلف َّالطلبة قراءة الجمل ،وتلفت انتباههم �إلى الكلمات المل َّونة.
تحفزهم لت�صنيف الكلمات المل َّونة.تذكرهم بالفعل المعتل ،ومعنى حركة مق ّدرة.وتوجههم.
ت�ساعدهم في �إعراب الكلمات المل َّونة تتابعهم با�ستمرارِّ ،تعزّز َّالطلبة المجيدين.
الحل -1 :رمى الطفل الكرة على الأر�ض: رمى :فعل ما�ض مبني على الفتحة المقدرة على �آخره. الطفل :فاعل مرفوع وعالمة رفعه ال�ضمة الظاهرة على �آخره. -2عاد الطبيب المري�ض. عاد :فعل ما�ض مبني على الفتحة الظاهرة على �آخره. الطبيب :فاعل مرفوع وعالمة رفعه ال�ضمة الظاهرة على �آخره. المري�ض :مفعول به من�صوب وعالمة ن�صبه الفتحة الظاهرة على �آخره. -3نما الزرع في الحقل. نما :فعل ما�ض مبني على الفتحة المقدرة على �آخره. الزرع :فاعل مرفوع وعالمة رفعه ال�ضمة الظاهرة على �آخره.63

� 13أَ َت َد َّر ُب َعلى ِكتا َب ِة ُح ِ
ال�س ْط ِر �أَ ْو َت ْنز ُِل َع ْن ُه
روف خَ ِّط ال ُّر ْق َع ِة ا َّلتي ُت ْكت َُب َعلى َّ
 ِّتو�ضح لهم �أن خط الرقعة هو �أحد �أنواع الخط العربي الذي يكثر تداوله وا�ستخدامه.
 تلفت انتباههم �إلى مالحظة الحروف المبينة كمثال. ِّتو�ضح لهم �أن جميع هذه الحروف �أو جزء منها تكتب تحت ال�سطر.
تر�شدهم �إلى كيفية الإم�ساك بالقلم حيث يم�سك القلم بالإمالة �إلى الأ�سفل عند البدء بالكتابة ،وكذلك�إلى اليمين والي�سار - .تعر�ض عليهم نماذج حروف ّية من خط الرقعة ،لتعزيز فهمهم.
-تك ّلفه بالكتابة مع مراعاة موقع الحرف �أو جزء منه تحت ال�سطر وتتابعهم با�ستمرار.

� 14أَ ْكت ُُب بِخَ ٍّط َج ٍ
ميل
تعر�ض المع ِّلمة النماذج في لوحة الجيوب.تب ِّين َّللطلبة �ضرورة التفريق بين الحروف ا َّلتي تكتب فوق ال�سطر والحروف ا َّلتي تكتب تحت ال�سطر.
تك ّلفهم بكتابة النموذج الأ َّول وتتابعهم وت�ص ّوبهم- .تحاورهم في طريقة كتابة النموذج الثاني وتك ّلفهم كتابته.-مالحظة :يمكن ا�ستثمار جمل الن�شاط في التدريب على الإمالء المنظور واالختباري.

تيب ا ْل ُج َم ِل ِمنْ
� 15أَ ْ�ستَعينُ ب ُّ
ِال�ص َو ِر َو�أُعي ُد َت ْر َ
تمنح المع ِّلمة َّالطلبة وقتاً كافياً لت� ُّأمل ال�صور ،ومن
ثم و�صفها.
تقر�أ الجمل جميعها ويردد َّالطلبة بعدها فرد ّياً.
تطرح �أ�سئلة على ك ّل �صورة وت�ستقبل �إجابات َّالطلبة
وتحاورهم فيها.
تخبرهم �أن الجمل ال ّدا َّلة على ال�صور غير مرتبةو�أن عليهم قراءتها مرتَّبة لتكوين ق�صة.
ت�ساعدهم في االبتداء بالجملة الأ َّولى.تكلف طالباً �آخر بتركيب الجملة الثانية من الق�صة،وت�ستمر في تكليف َّ
الطلبة حتى االنتهاء من الجمل.
الطلبة وتك ّلف عدداً من َّ
تقر�أ الق�صة على َّالطلبة
بالقراءة.
تحفّز َّالطلبة على �سرد الحكاية باال�ستعانة بجمل
الن�شاط.
الحل.6 ،2 ،4 ،1 ،5 ،3 :64

6-1

ِ ألُ َك ِّو َن ِق َّ�ص ًة.

ِ 3ل َت َت َمكَّنَ ِمنَ ال َّن ْو ِمِ.
�َ 5صديقًا َلها ُي�شا ِر ُكها ا ْل َع َم َل َوال َّل ِع َب في النَّهارِ،
ال�ضفا ِد ِع ال َي َت َو َّقفُ َعنِ النَّقيقِ َطوا َل ال َّل ْيلِ .
 1كا َن �أَ َح ُد َّ
اج َت َم َع ِت ال َْح َيواناتُ َ ،وا َّت َفقَتْ �أَنْ ت َْج َع َل ِّ
ال�ض ْف َد َع
ْ 4
 2خَ َر َج ِت ال َْح َيواناتُ ِمنْ ُبيو ِتها َت ْرجو ُه �أَنْ َي ْ�ص ِمتَ ،
َ 6ف َي ْت َع َب َو َينا َم في ال َّل ْيلِ .

كان �أحد ال�ضفادع ال يتوقف عن النقيق طوال الليل .خرجت الحيوانات
من بيوتها ترجوه �أن ي�صمت؛ لتتمكن من النوم.
اجتمعت الحيوانات واتفقت �أن تجعل ال�ضفدع �صديقا لها ي�شاركها العمل
واللعب في النهار ،فيتعب وينام في الليل.

ا ْل َو ْح َد ُة ال َّراب ِ َع ُة

ِ�ص َّحتي َو� َسال َمتي
الأهداف العا َّمة

ي�ستمع �إلى ق�صة البطريق والعا�صفة ويجيب عن الأ�سئلة.يتح َّدث ويع ّبر عن لوحات �أمير وال�صياد.ن�ص عادات �صحية ويجيب عن �أ�سئلة اال�ستيعاب.
يقر�أ ّيتب ِّين العادات ال�صحية ال�سليمة ويحر�ص على ممار�ستها.يقر�أ ن�ص نحبك يا جدي ويجيب عن �أ�سئلة اال�ستيعاب.يتب ِّين كيف يقي نف�سه من الم�شكالت ال�صحية.يحافظ على �صحته ويتناول الغذاء المتوازن.يحافظ ويبتعد عن الأطعمة الملوثة.يحفظ المحفوظات ويجيب عن الأ�سئلة.ي�صل بين العبارات معتمداً على المعنى.ير ّكب جم ًال معتمداً على المعنى.
يملأ الفراغ في الجمل معتمداً على المعنى.يتب ِّين �أ�ضداد بع�ض المفردات.ي�صل المبتد�أ بالخبر المنا�سب.يتب ِّين �ألـ ال�شم�سية والقمرية في الجمل.يعيد ترتيب الكلمات ويك ِّون جم ًال.
 يع ّبر عن ر�أيه في مجموعة من ال�صور.يتب ِّين المبتد�أ والخبر و�إعرابهما. ُيدخل كان على الجملة اال�سمية.ُ -يعرب الجملة اال�سمية ا َّلتي تبد�أ بكان.

�آلية التنفيذ

البطريق والعا�صفة

تُخبر المع ِّلمة طلبتها �أنهم �سي�ستمتعون بالق�صة ال�شائقة ا َّلتي �ستقر�أها عليهم ،وت�سمعهم �إياها.ته ّيئ َّالطلبة لال�ستماع الجيد للق�صة بتذكيرهم ب�ضرورة االحترام واالنتباه ،والتَّركيز على ما ي�سمعونه،
والتزام الهدوء.
تعر�ض عليهم �صورة غالف الق�صة ا َّلتي �ستقر�أها ،وتح ّدثهم قلي ًال عنه ،ثم تخمين المجريات العا َّمة
للق�صة.
تقر�أ لهم الق�صة ب�صوت وا�ضح وم�سموع ومع ّبر عن المعاني �أو ت�سمعهم الق�صة �أكثر من مرة.تتوقف عند نقطة معينة في الق�صة ،وت�س�ألهم :ماذا تتوقعون �أن يحدث بعد ذلك؟.تتيح لهم وقتاً كافياً منا�سباً لطرح �أ�سئلتهم ،وا�ستف�ساراتهم عن معاني الكلمات ال�صعبة في الق�صة.الق�صة.
الق�صة ،وتتيح لهم المجال للتعبير عن ر�أيهم في َّ
بعد االنتهاء من القراءة ،تناق�شهم في َّت�ؤ ِّكد القيم الإيجاب ّية الواردة في الق�صة.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 ْق َر�أ ُ َو�أَ�ضَ ُع

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

ي�ستمع الطلبة للق�صة ،ثم تذ ّكرهم بما ورد فيها من �أفكار و�شخ�صيات و�أحداث وت�ستثمرها في ح ّل جملالتدريب.
ال�س�ؤال وت�ساعد َّ
الطلبة في اختيار الإجابة ال�صحيحة :كي يحميه من البرد.
تقر�أ الجملة الأ َّولى من ُّتك ّلف َّوطالب �أخر يختار الإجابة ال�صحيحة.
ال�س�ؤال،
ٌ
الطلبة بحل بقية الجمل ،بحيث يقر�أ طالب ُّ
تناق�شهم في الإجابة ال�صحيحة وتطلب تف�سيراً منهم ال�ستبعاد بقية الخيارات. ِّتو�ضح لهم �أ َّن و�ضع الدائرة يك ِّون حول الرمز (�أ ،ب ،ج) ولي�س حول العبارة �أو الكلمة.
تك ّلفهم بالح ِّل الكتابي ،وقراءة الإجابة ال�صحيحة ،وتُ�شرك �أكبر عدد ممكن من َّالطلبة.
ت�ستثمر الإجابات في التذكير ب�أحداث الق�صة.الحل -2 :القطبية -3 .جميع ما ذكر -4 .العا�صفة الثلجية -5 .جميع ما ذكر.66

2

�أَ ْق َر ُ�أ َو�أَ�ضَ ُع إِ��شا َر َة ✓ �أَ ْو ✗

تمنح المع ِّلمة َّالطلبة وقتاً كافياً لت� ُّأمل الجمل وت�ساعدهم في قراءتها.
تك ّلف طالباً بقراءة الجملة ومن طالب �آخر اختيار الإ�شارة المنا�سبة.وتوجهها وتع ّلق على االختيارات ال�صحيحة.
ت�صحح الإجابات ِّ
 ّالمخ�ص�ص.
تتيح لهم ح ّل التدريب كتابياً بو�ضع لإ�شارة المنا�سبة في المكانَّ
تتابعهم با�ستمرار وتُعزّز المجيدين وت�ص ّوب الأخطاء.الحل :نعم ،نعم ،نعم ،ال ،ال ،نعم،ال.3

ال َ ْ�س ِئلَ ِة
جيب َعنِ ْ أ
�أُ ُ

تو�ضح المع ِّلمة َّ
 ِّللطلبة المطلوب من الأ�سئلة.
تعيد المع ِّلمة �سرد الق�صة على َّالطلبة وتطلب �إليهم االنتباه للإجابة من خالل القراءة.
تعيد طرح الأ�سئلة الثالثة تباعاً.تتلقى �إجابات َّوتوجهها نحو الإجابة ال�صحيحة.
الطلبة ِّ
المخ�ص�ص للكتابة ،ثم قراءة ما كتبوه مرات متع ِّددة ،مع �إ�شراك
تطلب �إليهم تدوين الإجابات في المكانَّ
�أكبر عدد ممكن من َّ
الطلبة.
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3

�أُ ِ
الح ُظ َو�أَ َت َح َّدثُ

ال�ص ّيا ُد
�أَمي ٌر َو َّ
ال�ص ْي ِف ،كا َن �أَمي ٌر ُي ْم�ضي
في َي ْو ٍم ِمنْ �أَ َّي ِام َّ
َو ْقتًا ُم ْم ِت ًعا َم َع �أُ ْ�س َر ِت ِه َعلى ِ
�شاطئِ ا ْل َب ْحرِ،
ِمال ال�شَّ ِ
ُث َّم َجلَ َ�س َعلى ر ِ
اطئِ َي ْل َع ُب َم َع
�أَ ْط ٍ
فال في ِمث ِْل ِ�س ِّن ِهَ ،ي ْبنو َن ِقال ًعا ِمنَ
ال َّر ْم ِل َت ْح َت �أَ َح ِد ا ْل ِم َظ َّ
ال ِت.
َم�شى �أَمي ٌر ن َْح َو ا ْل َب ْح ِر َي ْل َت ِق ُط الأَ ْ�ص َ
داف؛
ِل ُي َز ِّينَ ا ْل َق ْل َع َة ا َّلتي َبناهاَ ،و َف ْج�أَةًَ ،عال َم ْو ُج
ا ْل َب ْح ِر َو َ�س َح َب �أَمي ًرا �إِلى ا ْل َب ْح ِر دو َن �أَنْ
َي ْن َت ِب َه �إِ َل ْي ِه �أَ َح ٌد ِمنْ ُ�أ ْ�س َر ِت ِه َ�أ ْو �أَ ْ�صحا ِب ِهَ ،و ُه َو
َي�صي ُح َو َي ْط ُل ُب ا ْل ُم�سا َع َد َة.

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.
وتوجه �أ�سئلة عليها ،ويجيب َّ
الطلبة.
تذ ِّكرهم بعنا�صر كل لوحة ِّتوزع َّالطلبة في مجموعات ،لتتح َّدث ُّ
كل مجموعة عن لوحة من اللوحات الأربع باال�ستعانة بعنا�صر اللوحة،
ثم الربط بينها لت�شكيل ق�صة مت�سل�سلة الأحداث ،وحثهم على التعبير عن ر�أيهم فيها.
تطلب من َّالطلبة ا�ستنتاج الفكرة العا َّمة من الق�صة.
-تتيح لهم فر�صة التَّعبير ع ّما �أعجبهم في الحكاية.
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ال�ص َّيادينَ ،ف َ�س�أَ َل ُه ُمعا ِت ًبا:
ا ْن َت َب َه �إِ َل ْي ِه �أَ َح ُد َّ
ِل َم َت ْنز ُِل �إِلى ا ْل َب ْح ِر �إِذا ُكن َْت ال ُتجي ُد
باح َة؟ �صا َح �أَمي ٌر� :أَنا في َم�أْ ِز ٍق الآنَ،
ال�س َ
ِّ
�أَ ْر َ
جوك �أَ ْن ِقذْني �أَ َّو ًال ُث َّم عا ِت ْبني� .أَ ْ�س َر َع
ال�ص َّيا ُدَ ،و�سا َع َد �أَمي ًرا ِل َي ِ�ص َل �إِلى �أُ ْ�س َر ِت ِه.
َّ
ال�ص َّيا ُد :يا
ال�ص َّيا َد .قا َل َّ
�شَ َك َر �أَمي ٌر َووا ِل ُد ُه َّ
باح َة َو َتكو َن �أَ ْك َث َر
ال�س َ
ُبن َّيَ ،علَ ْي َك �أَنء َت َت َع َّل َم ِّ
َح َذ ًرا� .ضَ ِح َك �أَمي ٌرَ ،وقا َل� :أَنا �أَ ِع ُد َك َ�أنْ
باح َةَ ،و َ�أن َْت َت ِع ُدني �أَنْ َتت ََ�ص َّر َف
ال�س َ
�أُجي َد ِّ
َوال ُتعا ِت ْب َو ْق َت ا ْلخَ َطرِ.
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س َْ
األ َّو ُل
َّ
الد ْر ُ
1

عاداتٌ ِ�ص ِّح َّي ٌة

�أَ ْق َر ُ أ�

تطلب المع ِّلمة من َّالطلبة فتح كتبهم على ال�صفحة الخا�صة بال َّدر�س
(عادات �صحية).
َّ�ص ،وت�س�ألهم عن محتوياتها.
تك ّلفهم النظر �إلى ال�صورة المرافقة للن ّال�س ّبورة.
تربط ما بين ال�صورة وعنوان ال َّدر�س ،وتد ّون العنوان على َّت�س�ألهم ع ّما يفعلونه عند اال�ستيقاظ من النوم ،وعند تناول الطعام. َِّّ�ص :القدوة،
تو�ضح لهم المفردات والتَّراكيب ال�صعبة الواردة في الن ّ
�صحتنا هي ثروتنا ،نثابر.
َّ�ص �إلى وحدات قرائ ّية وتقر�أها قراءة مع ّبرة تراعي فيها نبرات ال�صوت.
تجزّئ الن ّالطلبة فرد ّياً قراءة محاكاة حتى يتقن َّ
قراءة َّالطلبة القراءة ب�شكل �صحيح.
 ِّتو�ضح لهم الأفكار ال َّرئي�سة ا َّلتي ت�ض ّمنها ال َّدر�س.
توجيه بع�ض الأ�سئلة على كل فقرة لتنمية اال�ستيعاب.توجه ََّّ�ص لمزيد من الإتقان.
الطلبة لقراءة وحدات من الن ّ
َّ�ص.
ت�ؤ ّكد القيم الإيجاب ّية الواردة في الن ّ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 التَّعبير �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 ِّتك ّلفهم قراءة �إجاباتهم ا َّلتي كتبوها.70

3

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

تعر�ض المع ِّلمة الجمل على َّالطلبة من خالل
بطاقات.
ُيري ُح الْجِ ْ�س َم َوا ْل َع ْق َل.
نَظا َف ُة الْجِ ْ�سمِ َوا ْل َمالب ِِ�س
تقر�أها ب�صوت وا�ضح ومع ِّبر وم�سموع علىَّ
الطلبة.
نَظا َف ُة الأَ ْ�سنانِ َو َّ
ُتنَ�شِّ ُط الْجِ ْ�س َم.
الطعا ِم
تكتب الجملة الأ َّولى :ممار�سة الريا�ضة �صباحاًِال�سعا َدةِ.
ِ
ِ
ِ
اال�س ُ
تيقاظ باك ًرا
تُ�شْ ع ُرنا ب َّ
ال َّن ْو ُم باك ًرا َو ْ
ِّ
وتو�ضح لهم العالقة بين
ت�شعرنا بال�سعادة،
العبارة وما ينا�سبها.
 ِّتو�ضح لهم وجود جملة في العمود الثاني تنا�سب العمود الأ َّول في المعنى.
تق�سم َّالطلبة �إلى مجموعتين وتطلب من كل طالب في المجموعة الأ َّولى قراءة الجملة ،ليكمل طالب �آخر
الجملة المتممة لها من العمود الثاني ،وتكلفهما معاً قراءتها.
ت�ؤ ّكد القيم الإيجاب ّية ا َّلتي تت�ضمنها الجمل.●

باحا
ُمما َر َ�س ُة ال ِّريا�ضَ ِة َ�ص ً

●

●

●

●

●

4

●

ُت ْب ِع ُد َعنّا الأَ ْم َ
را�ض.

●

�أُ َر ِّك ُب ُج َم ًل َو�أَ ْق َر�أُ

توجه المع ِّلمة َّ
الطلبة لقراءة جمل تع ّلموها
 ِّ�سابقاً.
ِل َت َت َمكَّنَ ِمنَ ا ْل َع َملِ ِبن ٍ
َ�شاط.
ِح َّ�ص ًة ِلزَميال ِتها
تلفت انتباههم لتت ّبع ال�سهم عند ال�شروع فيعَنِ ا ْل ِ
ال�سلي َم ِة.
تَنا َو َلتْ را ِئ َد ُة
َوا ْبت ََ�س َمتْ
عادات ِّ
ال�ص ِّح َّي ِة َّ
تركيب الجملة.
ِل ُي ِح َّبها ا ْل َجمي ُع.
تَفا َء َلتْ را ِئ َد ُة
َطعا َم ا ْلفَطو ِر
 ُّتحل التركيب الأ َّول :قدمت رائدة ح�صة
لزميالتها عن العادات ال�صحية ال�سليمة.
قدمت رائدة ح�صة لزميالتها عن العادات ال�صحية ال�سليمة.
تحلت رائدة بال�صبر والمثابرة لتعتاد ال�سلوكات ال�سليمة.
 ِّتو�ضح لهم العالقة بين �أجزاء الجملة وطريقة
تركيب جملة ذات معنى.
تناولت رائدة طعام الفطور لتتمكن من العمل بن�شاط.
تفاءلت رائدة وابت�سمت ليحبها الجميع.
تف�سر لهم العالقة بين كل جزء من التركيب،
 ّوتو�ضح عالقة ال�سبب بالنتيجة في كل �سلوك
منها.
تك ّلف َّالطلبة قراءة التركيب مع مراعاة الحركات.
ير ِّكب َّالطلبة الجمل ويقر�أونها فرد ّياً بعد كتابتها.
ت�ؤ ّكد المع ِّلمة القيم الإيجاب ّية ا َّلتي تت�ضمنها الجمل.َق َّد َمتْ را ِئ َد ُة
ت ََح َّلتْ را ِئ َد ُة

1
2
3
4
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ِال�ص ْب ِر َوا ْل ُمثا َب َر ِة
ب َّ

ال�س ِ
ال�سلي َم َة.
ِل َت ْعتا َد ُّ
لوكات َّ

5

�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.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 ،وتذ ّكرهم بكلمات ال َّدر�س.تطلب من طالب قراءة الكلمة ا َّلتي يحملها ليقر�أ طالب �آخر الكلمة الم�ضادة.يقف َّالطلبة في �صفين متقابلين ،بحيث تبرز الكلمة و�ضدها.
الحل :التفا�ؤل :الت�شا�ؤم ،الن�شاط :الك�سل ،المفيد :ال�ضار ،ال�صحة :المر�ض. ال�صباح :الم�ساء ،ال�صغر :الكبر ،الراحة :التعب ،االبت�سام :العبو�س.6

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

تعر�ض المع ِّلمة بطاقات الكلمات ،وتدرب الطلبة على قراءتها( :الطازج� ،أم�ضغ� ،أحافظ� ،ألب�س� ،أراجع،البرد� ،أكثر ،الغازية� ،أجل�س� ،أ�سرع).
تتيح لهم وقتاً لت� ُّأملها ومالحظة الفعل الم�ضارع فيها.تب ِّين لهم العالقة بين معنى الكلمة والجملة ا َّلتي تقابلها.وتوجههم نحو النطق ال�صحيح لها.
ت�ساعدهم في قراءة الجمل قراءة �صحيحةِّ ، ُّتحل الجملة الأ َّولى�( :أم�ضغ الطعام جيداً وال �أ�سرع في بلع اللقمة).
تف�سر لهم عالقة كلمتي (�أم�ضغ� ،أ�سرع) بمعنى الجملة.
 ّتك ّلفهم ح ّل بقية الجمل �شفو ّياً وكتابياً ،وتتابعهم با�ستمرار.تقر�أ الجمل بعد ح ّلها ويقر�أ َّالطلبة بعدها ،مع مالحظة القيم ا َّلتي تت�ضمنها.
-الحل -2 :الطازج ...الغازية� -3 .ألب�س ...البرد� -4 .أحافظ�...أجل�س� -5 ...أراجع�...أكثر...
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المبتد�أ والخبر

ا ْل ُم ْب َت َد�أُ َوالْخَ َ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.
الْخَ َب ُرْ :ا�س ٌم َم ْرفو ٌع نُخْ ِب ُر ِب ِه َعنِ ا ْل ُم ْب َت َد ِ�أ.

تذ ِّكر المع ِّلمة َّالطلبة ب�أق�سام الكلمة ،من خالل
نموذج �شجرة تتفرع منها �أغ�صان تب ِّين اال�سم
و�أق�سامه ،ويظهر عليها :المذكر والم�ؤنث،
والمفرد والمثنى ،والجمع ب�أق�سامه.
َعالماتُ �إ ِْعرابِ ُك ٍّل ِمنَ ا ْل ُم ْب َت َد�أِ َوالْخَ َب ِر
ال�ض ِّم �إِذا كا َن ا ْل ُم ْب َت َد�أُ �أَ ِو الْخَ َب ُر:
ال�ض َّم ُة �أَ ْو َتنْوينُ َّ
َّ .1
�صحي.
ال�س ّبورة جملة :الطعا ُم ّ
تد ّون على ََّج ْم َع ُم َ�ؤن ٍَّث �سا ِل ًما.
َج ْم َع َتكْ�سي ٍر
ُمفْر ًدا
تف�سر لهم �أن هذه الجملة هي جملة ا�سمية
 .2الأَ ِلفُ � :إِذا كا َن ا ْل ُم ْب َت َد ُ�أ َ�أ ِو الْخَ َب ُر ُم َثنّى.
 ّ .3ا ْلوا ُو� :إِذا كا َن ا ْل ُم ْب َت َد ُ�أ َ�أ ِو الْخَ َب ُر َج ْم َع ُم َذ َّك ٍر �سا ِل ًما.
تتك َّون من مبتد�أ وخبر.
تذ ِّكرهم ب�إعراب المبتد�أ والخبر في حاالتالإفراد والتثنية والجمع.
ال�س ّبورة عالمات الإعراب الخا�صة بهذه الحاالت ،من خالل الأمثلة.
تدون على َّ●

7

●

●

�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 بطاقات الكلمات ،وتطلبقراءتها مرات متع ِّددة.
معلمون عامالت
معلمان
ثوب
 ِّتو�ضح لهم �أن هذه الكلمات هي �أ�سماء.
ملعقتان
عاملون
ال�س ّبورة
ت�س�ألهم عن �أق�سام اال�سم ،وتد ّونها على َّثوبان
في �شكل جدول.
تب ِّين لهم �أن المطلوب ت�صنيف هذه الكلمات �إلىمفرد ومثنى وجمع ب�أنواعه على ال�سبورة با�ستخدام البطاقات.
تك ِّلف َّالمخ�ص�ص لها.
الطلبة قراءة الكلمات تباعاً وت�صنيفها �شفو ّياً ث َّم كتابياً في الجدول
َّ
تطلب �إليهم قراءة الكلمات بح�سب ت�صنيفها.تدعوهم �إلى مالحظة �شكل كل كلمة منها.ُم ْف َرد
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ُم َثنّى

ُم َذكَّر �سا ِلم

َج ْمع

ُم�ؤَنَّث �سا ِلم

َتكْ�سير

�أثواب
�صحون
مالعق

8

�أَ ْق َر ُ�أ َو�أَ ْر ُ�س ُم

َح ْو َل ا ْل ُم ْب َت َد�أِ َو

َح ْو َل ا ْلخَ َب ِر

تذ ِّكرهم المع ِّلمة بالجملة اال�سمية. ِّتو�ضح لهم من خالل جملة (النوافذ
َتان نَظيف ِ
 3ا ْل ِم ْل َعق ِ
َتان.
مغلقة) �أنها تت�ألف من مبتد�أ وخبر.
تذ ّكرهم بمفهوم المبتد�أ والخبر. 5الأَ�شْ جا ُر ُمث ِْم َر ٌة.
تحاورهم في الجمل من حيث المفردوالمثنى والجمع.
تلفت انتباههم �إلى الحركة المالزمة لكل من المبتد�أ والخبر.ت�ساعدهم في حل الجملة الأ َّولى وتك ّلفهم تنفيذ حل بقية الجمل.وتوجههم.
تتابعهم وتحاورهم ِّ1

9

النَّوا ِف ُذ ُم ْغلَ َق ٌة.

�أُ ْعر ُِب ا ْل ُج َم َل التّا ِل َي َة َكما في ا ْل ِم ِ
ثال

ال�س ّبورة.
تد ّون المع ِّلمة الجملة المثال و�إعرابها على َّتقر�أها ويقر�أ بعدها َّالطلبة مرات متع ِّددة.
ت�س�ألهم عن �أق�سام اال�سم من حيث العدد. ِّتو�ضح لهم مفهوم المثنى وتذ ّكرهم بعالمة �إعرابه.
بالطريقة نف�سها ِّتو�ضح عالمة �إعراب جمع المذكر ال�سالم وجمع التك�سير.
تك ّلفهم �إعراب الجمل �شفو ّياً ثم كتابياً.الطلبة حلولهم وتُ�شرك �أكبر عدد ممكن من َّ
يقر�أ َّالطلبة.
الحل -2 :المعلمون ن�شيطون. المعلمون :مبتد�أ مرفوع وعالمة رفعه الواو لأنه جمع مذكر �سالم. ن�شيطون :خبر المبتد�أ مرفوع وعالمة رفعه الواو لأنه جمع مذكر �سالم. -3الالعبات ماهرات. الالعبات :مبتد�أ مرفوع وعالمة رفعه ال�ضمة الظاهرة على �آخره. ماهرات :خبر المبتد�أ مرفوع وعالمة رفعه تنوين ال�ضم الظاهر على �آخره. -4المقاعد مريحة. المقاعد :مبتد�أ مرفوع وعالمة رفعه ال�ضمة الظاهرة على �آخره. مريحة :خبر المبتد�أ مرفوع وعالمة رفعه تنوين ال�ضم الظاهر على �آخره.74

2

َّ
الطق ُْ�س با ِر ٌد.

4

ا ْل ُم َع ِّلماتُ نَ�شيطاتٌ .

6

ا ْل ُم ْح ِ�سنو َن َكثيرونَ.

كان و�أخواتها

كا َن َو�أَخَ واتُها:
عال نا ِق َ�ص ٌة َت ْدخُ ُل َعلى ا ْل ُم ْب َت َد�أِ �أَ ِو الْخَ َبرُِ ،ت ْبقي ا ْل ُم ْب َت َد�أَ
�أَ ْف ٌ
َم ْرفو ًعا َو ُي َ�س ّمى ْا�س َمها َو َتن ُْ�ص ُب الْخَ َب َر َو ُي َ�س ّمى خَ َب َرها.
ِمثال :ا ْل َم َط ُر غَزي ٌر.
كا َن ا ْل َم َط ُر غَزي ًرا.

تد ّون المع ِّلمة المثال :المط ُر غزي ٌر /كانال�س ّبورة.
ِمنْ �أَخَ ِ
المط ُر غزيراً ،على َّ
وات كا َن
تكلف َّالطلبة قراءة الجملتين ومالحظة الفرق
�أَ ْ�ص َب َح َ�أ ْم�سى �أَ ْ�ضحى َظ َّل باتَ �صا َر
بينهما.
تذ ّكرهم بالجملة اال�سمية و�أركانها. ِّتو�ضح لهم عالمة �إعراب المبتد�أ والخبر في الجملة الأ َّولى.
تلفت انتباههم �إلى دخول كان على الجملة اال�سمية وت�أثيراتها في عالمة �إعراب الخبر.تب ِّين لهم �أن كان تدخل على الجملة اال�سمية فال ت�ؤثر في المبتد�أ حيث يبقى مرفوعاً وبد ًال من ت�سميتهمبتد�أ ي�صبح ا�سمه (ا�سم كان) ،و�أنها ت�ؤثر في الخبر في�صبح من�صوباً وي�سمى خبر كان ولي�س خبر المبتد�أ.
 ِّتو�ضح لهم �أن لكان �أخوات يعملن نف�س عملها.
-ت�س ّمي لهم �أخوات كان� :أ�صبح� ،أم�سى� ،أ�ضحى ،ظ َّل ،بات� ،صار.

ل ُ ا ْلفَرا َغ َكما في ا ْل ِم ِ
ثال
� 10أَ ْق َر ُ�أ َو�أَ ْم َ أ
توجه المع ِّلمة الطلبة لقراءة جمل الأمثلة المحلولة في العمود الأيمن ،وتو�ضح عالمات �إعراب المفردوالمثنى والجمع في كل منها.
تحاورهم في الجملة اال�سمية و�أركانها.تحفزهم على ذكر كان و�أخواتها.تتيح لهم فر�صة ت� ُّأمل كل جملتين في العمود الأيمن واكت�شاف الفرق بينهما.تذ ِّكرهم بالجملة اال�سمية وعمل كان و�أخواتها فيها.توجههم �إلى ح ّل الجمل الموجودة في العمود الأي�سر.
 ِّتتابعهم با�ستمرار وتطلب �إليهم تف�سير الح ّل.يقر�أ َّالطلبة الجمل قراءة �صحيحة مرات متع ِّددة لتركيز مفهوم كان و�أخواتها وعملها.
طازجا�* .أ�صبحت الوردتان جميلتين.
الحل* :كان الع�صي ُر ًٍ
مجتهدات.
�* -صار المعلمون مبدعين* .ظلت الطالباتُ
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� 11أَ ْق َر ُ�أ َو�أَ ِ�ص ُل ُك َّل ُم ْب َت َد ٍ�أ بِا ْلخَ َب ِر ا ْل ُم ِ
نا�سبِ
توجه المع ِّلمة الطلبة لقراءة كلمات الن�شاط ،وتذكرهم بمفهوم المبتد�أ والخبر ،وتنفيذ الن�شاط باالعتمادعلى المعنى.
الحل :ال�صحة نعمة .الطعام لذيذ .الريا�ضة مفيدة .الع�صير طازج. -ال�شم�س م�شرقة .القمر م�ضيء .الأر�ض كروية .الطق�س بارد.

ل ُ ا ْلفَرا َغ َكما في ا ْل ِم ِ
� 12أَ ْق َر ُ�أ َو�أَ ْم َ أ
ثال
تطلب المع ِّلمة من َّالطلبة ت�سمية �أخوات كان.
تلفت نظرهم �إلى جملة (كانت الزهر ُة جميل ًة).ت�س�ألهم عن م�سمى الجملة قبل دخول كانعليها ،وم َّم تتك َّون.
 ِّتو�ضح لهم التغييرات ا َّلتي تطر�أ على المبتد�أ
والخبر بعد دخول كان عليها.
تنبههم �إلى مالحظة المفرد والمثنى والجمع،وتذكرهم بعالمة �إعراب ٍّ
كل منها.
تحفزهم لتنفيذ الحل �شفو ّياً ثم كتابياً وتتابعهمبا�ستمرار ،وتحاورهم في الح ّل.

ْا�س ُم كا َن

خَ َب ُر كا َن

1

كان َِت الز َّْه َر ُة َجميلَةً.

الز َّْه َر ُة

َجميلَ ًة

2

كان َِت ا ْل ِق َّط ِ
تان َ�صغي َر َت ْينِ .

القطتان

�صغيرتين

3

ٍ
كان َِت ا ْل ِ
َ�شيطات.
عامالتُ ن

العامالتُ

ٍ
ن�شيطات

4

كا َن ّ
الل ِعبو َن جا ِل�سينَ .

الالعبون

جال�سين

5

كا َن الأَطْ ُ
فال نا ِئمينَ .

ال ُ
أطفال

نائمين
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س ّ
الثاني
َّ
الد ْر ُ
1

ن ُِح ُّب َك يا َج ّدي

�أَ ْق َر ُ أ�

تطلب المع ِّلمة من َّالطلبة فتح كتبهم على ال�صفحة الخا�صة بال َّدر�س
(نح ّبك يا جدي).
َّ�ص ،وت�س�ألهم عن محتوياتها.
تك ّلفهم النظر �إلى ال�صورة المرافقة للن ّال�س ّبورة.
تربط ما بين ال�صورة وعنوان ال َّدر�س ،وتد ّون العنوان على َّتحفزهم ل�سرد ق�صة تتع ّلق بالمحافظة على ال�صحة.َّ�ص �إلى وحدات قرائ ّية 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.
تف�سر لهم معنى المفردات والتَّراكيب :نقمة ،الحيوية ،قيمتهما الغذائية ،م�ؤ�شر على تلوثه ،وعكة �صحية،
 ّيكمنان في الماء.
توجيه بع�ض الأ�سئلة على كل فقرة لتنمية اال�ستيعاب.توجه ََّّ�ص لمزيد من الإتقان.
الطلبة لقراءة وحدات من الن ّ
َّ�ص.
ت�ؤ ّكد القيم الإيجاب ّية 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 التَّعبير �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.
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ل ُ ا ْلفَرا َغ بِا ْل َك ِل َم ِة ا ْل ُم ِ
�أَ ْق َر ُ�أ َو�أَ ْم َ أ
نا�س َب ِة

تعد المع ِّلمة بطاقات الكلمات وتدرب الطلبة على قراءتها وو�ضعها في �سياق لغوي جديد� ،أو تذكر عباراتفي الدر�س ت�شتمل عليها.
الطلبة بعدها م ّرات متع ِّددة ،وتُ�شرك �أكبر عدد من َّ
تقر�أ الكلمات والجمل ،ويقر�أ َّالطلبة في القراءة.
 ُّتحل الجملة الأ َّولى (تغ ّير رائحة الماء وطعمه م�ؤ�شران على تعكُّره وتل ّوثه) وتقر�أها ب�صوت وا�ضح ومع ّبر.
 ِّتو�ضح لهم العالقة بين الكلمة المل َّونة وال�سياق المعنوي للجملة.
وتوجههم نحو اختيار الكلمة المنا�سبة.
ت�ساعدهم في ح ّل الجملة الثانية ِّ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 -2 :الجراثيم -3 .يفيد -4 .الثقافة ...الداء -5 .ي�ستمتعان.ت�ؤ ّكد القيم الإيجاب ّية ا َّلتي تت�ضمنها الجمل.4

�أُ َر ِّك ُب َو�أَ ْق َر ُ أ�
ُي ْ�سه ِ
ِمان في

ب ّ
ِالطا َق ِة َوا ْل َح َي ِو َّي ِة.

َي ُم ّد ِان الْجِ ْ�س َم
َي ْح ِم ِ
يان الْجِ ْ�س َم

بِنا ِء َو ُن ُم ِّو الْجِ ْ�س ِم.

توجه المع ِّلمة َّ
الطلبة لقراءة كلمات تع ّلموها
 ِّ�سابقاً.
ا ْلما ُء َو َّ
الطعا ُم
َف ْلنُحا ِف ْظ َعلَ ْيهِما.
تلفت انتباههم لتت ّبع ال�سهم عند ال�شروع فيِن ْع َم ِ
ِمنَ الأَ ْم ِ
تان
را�ض.
تركيب الجملة.
 ُّتحل التركيب الأ َّول :الماء والطعام ي�سهمان في
ا ْلما ُء َو َّ
الطعا ُم ُي ْ�سه ِ
ِمان في بِنا ِء َو ُن ُم ِّو الْجِ ْ�س ِم.
بناء ونمو الج�سم.
ا ْلما ُء َو َّ
الطعا ُم َي ُم ّد ِان الْجِ ْ�س َم ب ّ
ِالطا َق ِة َوا ْل َح َي ِو َّي ِة.
ا ْلما ُء َو َّ
الطعا ُم َي ْح ِم ِ
يان الْجِ ْ�س َم ِمنَ الأَ ْم ِ
توجه انتباههم �إلى الأفعال (ي�سهمان ،يمدان،
را�ض.
 ِّيحميان) وتطلب �إليهم قراءتها.
ا ْلما ُء َو َّ
الطعا ُم ِن ْع َم ِ
تان َف ْلنُحا ِف ْظ َعلَ ْيهِما.
تن ّبههم �إلى االلتفات �إلى العالقة ال�صحيحةبين الكلمات والتَّراكيب عند تركيب الجملة.
تك ِّلفهم تركيب بقية الجمل �شفو ّياً وتتابعهم با�ستمرار.المخ�ص�ص.
يكتبون الجمل بعد تركيبها في الفراغَّ
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.
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ل ُ ا ْلفَرا َغ بِا ْل َك ِل َم ِة ا ْل ُم ِ
�أَ ْق َر ُ�أ َو�أَ ْم َ أ
نا�س َب ِة

تمنح المع ِّلمة وقتاً كافياً َّللطلبة لت� ُّأمل الكلمات
والجمل.
تقر�أ الكلمات والجمل ،ويقر�أ َّالطلبة بعدها
الدهونِ
ال َّل ْيمونِ
ُّ
م ّرات متع ِّددة ،وتُ�شرك �أكبر عدد من َّ
الطلبة في
القراءة.
ا ْل ِغذا ِء
ال َّدوا َء
 ِّتو�ضح لهم �أهمية مراعاة العالقة بين الكلمة
االع ِت ُ
دال ا ْل َجما َل
ْ
وتف�سر لهم
المل َّونة وال�سياق المعنوي للجملةّ ،
مفهوم الجملة.
وتوجههم نحو
ت�ساعدهم في ح ّل الجملة الأ َّولى ِّاختيار الكلمة المنا�سبة.
تك ِّلف َّالطلبة بح ّل بقية الجمل �شفو ّياً وكتاب ّياً باختيار الكلمة المنا�سبة.
تطلب �إليهم قراء الجمل بعد ملء فراغاتها.توجه َّالطلبة لمالحظة الت�شابه في اللفظ في كلمتي كل مجموعة ،وت�شجعهم على محاكاة النمط في كل
مجموعة.
1

2

3

4

6

ليب ُك َّل �صباح
, ..............................
�أَ�شْ َر ُب ا ْل َح َ
َو�أُ ْك ِث ُر ِمنْ �أَكْلِ التفاح
. ..............................
َع�صي ُر الليمون
ُ ..............................يفي ُد في
َت ْقليلِ الدهون
. ..............................
�إِذا َن َّو ْعتَ في تَنا ُولِ الغذاء
, ..............................
ُت ْب ِع ُد َعن َْك ال ّدا َء َو الدواء
. ..............................
 ..............................في تَنا ُولِ َّ
الطعامِ،
االعتدال
ال�ص َّح َة َو الجمال
. ..............................
ُيك ِْ�س ُب الْجِ ْ�س َم ِّ

ال ُّتفّا ِح

َ�صبا ٍح

ال�سابِقِ َك ِل ٍ
�أَ ْكت ُُب ِمنَ الن ِ
مات فيها
َّ�شاط ّ

تذ ِّكر المع ِّلمة طلبتها طريقة النطق بكلمتي :ال�شم�س ،القمر ،وتربطها ب�ألـ ال�شم�سية والقمرية.تطلب �إليهم قراءة كلمات وجمل التدريب ال�سابق.ت�ؤ ّكد عليهم قراءة الكلمات (الحليب ،الطعام ،التّفاح ،الليمون ،ال ّدهون ،الدواء ،الغذاء ،االعتدال ،والجمال).توجه انتباههم �إلى الالم ال�ساكنة ،والحرف الم�ش ّدد في الكلمات ال�سابقة.
 ِّتحفزهم لمعرفة الكلمات ا َّلتي تت�ضمن �ألـ ال�شم�سية والقمرية ،وتطلب منهم تف�سير �إجاباتهم.المخ�ص�ص لها.
تك ّلفهم كتابة الكلمات في الحقلَّ
ت�ؤ ّكد عليهم قراءتها مرات متع ِّددة. الحل :ال �شم�سية :التفاح ،الليمون ،الدهون ،الداء ،الدواء،الطعام ،ال�صحة. -ال قمرية :الحليب ،الغذاء ،االعتدال ،الج�سم ،الجمال.
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تيب ا ْل َك ِل ِ
مات َو ُ�أ َك ِّونُ ُ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 مرتّبة ،وتدير حواراً حول معناها غير مرتبة ،وت�س�أل :منمعنى مفيداً؟
يرتِّب لنا هذه الكلمات لتعطينا ً
ت�ستقبل �إجابات َّوتوجهها.
الطلبة ِّ
ترتّب بم�ساعدتهم كلمات الجملة الأ َّولى. ِّتو�ضح لهم الفرق بين الجملة وهي غير مرتّبة وفي حال ترتيب كلماتها.
المخ�ص�ص.
تطلب �إليهم ترتيب بقية كلمات التدريب وكتابتها في المكانَّ
يقر�أ َّالطلبة الجمل مرتَّبة فرد ّياً وجماع ّياً.
تلفت انتباه الطلبة �إلى �أ�سلوب اال�ستفهام وعالمة اال�ستفهام عند قراءة الجمل وكتابتها ،والنقطتان بعدالقول.
الحل :هل تف�ضل الع�صير الطازج على الم�شروبات الغازية؟ �س�ألت المعلمة :ما �أهمية الغذاء لج�سم الإن�سان؟( -مالحظة :ت�ستثمر المعلمة جمل الن�شاط في التدريب على الإمالء المنظور واالختباري).
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�إعراب كان و�أخواتها

تد ّون المع ِّلمة المثال :المط ُر غزي ٌر /كان المط ُرال�س ّبورة.
غزيراً ،على َّ
تكلف َّالطلبة قراءة الجملتين ومالحظة الفرق
بينهما.
تذ ّكرهم بالجملة اال�سمية و�أركانها.تب ِّين لهم �أ َّن كان تدخل على الجملة اال�سميةْ�صوب
خَ َب ُر كا َن َمن ٌ
فال ت�ؤثر في المبتد�أ حيث يبقى مرفوعاً وبد ًال
 .1بِا ْل َفت َْح ِة �أَ ْو َتنْوينِ ا ْل َفت ِْح �إِذا كا َن ُم ْف َر ًدا �أَ ْو َج ْم َع َتكْ�سيرٍ.
من ت�سميته مبتد�أ ي�صبح ا�سمه (ا�سم كان) ،و�أنها
 .2بِا ْلك َْ�س َر ِة �أَ ْو َتنْوينِ ا ْلك َْ�س ِر �إِذا كا َن َج ْم َع ُم َ�ؤن ٍَّث �سا ِل ًما.
ت�ؤثر في الخبر في�صبح من�صوباً وي�سمى خبر
 .3بِا ْليا ِء �إِذا كا َن ُم َثنًّى �أَ ْو َج ْم َع ُم َذكَّرٍ �سا ِل ًما.
كان ولي�س خبر المبتد�أ.
 ِّتو�ضح لهم �أن لكان �أخوات يعملن نف�س عملها.
ت�س ّمي لهم �أخوات كان� :أ�صبح� ،أم�سى� ،أ�ضحى ،ظ َّل ،بات� ،صار.تو�ضح لهم �إعراب كان :فعل ٍ
 ِّما�ض ناق�ص مبني على الفتح الظاهر على �آخره.
 ِّتو�ضح لهم من خالل الأمثلة �أن ا�سم كان يك ِّون مرفوعاً بال�ضمة �أو تنوين ال�ضم �إذا كان مفرداً� ،أو جمع
مثنى ،وبالواو �إذا كان جمع مذكر �سالماً.
تك�سير �أو جمع م�ؤنث �سالماً .و�أنه ُيرفع بالألف �إذا كان ً
تب ِّين لهم من خالل الأمثلة �أ َّن خبر كان يك ِّون من�صوباً بالفتحة �أو تنوين الفتح �إذا كان مفرداً �أو جمعمثنى
تك�سير .و�أنه يك ِّون من�صوباً بالك�سر �أو تنوين الك�سر �إذا كان جمع م�ؤنث �سالماً .و ُين�صب بالياء �إذا كان ً
�أو جمع مذكر �سالماً.
تحر�ص المع ِّلمة على ا�ستخدام الألوان في الأمثلة.8

راب كا َن َو َ�أخَ وا ِتها
�إ ِْع ُ
ما�ض نا ِق ٌ�ص َم ْب ِن ٌّي َعلى ا ْل َفت ِْح الظّ ِاه ِر َعلى � ِآخ ِرهِ.
كانَِ :ف ْع ٌل ٍ
ْا�س ُم كا َن َم ْرفو ٌع:
ال�ض ِّم �إِذا كا َن ُم ْف َر ًدا �أَ ْو َج ْم َع َتكْ�سيرٍ �أ ْوَ
ِال�ض َّم ِة �أَ ْو َتنْوينِ َّ
 .1ب َّ
َج ْم َع ُم�ؤَن ٍَّث �سا ِل ًما.
 .2بِالأَ ِل ِف �إِذا كا َن ُم َثنًّى.
 .3بِا ْلوا ِو �إِذا كا َن َج ْم َع ُم َذكَّرٍ �سا ِل ًما.

اال�س ِم َّي ِة التّا ِل َي ِة
�أَ ْد ِخ ْل كا َن َعلى ا ْل ُج َم ِل ْ

ال�س ّبورة.
تد ّون المع ِّلمة الجمل اال�سمية على َّكوبان فار ِ
تحاورهم في مكونات الجملة اال�سمية لتذ ِّكرهم ا ْل ِِغان
بالمبتد�أ والخبر ،وتدعوهم لمالحظة تركيب ا ْل ُم َم ِّر�ضاتُ َلطيفاتٌ
الجملة من حيث الإفراد والتثنية والجمع ا ْل ُع ّم ُال ِ
ماهرو َن
ب�أنواعه.
ال ِّثما ُر ِ
نا�ض َج ٌة
ت�س�ألهم ع ّما يحدث لجملة المبتد�أ والخبرُّ
الط ّل ُب ُم ْج َتهِدو َن
عندما تدخل عليها كان.
وتف�سر لهم ت�أثيرات كان فيها.
ت�ساعدهم في حل الجملة الأ َّولىّ ،تحفزهم لح ّل بقية الجمل وتتابعهم با�ستمرار.يقر�أ َّالطلبة الجمل بعد دخول كان عليها مع �إبراز الحركات.
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َّ
الطعا ُم َلذي ٌذ

كا َن

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

الطعا ُم

لذيذًا

كا َن

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

الكوبان

فارغين

كان َِت الممر�ضاتُ

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

كا َن

ُ
العمال

كان َِت

الثما ُر

كا َن

الطالب
ُ

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

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

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

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

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

ٍ
ن�شيطات

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

ماهرين

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

نا�ضج ًة

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

مجتهدين

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

9

�أُ ْعر ُِب ا ْل ُج َم َل التّا ِل َي َة َكما في ا ْل ِم ِ
ثال

ال�س ّبورة مع تمييز ا�سم كان وخبر بالألوان.
تد ِّون المثال (كانت ال�سيارات واقفات) على َّتقر�أ المثال وير ِّدد َّالطلبة بعدها.
تحاورهم في �إعراب المثال وتذ ِّكرهم بعالمة �إعراب كان وا�سمها وخبرها �إذا كان جمع م�ؤنث �سالماً.تحفِّزهم على �إعراب بقية الكلمات المل َّونة.مثنى �أو جمعاً.
تر�شدهم �إلى التمييز بين اال�سم والخبر مفرداً �أو ًتحر�ص المع ِّلمة على �أن ير ِّدد َّالطلبة �صيغة الإعراب لكل من ا�سم كان وخبرها.
وتوجههم با�ستمرار.
تتابعهم ٍِّ
لطيفات( .نف�س �إعراب المثال)
الحل -2 :كانت الطبيبات -3كان الطعام لذيذا. كان :فعل ما�ض ناق�ص مبني على الفتح الظاهر على �آخره. الطعام :ا�سم كان مرفوع وعالمة رفعه ال�ضمة الظاهرة على �آخره. لذيذا :خبر كان من�صوب وعالمة ن�صبه تنوين الفتح الظاهر على �آخره. -4كان الكوبان فارغين. كان :فعل ما�ض ناق�ص مبني على الفتح الظاهر على �آخره. الكوبان :ا�سم كان مرفوع وعالمة رفعه الألف لأنه مثنى. فارغين :خبر كان من�صوب وعالمة ن�صبه الياء لأنه مثنى. -5كان الأطباء ماهرين. كان :فعل ما�ض ناق�ص مبتي على الفتح الظاهر على �آخره. الأطباء :ا�سم كان مرفوع وعالمة رفعه ال�ضمة الظاهرة على �آخره. -ماهرين :خبر كان من�صوب وعالمة ن�صبه الياء لأنه جمع مذكر �سالم.
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� 10أَ ْق َر ُ�أَ ،و�أَ ْحف َُظ
تع ّرف الطلبة بعنوان الأن�شودة ،وا�سم ال�شاعر ،ونبذة عن حياته.زي مم ّر�ضة ومعها بع�ض �أدوات التمري�ض.
تقر�أ المع ِّلمة الأن�شودة وهي ترتدي ّير ِّدد َّالطلبة بعدها مق ّلدين لها في ال�صوت والحركة - .تك ِّلف طالباً مميزاً بالإن�شاد.
تف�سر لهم معنى المفردات :ح�سبهن � ،سجعهن ،الوداعة ،تخالهن.
ّ -تق�سم الن�شيد �إلى مقاطع وتقر�أه وير ِّدد َّالطلبة بعدها - .تب ِّين لهم الأفكار ال َّرئي�سة الم�ستل َهمة من الأن�شودة.
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 التَّا ِل َي ِة:
-ت�ساعدهم في فهم معنى المفردات من خالل �سياقها الذي وردت فيه في الأبيات.

جيب َعن الأَ ْ�س ِئلَ ِة التَّا ِل َي ِة:
ب �أُ ُ

بعد حفظ َّال�س�ؤال.
الطلبة للن�شيد تطرح عليم الأ�سئلة فطالب 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 بقراءة البيت ا ّلذي وردت فيه.
 ِّتعزِّز َّالطلبة المجيدين.
المخ�ص�ص للإجابة وقراءته.
تك ِّلفهم كتابة الحل في الفراغَّ
الحل: -1نمن بملء جفونهن :يغم�ضن عيونهن. مر الدواء بفيك حلو :الدواء المر حلو بالفم من لطف الممر�ضة وح�سن تعاملها. -2تعمل الممر�ضات في الم�ست�شفى. -3الحمامة بي�ضاء والممر�ضة تلب�س الأبي�ض. الحمامة رمز ال�سالم والوداعة وكذلك الممر�ضة. -4ال�شاعر يحب الحمام لأنه يردد �صوتهن. -5تذهب لت�شرب وقت الظهر والحر ال�شديد. -6الممر�ضات يح�سنّ �إلى المري�ض ،ويتعاملن معه برفق ورحمة.83

 11ما َر�أْ ُي َك في ُك ٍّل ِم ّما َيلي
وتو�ضح َّ
تقر�أ المع ِّلمة الأ�سئلة ِّللطلبة المطلوب منها.
تتيح لهم فر�صة ت� ُّأمل ال�صور والتعليق على ما يفهمونه منها. ِّتو�ضح لهم طريقة المحافظة على الطعام ليظ ّل �صحياً.
ال�صحي الذي يفيد الج�سم.
تب ِّين لهم الغذاءّ
تترك لهم حرية التَّعبير عن �أفكارهم.تحفّز �أكبر عدد من َّالطلبة لتقديم �إجاباتهم (الإجابات مفتوحة).

� 12أَ ْب َحثُ َو ُ�أ َ�س ّمي َ�أ ْع�شا ًبا ِط ِّب َّي ًة ُتفي ُد في ِعال ِج ُك ٍّل ِم ّما َيلي
تب ِّين لهم �أن في الطبيعة �أع�شاباً تفيد في عالج بع�ض الأمرا�ض.ت�س�ألهم ع ّما يتوفر من الأع�شاب الطبية في بيئتهم �أو بيوت �أهليهم ،وهل �سبق لهم �أن تناولوا �شيئاً منها.تز ّودهم ب�أ�سماء بع�ض الأع�شاب الطبيةِّ ،وتو�ضح لهم طريقة ووجه ا�ستعمالها.
المخ�ص�ص ،وقراءتها.
ت�ساعدهم في البحث في الحا�سوب ،وتدوين �أ�سمائها في المكانَّ
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ا ْل َو ْح َد ُة ا ْلخا ِ
س ُة
م َ

َم ْ�س�ؤو ِل ّياتي
الأهداف العا َّمة

ي�ستمع �إلى ق�صة الحمامة والخيوط الذهبية ويجيب عن الأ�سئلة.يتح َّدث ويع ّبر عن لوحات من رجال الإطفاء.يتب ِّين مهام الدفاع المدني ويقدر جهود الدولة.ن�ص الوالء واالنتماء ويجيب عن �أ�سئلة اال�ستيعاب.
يقر�أ ّيتب ِّين مظاهر الوالء واالنتماء للأ�سرة والدولة.يقر�أ ن�ص بيتنا م�س�ؤوليتنا ويجيب عن �أ�سئلة اال�ستيعاب.يتب ِّين �أهمية �إعادة التدوير والمحافظة على البيئة.يتب ِّين �أنواع النفايات وكيفية التخل�ص منها.يتب ِّين �أ�ضداد بع�ض المفردات.ي�صل بين العبارات معتمداً على المعنى.ي�صنف العبارات وفق الممتلكات العا َّمة والخا�صة.يملأ الفراغ معتمداً على المعنى.يميز همزتي القطع والو�صل والهاء المتطرفة.يعيد ترتيب الكلمات ليك ِّون جم ًال.
يتب ِّين الهمزة المتو�سطة وحاالتها.يتب ِّين مجموعة الحروف في خط الرقعة.ي�ستخدم النمط افتعل -افتعال ،ا�ستفعل – ا�ستفعال.يتع ّرف �إ َّن و�أخواتها.يدخل �إن على الجمل اال�سمية. يعرب الجمل اال�سمية ا َّلتي تبد�أ ب�إنَّ.ي�ستخدم الأ�سماء المو�صولة ا�ستخداماً �سليماً.-يتعرف النكرة والمعرفة.

�آلية التنفيذ

الحمامة والخيوط الذهبية

تُخبر المع ِّلمة طلبتها �أنهم �سي�ستمتعون بالق�صة ال�شائقة ا َّلتي �سي�ستمعون �إليها و�ستقر�أها عليهم.ته ّيئ َّالطلبة لال�ستماع الجيد بتذكيرهم ب�ضرورة االحترام واالنتباه ،والتَّركيز على ما ي�سمعونه ،والتزام
الهدوء.
تعر�ض عليهم �صورة غالف الق�صة ا َّلتي �ستقر�أها ،وتح ّدثهم على توقع المجريات العا َّمة للق�صة.تقر�أ لهم الق�صة ب�صوت وا�ضح وم�سموع ومع ّبر عن المعاني.تتوقف عن نقطة معينة في الق�صة ،وت�س�ألهم :ماذا تتوقعون �أن يحدث بعد ذلك؟.ال�س ّبورة ،وتقر�أها لهم ،لحفزهم على التفاعل مع
تلخّ �ص لهم الأفكار الرئي�سية في الق�صة وتد ّونها على َّالمادة المقروءة.
تتيح لهم وقتاً كافياً منا�سباً لطرح �أ�سئلتهم ،وا�ستف�ساراتهم عن معاني الكلمات ال�صعبة في الق�صة.الق�صة.
الق�صة ،وتتيح لهم المجال للتعبير عن ر�أيهم في َّ
بعد االنتهاء من القراءة ،تناق�شهم في َّت�ؤ ِّكد القيم الإيجاب ّية الواردة في الق�صة.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 ْق َر�أ ُ َو�أَ�ضَ ُع

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

تذ ّكرهم المع ِّلمة بما ورد في الق�صة من �أفكار و�شخ�صيات و�أحداث وت�ستثمرها في ح ّل جمل التدريب.ال�س�ؤال وت�ساعد َّ
الطلبة في اختيار الإجابة ال�صحيحة.
تقر�أ الجملة الأ َّولى من ُّتك ّلف َّوطالب �آخر يختار الإجابة ال�صحيحة.
ال�س�ؤال،
ٌ
الطلبة بحل بقية الجمل ،بحيث يقر�أ طالب ُّ
تناق�شهم في الإجابة ال�صحيحة وتطلب تف�سيراً منهم ال�ستبعاد بقية الخيارات. ِّتو�ضح لهم �أ َّن و�ضع الدائرة يك ِّون حول الرمز (�أ ،ب ،ج) ولي�س حول العبارة �أو الكلمة.
تك ّلفهم بالح ِّل الكتابي ،وقراءة الإجابة ال�صحيحة ،وتُ�شرك �أكبر عدد ممكن من َّالطلبة.
ت�ستثمر الإجابات في التذكير ب�أحداث الق�صة.الحل -1 :جميع ما ذكر -2 .الإن�سان -3 .لظهورها في النهار فقط -4 .المحبة والتقدم. -5-الحمامة والخيوط الذهبية.
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2

�أَ ْق َر ُ�أ َو�أَ�ضَ ُع إِ��شا َر َة ✓ �أَ ْو ✗

توجه المع ِّلمة َّالطلبة لال�ستماع �إلى الق�صة ،وتحاورهم في م�ضمونها ،ثم تكلفهم قراءة الجمل.
تك ّلف طالباً بقراءة الجملة ومن طالب �آخر اختيار الإ�شارة المنا�سبة.وتوجهها وتع ّلق على االختيارات ال�صحيحة.
ت�صحح الإجابات ِّ
 ّالمخ�ص�ص.
تتيح لهم ح ّل التدريب كتابياً بو�ضع الإ�شارة المنا�سبة في المكانَّ
تتابعهم با�ستمرار وتُعزّز المجيدين وت�ص ّوب الأخطاء. الحل :نعم ،نعم ،ال ،نعم ،نعم ،نعم ،ال ،نعم.3

ال َ ْ�س ِئلَ ِة
جيب َعنِ ْ أ
�أُ ُ

تو�ضح المع ِّلمة َّ
 ِّللطلبة المطلوب من الأ�سئلة.
تعيد المع ِّلمة �سرد الق�صة �أو ا�سماعها َّللطلبة وتطلب �إليهم االنتباه للإجابة من خالل القراءة.
تعيد طرح الأ�سئلة الثالثة تباعاً.تتلقى �إجابات َّوتوجهها نحو الإجابة ال�صحيحة.
الطلبة ِّ
المخ�ص�ص للكتابة ،ثم قراءة ما كتبوه مرات متع ِّددة ،مع �إ�شراك
تطلب �إليهم تدوين الإجابات في المكانَّ
�أكبر عدد ممكن من َّ
الطلبة.
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4

�أُ ِ
الح ُظ َو�أَ َت َح َّدثُ

ِر ُ
جال الإ ِْطفا ِء
َ�ص َح ْت �إِينا ِمنَ ال َّن ْو ِم َعلى َ�ص ْو ِت ْا�س ِتغا َث ٍة،
َق َف َزتْ �إِلى النَّا ِف َذ ِةَ ،ف َر�أَتْ ُغيو ًما ِمنَ
الد ِ
خان الأَ ْ�س َو ِد ُتغ َِّطي ا ْلبِنا َي َة ا ْل ُمقا ِبلَ َة
ُّ
ِل ْلبِنا َي ِة ا َّلتي َت ْ�س ُكنُ فيها� ،أَ ْ�س َر َع ْت إِ�لى ُغ ْر َف ِة
ِالد ِ
خول ِل ُتخْ ِب َر ُهَ ،و�أَ ْح َ�ض َر ِت
�أَبيها َت ْ�س َت�أْ ِذنُ ب ُّ
ا ْلها ِتفَ ال َّنقَّا َل ِلوا ِل ِدها ِل َيت َِّ�ص َل بِال ِّدفا ِع
ا ْل َم َد ِن ِّي.
�أَ ْ�س َر َع وا ِل ُد َ�إينا ن َْح َو ا ْل َب ْي ِت ا ْل ُم�شْ َت ِع ِل ُي َق ِّد ُم
ا ْل ُم�سا َع َد َةَ .و َ�صلَ ْت َ�س َّياراتُ الإ ِْ�س ِ
عاف
َو َ�س َّياراتُ ال ِّدفا ِع ا ْل َم َد ِن ِّيَ ،و ُه ٍر َع ر ُ
ِجال
الإ ِْطفا ِء ِب ِثيا ِب ِهم ا ْلوا ِق َي ِةِ ،م ْن ُه ْم َمنْ َ�ص ِع َد
ال�سكَّانََ ،و ِم ْن ُه ْم َمنْ َف َت َح
ال�سال ِل َم ِل ُي ْن ِق َذ ُّ
َّ
خَ راطي َم ا ْل ِميا ِه َعلى ال َّن ِار.
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 ،وتناق�شهم فيها.
توجه َّ
الطلبة �إلى �أننا ك ّلما تح ّدثنا �أكثر �أ�صبحنا �أكثر طالقة في التَّعبير ع ّما ن�سمعه �أو نقر�أه.
 ِّتق�سم َّالطلبة �إلى مجموعات ،لتتح َّدث ُّ
كل مجموعة عن لوحة من اللوحات الأربع با�ستخدام مفردات
عنا�صر اللوحة ،وتحثهم على الربط بينها لتكوين ق�صة ب�أحداث مت�سل�سلة.
ت�س�ألهم عن ر�أيهم في الق�صة.تطلب من َّالطلبة ا�ستنتاج الفكرة العا َّمة من الق�صة.
تتيح لهم فر�صة التَّعبير ع ّما �أعجبهم في الق�صة.88

كا َن ا ْل ُم ْ�س ِعفو َن َكالن َّْح ِل َي ْع َملو َن ِبن ٍ
َ�شاط،
َو ُي َق ِّدمو َن الإ ِْ�س ِ
عافات الأَ َّو ِل َّي َةَ ،و َي ْنقُلو َن
ا ْل ُم�صابينَ �إِلى ا ْل ُم ْ�ستَ�شْ فىُ ،ث َّم �إِخْ ما َد
ا ْل َحريقِ َ ،و�شَ َك َر ُ�سكَّانُ ا ْل َح ِّي ا ْل ُم ْ�س ِعفينَ
َورِجا َل ال ِّدفا ِع ا ْل َم َد ِن ِّي َعلى ُجهو ِد ِهم.

عا َد وا ِل ُد �إِينا �إِلى ا ْل َب ْي ِت َوب ُِ�ص ْح َب ِت ِه �أَ َح ُد
ِ
�أَ ْط ِ
جيران َي ْعتَني ِب ِه ِلحينِ َع ْو َد ِة
فال ا ْل
وا ِل َد ْي ِه ِمنَ ا ْل ُم ْ�ستَ�شْ فىَ .و َب ْع َد َ�أ ِن اغْ ت ََ�س َل
والدي َو ْا�ست�ضرا َح؛ �أَخْ َب َرنا َعنْ �أَ ْ�سبابِ
ا ْل َحريقِ َو�أَ ْ�ضرا ِر ِهَ ،و َح َم ْدنا َ
اهلل َعلى
َ�سال َم ِتنا َو َ�سال َم ِة جيرا ِننا.
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س َْ
األ َّو ُل
َّ
الد ْر ُ
1

ا ْل َوال ُء َواال ْن ِتما ُء

�أَ ْق َر ُ أ�

َّ�ص ،وت�س�ألهم عن
تك ّلف المع ِّلمة طلبتها النظر �إلى ال�صورة المرافقة للن ّمحتوياتها.
ال�س ّبورة.
تربط ما بين ال�صورة وعنوان ال َّدر�س ،وتد ّون العنوان على َّت�س�ألهم ع ّما يفهمونه من مفهوم (الوالء واالنتماء). َِّّ�ص :القدوة،
تو�ضح لهم المفردات والتَّراكيب ال�صعبة الواردة في الن ّ
�صحتنا هي ثروتنا ،نثابر.
َّ�ص �إلى وحدات قرائ ّية وتقر�أها قراءة مع ّبرة تراعي فيها
تجزّئ الن ّنبرات ال�صوت.
الطلبة فرد ّياً قراءة محاكاة حتى يتقن َّ
قراءة َّالطلبة القراءة ب�شكل �صحيح.
تو�ضح لهم الأفكار ال َّرئي�سة ا َّلتي ت�ض ّمنها ال َّدر�س ،وتقر�أها لتعزيزها في �أذهان َّ
 ِّالطلبة.
توجه بع�ض الأ�سئلة على كل فقرة لتنمية اال�ستيعاب. -توج ََّّ�ص لمزيد من الإتقان.
الطلبة لقراءة وحدات من الن ّ
َّ�ص.
 -ت�ؤ ّكد القيم الإيجاب ّية 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 التَّعبير �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 ِّتك ّلفهم قراءة �إجاباتهم ا َّلتي كتبوها.90

3

�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 ،وتدرب الطلبة على قراءتها وو�ضعها في �سياق لغويجديد ،فهي المفردات الجديدة في الدر�س.
توزّع البطاقات على َّالطلبةِّ - .
تو�ضح لهم �أ َّن 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 الذي يحمل الكلمة في مواجهة الطالب الذي يحمل
الكلمة الم�ضادة لها- .يقر�أون الكلمات قراءة مع ّبرة مع النطق ال�صحيح للكلمات.
توجه الطلبة لمالحظة كلمات الن�شاط ،وتمييز الأفعال و�أنواعها ،وهمزة القطع والو�صل ،والتاء المربوطة.الحل� :أخذ� :أعطى� ،أمر :نهى ،بد�أ :انتهى ،يرف�ض :ير�ضى. عادت :ذهبت ،فرحة :حزينة ،العامة :الخا�صة ،اتباع :اجتناب.4

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

تد ِّون المع ِّلمة نمط المثال :احت َر َم -احترام - .تقر�أ المثال ويقر�أ َّالطلبة بعدها فرد ّياً.
ت�س�أل َّتو�ضح لهم �أنه ٌ
فعل ٍ
 ِّما�ض.
		
الطلبة :ما نوع الفعل :احترم؟
تب ِّين لهم التغيرات ا َّلتي طر�أت على الفعل الما�ضي (احتر َم) حتى �أ�صبح في �صورة نمط لغوي �آخر( :احترام).تف�سر لهم تح َّول النمط اللغوي (احت َر َم من فعل �إلى ا�سم (احترام).
 ّ ِّتو�ضح لهم �أن ال�صيغة الجديدة ت�س ّمى م�صدر الفعل.
 ت�ساعدهم في تحويل الفعل (اعتزَّ) �إلى النمط اللغوي الجديد.تف�سر لهم معنى (م�صدر الفعل).
 ّتوجههم لحل بقية الأفعال �شفو ّياً ثم كتاب ّياً وقراءتها ،ثم و�ضع كل منها في �سياق لغوي لتو�ضيح المعنى.
 ِّالطلبة معها الفعل والنمط اللغوي مرات متع ِّددة ،وت�شرك �أكبر عدد ممكن من َّ
ير ِّدد َّالطلبة.
الحل :اعتز :اعتزاز ،انتمى :انتماء ،اجتهد :اجتهاد. اجتنب :اجتناب ،ا�ستهلك :ا�ستهالك ،ابتعد :ابتعاد ،اتبع :اتباع.5

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

تقر�أ المع ِّلمة العبارات الموجودة في كالالعمودين ،وير ِّدد َّ
الطلبة فرديا.
تذ ِّكرهم بمفردات �سبق لهم تع ُّلمها. -توزع َّالطلبة في مجموعتين؛ مجموعة تقر�أ

●

ا ْل ُمحا َف َظ ُة َعلى ا ْلبي َئ ِة

●

َي ْحميها ِمنَ ال َّتلَ ُّو ِث.

●

الأَ ْع ُ
مال الت ََّط ُّو ِع َّي ُة

●

َت ْن�شُ ُر ا ْل َم َح َّب َة َوالتَّعا ُونَ.

●

َي ْحمي ا ْل َو َطنَ ِمنَ الأَخْ طارِ.

●

�ضَ رور ٌِّي ِللكا ِئ ِ
نات ا ْل َح َّي ِة.

●

●

ا ْل َوال ُء َواال ْن ِتما ُء
تَر�شي ُد ْا�س ِت ْه ِ
الك ا ْل ِميا ِه
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العمود الأيمن ،و�أخرى تقر�أ العمود الأي�سر.
تقر�أ الجملة الأ َّولى وتب ِّين لهم المعنى المنا�سب لها وت�صله به ،وتقر�أهما مو�صولتين ،وير ِّدد َّالطلبة فرديا.
تب ِّين لهم العالقة بين الجملة الموجودة في العمود الأيمن بالموجودة في العمود الأي�سر (ال�سبب والنتيجة).تطلب من كل طالب في المجموعة الأ َّولى قراءة جملة ،ليكمل طالب �آخر الجملة المت ِّممة للمعنى،وتك ِّلفهما معاً �إعادة القراءة.
تك ِّلف َّالطلبة الآخرين قراءة الجملة تا ّمة.
ي�صل َّالطلبة بين جمل العمودين ،ويقر�أونها بعد و�صلها.
6

�أَ ْق َر ُ�أ َو�أُ َ�صنِّفُ ا ْل ِع ِ
بارات التّا ِل َي َة في ا ْل َج ْد َو ِل
●

ا ْل َم ِ
تاحفُ 		.
ا ْل َب ْيتُ َو ُم َك ِّونا ُتهُ		.
�أَغْ ُ
را�ض ا ْل َف ْر ِد ال�شَّ خْ ِ�ص َّي ُة.
ا ْل َحدا ِئقُ ا ْلعا َّم ُة		.
ُم ْم َتلَكاتٌ عا َّم ٌة

●

ال�س ِ
ياح َّي ُة َوالأَ َث ِر َّي ُة.
الأَما ِكنُ ِّ
ُّ
الط ُرقُ َوو�سا ِئ ُل ال َّن ْقلِ ا ْلعا َّم ُة.
َحدي َق ُة ا ْل َب ْي ِت.
َم ْك َت َب ُة الأُ ْ�س َر ِة.
خا�ص ٌة
ُم ْم َتلَكاتٌ َّ

تقر�أ المع ِّلمة العبارات قراءة مع ّبرة وب�صوتوا�ضح وم�سموع ،وير ِّدد َّ
الطلبة بعدها فرديا.
تو�ضح لهم �أ َّن في هذه العبارات ما ُّ
 ِّيدل على
ممتلكات عامة وما ُّ
يدل على ممتلكات خا�صة.
تف�سر لهم داللة :ممتلكات عامة وممتلكات
البيت ومكوناته
المتاحف
 ّخا�صة.
�أغرا�ض الفرد ال�شخ�صية
الحدائق العامة
حديقة البيت
الأماكن ال�سياحية والأثرية
توجههم �إلى ت�صنيف الجملة الأ َّولى (المتاحف
 ِّمكتبة الأ�سرة
الطرق وو�سائل النقل العامة
ممتلكات عامة).
تحاورهم في المعنى ا ّلذي ُّتدل عليه العبارة والقيمة ا َّلتي تحملها.
 تطلب �إليهم كتابته في قائمة :ممتلكات عامة.المخ�ص�ص.
ال�س ّبورة في المكان
َّ
تد ّون الحلّ على َّتك ِّلفهم ت�صنيف بقية الجمل �شفو ّياً وكتاب ّياً وقراءتها - .يقر�أ الطلبة العبارات الموجودة تحت كل نوع من الممتلكات.●

●

●

7

●

●

●

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

تعر�ض المع ِّلمة بطاقات الكلمات وتدرب الطلبة على قراءتها وو�ضعها في �سياق لغوي جديد فهي منمفردات الدر�س الجديدة.
 ُّتحل الجملة الأ َّولى (�أ�ساهم في المحافظة على الممتلكات العا َّمة في وطني) ب�صوت وا�ضح ومع ّبر.
 ِّتو�ضح لهم العالقة بين الكلمة المل َّونة و�سياق الجملة.
وتوجههم نحو معرفة الكلمة المنا�سبة.
ت�ساعدهم في ح ّل الجملة الثانية ِّتك ِّلف َّالطلبة بح ّل بقية الجمل باختيار الكلمة المنا�سبة.
تتابع َّالطلبة با�ستمرار وت�ص ّوبهم وتعزِّز المجيدين.
تطلب �إليهم قراءة الجمل بعد ملء فراغاتها.الحل -2 :الوالء -3 ...القوانين -4 ...الأثرية -5 ...االنتماء...92

�إ َّن و�أخواتها

�إِ َّن َو�أَخَ واتُها
نا�سخَ ٌة َت ْدخُ ُل َعلى ا ْل ُم ْب َت َد ِ�أ َوالْخَ َبرَِ ،تن ُْ�ص ُب ا ْل ُم ْب َت َد أ�َ
روف ِ
ُح ٌ
َو ُي َ�س ّمى ْا�س َمهاَ ،و ُت ْبقي الْخَ َب َر َم ْرفو ًعا َو ُي َ�س ّمى خَ َب َرها.
�أَخَ واتُ �إِنَّ� :أَ َّن َك َ�أ َّن ل ِكنَّ َل ْيتَ َل َع َّل

تد ّون المع ِّلمة المثال :المط ُر غزي ٌر� /إ َّن المط َر غزي ٌر،ال�س ّبورة.
على َّ
�إِنََّ :ح ْر ُف َت ْو ٍ
كيد َون َْ�صبٍ .
تكلف َّْ�صوب:
الطلبة قراءة الجملتين ومالحظة الفرق بينهما.
ْا�س ُم �إِ َّن َمن ٌ
 .1بِا ْل َفت َْح ِة �أَ ْو َتنْوينِ ا ْل َفت ِْح �إِذا كا َن ُم ْف َر ًدا �أَ ْو َج ْم َع َتكْ�سيرٍ.
تذ ّكرهم بالجملة اال�سمية و�أركانها. .2بِا ْلك َْ�س َر ِة �أَ ْو َتنْوينِ ا ْلك َْ�س ِر �إِذا كا َن َج ْم َع ُم َ�ؤن ٍَّث �سا ِل ًما.
َ
 .3بِا ْليا ِء �إِذا كا َن ُم َثنًّى �أ ْو َج ْم َع ُم َذكَّرٍ �سا ِل ًما.
 ِّتو�ضح لهم عالمة �إعراب المبتد�أ والخبر في الجملة الأ َّولى.
خَ َب ُر �إِ َّن َم ْرفو ٌع:
ال�ض ِّم �إِذا كانَ:
 .1ب َّ
ِال�ض َّم ِة �أَ ْو َتنْوينِ َّ
تلفت انتباههم �إلى دخول �إ َّن على الجملة اال�سميةَ
ُم ْف َر ًدا �أَ ْو َج ْم َع َتكْ�سيرٍ �أ ْو َج ْم َع ُم�ؤَن ٍَّث �سا ِل ًما.
وت�أثيراتها في عالمة �إعراب المبتد�أ.
 .2بِالأَ ِل ِف �إِذا كان ُم َثنًّى.
 .3بِا ْلوا ِو �إِذا كا َن َج ْم َع ُم َذكَّرٍ �سا ِل ًما.
تب ِّين لهم �أن �إ َّن تدخل على الجملة اال�سمية فت�ؤثر فيالمبتد�أ فتن�صبه وبد ًال من ت�سميته مبتد�أ ي�صبح ا�سمه
(ا�سم �إنَّ) ،و�أنها ال ت�ؤثر في الخبر ويبقى مرفوعاً وي�سمى خبر �إ َّن ولي�س خبر المبتد�أ.
 ِّتو�ضح لهم �إعراب �إنَّ :حرف توكيد ون�صب.
 ِّتو�ضح لهم من خالل الأمثلة �أن ا�سم �إ َّن يك ِّون من�صوباً بالفتحة او تنوين الفتح �إذا كان مفرداً� ،أو جمع
مثنى� ،أو جمع مذكر �سالماً .وين�صب بالك�سرة �أو تنوين الك�سر �إذا كان
تك�سير ،و�أنه ين�صب بالياء �إذا كان ً
جمع م�ؤنث �سالماً.
تب ِّين لهم من خالل الأمثلة �أ َّن خبر كان يك ِّون مرفوعاً بال�ضمة �أو تنوين ال�ضم �إذا كان مفرداً �أو جمع تك�سيرمثنى وبالواو �إذا كان
مثنى .و ُين�صب بالياء �إذا كان ً
�أو جمع م�ؤنث �سالماً .و�أنه يك ِّون مرفوعاً بالألف �إذا كان ً
جمع مذكر �سالماً.
تحر�ص المع ِّلمة على ا�ستخدام الألوان في الأمثلة. ِّ ت�س ّمي لهم �أخوات �إنَّ� :أنَّ ،ك�أنَّ ،لكنَّ  ،ليت ،لع َّل.		
تو�ضح لهم �أ َّن لإ َّن �أخوات يعملن نف�س عملها.
8

اال�س ِم َّي ِة التّا ِل َي ِة َكما في ا ْل ِم ِ
ثال
�أُ ْد ِخ ُل �إِ َّن َعلى ا ْل ُج َم ِل ْ

ال�س ّبورة.
تد ّون المع ِّلمة الجمل اال�سمية على َّتحاورهم في مكونات الجملة اال�سمية لتذ ِّكرهم بالمبتد�أ والخبر ،وتدعوهم لمالحظة تركيب الجملة منحيث الإفراد والتثنية والجمع ب�أنواعه.
ت�س�ألهم ع ّما يحدث لجملة المبتد�أ والخبر عندما تدخل عليها �إنَّ.وتف�سر لهم ت�أثيرات �إ َّن فيها.
ت�ساعدهم في حل الجملة الأ َّولىّ ،تحفزهم على ح ّل بقية الجمل وتتابعهم با�ستمرار.يقر�أ َّالطلبة الجمل بعد دخول �إ َّن عليها وتف�سير التغييرات.
الحل� -2 :إن الأعال َم مرفوع ٌة� -3 .إن المتط ّو ِعات ن�شيطاتٌ .
� -4إن المتطوعين ن�شيطون� -5 .إن العل َم ْينِ مرفوعان.93

9

�أَ ْق َر ُ�أ َو�أَ ْم َ أ
ل ُ ا ْلفَرا َغ
اال�س ِم َّية
ا ْل ُج ْملَ ُة ْ

ْا�س ُم �إ َّن

خَ َب ُر �إ َّن

ال�س ّبورة.
تد ّون المع ِّلمة جمل العمود الأيمن على َّ�إِ َّن ا ْل َو َطنَ َعزيزٌ.
عزي ٌز
الوطنَ
تحاورهم في الجملة اال�سمية و�أركانها.�إِ َّن ا ْل َم ْكت ِ
ِ
َبات ُمفي َد ٌة
المكتبات
مفيد ٌة
تحفزهم على ذكر �إ َّن و�أخواتها.�إِ َّن ا ْل َحدا ِئ َق نَظي َف ٌة.
نظيف ٌة
الحدائ َق
تتيح لهم فر�صة ت� ُّأمل الجمل والتغيرات الحادثة�إِ َّن ا ْل ُم َع ِّلمينَ ماهرِونَ.
ماهرون
المعلمين
على المبتد�أ والخبر.
�إِ َّن ّ
مجتهدتان
الطالبتين
الطا ِل َب َت ْينِ ُم ْج َت ِه َدتان.
تذ ِّكرهم بالجملة اال�سمية وعمل �إ َّن و�أخواتهافيها.
توجههم �إلى ح ّل الجمل �شفو ّياً ثم كتابياً.
 ِّتتابعهم با�ستمرار وتطلب �إليهم تف�سير الح ّل.يقر�أ َّالطلبة الجمل قراءة �صحيحة مرات متع ِّددة لتركيز مفهوم �إ َّن و�أخواتها وعملها ،في �أذهانهم.
1
2
3
4
5

� 10أُ ْعر ُِب ا ْل َك ِل ِ
مات ا ْل ُملَ َّو َن َة في ا ْل ُج َم ِل التّا ِل َي ِة
ِ
ال�س ّبورة مع تمييز ا�سم �إ َّن وخبرها بالألوان.
تد ِّون جملة (�إ َّنالطبيبات متعاوناتٌ ) على َّ
تقر�أ الجملة بالحركات وير ِّدد َّالطلبة بعدها.
مثنى
تحاورهم في �إعراب الجملة وتذ ِّكرهم بعالمة �إعراب �إ َّن وا�سمها وخبرها �إذا كان جمع م�ؤنث �سالماً� ،أو ً�أو جمع مذكر �سالماً.
تحفِّزهم على �إعراب الكلمات المل َّونة.مثنى �أو جمعاً.
تر�شدهم �إلى التمييز بين اال�سم والخبر مفرداً �أو ًتحر�ص المع ِّلمة على �أن ير ِّدد َّوتوجههم با�ستمرار.
الطلبة �صيغة الإعراب لكل من ا�سم �إ َّن وخبرها ،وتتابعهم ِّ
الحل� -1 :إن الطبيبات متعاونات� - .إنّ  :حرف توكيد ون�صب.ِ
الطبيبات :ا�سم �إنّ من�صوب وعالمة ن�صبه الك�سرة لأنه جمع م�ؤنث �سالم.
 متعاوناتٌ  :خبر �إنّ مرفوع وعالمة رفعه تنوين ال�ضم. �إنّ  :حرف توكيد ون�صب.		
� -2إنّ الطبيب ْين متعاونان.الطبيبين :ا�سم �إنّ من�صوب وعالمة ن�صبه الياء لأنه مثنى.متعاونان :خبر �إنّ مرفوع وعالمة رفعه الألف لأنه مثنى.� -3إنّ المديرين ّ �إنّ  :حرف توكيد ون�صب.		
منظمون.
المديرين :ا�سم �إنّ من�صوب وعالمة ن�صبه الياء لأنه جمع مذكر �سالم.منظمون :خبر �إنّ مرفوع وعالمة رفعه الواو لأنه جمع مذكر �سالم.94

�صول ا ْل ُم ِ
ِاال�س ِم ا ْل َم ْو ِ
نا�سبِ
� 11أَ ْق َر ُ�أ َو�أَ ْم َ أ
ل ُ ا ْلفَرا َغ ب ْ
تعر�ض المع ِّلمة الأ�سماء المو�صولة :ا ّلذي ،ا َّلتي ،اللذان اللتان ،ا ّلذين ،الالتي ،على بطاقات ،وتذ ِّكرهم بها.تد ّون المثال التالي :هو الذي حافظ على البيئة.تلفت انتباه َّالطلبة �إلى كلمة (ا ّلذي).
تب ِّين لهم �أننا �إذا �أخذناها وحدها لن نح�صل على فائدة من الكالم. ِّتو�ضح لهم بالمثال :فلو قلت :هو ا ّلذي ،وتوقفت ،فلن يتَّ�ضح المق�صود من الكالم ،لكن �إذا�أ�ضفنا �إلى
الكالم :حافظ على البيئة 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�أنيثاًال�س ّبورة :اال�سم المو�صول ا�سم ال يتم معناه �إال بجملة ت�أتي بعده.
تد ّون على َّتب ِّين لهم عالقة �ضمائر الغائب باال�سم المو�صول.تك ّلفهم ملء الفراغ باال�سم المو�صول المنا�سب. -الحل -1 :هو الذي -2 .هي التي -3 .هما اللذان -4 .هما اللتان -5 .هم الذين -6 .هن الالتي.

�صول ا ْل ُم ِ
ِاال�س ِم ا ْل َم ْو ِ
نا�سبِ
� 12أَ ْق َر ُ�أ َو�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 ،وتب ِّين لهم �صيغة الفعل الم�ضارع
الذي تبد�أ به الجملة.
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 ،وال�ضمير العائد.وتوجههم وتعزِّز المجيدين من
تك ِّلفهم ملء الفراغات باال�سم المو�صول المنا�سب ،وتتابعهم با�ستمرار َِّّ
الطلبة.
 الحل -1 :الذي...الذي -2 .التي ...التي -3 .اللذان...اللذان -4 .اللتان ..اللتان.  -5الذين ...الذين -6 .الالتي ...الالتي.95

� 13أَ ْق َر ُ�أ َو�أَ ْكت ُُب في ا ْل َج ْد َو ِل َك ِل ٍ
مات فيها
تذ ِّكرهم بما �سبق لهم تع ُّلمه عن همزتي القطع والو�صل. ِّتو�ضح لهم طريقة التفريق بينهما.
 ِّتو�ضح لهم مفهوم الهاء المتطرفة والتفريق بينها وبين التاء المربوطة في �آخر الكلمة.
تقر�أ الجمل وتطلب منهم االنتباه والتَّركيز فيما ي�سمعون.تك ّلفهم القراءة بعدها والتميز �صوتياً بين همزتي الو�صل والقطع.تحفزهم على حل الجمل وفق معطيات الجدول �شفو ّياً ثم كتابياً.وتوجههم.
تتابعهم با�ستمرار ِّالحل :همزة قطع� :أبي� -أر�ضه – �أبدع – �أخي.همزة و�صل :التزم – ا�ستخدم – اخترع – ا�ستعد.هاء متطرفة� :سيارته – �أر�ضه – م�صنعه – درو�سه.-مالحظة :يمكن ا�ستثمار جمل الن�شاط في التدريب على الإمالء المنظور واالختباري.

تيب ا ْل َك ِل ِ
مات ِ أل ُ َك ِّو َن ُج َم ًل
� 14أُعي ُد َت ْر َ
ت�ساعد المع ِّلمة َّالطلبة في قراءة كلمات تع ّلموها �سابقاً.
تطلب �إليهم قراءة الكلمات في حال كونها غير مرتّبة ،وتدير حواراً حول معناها غير مرتبة ،وت�س�أل :منمعنى مفيداً؟
يرتِّب لنا هذه الكلمات لتعطينا ً
ت�ستقبل �إجابات َّوتوجهها.
الطلبة ِّ
ترتّب �أمامهم كلمات الجملة الأ َّولى. ِّتو�ضح لهم الفرق بين الجملة وهي غير مرتّبة وفي حال ترتيب كلماتها.
المخ�ص�ص ،وتوجههم لمالحظة كان وا�سمها
تطلب �إليهم ترتيب بقية كلمات التدريب وكتابتها في المكانَّ
وخبرها ،و�إن وا�سمها وخبرها.
يقر�أ َّالطلبة الجمل مرتَّبة فرد ّياً.
 الحل -1 :كان ر� ٌؤوف ن�شيطا ،ومتطوعا �صديقا للبيئة.
�ضروري للكائنات الحية ،فال تهدره.
� -2إنّ الما َءٌّ
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س ّ
الثاني
َّ
الد ْر ُ
1

بي َئ ُتنا َم ْ�س�ؤو ِل َّي ُتنا

�أَ ْق َر ُ أ�

َّ�ص ،وت�س�ألهم عن
تك ّلف المع ِّلمة طلبتها النظر �إلى ال�صورة المرافقة للن ّمحتوياتها.
ال�س ّبورة.
تربط ما بين ال�صورة وعنوان ال َّدر�س ،وتد ّون العنوان على َّت�س�ألهم ع ّما يفهمونه من مفهوم (بيئتنا م�س�ؤوليتنا).تقر�أ الن�ص قراءة القدوة ،وتدرب الطلبة على قراءة فقرات الدر�س قراءةموزعة.
 َِّّ�ص :النفايات ،الحاوية� ،إعادة تدوير.
تو�ضح لهم المفردات والتَّراكيب ال�صعبة الواردة في الن ّ
َّ�ص �إلى وحدات قرائ ّية وتقر�أها قراءة مع ّبرة تراعي فيها نبرات ال�صوت.
تجزّئ الن ّالطلبة فرد ّياً قراءة محاكاة حتى يتقن َّ
قراءة َّالطلبة القراءة ب�شكل �صحيح.
 ِّال�س ّبورة ،وتقر�أها لتعزيزها في �أذهان
تو�ضح لهم الأفكار ال َّرئي�سة ا َّلتي ت�ض ّمنها ال َّدر�س ،وتدونها على َّ
َّ
الطلبة.
توجيه بع�ض الأ�سئلة على كل فقرة لتنمية اال�ستيعاب. -توجه ََّّ�ص لمزيد من الإتقان.
الطلبة لقراءة وحدات من الن ّ
َّ�ص.
 -ت�ؤ ّكد القيم الإيجاب ّية الواردة في الن ّنفايات ورقية

1
2

نفايات زجاجية

نفايات �أطعمة

نفايات معدنية

نفايات بال�ستيكية

نفايات �أخرى

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 ّال�س�ؤال وطالباً �آخر للإجابة عنه مع مراعاة التَّعبير �صوتياً عن نبرة اال�ستفهام.
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 ِّتك ّلفهم قراءة �إجاباتهم ا َّلتي كتبوها.97

3

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

تقر�أ المع ِّلمة الكلمات( :الأ�شجار ،البال�ستيكية� ،صناديق ،الأطعمة ،النفايات ،ال�صحف) وير ِّدد َّالطلبة
بعدها.
تتيح لهم وقتاً كافياً لت� ُّأمل ال�صور وو�صفها وربط محتوياتها بالمفردات.تب ِّين لهم العالقة بين معنى الكلمة والجملة.وتوجههم نحو النطق ال�صحيح لها.
ت�ساعدهم في قراءة الجمل قراءة �صحيحةِّ ، ُّتحل الجملة الأ َّولى( :يتم تدوير بقايا الأطعمة ونواتج تقليم الأ�شجار).
تف�سر لهم عالقة كلمتي (الأطعمة ،الأ�شجار) بمعنى الجملة.
 ّتك ّلفهم ح ّل بقية الجمل �شفو ّياً وكتابياً ،وتتابعهم با�ستمرار.تقر�أ الجمل بعد ح ّلها ويقر�أ َّالطلبة بعدها.
-الحل -2 :النفايات ...البال�ستيكية -3 .ال�صحف�...صناديق.

4

كان َوما ُي ْن ِت ُج ُه ِمنْ ن ٍ
�أَ ْق َر ُ�أ َو�أَ ِ�ص ُل َب ْينَ ا ْل َم ِ
ُفايات

تطلب من َّالطلبة ذكر بع�ض �أنواع النفايات ا َّلتي يعرفونها في بيئتهم.
تك ّلفهم ت�صنيفها �إلى :بال�ستيكية ،معدنية� ،أطعمة ،ورق.....تذكر له بع�ض الأمكنة الإنتاجية (مطعم ،مطبعة ،متجر ،م�صنع).تحفزهم لمعرفة بع�ض المنتجات ا َّلتي ننتجها من النفايات.وتوجههم لقراءتها وو�صل المكان وما ينتجه من نفايات.
تقر�أ محتويات التدريب ومتطلباته ِّتتابعهم في حلولهم وتحاورهم فيها.الحل* :مطعم :نفايات �أطعمة* .مطبعة :نفايات ورقية. *متجر :نفايات بال�ستيكية* .م�صنع :نفايات معدنية. -مالحظة :يمكن للمتجر �أي�ضا نفايات ورقية.
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5

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

تقر�أ المع ِّلمة الكلمات والجمل وير ِّدد َّالطلبة بعدها.
تب ِّين لهم العالقة بين معنى الكلمة والجملة وفق مفهوم بيئي �صحي.وتوجههم نحو النطق ال�صحيح لها.
ت�ساعدهم في قراءة الجمل قراءة �صحيحةِّ ،تحاورهم في دالالت الجمل والقيم ا َّلتي تت�ضمنها.تك ّلفهم ح ّل الجمل �شفو ّياً وكتابياً ،وتتابعهم با�ستمرار.تقر�أ الجمل بعد ح ّلها ويقر�أ َّالطلبة بعدها.
تح ّدثهم عن كيفية تخ ّل�ص الم�ست�شفيات من النفايات الطبية للحفاظ على ال�صحة وا�ستخدامها في�أغرا�ض متع ِّددة.
تع ّرفهم ب�أهمية �إن�شاء محطة لتكرير النفايات في كل دولة ،وكيفية اال�ستفادة من �إعادة تدوير نفاياتالإن�سان.
-الحل -1 :تقليل ...النفايات -2 .تدويره -3 .يلوث ...يحافظ� -4 .سلوك ...االنتماء.
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النكرة والمعرفة:

ال َّن ِك َرة
ْا�س ٌم َي ُدلُّ َعلى �شَ ْي ٍء َغ ْي ِر ُم َع َّينٍ �أَ ْو َغ ْي ِر َم ْع ٍ
روف.
ِمثْل :طا ِلب َب ْيت َقلَم َث َم َرة

 ِّتو�ضح لهم المع ِّلمة �أق�سام اال�سم (ا�سم �إن�سان،
نبات ،حيوان ،جماد)من خالل الأمثلة.
ا ْل َم ْع ِر َفة
تك ّلف طالباً بحمل حقيبته وتد ّون (يحمل ر�ؤوفْا�س ٌم َي ُدلُّ َعلى ُم َع َّينٍ �أَ ْو َم ْع ٍ
روفَ ،و ِمنْ �أَن ِ
ْواع ِه:
َ
َ
ِ
َّ
ال�ضمي ُر ،مثْل� :أنا ُه َو �أنْتَ
حقيبة المدر�سة).
َوا ْل َعلَ ُمِ ،مثْلُ :م َح َّمد ُهدى
تب ِّين لهم �أن كلمة (ر�ؤوف) ُّتدل على �شخ�ص
اال�س ُم ا ْل َمو�صولُ ِ ،مثْل :ا َّلذي ا َّلتي
َو ْ
َ
ِ
َوا ْل ُم َع َّر ُف ِب�ألـّ :
الطالب ا ْل َب ْيت
مع ّين ومعروف.
تف�سر لهم �أن (ر�ؤوف) معرفةِّ ،
وتو�ضح لهم نوع
 ّالمعرفة ب�أنها ا�سم علم.
توجههم �إلى كلمة (المدر�سة) وتب ِّين لهم �أنا ا�سم يدل على �شيء معروف ومع َّين ،و�أن الذي د ّلنا على �أنه
 ِّمعرفة وجود �ألـ التعريف في �أوله.
تب ِّين لهم �أن المعرفة هي ما يدل على �أي �شيء مع ّين ومعروف ،ومن �أنواع المعرفة :العلم ،والمع ّرف ب�ألـ.تذ ِّكرهم بال�ضمائر و�أنواعها واال�سم المو�صول.تو�ضح لهم �أنها �أ�سماء معرفة لأنها ُّ
 ِّتدل على مع ّين.
ال�س ّبورة الكلمات :طالب ،بيت ،قلم ،ثمرة.
تد ّون على َّت�س�ألهم :هل كلمة :طالبُّ ،تدل على طالب مع ّين ومحدد ومعروف؟
يجيب َّفتو�ضح لهم �أن كل ا�سم ال ُّ
الطلبة :الِّ ،
يدل على �شيء محدد ومعروف ويقبل �ألـ العريف ي�س ّمى نكرة.
ال�س ّبورة :اال�سم نوعان :اال�سم المعرفة ،واال�سم النكرة.
تد ّون على َّ...................

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

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

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

ال�س ّبورة.
تد ّون المع ِّلمة الكلمات على َّتب ِّين لهم الحقول ا َّلتي يت�ألف منها الجدول ،لتب ِّين لهم المطلوب من التدريب.تذ ِّكرهم ب�أق�سام اال�سم ،وتحاورهم فيها.تك ّلف طالباً بقراءة اال�سم ومن طالب �آخر ت�صنيفه بح�سب الجدول ،ثم كتابته.يقر�أ َّالطلبة الكلمات في كل حقل من الجدول ،مرات متع ِّددة ،وتحاورهم في ت�صنيفاتهم.
الحل :ا�سم يدل على نكرة :كوب� ،أكيا�س ،باب� ،أ�سرة ،ولد ،زجاج� ،صندوق ،ورق. ا�سم يدل على معرفة :رائدة ،ر�ؤوف ،هي� ،أنا ،ه�ؤالء ،التي ،الأكيا�س ،الأ�سرة.100

7

�أُ َح ِّو ُل الأَ ْ�سما َء ال َّن ِك َر َة التّا ِل َي َة �إِلى �أَ ْ�سما ٍء ُم َع َّر َف ٍة َكما في ا ْل ِم ِ
ثال

ال�س ّبورة وتحاورهم
تدون المع ِّلمة المثال على َّفيه.
تحفزهم �إلى ذكر العالمات ا َّلتي تدل على اال�سمالمعرفة.
ت�س�ألهم عن معنى :نكرة ،معرفة.تك ّلفهم قراءة الكلمات في العمودين وتحاورهمفيها.
ت�ساعدهم في تحويل الأ�سماء من النكرة �إلىالمعرفة بمراعاة �إدخال �ألـ التعريف على الأ�سماء
كتابياً ،ثم قراءتها في الحا َّلتين.

8

�أَ ْق َر ُ�أ َو�أَ ْر ُ�س ُم

َن ِك َرة
وا ٍد

َم ْع ِر َفة
ا ْلوادي

َن ِك َرة
محا ٍم

المحامي

� ٌ
أر�ض

الأر�ض

ٍ
نفايات

ِ
النفايات

زجا ٌج

الزجاج

جديد ٍة

الجديد ِة

غاب ٌة

الغابة

�صحفًا

ال�صحفَ

حا�سوب
ٌ

الحا�سوب

زجاجا
ً

الزجا َج

وطنٌ

الوطن

�شَ َج َر ًة

ال�شجر َة

اال�س ِم ال َّن ِك َر ِةَ ،و
َح ْو َل ْ

تقر�أ المع ِّلمة الجمل وت�ساعد طلبتها في قراءتها.تحاورهم في المعرفة والنكرة وداللتهما.تذ ِّكرهم بالعالمات ال ّدا َّلة على المعرفة. ُّتحل لهم الجملة الأ َّولى ،وت�ساعدهم في ح ِّل بقية
الجمل.
تك ّلفهم حل بقية الجمل.تف�سر لهم �سبب و�ضع المثلث على الأ�سماء المعرفة.
ّ -
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اال�س ِم ا ْل َم ْع ِر َف ِة
َح ْو َل ْ
1

ال�سخّ انُ ال�شَّ ْم ِ�س ُّي ُي َو ِّف ُر ّ
الطا َق َة.
َّ

2

َعلى ّ
الطا ِو َل ِة َقلَ ٌم َو ِم ْ�س َط َر ٌة َو ِم ْمحاةٌ.

3

هذا ُع ْ�صفو ٌر ُي َغ ِّر ُد َعلى ال�شَّ َج َر ِة.

4

�أَنْتَ تُحا ِف ُظ َعلى النَّظا َف ِة.

5

ه�ؤال ِء �أَطْ ٌ
فال َي ْل َعبونَ.

َم ْع ِر َفة

الهمزة المتو�سطة

ا ْل َه ْم َز ُة ا ْل ُم َت َو ِّ�س َط ُة

ِه َي ا ْل َه ْم َز ُة ا َّلتي َت�أْتي في َو َ�س ِط ا ْل َك ِل َم ِةَ ،و َت ْ�أتي:
ال�س ْطرِِ ،مثْلَ :برا َءة.
ُ .1م ْن َف ِر َد ًة َعلى َّ
َ .2على الأَ ِل ِفِ ،مثْل�َ :سـ�أَ َلَ ،ف ْج�أَةَ ،ر�أْ�س.

تف�سر لهم �أنّ الهمزة المتو�سطة هي ا َّلتي تقع
 ّفي و�سط الكلمة.
ال�س ّبورة الكلمات المهموزة التالية:
تد ِّون على َّبراءة� ،س�أ َل ،م�ؤمن ،رائدة.
َ .3على ا ْلواوِِ ،مثْلَ :ر�ؤوفُ ،ر�ؤو�سُ ،م�ؤ ِْمن.
تحاورهم في حركة الهمزة وحركة الحرفَ .4على َن ِب َر ٍةِ ،مثْل :را ِئ َدةَ ،ز ِئيرِ ،فئَة.
الذي ي�سبقها ،و�أنها تُكتَب بناء على حرف
الحركة الأقوى .ف�أقوى الحركات الك�سرة
وتنا�سبها ال َّن ِب َرة (ئـ) ،تليها ال�ضمة وتنا�سبها الواو (�ؤ) ،ثم الفتحة وتنا�سبها الألف (�أ) ،و�أ�ضعفها ال�سكون
وال حرف له ،لذا تتبع الهمزة ال�ساكنة في كتابتها حركة الحرف الذي ي�سبقها.
تب ِّين لهم من خالل الأمثلة �أن للهمزة المتو�سطة �أربع حاالت :الحالة الأ َّولى ،الهمزة على نبرة .والحالةالثانية ،الهمزة على واو .والحالة الثالثة ،الهمزة على �ألف .والحالة الرابعة ،الهمزة مفردة على ال�سطر.
9

�أَ ْق َر ُ�أ َو�أَ ْكت ُُب في ا ْل َج ْد َو ِل َك ِل ٍ
مات فيها َه ْم َز ٌة ُم َت َو ِّ�س َط ٌة

تك ّلفهم قراءة الكلمات ب�صوت وا�ضح ومع ِّبر.ت�س�ألهم عن الحروف المهموزة في الكلمة.تحاورهم في حركة الحرف الذي ي�سبق الهمزة.تذ ِّكرهم بما تعلموه �سابقاً عن قاعدة كتابة الهمزة المتو�سطة.تك ّلفهم قراءة الكلمات المهموزة وكتابتها وفق الجدول.وتوجههم.
تتابعهم با�ستمرار ِّالحل :منفردة :جاءت -قراءة -عباءة� -إ�ساءة. على الألف :تاثير -م�س�ألة -قر�أت -مدف�أة. على الواو :تفا�ؤل -ي�ؤدي -م�س�ؤول -ف�ؤاد. -على الياء :بيئة� -أ�سئلة -فائدة -مئة.
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� 10أَ ْق َر ُ�أ َو�أَ�ضَ ُع

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

تذ ِّكرهم المع ِّلمة بالهمزة المتو�سطة.تقر�أ الكلمات قراءة تُبرز فيها �صوت الهمزة في الكلمات ،ويقر�أ َّالطلبة المميزون بعدها.
تتيح لهم ت�أمل الكلمات المهموزة في كل مجموعة.تحفّزهم على ذكر الكلمة المختلفة مع تعليل اختياراتهم.وتوجه �إجاباتهم نحو الإجابة ال�صحيحة.
تتابعهم با�ستمرار ِّالحل -1 :عباءة :همزة مفردة و�سط الكلمة والباقي �آخر الكلمة. -2فج�أة :همزة على �ألف والباقي على نبرة.� -3ضوئية :همزة على نبرة والباقي على واو. -4-ر�ؤوف :همزة على واو والباقي على �ألف.

� 11أَ ْق َر ُ�أ َو�أُ َ�صنِّفُ ا ْل َك ِل ِ
مات ا ْل ُملَ َّو َن َة في ا ْل َج ْد َو ِل َح ْ�س َب َم ْو ِق ِع ا ْل َه ْم َز ِة فيها
تذكير الطلبة بالهمزة ومواقعها في الكلمة وتو�ضيح ال�سبب ،ثم قراءة الجمل وحل الن�شاط.الحل :همزة على الألف� :أعماله ،الت�أني. همزة على الواو :م�س�ؤول ،ت�ؤخر. همزة على الياء :بيئة ،مليئة ،بالكائنات. -همزة منفردة :الإ�ضاءة ،القراءة.
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موعات ُح ِ
ِ
روف خَ ِّط ال ُّر ْق َع ِة
� 12أَ ْكت ُُب َو ُ�أ َم ِّي ُز َم ْج
تذ ِّكرهم �أن خط الرقعة هو �أحد �أنواع الخط العربي الذي يكثر تداوله وا�ستخدامه.تب ِّين لهم مجموعات حروف خط الرقعة وميزات كل مجموعة.حرفي الفاء والقاف
 تلفت انتباههم �إلى مالحظة الحروف المبينة كمثال و�أنها جميعها مطمو�سة با�ستثناءّ
عندما يك ِّونان في و�سط الكلمة.
 ِّتو�ضح لهم ما يكتب من الحروف فوق ال�سطر وما يكتب جزء منها تحت ال�سطر.
تر�شدهم �إلى كيفية الإم�ساك بالقلم حيث يم�سك القلم بالإمالة �إلى الأ�سفل عند البدء بالكتابة ،وكذلك�إلى اليمين والي�سار.
-تعر�ض عليهم نماذج من خط الرقعة ،لتعزيز فهمهم.

� 13أَ ْكت ُُب بِخَ ٍّط َج ٍ
ميل
تعر�ض على َّالطلبة لوحات جميلة بخط الرقعة.
ت�ص ّمم ورقة تحتوي على نماذج من خط الرقعة ،وتطلب �إليهم محاكاة النموذج.تك ّلف �أحد َّالطلبة بقراءة الجملة المكتوبة ،وتناق�شهم في معناها.
تحفز َّالطلبة لمحاكاة النموذج.
تك ّلفهم كتابة بقية النماذج ،وتتابعهم با�ستمرار.من المنا�سب �أن تعر�ض المع ِّلمة الأعمال الأكثر �إتقاناً وجم ًاال على جدار غرفة ال�صف.
-مالحظة :يمكن ا�ستثمار جمل الن�شاط في التدريب على الإمالء المنظور واالختباري.

تيب ا ْل ُج َم ِل ِمنْ
� 14أُعي ُد َت ْر َ

7-1

َِ أل َت َب َّينَ خُ ُط ِ
وات �إِعا َد ِة َت ْدوي ِر ا ْل َو َر ِق.

 ِّتو�ضح لهم �أن كل عمل يم ّر بخطوات مت�سل�سلة حتى يكتمل.
تقر�أ الجمل قراءة وا�ضحة ومع ّبرة ،ويردد َّالطلبة بعدها مرات متع ِّددة ،وتذكرهم بم�ضمون الدر�س.
تر�شدهم �إلى الجملة ا َّلتي ُيبد�أ بها الترتيب.تطلب من طالب اختيار الجملة ا َّلتي تليها ،وهكذا حتى ترتيب بقية الجمل.يقر�أ َّوتف�سر لهم المع ِّلمة الخطوات وتع ّرفهم بخطوات �إعادة تدوير الورق.
الطلبة الجمل مرتبةّ ،
 الحل.5 ،4 ،7 ،2 ،6 ،1 ،3 :104

السا ِ
س ُة
ا ْل َو ْح َد ُة َّ
د َ

عا َلمي ا ْلوا� ِس ُع
الأهداف العا َّمة

ي�ستمع �إلى ق�صة ما �أجمل الف�ضاء ويجيب عن الأ�سئلة.يتح َّدث ويع ّبر عن لوحات الع�صفور والأفعى.ن�ص عالم الحيوان ويجيب عن �أ�سئلة اال�ستيعاب.
يقر�أ ّيتب ِّين مفهوم التكيف و�أنواعه.يقر�أ ن�ص الألعاب الإلكترونية ويجيب عن �أ�سئلة اال�ستيعاب.يتب ِّين متى تكون الألعاب االلكترونية نعمة ومتى تكون نقمة.يحر�ص على ا�ستثمار الوقت بما يفيد.يتب ِّين �أنواع الحوا�سيب.يحفظ المحفوظات ويجيب عن �أ�سئلة اال�ستيعاب.يملأ الفراغ معتمداً على المعنى.يركب جم ًال معتمداً على المعنى.
يميز بين همزتي القطع والو�صل.ن�صاً ويجيب عن �أ�سئلته.
يقر�أ ّيتب ِّين عالمات الترقيم وا�ستخدامها.ال�سبب والنتيجة.
يميز بين َّيكتب جم ًال وفقرات بخط الرقعة.
يعيد ترتيب الجمل ويك ِّون ق�صة.يتعرف ال�صفة والمو�صوف.يميز بين ال�صفة والمو�صوف في الجمل.يتعرف الأعداد ،2 ،1 :و.9-3-ي�ستخدم الأعداد ا�ستخداماً �سليماً.

�آلية التنفيذ

ما �أجمل الف�ضاء

تُخبر المع ِّلمة طلبتها �أنهم �سي�ستمتعون بالق�صة ال�شائقة ا َّلتي �سي�ستمعون �إليها و�ستقر�أها عليهم.ته ّيئ َّالطلبة لال�ستماع الجيد بتذكيرهم ب�ضرورة االحترام واالنتباه ،والتَّركيز على ما ي�سمعونه ،والتزام
الهدوء.
تعر�ض عليهم �صورة غالف الق�صة ا َّلتي �ستقر�أها ،وتح ّدثهم قلي ًال عنه ،ثم توقع المجريات العا َّمة للق�صة.
تقر�أ لهم الق�صة ب�صوت وا�ضح وم�سموع ومع ّبر عن المعاني.تتوقف عن نقطة معينة في الق�صة ،وت�س�ألهم :ماذا تتوقعون �أن يحدث بعد ذلك؟.ال�س ّبورة ،وتقر�أها لهم ،لحفزهم على التفاعل مع
تلخّ �ص لهم الأفكار الرئي�سية في الق�صة وتد ّونها على َّالمادة المقروءة.
تتيح لهم وقتاً كافياً منا�سباً لطرح �أ�سئلتهم ،وا�ستف�ساراتهم عن معاني الكلمات ال�صعبة في الق�صة.بعد االنتهاء من القراءة واال�ستماع للق�صة تناق�شهم فيها ،وتتيح لهم المجال للتعبير عن ر�أيهم فيها.ت�ؤ ِّكد القيم الإيجاب ّية الواردة في الق�صة.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 ْق َر ُ�أ ُ َو�أَ�ضَ ُع

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

تذ ّكرهم المع ِّلمة بما ورد في الق�صة من �أفكار و�شخ�صيات و�أحداث وت�ستثمرها في ح ّل جمل التدريب.ال�س�ؤال وت�ساعد َّ
الطلبة في اختيار الإجابة ال�صحيحة.
تقر�أ الجملة الأ َّولى من ُّتك ّلف َّوطالب �آخر يختار الإجابة ال�صحيحة.
ال�س�ؤال،
ٌ
الطلبة بحل بقية الجمل ،بحيث يقر�أ طالب ُّ
تناق�شهم في الإجابة ال�صحيحة وتطلب تف�سيراً منهم ال�ستبعاد بقية الخيارات. ِّتو�ضح لهم �أ َّن و�ضع الدائرة يك ِّون حول الرمز (�أ ،ب ،ج) ولي�س حول العبارة �أو الكلمة.
تك ّلفهم بالح ِّل الكتابي ،وقراءة الإجابة ال�صحيحة ،وتُ�شرك �أكبر عدد ممكن من َّالطلبة.
ت�ستثمر الإجابات في التذكير ب�أحداث الق�صة.-الحل -1 :القمر والنجوم -2 .نافذة الغرفة -3 .الف�ضاء -4 .جميع ما ذكر -5 .جبال و�صخور.
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2

�أَ ْق َر ُ�أ َو�أَ�ضَ ُع ِ�إ�شا َر َة ✓ �أَ ْو ✗

يح�سن الطلبة اال�ستماع للق�صة ،ثم قراءة جمل الن�شاط واختيار الإجابة المنا�سبة بالتناوب بين الطلبة،�أحدهم يقر�أ والآخر يجيب.
وتوجهها وتع ّلق على االختيارات ال�صحيحة.
ت�صحح الإجابات ِّّ
المخ�ص�ص.
تتيح لهم ح ّل التدريب كتابياً بو�ضع الإ�شارة المنا�سبة في المكانَّ
تتابعهم با�ستمرار وتُعزّز المجيدين وت�ص ّوب الأخطاء.الحل :نعم ،ال ،نعم ،ال ،نعم ،ال ،نعم.3

ال َ ْ�س ِئلَ ِة
جيب َعنِ ْ أ
�أُ ُ

تو�ضح المع ِّلم َّ
 ِّللطلبة المطلوب من الأ�سئلة.
تعيد المع ِّلمة �سرد الق�صة على َّالطلبة وتطلب �إليهم االنتباه للإجابة من خالل القراءة.
تعيد طرح الأ�سئلة الثالثة تباعاً.تتلقى �إجابات َّوتوجهها نحو الإجابة ال�صحيحة.
الطلبة ِّ
المخ�ص�ص للكتابة ،ثم قراءة ما كتبوه مرات متع ِّددة ،مع �إ�شراك
تطلب �إليهم تدوين الإجابات في المكانَّ
�أكبر عدد ممكن من َّ
الطلبة.
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4

�أُ ِ
الح ُظ َو�أَ َت َح َّدثُ

ا ْل ُع ْ�صفو ُر َوالأَ ْفعى

ُي ْحكى �أَ َّن َر ُج ً
ال ِمنْ ُم ِح ِّبي ا ْل ُمغا َم َر ِة �أَنْهى
َج ْو َل َت ُه في الأَ ْد ِ
غالَ ،و َجلَ َ�س َي ْ�ستَري ُح َت ْح َت
جِ ْذ ِع �شَ َج َر ٍة�َ ،س ِم َع َ�ص ْوتًا َغري ًباَ ،ف َن َه َ
�ض
ال�ص ْو ِتَ ،و�إِذا
ِمنْ َمكا ِن ِه َي ْب َحثُ َعنْ َم ْ�ص َد ِر َّ
ِب ُع ْ�صفو َر ٍة �أَ ْعلى ال�شَّ َج َر ِة ا ْل ُمجا ِو َر ِة َت ْ�ص ُر ُخ
َو َك�أَنَّها َت ْ�ستَغيثُ َ ،و ِه َي ُت َر ْفر ُِف َف ْو َق ِف ِ
راخها
في ا ْل ُع ِّ�ش.
ا ْق َت َر َب ال َّر ُج ُل ِمنَ ال�شَّ َج َر ِة ِل َي َت َب َّينَ الأَ ْم َر،
َو�إِذا ِب َ�أ ْفعى َكبي َر ٍة َتز َْحفُ بِا ِّتجا ِه ا ْل ُع ِّ�ش َح ْيثُ
َت ْر ُق ُد ا ْل ِفراخَُ ،و ُد ِه َ�ش حينَ َر�أى ا ْل ُع ْ�صفو َر
الأَ َب َيطي ُر ُم ْب َت ِع ًدا َو َي ُ
جول َف ْو َق الأَ ْع�شابِ
َك�أَ َّن ُه َي ْب َحثُ َعنْ �شَ ْي ٍءُ ،ث َّم عا َد �إِلى ا ْل ُع ِّ�ش
َي ْح ِم ُل ُغ ْ�صنًا َ�صغي ًرا مو ِر ًقاَ ،و َي ْرمي ِه َف ْو َق
ا ْل ِفرا ِخ في ا ْل ُع ِّ�ش.

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.
وتوجه �أ�سئلة عليها ،ويجيب َّ
الطلبة.
تذ ِّكرهم بعنا�صر كل لوحة ِّتوجه َّ
الطلبة �إلى �أننا ك ّلما تح ّدثنا �أكثر �أ�صبحنا �أكثر طالقة في التَّعبير ع ّما ن�سمعه �أو نقر�أه.
 ِّتوزع َّالطلبة في مجموعات ،لتتح َّدث ُّ
كل مجموعة عن لوحة من اللوحات الأربع با�ستخدام مفردات عنا�صر
اللوحة ،والربط بينها لت�شكيل ق�صة مت�سل�سلة الأحداث.
تقر�أ ق�صة الع�صفور والأفعى ،وتحاور الطلبة في مدى توافق ما تو�صلوا �إليه من �أفكار مع �أحداث الق�صة،ثم ت�س�ألهم عن ر�أيهم فيها.
تطلب من ََّّ�ص.
الطلبة ا�ستنتاج الفكرة العا َّمة من الن ّ
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َو َ�صلَ ِت الأَ ْفعى �إِلى ا ْل ُع ِّ�شَ ،و ْا�س َت َع َّدتْ
ِل َت ْل َت ِه َم ا ْل ِفراخَ� ،إِ َّال �أَنَّها َت َو َّقف َْت َف ْج�أَةً،
َو�سا َر َع ْت بِا ْل َه َربِ َبعي ًداَ .عال َ�ص ْوتُ َز ْق َز َق ِة
ا ْل ِفرا ِخ َو�أُ ُّم ُه ْم َف َر ًحاَ ،و َت َق َّد َم ا ْل ُع ْ�صفو ُر الأَ ُب
َوا ْل َتق ََط ا ْلغ ُْ�صنَ ا َّلذي َو�ضَ َع ُهَ ،و َرما ُه َعلى
الأَ ْر ِ�ضَ ،فا ْل َتق ََط ُه ال َّر ُج ُل َو ْاح َتف ََظ ِب ِه.
َع َر َ
�ض ال َّر ُج ُل ا ْلغ ُْ�صنَ َعلى َ�صديقٍ َل ُه َي ْع َم ُل
راتَ ،و َت َب َّينَ �أَ َّن ُه ِلن ٍ
في �أَ َح ِد ا ْل ُمخْ َت َب ِ
َبات
َي ْحتَوي َموا َّد ُ�س ِّم َّية قا ِتلَ ٍة ِللأَفاعي َت ُ
خاف
ُر�ؤْ َي َت ُه َو َت ْر َت ِع ُد ِمنْ را ِئ َح ِت ِه َو َت ْه ُر ُب ِمنْ
ُمال َم َ�س ِت ِهَ ،فما �أَ ْع َظ َم ُق ْد َر َة ا ِ
هلل َك ْيفَ َم َن َح
ا ْل ُع ْ�صفو َر ا ْل َم ْع ِر َف َة َوال�شَّ جا َع َة َوالأُ ُب َّو َة.
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س َْ
األ َّو ُل
َّ
الد ْر ُ
1

عا َل ُم ا ْل َح َي ِ
وان

�أَ ْق َر ُ أ�

َّ�ص ،وت�س�ألهم عن
تك ّلف المع ِّلمة طلبتها النظر �إلى ال�صورة المرافقة للن ّمحتوياتها.
ال�س ّبورة.
تربط ما بين ال�صورة وعنوان ال َّدر�س ،وتد ّون العنوان على َّ َِّّ�ص�:أرجائها ،بيئة
تو�ضح لهم المفردات والتَّراكيب ال�صعبة الواردة في الن ّ
حارة وبيئة باردة ،خ�صائ�ص ،التكيف ،البرمائيات ،التمويه.
تحفزهم للحديث عن الحيوانات ا َّلتي تتوافر في بيئتهم.َّ�ص �إلى وحدات قرائ ّية وتقر�أها قراءة مع ّبرة تراعي فيها نبرات ال�صوت.
تجزّئ الن ّالطلبة فرد ّياً قراءة محاكاة حتى يتقن َّ
قراءة َّالطلبة القراءة ب�شكل �صحيح.
تو�ضح لهم الأفكار ال َّرئي�سة ا َّلتي ت�ض ّمنها ال َّدر�س ،وتقر�أها لتعزيزها في �أذهان َّ
 ِّالطلبة.
توجيه بع�ض الأ�سئلة على كل فقرة لتنمية اال�ستيعاب. -توجه ََّّ�ص لمزيد من الإتقان.
الطلبة لقراءة وحدات من الن ّ
َّ�ص.
 -ت�ؤ ّكد القيم الإيجاب ّية 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 التَّعبير �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 ِّتك ّلفهم قراءة �إجاباتهم ا َّلتي كتبوها.110

3

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

تذ ِّكرهم المع ِّلمة بالكلمات ا َّلتي تعلموها �سابقاً ،وت�ساعدهم في قراءتها.تف�سر معنى الكلمات والمعنى ّ
الدال عليها ،وتح ِّدثهم عن تك ّيف بع�ض الحيوانات مع البيئة.
 ّتب ِّين لهم العالقة بين معنى الكلمة والجملة.وتوجههم نحو النطق ال�صحيح لها.
ت�ساعدهم في قراءة الجمل قراءة �صحيحةِّ ،تحفزهم لحل الجملة الأ َّولىِّ ،وتو�ضح لهم ما تت�ضمنه من �صور التكيف ،وتحاورهم في ال�سبب والنتيجة
في كل منها.
تك ّلفهم ح ّل بقية الجمل �شفو ّياً وكتابياً ،وتتابعهم با�ستمرار.تقر�أ الجمل بعد ح ّلها ويقر�أ َّالطلبة بعدها.
الحل -1 :تجولت..لتتع ّرف -2 .تك ّيف..لي�صبر -3 .تم ّيزت..لت�أكل -4 .تل ّونت..لتختفي.4

�أُ َر ِّك ُب ُج َم ًل َو�أَ ْق َر�أُ

توجه المع ِّلمة َّ
الطلبة لقراءة الجمل والتَّراكيب
 َِّجناحا ا ْل ُع ْ�صفو ِر
وت�ساعدهم في قراءتها.
�أَ ْع�ضا ِء ال َْح َر َك ِة.
ِ
ِ
ر
َّ�س
ن
ال
ر
ْقا
ن
م
ُ
ْ
َت َك ُّيفٌ في
تلفت انتباههم لتت ّبع ال�سهم عند ال�شروع فيال�س َم َك ِة
خَ يا�شي ُم َّ
َن ْو ِع ا ْل ِغذا ِء.
تركيب الجملة.
الد ِّب
َف ْر ُو ُّ
�أَ ْع�ضا ِء ال َّت َنف ُِّ�س.
 ُّتحل التركيب الأ َّول :جناحا الع�صفور تك ّيف في
 1جناحا الع�صفور تك ّيف في �أع�ضاء الحركة.
�أع�ضاء الحركة.
تلفت انتباههم �إلى مالحظة الجزء الذي ي�ساعد  2منقار الن�سر تكيف في نوع الغذاء. 3خيا�شيم ال�سمكة تكيف في �أع�ضاء التنف�س.
الحيوان على التكيف.
 4فرو الدب تكيف في غطاء الج�سم.
تن ّبههم �إلى االلتفات �إلى العالقة ال�صحيحة بينالكلمات والتَّراكيب عند تركيب الجملة.
تك ِّلفهم تركيب بقية الجمل.المخ�ص�ص.
يكتبون الجمل بعد تركيبها في الفراغَّ
الطلبة الجمل بعد تركيبها وكتابتها ،وتحر�ص المع ِّلمة على �إ�شراك �أكبر عدد ممكن من َّ
يقر�أ َّالطلبة.
ت�ستثمر الجمل بعد تركيبها في بيان مفهوم التكيف و�أنواعه.ِغطا ِء الْجِ ْ�سمِ .
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5

وان �أَما َم َن ْو ِع ال َّت َك ُّي ِف ا َّلذي ُي ِ
�أَ ْق َر ُ�أ َو�أَ ْكت ُُب ْا�س َم ا ْل َح َي ِ
نا�س ُب ُه

تعر�ض المع ِّلمة �صوراً للحيوانات الواردة في هذا التدريب وتطلب منهم ت�سميتها.تقر�أ الجمل قراءة مع ّبرة ،وتلفت نظر َّالطلبة �إلى الكلمات المع ِّبرة عن الجزء الذي ي�ساعد الحيوان على
التكيف.
 ِّتو�ضح لهم الفرق بين هذه الأجزاء بالن�سبة لكل حيوان.
وتوجههم.
تك ّلفهم حل الجمل �شفو ّياً ثم كتابياً ،وتتابعهم با�ستمرار ِّ-الحل -1:ال�سمكة -2 .الفيل -3 .الديك -4 .البطة -5 .البطريق -6 .الجمل -7 .الحرباء -8 .ال�ضفدع.

6

�أَ ْب َحثُ َو َ�أ ْكت ُُب َك ْيفَ َت َك َّيف َِت ا ْل َح َيواناتُ التّا ِل َي ُة ِلل َع ْي ِ�ش في بي َئ ِتها؟

تتيح لهم المع ِّلمة الحديث عن تك ّيف الديك ،وال�ضفدع ،والحرباء ،تمريناً لهم على التَّعبير عن �أنف�سهمبلغة ف�صيحة.
تحاورهم في الأماكن والبيئات ا َّلتي يعي�ش فيها الدب القطبي والجمل.تلفت انتباههم �إلى التَّعبير بجمل ق�صيرة ي�ستخدمون فيها بع�ض مفردات ال َّدر�س.تك ّلف َّالطلبة المتميزين قراءة ما كتبوه عن تك ّيف هذين الحيوانين.
تدعوهم لمالحظة الفرق بين �إجاباتهم.توجههم نحو مقارنة �إجاباتهم بما ورد في ال َّدر�س ،وتعديل �إجاباتهم.
 ِّ الحل :الدب :لونه �أبي�ض بلون الثلج للتمويه ،مغطى بالفرو ال�سميك يحميه من البرد. الجمل :خفه عري�ض كي ال يغو�ص في الرمل ،فمه م�شقوف لي�أكل الأ�شواك وال�ص ّبار ،له �سنام يخزن فيهالدهون ليتحما الجوع والعط�ش ،جلده عليه وبر يقيه الحر ال�شديد.
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ال�صفة والمو�صوف

ال�ص َف ُة َوا ْل َم ْو ُ
�صوف
ِّ
ِ
ِ
ال�ص َف ُة ْا�س ٌم ُي َب ِّينُ �ص َف ًة في ا�سمٍ َق ْبلَ ُه ُي َ�س ّمى
ِّ
و�صوفِ ،مثْل :جا َء ّ
َ
الطا ِل ُب ا ْل ُم َهذ َُّب.
ا ْل َم
ّ
الطا ِل ُبَ :م ْو ٌ
�صوف.
ا ْل ُم َهذ َُّب�ِ :ص َف ٌة.

تو�ضح المع ِّلمة َّ
 ِّللطلبة �أن ال�صفة والمو�صوف
العربية.
من �أ�ساليب اللغة
ّ
تب ِّين لهم �أن ال�صفة تح ِّدد ماه ّية َّال�شيء
المو�صوف ِ
بد ّق ٍة متناهي ٍة وتك�شف عن �أه ّم ميز ٍة
فيه.
ال�س ّبورة مجموعة من الأمثلة ،منها:
تد ِّون على َّهذا ٌ
طفل يتي ٌم.
تب ِّين لهم �أن كلمة (يتيم) هي �صفة للطفل.فيتيم �صفة والطفل مو�صوف.
تلفت انتباههم �إلى الحركة المالزمة لكلمتي:طفل ويتيم ،وتب ِّين لهم �أن ال�صفة تتبع
المو�صوف في الإعراب
من خالل مزيد من الأمثلة تب ِّين لهم �أن ال�صفةتتبع المو�صوف في عنا�صر �أخرى :التنكير
والتعريف ،والعدد ،والتذكير والت�أنيث.
7

�أَ ْق َر ُ�أ َو�أَ ْر ُ�س ُم

ال�ص َف ُة تُطابِقُ ا ْل َم ْو َ
�صوف ُمطا َب َق ًة تا َّم ًة في:
ِّ
ِ
 .1الإ ِْعرابِ  :ال َّر ْف ِع :هذا طف ٌْل َيتي ٌم.
الن َّْ�صبِ َ :ر�أَ ْيتُ ِطف ًْل َيتي ًما.
ال َْج ِّرَ :م َر ْرتُ ب ِِطفْلٍ َيتيمٍ .
 .2ال َّتنْكي ِر َوال َّت ْع ِ
ريف:
ال َّتنْكيرَ :ر ُج ٌل َكري ٌم ُي ْح ِ�سنُ �إِلى ا ْل ُفقَرا ِء.
ال َّت ْعريف :ال َّر ُج ُل ا ْلكَري ُم ُي ْح ِ�سنُ �إِلى ا ْل ُفقَرا ِء.
 .3ا ْل َع َد ِد:
ِ
ٌ
هذا طفْل َيتي ٌم.
الإِ ْفراد		:
َ
ِ
َر�أ ْيتُ ط ْفلَ ْينِ َيتي َم ْينِ .
ال َّت ْث ِن َية		:
َ
َ
َم َر ْرتُ ِب�أطْ فالٍ �أ ْيتا َم.
		
ال َْج ْمع:
 .4ال َّتذْكي ِر َوال َّت�أْ ِ
نيث:
ال َّتذْكير :هذا ِطف ٌْل َيتي ٌم.
ال َّت�أْنيثِ :
هذ ِه ِط ْفلَ ٌة َيتي َم ٌة.

َعلى ا ْل َم ْو ِ
�صوف

ال�ص َف ِة َو
َعلى ِّ

هذا َج َم ٌل َ�صبو ٌر.

�شا َه ْدتُ ن َْ�س َر ْينِ َكبي َر ْينِ .

ت�ساعد المع ِّلمة طلبتها في قراءة الجمل.تركز حوارها مع َّال�صغي َرتانِ في ا ْل َح ْو ِ�ض.
 3هاتانِ َفرا�شَ تانِ ُملَ َّونَتانِ .
الطلبة على ال�صفة ب�صيغة
ال�س َمكَتانِ َّ
 4ت َْ�س َب ُح َّ
المفرد والمثنى.
تحفزهم على تعيين ال�صفة في كل جملة ،وتحاورهم فيها.تكلف طلبة �آخرين على تعيين المو�صوف.تب ِّين لهم العالقة بين ال�صفة والمو�صوف من حيث التذكير والت�أنيث ،والإفراد والتثنية.وتوجهها.
تتابع حلولهم ِّ1

113

2

8

ال�ص َف َة َوا ْل َم ْو َ
�صوف
�أَ ْق َر ُ�أ َو�أَ ْكت ُُب ِّ

تقر�أ المع ِّلمة الجمل ويقر�أ َّالطلبة بعدها مرات متع ِّددة.
 ِّتو�ضح لهم المطلوب من التدريب.
تذ ِّكرهم بداللة ال�صفة والمو�صوف والعالقة بينهما.تك ّلفهم بتبيان ال�صفات �شفو ّياً ثم كتابياً ،وتتابعهم با�ستمرار.تلفت انتباههم �إلى مالحظة الوجه الإعرابي لكل من ال�صفة والمو�صوف وتعليل �إجاباتهم.الحل -2:ال�صفة :المتميزين ،والمو�صوف :المعلمين. -3ال�صفة :الن�شيطات ،والمو�صوف :النمالت -4 - .ال�صفة :ماهر ،والمو�صوف� :سباح. -5ال�صفة :المجتهد ،والمو�صوف :الطالب -6 - .ال�صفة :كبيرين ،والمو�صوف :فيلمين.9

�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 َّ

تذ ِّكرهم المع ِّلمة بال�صفة والمو�صوف والعالقة بينهما.تقر�أ التَّراكيب الواردة في كل م�ستطيل ،ويقر�أ َّالطلبة المميزون بعدها.
تتيح لهم ت�أمل التَّراكيب الموجودة في كل م�ستطيل.تحفّزهم على ذكر ال�صفة والمو�صوف المختلفين مع تعليل اختياراتهم ،من جهة التذكير والت�أنيث،والتنكير والتعريف ،والإفراد والتثنية والجمع.
وتوجه �إجاباتهم نحو الإجابة ال�صحيحة.
تتابعهم با�ستمرار ِّالحل� -1 :سمكة ملونة :تدل على المفرد والباقي المثنى. -2الربيع الجميل :فيها ال التعريف والباقي ال يوجد فيها. -3-الح�صانان �سريعان :الكلمة الثانية ال يوجد فيها ال التعريف.

� 10أَ ْق َر ُ�أ َو�أَ ْكت ُُب في ا ْل َج ْد َو ِل َك ِل ٍ
مات َت ْنتَهي بِـ
َّ�ص قراءة مع ّبرة ومبرزة �صوت التاء المربوطة والهاء في �آخر الكلمات.
تقر�أ المعلِّمة الن ّيقر�أ َّالطلبة المتميزون قراءة محاكاة.
تذ ِّكرهم بكل من الهاء المربوطة والتاء المربوطة من حيث ال�صوت وال�شكل.تحفزهم ال�ستخراج الكلمات ا َّلتي تنتهي بالهاء المربوطة ،ثم قراءتها منفردة ،وبالطريقة نف�سها تذكرهمبالتاء المربوطة.
تدعوهم لمالحظة الفرق في ال�شكل وال�صوت.114

تك ّلفهم بالح ِّل الكتابي وتتابعهم با�ستمرار.َّ�ص ويقر�أ بعدها َّ
الطلبة.
تعديد المع ِّلمة قراء الن ّالتاء المربوطة :ب�سرعة ،كبيرة ،خ�صلة ،العري�ضة.-حرف الهاء� :أنفه ،يده ،ر�ؤيته ،قدمه ،تثبته.

� 11أَ ْق َر ُ�أ َو�أَ ْكت ُُب َك ِل ٍ
مات في ا ْل َج ْد َو ِل فيها
تذ ِّكرهم بما �سبق لهم تع ُّلمه عن همزتي القطع والو�صل. ِّتو�ضح لهم طريقة التفريق بينهما في ال�شكل وال�صوت.
تقر�أ الجمل وتطلب منهم االنتباه والتَّركيز فيما ي�سمعون.تك ّلفهم القراءة بعدها والتميز �صوتياً بين همزتي الو�صل والقطع.تحفزهم على حل الجمل وفق معطيات الجدول �شفو ّياً ثم كتابياً.وتوجههم.
تتابعهم با�ستمرار ِّالحل :همزة قطع� :أنت� ،أهال� ،أ�شكرك� ،أكثر. -همزة و�صل :اخف�ض ،افتح ،ا�شكر ،ا�شرب.

جيب َعنِ الأَ ْ�س ِئلَ ِة
� 12أَ ْق َر ُ�أ الن َّ
َّ�ص َو ُ�أ ُ
َّ�ص قراءة ب�صوت مع ّبر
تقر�أ المع ِّلمة الن ّوم�سموع ،ويقر�أ َّ
الطلبة بعدها فرد ّياً.
تحاورهم في معنى التك ّيف ،وتبرز لهم كيفيةتك ّيف الثعلب.
 َِّّ�ص ي�شتمل على عدد من
تو�ضح لهم �أن الن ّ
الجمل المترابطة.
تب ِّين لهم انه بالإمكان ا�ستخراج مجموعة منالأنماط اللغو َّية من الجمل.
تر�شدهم �إلى كيفية تنفيذ المطلوب بعدا�ستيعابهم لكلمات ال َّدر�س وجمله.
ت�ساعدهم في ا�ستخراج المطلوب خطوة خطوةحتى االنتهاء من الإجابة عن الأ�سئلة.
-تحر�ص �أن تكون �إجاباتهم �شفوية ثم كتابية.

1

ماذا َي ْف َع ُل ال َّث ْعلَ ُب ِعنْدما َي ْ�ستَري ُح؟
يلف ذيله حول نف�سه.

2

َّ�ص َك ِل ٍ
مات:
ا ْكت ُْب ِمنَ الن ِّ
َت َدلُّ َعلى ِ�ص َف ٍة:

●

●

●

●

●

●

●

�سميك

َت ُدلُّ َعلى َم ْو ٍ
�صوف:
َت ُدلُّ َعلى ِف ْعلٍ :

فرو

الحيوانات

يتغير

يتغذى

ت َْحتَوي ال �شَ ْم ِ�س َّية:

الثعلب

ال�شتاء

ت َْحتَوي ال َق َم ِر َّية:
ت َْحتَوي هاء ُمت ََط ِّر َفة:

القطبي

البرد

يحميه

ي�ساعده

ت َْحتَوي َه ْمزَة ُمت ََط ِّر َفة:

مملوء

ال�شتاء
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عالمات الترقيم

َعالماتُ ال َّت ْرقيمِ
َ
ِ
ِ
ِ
ْ
لِ
�ضيح ا ْل َم ْعنى ِللْقارِئِ
َ
َ
ِ
و
ت
ل
م
ج
ل
ا
و
�
أ
مات
ل
ك
ُرمو ٌز تو�ضَ ُع َب ْينَ ا ْل
ُ َ ْ ِ
ال ُّنق َْطة ( :).تو�ضَ ُع في ِنها َي ِة ا ْل ُج ْملَ ِة التّا َّم ِة ا ْل َم ْعنى.
ا ْل ِ
فا�صلَة (َ :)،ت ُدلُّ َعلى َو ْق ٍف َق�صيرٍ ِل َت ْميي ِز �أَ ْجزا ِء ا ْلكَالمِ.
تان ( :):تو�ضَ ِ
تان ال َّر�أْ ِ�س َّي ِ
ال ُّنق َْط ِ
عان َب ْع َد ِف ْعلِ ا ْل َق ْولِ .

ن�صاً (تختار من ق�ص�ص
تجهز المع ِّلمة ّاال�ستماع والمحادثة) ي�شتمل على عالمات
الترقيم :النقطة ،والفا�صلة ،والنقطتان
اال�س ِتفْها ِم (؟) :تو�ضَ ُع في ِنها َي ِة ا ْل ُج ْملَ ِة ا ْل ُم ْ�س َت ْفهَمِ
َعال َم ُة ْ
الر�أ�سيتان،وعالمة اال�ستفهام ،وعالمة
بِها َعنْ �شَ ْي ٍء ما.
التعجب.
َعال َم ُة ال َّت َع ُّجبِ (!) :تو�ضَ ُع ِلل َّت ْعبي ِر َعنِ ال َّت َع ُّجبِ َوال َّد ْه�شَ ِة.
َّ�ص ويردد َّ
الطلبة بعدها
تقر�أ المع ِّلمة الن ّفرد ّياً.
َّ�ص ي�شتمل على عالمات وت�شير �إليها ،ت�سمى عالمات الترقيم.
تب ِّين لهم �أن الن ّ َِّّ�ص.
تو�ضح لهم �أن كل عالمة من هذه العالمات ت�ساعدنا في فهم ما نقر�أ ونكتب ،ولي�ست زائدة في الن ّ
تب ِّين لهم �أن كل عالمة من هذه العالمات تو�ضع بين الجمل ونهاياتها وفق قانون لغوي.ت�س ّمي لهم م�سميات هذه العالمات. ِّتو�ضح لهم الأماكن ا َّلتي تو�ضع فيها هذه العالمات.

الح ُظ َع ِ
� 13أَ ْق َر ُ�أ َو�أُ ِ
قيم ا ْل ُملَ َّو َن َة
المات ال َّت ْر ِ
تقر�أ المع ِّلمة الجمل ويقر�أ بعدها َّالطلبة فرد ّياً.
تطلب منهم مالحظة عالمات الترقيم في الجمل ،وت�سميتها.تحفزهم على تف�سير مجيء هذه العالمات.تحر�ص على �أن ُيبرز َّالطلبة التَّعبير ال�صوتي في �أثناء القراءة.
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14

�أُ َك ِّونُ ُج ْملَ ًة َو�أَ�ضَ ُع ؟

15

�أُ َك ِّونُ ُج ْملَ ًة َو�أَ�ضَ ُع !

تقر�أ المع ِّلمة جمل التدريبين غير مرتبة ،ويقر�أ َّالطلبة بعدها فرد ّياً.
معنى مفيداً.
ت�ساعدهم في ترتيب الجملتين لتعطيا ًتلفت انتباههم �إلى مو�ضع العالمتين ،وتطلب منهم تف�سيراً لذلك.يقر�أ َّالتعجب.
الطلبة الجملتين مرتبتين ومبرزين �صوت اال�ستفهام و�صوت ّ
الحل :لماذا يحاول المتطوعون حماية الحيوانات؟ ما �أ�سعدنا ونحن ن�ساعد ال�ضعفاء!16

راع ًيا َع ِ
�أَ ْق��� َر�أُ َو�أُ َك��� ِّونُ ُج َم ًل ُم ِ
قيم  . ،؟ !
المات ال َّت ْر ِ

تذ ِّكر المع ِّلمة طلبتها بكلمات تعلموها �سابقاً. ِّتو�ضح لهم �أن ب�إمكانهم تكوين عدد مختلف من الجمل من هذه الكلمات.
توجههم �إلى تكوين الجمل تباعاً واحتمال تكرار بع�ض الألفاظ في الجمل الأخرى.
 ِّت�ساعدهم في تكوين الجمل مع التَّركيز على عالمات الترقيم المنا�سبة.يقر�أ َّالطلبة الجمل مع �إبراز التَّعبير عن المعنى من خالل عالمات الترقيم.
الحل -1 :هل زرت حديقة الحيوانات؟  -2ما �أطول عنق الزرافة؟ -3-قال ر�ؤوف :ما �أ�ضخم الفيل!  -4هل �شاهدت الفيل والزرافة؟
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س ّ
الثاني
َّ
الد ْر ُ
1

عاب الإِ ِل ْكتْرو ِن َّي ُة
الأَ ْل ُ

�أَ ْق َر ُ أ�

َّ�ص ،وت�س�ألهم
تك ّلف المع ِّلمة طلبتها النظر �إلى ال�صورة المرافقة للن ّعن محتوياتها.
ال�س ّبورة.
تربط ما بين ال�صورة وعنوان ال َّدر�س ،وتد ّون العنوان على َّ َِّّ�ص :حا�سوب،
تو�ضح لهم المفردات والتَّراكيب ال�صعبة الواردة في الن ّ
نقمة ،تتعار�ض ،ا�ستخدامها،االلتزام بالتعليمات ،التخطيط ،التفكير
ّ
ال�سمنة.
المنظم ،العدوانيةُّ ،
تحفزهم للحديث عن الألعاب الإلكترونية ا َّلتي يمار�سونها والوقتالذي يم�ضونه في ممار�ستها.
َّ�ص �إلى وحدات قرائ ّية وتقر�أها قراءة مع ّبرة تراعي فيها نبرات ال�صوت.
تجزّئ الن ّالطلبة فرد ّياً قراءة محاكاة حتى يتقن َّ
قراءة َّالطلبة القراءة ب�شكل �صحيح.
تو�ضح لهم الأفكار ال َّرئي�سة ا َّلتي ت�ض ّمنها ال َّدر�س؛ لتعزيزها في �أذهان َّ
 ِّالطلبة.
توجيه بع�ض الأ�سئلة على كل فقرة لتنمية اال�ستيعاب. -توجه ََّّ�ص لمزيد من الإتقان.
الطلبة لقراءة وحدات من الن ّ
َّ�ص.
 -ت�ؤ ّكد القيم الإيجاب ّية الواردة في الن ّ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 التَّعبير �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 ِّتك ّلفهم قراءة �إجاباتهم ا َّلتي كتبوها.118

1
3

ال�ص َو ُر التَّا ِل َي ُة
�أَ ْق َر ُ�أ َو�أَ ْكت ُُب ما َت ُد ُّل َعلَ ْي ِه ُّ

ت�صطحب المع ِّلمة طلبتها �إلى غرفةالحا�سوب في المن�ش�أة التعليمية ،وتعرفهم
ب�أنواعها وا�ستخداماتها.
تتيح لهم وقتاً كافياً لمالحظة ال�صوروالتع ّرف �إليها وت�سميتها.
تربط بين ما يذكرونه من �أنواع الحوا�سيبوم�سمياتها.
يكتب الم�س ّميات تحت كل �صورة ويقر�أونها.1
4

حا�سوب َل ْوحي
ٌ
حا�سوب َم ْحمول
ٌ

حا�سوب َم ْكتَبي
ٌ

حا�سوب َل ْوحي
ٌ

ها ِتفٌ َنقّال

حا�سوب َم ْحمول
ٌ
حا�سوب َم ْكتَبي
ٌ
ها ِتفٌ َنقّال

�أَ ْق َر ُ�أ َو�أُ َر ِّك ُب ُج َم ًل

توجه المع ِّلمة َّ
الطلبة لقراءة جمل تع ّلموها
 ِّ�سابقاً.
تلفت انتباههم لتت ّبع ال�سهم عند ال�شروع فيتركيب الجملة.
 ُّتحل التركيب الأ َّول :ا�ستمتعت باللعب ولم �أ�شعر
بمرور الوقت.
 ِّتو�ضح لهم العالقة بين �أجزاء الجملة وطريقة
تركيب جملة ذات معنى.
تف�سر لهم العالقة بين كل جزء من التركيب.
 ّتك ّلف َّالطلبة قراءة التركيب مع مراعاة الحركات.
ير ِّكب َّالطلبة الجمل ويقر�أونها فرد ّياً وجماع ّياً.
يكتبون الجمل بعد تركيبها.توجه المع ِّلمة طلبتها نحو القيم الإيجاب ّية.
ِّ -

ْا�س َت ْم َت ْعتُ بِال َّل ِعبِ
�أَ َك ْلتُ َو َ�أنا �أَ ْل َع ُب

بِال�شَّ َب ِع.
َو َل ْم �أَ�شْ ُع ْر

�أَ ْم َ�ض ْيتُ ا ْل َو ْقتَ بِال َّل ِعبِ
1
2
3
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ا�ستمتعت باللعب ،ولم �أ�شعر بمرور الوقت.
�أكلت و�أنا �ألعب ،ولم �أ�شعر بال�شبع.
�أم�ضيت الوقت باللعب ،ولم �أ�شعر بالجوع.

ِب ُمرو ِر ا ْل َو ْق ِت.
بِا ْلجو ِع.

5

ِال�س َببِ ا َّلذي ُي�ؤَ ّدي �إِلى النَّتا ِئ ِج التّا ِل َي ِة
�أَ ْق َر ُ�أ َو�أَ ْم َ أ
ل ُ ا ْلفَرا َغ ب َّ

تقر�أ المع ِّلمة الجمل وتُ�شرك �أكبر عدد من َّالطلبة في القراءة.
تحاورهم في الألعاب المفيدة والألعاب ال�ضارة. ِّتو�ضح لهم القيم ال�سلبية والإيجاب ّية ا َّلتي تت�ضمنها الجمل.
ت�ساعدهم في الربط بين ال�سبب والنتيجة من خالل تحويل الجملة �إلى �صيغة اال�ستفهام.تب ِّين لهم كيفية الربط بين ال�سبب والنتيجة في الجملة الأ َّولى.تك ّلفهم العمل على ح ّل الجمل الأخرى ،وقراءتها وتف�سير العالقة بين ال�سبب والنتيجة.الحل� -1 :ألعاب العنف -2 .الألعاب التعليمية� -3 .ألعاب الم�شاركة -4 .الألعاب الفردية.6

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

تقر�أ المع ِّلمة الكلمات والجمل ،وير ِّدد َّالطلبة بعدها.
تب ِّين لهم العالقة بين معنى الكلمة والجملة.وتوجههم نحو النطق ال�صحيح لها.
ت�ساعدهم في قراءة الجمل قراءة �صحيحةِّ ، ُّوتف�سر لهم معناها.
تحل الجملة الأ َّولى( :الألعاب الإلكترونية التعليمية ّ
ت�شجع الحلول الإبداعية)ّ ،
(ت�شجع) بمعنى الجملة.
تف�سر لهم عالقة كلمة
ّ
 ّتك ّلفهم ح ّل بقية الجمل �شفو ّياً وكتابياً ،وتتابعهم با�ستمرار.تقر�أ الجمل بعد ح ّلها ويقر�أ َّالطلبة بعدها ،مع مالحظة القيم ا َّلتي تت�ضمنها.
-الحل -2 :ت�ض ّر -3 .ت�ؤدي ...ابتعاد� -4 .أح�سنّا� ...أ�س�أنا.
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الأَ ْعدا ُد

الأعداد

تدون المع ِّلمة المثال التالي :كوب واحد،ال�س ّبورة.
كوبان اثنان ،على َّ
تو�ضح َّ
للطلبة �أن كلمة (واحد) ُّ
 ِّتدل على
رقم ح�سابي ( )1يحدد ك ّم الأ�شياء ا َّلتي
نع ّدها ونح�صيها.
تب ِّين لهم �أن الجملة ا َّلتي ت�شتمل على عدديك ِّون فيها �شيء معدود ،وهي الأ�شياء ا َّلتي
يحدد العدد مقدارها.
من خالل المثال تب ِّين َّللطلبة عالمات
التذكير والت�أنيث في ٍّ
كل من العدد
والمعدود.
تف�سر لهم العالقة بين العد والمعدود من
 ّحيث التذكير والت�أنيث.
 ِّتو�ضح لهم تذكير العددين  ،2،1وت�أنيثهما
مع المعدود.
تب ِّين لهم كيفية تذكير الأعداد ()9-3وت�أنيثهما وجمع المعدود.
1
7

ا ْل َع َد ُدَ :ر َق ٌم ِح�ساب ٌِّي ُي َح ِّد ُد َك َّم الأَ�شْ يا ِء الَّتي َن ُع ُّدها.
ا ْل َم ْعدو ُد� :أَ�شْ يا ٌء ُي َح ِّد ُد ا ْل َع َد ُد ِمقْدا َرها.
ْ
ِ
المات ال َّت�أ ِ
نيث.
ا ْل َع َد ُد ا ْل ُم َذ َّك ُر َيكونُ خا ِل ًيا ِم ْن َع
َ
ِ
واحد ،اثْنان ،ثَالث� ،أ ْر َبع ،خَ َم ْ�س،
َع�شَ ر
ِت ْ�سع،
ثَمان،
َ�س ْبع،
ِ�س ّت،
ِ
المات ال َّت�أْنيثِ
ِ
ا ْل َع َد ُد ا ْل ُم�ؤَنَّثُ َيكونُ فيه �إ ِْحدى َع
ِ
واح َدة ،ا ْثنَتان ،ثَالثَة� ،أَ ْر َب َعة،
�إ ِْحدى،
خَ ْم َ�سة�ِ ،ستَّة�َ ،س ْب َعة ،ثَما ِن َيةِ ،ت ْ�س َعةَ ،ع�شَ َرة.
�أَكْواب ُم ْف َر ُدها كوب.
ا ْل َم ْعدو ُد ا ْل ُم َذ َّك ُر ُم ْف َر ُد ُه ُم َذ َّك ٌر
َم ِ
العق ُم ْف َر ُدها ِم ْل َعقَة.
ا ْل َم ْعدو ُد ا ْل ُم�ؤَنَّثُ ُم ْف َر ُد ُه ُم�ؤَنَّثٌ

دان  1و ُ 2يطاب ِ
٭ ا ْل َع َد ِ
ِقان ا ْل َم ْعدو َد
ِ
كوبان اث ِ
ِ
ْنان.
َتذْكي ًرا :كوب واحد
َت�أْنيثًاِ :م ْل َعقَة ِ
َتان ا ْثن ِ
ِم ْل َعق ِ
َتان.
واح َدة،
٭ الأَ ْعدا ُد � 3إِلى  9تُخا ِلفُ ا ْل َم ْعدو َد دا ِئ ًما
�شَ ر َِب َر� ٌ
ؤوف َثال َث َة �أَكْوابِ َع�صيرٍ.
َم ْعدو ٌد ُم ْف َر ُد ُه
َع َد ٌد ُم�ؤَنَّثٌ
ُم َذ َّك ٌر كوب
َق َر�أَتْ را ِئ َد ُة �أَ ْر َب َع ِق َ�ص ٍ�ص.
َع َد ٌد ُم َذ َّك ٌر
		
َم ْعدو ٌد ُم ْف َر ُد ُه
ُم�ؤَنَّثٌ ِق َّ�صة
٭ ا ْل َم ْعدو ُد َي�أْتي دا ِئ ًما َج ْم ًعا َب ْع َد الأَ ْعدا ِد � 3إلى .10
خَ ْم َ�س ُة ُط ّلبٍ َوخَ ْم ُ�س طا ِل ٍ
بات.

ال�صو َر َة َو َ�أ ْكت ُُب ا ْل َع َد َد َوا ْل َم ْعدو َد َكما في ا ْل ِم ِ
َ�أُ ْق َر ُِ�أ
ثال
الح ُظ ّ

 ِّتو�ضح المع ِّلمة لطلبتها طرقة التَّعبير عن ال�صورة المثال وفق قواعد العدد والمعدود.
تتيح لهم ت� ُّأمل ال�صور ومعرفة محتوياتها. ِّتو�ضح لهم ما الذي �سوف يع ّدونه في ال�صورة.
ت�ساعدهم في التمييز بين العدد والمعدود.تكلف �أحد َّالطلبة المتميزين بحل ما تع ّبر عنه ال�صورة الثانية.
تحفز بقية َّالطلبة للتعبير عن بقية ال�صور وفق قواعد العدد والمعدود.
المخ�ص�ص.
تك ّلفهم كتابة العدد والمعدود في المكانَّ
تحفزهم لقراءة �إجاباتهم.الحل �أ�سدان اثنان ،ثالثة دبب ٌة  ،خم�سة ثعالب ،ثماني �سمكات ،ع�صفور واحد� ،أربعة �سناجب� ،ست دجاجات،�سبعة فئران ،ع�شر فرا�شات.
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1
8

�أَ ْق َر ُ�أ َو�أُ ِ
الح ُظ َج ْد َو َل الأَ ْعدا ِد ِمنْ

تك ّلف �أحد َّالطلبة بقراءة الأعداد
الرقمية من .10-1
تلفت انتباههم �إلى المثال وتحويلالعدد الرقمي �إلى عدد كتابي.
تذ ِّكرهم بالعالقة بين العددوالمعدود من حيث التذكير والت�أنيث.
تحفزهم على الحل وتتابعهموتوجههم.
با�ستمرار ِّ
يقر�أ َّالطلبة الحل مرات متع ِّددة
لتعزيز العالقة بين العدد والمعدود
من .10-1

1
9

�أَ ْق َر ُ�أ َو�أَ ْر ُ�س ُم

10 - 1

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

ا ْل َع َدد

ال َّتذْكير

ال َّت�أْنيث

1

َو َل ٌد ِ
واح ٌد
دان اث ِ
َو َل ِ
ْنان
ثالثة
�َ ....................أوالد
�أَ َر َب َع ُة �أوالد
....................
خم�سة
�َ ....................أ ْوالد
� ....................أوالد
�ستة
....................

ِبنْتٌ ِ
واح َد ٌة
ْتان ا ْثن ِ
ِبن ِ
َتان

2
3
4
5
6
7

�سبعة

�أوالد

8

ثمانية

�أوالد

9

ت�سعة

�أوالد

10

ع�شرة

�أوالد

َثالثُ بنات

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

�أربع
َ ....................بنات
خَ ْم�س بنات
....................
 ....................بنات
�ست
....................

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

�سبع

بنات

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

ثماني

بنات

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

ت�سع

بنات

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

ع�شر

بنات

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

َح ْو َل ا ْل َم ْعدو ِد
يوج ُد في َي ِد الإِن ِ
ْ�سان خَ ْم َ�س ُة �أَ�صا ِب َع.
َ

تقر�أ المع ِّلمة الجمل ويقر�أ َّالطلبة
بعدها فرد ّياً.
تذ ِّكرهم بمفهوم العدد والمعدود. 2ا�شْ َت َر ْي ُت َ�س ْب َع َة َ�أ ْقال ٍم َو ِت ْ�س َع َم ِ
�ساط َر.
تحفزهم على ذكر العالقة بينالعدد
الطا ِو َل ِة َع�شْ َر َم ِ
والمعدود من حيث التذكير َ 3و�ضَ ْع ُت َعلى ّ
الع َق َو َع َ�ش َر َة َ�أكْوابٍ .
والت�أنيث.
ت�ساعدهم في حل الجملة الأ َّولى.تك ّلفهم بقراءة الجمل وتمييز المعدود وقراءته منفرداً ثم من خالل الجملة.1
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� 10أَ ْق َر ُ�أ َو�أَ ْكت ُُب ْا�س َم ا ْل َع َد ِد بِا ْل َك ِل ِ
مات َكما في ا ْل ِم ِ
ثال
1
ال�س ّبورة.
تدون المع ِّلمة المثال على َّتحاور َّالطلبة في العدد رقمياً وكتابياً.
تذ ّكرهم بالعالقة بين العدد والمعدودتذكيراً وت�أنيثاً.
يح ّول َّالطلبة الأعداد الرقمية �إلى �أعداد
كتابية �شفو ّياً ثم كتابياً.
يقر�أ َّالطلبة الجمل بعد تنفيذ الحل.
وتوجههم.
-تتابعهم المع ِّلمة با�ستمرار ِّ

� 11أَ ْر ُ�س ُم
1

َثال َث ُة ُط ّلبٍ َ ،و َح ِفظوا

1

َح َ�ض َر

2

َر�أَ ْيتُ

3

�شا َه ْدتُ

4

ُق ْر َب َب ْيتي َ�ص ْي َد ِل َّي ٌة

3

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

ن َْح ٍ
الت َو

9

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

�أربعة ِد َب َب ٍة َو

4

�أربع

ت�سع

9

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

5

َر َ�س ْمتُ

6

َك َت ْبتُ

7

ا�شْ َت َر ْيتُ

8

َح َم ْلتُ

4

8
7

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

1

�سبعة

4

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

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

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

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

ت�سعة َع�صافي َر.

واحدة َو َمت َْج ٌر

ثماني َدوا ِئ َر َو

5

3

َثالثَ

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

8

1

ز ٍ
َرافات.
واحد .

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

ثمانية ُم َث َّل ٍ
ثات.

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

�أَ ْ�س ُط ٍر في ُك ِّل َ�س ْطرٍ

7

�سبع

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

خم�س ُك ٍ
رات َو

5

خم�سة َم�ضار َِب.

َحقا ِئ َب َو

4

�أربعة �أَك ٍ
ْيا�س.

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

�أربع

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

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

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

َح ْو َل ا ْلخَ َط�أُ ،ث َّم �أُ َ�ص ِّح ُح ُه َكما في ا ْل ِم ِ
ثال

ال�س ّبورة.
تدون المع ِّلمة المثال على َّتب ِّين لهم العدد في �صورته الخط�أ و�صورته ال�صحيحة اعتماداً على تمييز المعدود.تكلف �أحد َّالطلبة المتميزين بحل الجملة التالية.
تحاوره في الحل وت�شرك عدداً من َّالطلبة في الحوار.
تك ّلف بقية َّالطلبة في تنفيذ حل بقية الجمل وقراءتها ب�صورتها ال�صحيحة.
-الحل -2 :ثالثة -3 .خم�سة.
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َق�صا ِئ َد.

َك ِل ٍ
مات.

� 12أَ ْق َر ُ�أَ ،و�أَ ْحف َُظ
تقر�أ المع ِّلمة الأن�شودة بمرح و�سعادة ت�صاحبها حركات تعبيرية.يردد َّالطلبة مق ّلدين لها في ال�صوت والحركة والإح�سا�س.
تك ِّلف طالباً مميزاً بالإن�شاد َّوالطلبة ير ِّددون خلفه.
تف�سر لهم معنى المفردات والتَّراكيب ال�صعبة.
 ّتح ّدثهم عن ال�شاعر قائل الأن�شودة ،ونبذة عن حياته.تق�سم الن�شيد �إلى مقاطع وير ِّدد َّالطلبة بعدها.
تب ِّين لهم الأفكار ال َّرئي�سة الم�ستل َهمة من الأن�شودة.تتابع ترديدهم للن�شيد حتى يتقنوا قراءته قراءة �صحيحة.-تحفّزهم لحفظ �أكبر عدد من �أبيات الن�شيد ،وتعزِّز من يحفظ �أ�سرع.

�أ �أَ ِ�ص ُل ُك َّل َك ِل ِم ٍة بِما ُينا�س ُبها
�أُ ِّمي
َقلَمي
�أَبي
ِمثْلي

�أ�صل كل كلمة بما ينا�سبهاتقر�أ المع ِّلمة التَّراكيب وما يقابلهاِّ ،وتو�ضح لهم
العالقة بينها.
تذ ِّكرهم بما ورد منها في الأن�شودة.ت�ساعدهم في الفكرة ا َّلتي تع ّبر عنها العبارات في العمود الأيمن.تحفزهم على الربط بين الكلمة المنا�سبة للعبارة. ِّتو�ضح لهم كيف نع ّبر عن الفكرة (كلمة مثلي زيادة للتمويه).
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رى نوراً في َعي َن ْي ِه.
�أَ َ
َن ْه ُر َح ٍ
نان َي ْجري.
َج َب ً
ال ما �أَ ْعلى َك ِت َف ْي ِه.

مات ُمتقا ِر ٍ
الث َك ِل ٍ
َطيل ِ
ب �أَ�ضَ ُع ُك َّل َث ِ
بات في ا ْل َم ْعنى في ُم ْ�ست ٍ
واح ٍد
�أ�ضع كل ثالث كلمات متقاربات في المعنى في م�ستطيل واحد:توجه المع ِّلمة طلبتها لقراءة كلمات تع ّلموها �سابقاً.
 ِّتف�سر لهم معنى الكلمات.
 ّوتوجهها.
ت�س�ألهم :هل توجد كلمات متقاربة في المعنى؟ وتتلقى �إجاباتهم ِّتطلب �إليهم ح�صر الكلمات المتقاربة في المعنى في م�ستطيل واحد خا�ص بها.الحل� -1 :أ�صحابي ،رفقائي ،زمالئي -2 .ال�شم�س ،نور ،نجم. -3 -راحتيه ،يديه ،كفّيه؟  -4يرك�ض ،يعدو ،يجري.

ال َ ْ�س ِئلَ ِة التَّا ِل َية
جيب َعنِ ْ أ
ج �أُ ُ
تك ّلفهم المع ِّلمة قراءة الأن�شودة.تذ ِّكرهم بالأفكار ا َّلتي تت�ضمنها.تطرح عليهم الأ�سئلة الأربعة وتحاورهم في �إجاباتهم.د -ا�ستخرج من الن�شيد ع�شرة �أفعال م�ضارعة.تذكر المع ِّلمة طلبتها بالفعل و�أق�سامه.ت�س�ألهم عن العالمات ا َّلتي بها ُيعرف الفعل الم�ضارع ،وتذكرهم بها.تطلب �إليهم تطبيق هذه العالمات على الأفعال الواردة في الن�شيد.يكتب َّوتوجههم.
الطلبة الأفعال الم�ضارعة ا َّلتي ا�ستخرجوها من الن�شيد ،وتتابعهم المع ِّلمة ِّ
الحل -3 :ما �أذكاني بين يديه! ما �أعلى كتفيه! (البيت الرابع ،والبيت ال�سابع)ألعب ،يعطي� ،أغنّي...
� -4-أحتا ُج� ،أر�س ُمُ � ،
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� 13أَ ْكت ُُب بِخَ ٍّط َج ٍ
ميل
تعر�ض المع ِّلمة النماذج في لوحة الجيوب.تب ِّين َّللطلبة �ضرورة التفريق بين الحروف ا َّلتي تكتب فوق ال�سطر والحروف ا َّلتي تكتب تحت ال�سطر.
تك ّلفهم بكتابة النموذج الأ َّول وتتابعهم وت�ص ّوبهم.تحاورهم في طريقة كتابة النموذج الثاني وتك ّلفهم كتابته وت�ستمر في توجيههم لبقية النماذج.تعزّز َّالطلبة المتميزين بتعليق نماذجهم على جدار الغرفة ال�صفّية.
تنتقل بهم �إلى كتابة الفقرة مع مراعاة قواعد خط الرقعة.-مالحظة :يمكن ا�ستثمار جمل الن�شاط في التدريب على الإمالء المنظور واالختباري.

تيب ا ْل ُج َم ِل ِمنْ
� 14أُعي ُد َت ْر َ
تقر�أ المع ِّلمة الجمل في حال كونهاغير مرتبة ،ويردد َّ
الطلبة بعدها
فرد ّياً.
ت�ساعدهم في االبتداء في الترتيب.تحفزهم على ترتيب الجمل ،وت�ؤ ّكدعليهم �أهمية ترابط المعنى عند
�إجراء الترتيب.
يقر�أ َّالطلبة الجمل مرتبة ،ويكتبونها
بخط الرقعة مع مراعاة عالمات
الترقيم.
الحل.5 ،2 ،4 ،3 ،1 ،6 :الزرافة هي الحيوان الأطول على�سطح الأر�ض ،ولها رقبة طويلة
ت�ساعدها على تناول �أوراق الأ�شجار
العالية ،وهي عندما ت�شرب الماء
ت�ضطر �إلى �إبعاد طرفيها الأماميين؛
لتتمكن من �إنزال ر�أ�سها ورقبتها.

6-1

ِ ُأل َك ِّو َن ِف ْق َرةًَ ،و�أَ ْكت ُُب بِخَ ِّط ال ُّر ْق َع ِة.

6

ل ِ َت َت َم َّك َن مِ ْن إ ِ ْنزا ِل َر ْأ ِسها َو َر َق َبتِها.

1

ِ
ألر ِ
وان ا َ
ض،
َّ
الزرا َف ُة ه َي ا ْل َح َي ُ
ألطْ َو ُل َعلى َسطْ ِح ا َ ْ

3

ِ
أل ْش ِ
ناو ِل َأ ْو ِ
راق ا َ
جار ا ْلعال ِ َيةِ،
ُتساع ُدها َعلى تَ ُ

4

ِ ِ
ماء
َوه َي ع ْن َدما تَ ْش َر ُب ا ْل َ

2

َولَها َر َق َب ٌة طَوي َل ٌة،

5

تَ ْضطَر إِلى إِب ِ
عاد ط ََر َف ْيها ا َ
ألمامِ َّي ْي ِن،
ْ
ُّ
ِ
ألر ِ
وان ا َ
ض،
َّ
الزرا َف ُة ه َي ا ْل َح َي ُ
ألطْ َو ُل َعلى َسطْ ِح ا َ ْ

َولَها َر َق َب ٌة طَوي َل ٌة،

ِ
أل ْش ِ
ناو ِل َأ ْو ِ
راق ا َ
جار ا ْلعال ِ َيةِ،
ُتساع ُدها َعلى تَ ُ
ِ ِ
ماء
َوه َي ع ْن َدما تَ ْش َر ُب ا ْل َ
تَ ْضطَر إِلى إِب ِ
عاد ط ََر َف ْيها ا َ
ألمامِ َّي ْي ِن،
ْ
ُّ
ل ِ َت َت َم َّك َن مِ ْن إ ِ ْنزا ِل َر ْأ ِسها َو َر َق َبتِها.
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