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المقّدمة 
الإخوة المعلمون، المعلم�ت

ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبرك�ته، وبعد

م�سروعه�  هيكلية  الكريمة  اأي�ديكم  بين  ت�سع  اأن  والتوزيع  للن�سر  الزين�ت  دار  في�سعد 

لأهم  �س�ماًل  منه�ج�ً  ليكون  له  ُخّطط  تعليمي  منه�ج  وهو  العربية(،  )�سن�بل  التعليمي 

المنفتحة  العربية  الُتعليمية  البيئة  مع  والمن�سجم  المع��سر،  الّتربوي  الفكر  م�ستجدات 

مختلف  من  الإف�دة  على  الدار  حر�ست  وقد  المتقدمة.  الُدول  في  التعليم  اأنظمة  على 

لتكون  التعلُّمية  الُتعليمية  العملية  لتح�سين  والمقترحة  ال�س�ئدة  التربوية  المف�هيم 

ع. مخرج�ت التعليم وفق م� هو م�أمول ومتوقَّ

الأهداف  اأن تحقق  التي يمكن  التعليمية  المواد  اأف�سل  تقديم  الدار في  اجتهدت  وقد 

الكت�ب  �سن�عة  فن  مع  المتوائم  الفني  ب�إخراجه  الرئي�س  ك�لكت�ب  المن�سودة  التربوية 

والأقرا�س  المعلم،  كدليل  م�س�ندة  تعليمية  و�س�ئط  الكت�ب من  يتبع هذا  وم�  المدر�سي، 

ج  المدمجة، وهي مواد يكمل بع�سه� بع�س�ً، �سواء في الم�ستوى الواحد اأو في عملية التدرُّ

التعليمي ال�س�مل للم�ستوي�ت الأخرى.

ت لت�سهم في تي�سير تعلم العربية  وتتكّون �سل�سلة �سن�بل العربية من �ستة م�ستوي�ت اأُعدَّ

للّن�طقين بغيره� ون�سره� لل�سفوف )1 – 6(. وكل م�ستوى منه� يتكون من �ست وحدات 

تعليمية موحدة العن�وين )المح�ور( للم�ستوي�ت ال�ستة، تركز على القيم والتدرج من ذات 

الط�لب وواقعه اإلى الع�لم الوا�سع، وتختلف في العمق والتدرج في المف�هيم والمحتوى 

الج�نب  على  ب�لتركيز  وتتميز  م�ستوى،  وكل  يتن��سب  بم�  والتطبيق�ت  اللغة  ومه�رات 

لبة، والتفكير وحل والم�سكلة،  المه�ري وا�ستخدام اللغة بم� يدعم الفروق الفردية بين الطَّ

والت�سجيع على التعبير. فتوحيد المح�ور يمكِّن المعلم من التع�مل مع اأكثر من م�ستوى 

في ال�سف الواحد بم� يتن��سب وم� يمتلك الط�لب من معرفة ومه�رات، فيرتقي بقدراته 

اإلى م�ستوى مرحلته ب�سهولة وي�سر.



عن�وين)مح�ور( الم�ستوي�ت ال�ستة:

1 – الوحدة الأولى: من مثلي؟

وحم�يته�  وتكوينه�  اأنف�سن�  اأهمية  ب�إدراك  المتعلقة  والمع�رف  القيم  على  تركز 
وارتب�طه� ب�لأ�سرة.

2 – الوحدة الث�نية: اأخالقي

تركز على الج�نب الأخالقي بم� يتن��سب والم�ستوى، وتعزز القيم الأخالقية وم� يتعلق 
به� من مع�رف في البيت والمدر�سة والمجتمع والدولة.

3 – الوحدة الث�لثة: عالق�تي

والمدر�سة  البيت  في  الآخرين  مع  الإيج�بية  العالق�ت  اإلى  الط�لب  توجه 
والمجتمع والدولة.

4 – الوحدة الرابعة: �سحتي و�سالمتي 

والمدر�سة  البيت  في  و�سالمته  �سحته  على  المح�فظة  �سبل  الط�لب  يتبين  وفيه� 
والمجتمع والدولة بم� يتن��سب والم�ستوى.

5 – الوحدة الخ�م�سة: اهتم�م�تي وم�سوؤولي�تي

الم�ستوي�ت )4–6(  الم�ستوي�ت )1–3( والم�سوؤولي�ت في  وتتعلق بتعزيز الهتم�م�ت في 
بم� يتعلق ب�لأ�سرة والمدر�سة والمجتمع والدولة، والحث على التعلم والمح�فظة على 

التراث والمواطنة.

6 – الوحدة ال�س�د�سة: ع�لمي الوا�سع

تعمق معرفة الط�لب ب�لبيئة المحيطة والع�لم من مع�لم ح�س�رية وت�ريخية ودينية، 
وتقدم علمي وتكنولوجي وتقدير عظمة الخ�لق. 



م� تتميز به ال�سل�سلة:

1 – في كل م�ستوى هن�ك اأ�سرة ترافق الط�لب في تقديم الوحدات والأن�سطة، وتقدم المحتوى ب�أ�سلوب 
ويتثبت من  يتعلم  ال�سخ�سي�ت  اأ�سم�ء  المختلفة، ومن  والتدريب�ت  القراءة  والمحتوى في  يتن��سب  �س�ئق 
مه�رات اإمالئية ترد في الم�ستوى. الأول: داني وبدور الث�ني: اآدم وهدى  الث�لث: ح�ُس�ن واآلء  الرابع: فوؤاد 

و�س�رة الخ�م�س: روؤوف ورائدة ال�س�د�س: لوؤي وروؤى

المحفوظ�ت في الم�ستوي�ت )4 – 6( تم اختي�ره� بعن�ية لتتوافق مع م�سمون الوحدات ومفرداته� ل�سعراء 
واإبراهيم طوق�ن، ورا�سد  اأبراهيم،  الكرمي )اأبو �سلمى(، وح�فظ  الكريم  اأحمد �سوقي، وعبد   : كب�ر وهم 

عي�سى.

2 – في الم�ستوي�ت )1 – 3( يتدرب الط�لب على الأنم�ط والتراكيب اللغوية من خالل الأن�سطة والتدريب�ت 

المتت�بعة، وفي الم�ستوي�ت )4 – 6( تقدم له درو�س القواعد والنحو ب�أ�سلوب هرمي يتن��سب والم�ستوى.

3 – حك�ي�ت ال�ستم�ع له� ق�س�س مرافقة وم�سجلة بموؤثرات �سوتية ي�ستمع اإليه� الط�لب ليجيب عن الأ�سئلة في الكت�ب.

7 – في الم�ستوي�ت )1 – 3( يقدم خط الن�سخ على �سكل كلم�ت وجمل وفقرات يح�كيه� ثم كت�بة حّرة. في 
اأ�س��سي�ت خط الن�سخ ويتدرب عليه�. في الم�ستويين الخ�م�س وال�س�د�س يتدرب على  الم�ستوى الرابع يتعلم 
اأ�س��سي�ت خط الرقعة. ويرافق ال�سل�سلة كرا�س�ت �سن�بل المه�رات الكت�بية، لتدريب الط�لب على المه�رات التي 

تن��سب الم�ستوى ال�سليمة. 

الع�م  خالل  لبة  الطَّ دوام  واأي�م  تتن��سب  واأن�سطة  ومه�رات  مع�رف  من  تت�سمنه  وم�  الوحدات  عدد   –  8
المحتوى  تح�كي  تطويرية  اأن�سطة  وتوجد  وعمق،  بي�سر  المحتوى  اإنج�ز  من  المعلم  فيتمكن  الدرا�سي، 

لبة والمعلم بم� يتن��سب والفروق الفردية بينهم ويحفزهم على التعلم. واأخرى اإبداعية من الطَّ

4 – لوح�ت المح�دثة تت�سمن ر�سوم�ت تثير التفكير وبت�سل�سل في الأحداث ليعر�س المعلم لحق�ً ن�س 

الحك�ية الموجود لديه في الدليل.

5 – النحو يقدم ب�أ�سلوب مترابط مع المفردات التي تعلمه� بم� يدعو للتفكير ويحفز على التعبير والأمثلة 

المم�ثلة والإبداعية وبتو�سيح وتدرج منطقي يقود اإلى الفهم.

والإبداع  والتفكير  وتمثله�  القيم  تعلم  يعزز  بم�  اليومية  وحي�ته  الط�لب  واقع  من  القراءة  درو�س   –  6

والتمكن من القراءة بر�سوم تو�سيحية تعين غلى فهم المقروء.

9 – الأن��سيد في الم�ستوي�ت )1 – 3( تم ت�أليفه� لتتوافق مع م�سمون ومفردات الوحدات في كل م�ستوى 

ل�س�عر الطفولة د. را�سد عي�سى.
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الأهداف الع�مة:
ي�ستمع اإلى ق�سة بيت العنكبوت ويجيب عن الأ�سئلة.	 
ث ويعبِّر عن لوح�ت عن نهر الحقيقة.	  يتحدَّ
يتحلى ب�ل�سبر ويح�سن الع�مل مع الآخرين.	 
يقراأ ن�ّس المعرفة والجهل ويجيب عن اأ�سئلة ال�ستيع�ب.	 
يتبيَّن مفهوم المعرفة ويقبل عليه�.	 
يقراأ ن�س الوقت من ذهب ويجيب عن اأ�سئلة ال�ستيع�ب.	 
يحر�س على مم�ر�سة الألع�ب المفيدة.	 
ينظم وقته ويحر�س على ا�ستثم�ره.	 
يقبل على القراءة ويبتعد عن الألع�ب الإلكترونية.	 
يفي بوعده وينظم وقته.	 
يكتب من النَّ�ّس مرادف�ت لكلم�ت معط�ة.	 
ي�سنِّف العب�رات ويميز ت�سرف�ت الع�قل والج�هل.	 
يمالأ الفراغ معتمداً على المعنى.	 
يتبيَّن الكلم�ت التي تحمل اأكثر من معنى.	 
يميِّز المدود في الأفع�ل.	 
ي�سل بين العب�رات معتمداً على المعنى.	 
يميِّز األف تنوين الفتح واألف التثنية بعد الهمزة المتطرفة.	 
يتدرَّب على الكت�بة ال�سليمة بخط الرقعة.	 
يعبِّر عن ال�سور وي�ستثمر الوقت.	 
ر الأفع�ل ويتعرف الفعل ال�سحيح والمعتّل.	  يتذكَّ
ر الف�عل وعالم�ت اإعرابه.	  يتذكَّ
ر المفعول به وعالم�ت اإعرابه.	  يتذكَّ
ف الأفع�ل الخم�سة وعالم�ت رفعه�.	  يتعرَّ
يتدرَّب على اإعراب الجمل.	 

اْلَوْحَدُة اأُلولى

َمْن ِمْثلي؟



اأَ�ْسَتِمُع َواأُجيُب َعِن اْلأَ�ْسِئلَِة

8

حيَحةِ اأَْقَراأُ َواأَ�َسُع         َحْوَل َرْمزِ اْلإِج�َبةِ ال�سَّ 1

بيت العنكبوت
اآلية التنفيذ

ة التي �سي�ستمعون له�، لحفزهم على النتب�ه وتمييز 	  لبة ب�إعط�ئهم فكرة ع�مة عن الق�سَّ تهيئ المعلِّمة الطَّ
الأ�سوات والألف�ظ والّتراكيب.

رهم ب�سرورة النتب�ه، والتركيز على م� ي�سمعونه، والتزام الهدوء واآداب ال�ستم�ع.	  تذكِّ
ة ب�سوت وا�سح وم�سموع ومعّبر عن المع�ني.	  تقراأ لهم الق�سَّ
د؟ م�ذا تتوقع اأن يحدث؟	  ة، وتطرح اأ�سئلة من نوع: م� المق�سود بـ؟ كيف نت�أكَّ تتوقف عند نقطة معينة في الق�سَّ
لبة.	  ة ب�لخبرات ال�ّس�بقة للطَّ تربط اأحداث الق�سَّ
تعقد مق�رنة بين العنكبوت والجمل لإظه�ر اأوجه ال�سبه والختالف.	 
على 	  لحفزهم  لهم،  وتقراأه�  ّبورة،  ال�سَّ على  وتدّونه�  ة  الق�سَّ في  ئي�سّية  والرَّ الجزئيَّة  الأفك�ر  لهم  تلّخ�س 

التف�عل مع الم�دة المقروءة.
ة.	  ة من خالل جه�ز الت�سجيل، لتبين لهم الحدث والمك�ن والزم�ن وال�سخ�سي�ت في الق�سَّ لبة الق�سَّ تعيد على اأ�سم�ع الطَّ
ة، وتطلب 	  تتيح لهم وقت�ً ك�في�ً من��سب�ً لطرح اأ�سئلتهم، وا�ستف�س�راتهم عن مع�ني الكلم�ت ال�سعبة في الق�سَّ

منهم توظيف بع�س المفردات في جمل من اإن�س�ئهم.
ة.	  ة، وتتيح لهم المج�ل للتعبير عن راأيهم في الق�سَّ بعد النته�ء من القراءة، تن�ق�سهم في الق�سَّ
ة.	  د القيم الإيج�بّية الواردة في الق�سَّ توؤكِّ
ة.	  لبة اإلى حّل الأ�سئلة المتعلقة ب�لق�سَّ تنتقل ب�لطَّ

ة من اأفك�ر و�سخ�سي�ت واأحداث وت�ستثمره� في حّل جمل التَّدريب.	  رهم المعلِّمة بم� ورد في الق�سَّ تذكِّ
حيحة.	  لبة في اختي�ر الإج�بة ال�سَّ تقراأ الجملة الأولى من ال�سوؤال وت�س�عد الطَّ
حيحة.	  لبة في حل بقّية الجمل، بحيث يقراأ ط�لب ال�سوؤال، وط�لٌب اآخر يخت�ر الإج�بة ال�سَّ تكلِّف الطَّ
حيحة وتطلب تف�سيراً منهم ل�ستبع�د بقّية الخي�رات.	  تن�ق�سهم في الإج�بة ال�سَّ
لبة.	  حيحة، وُت�سرك اأكبر عدد ممكن من الطَّ تكلِّفهم ب�لحلِّ الكت�بي، وقراءة الإج�بة ال�سَّ
لبة الحوار حول الإج�ب�ت من خالل العمل في مجموع�ت.	  تتيح للطَّ

الحل: 1-الق�عود،      2-لع�به�،      3-الغرب�ء،      4-جميع م� ذكر،     5- لع�به.	 
       6- عري�س،     7-الغو�س في رم�ل ال�سحراء.	 
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ْو   ل اأَْقَراأُ َواأُجيُب  ِبَنَعٍم  اأَ

اأَْقَراأُ َواأُجيُب َعِن الأَ�ْسِئلَِة

ل الجمل وقراءته� قراءة �س�متة.	  لبة  لال�ستم�ع للق�سة، ثم تعطيهم وقت�ً ك�في�ً لت�أمُّ توجه المعلِّمة الطَّ
لبة بعده� فردّي�ً.	  تقراأ المعلِّمة الجمل ويقراأ الطَّ
ة.	  تحفزهم ل�سترج�ع بع�س اأحداث الق�سَّ
تكّلف ط�لب�ً بقراءة الجملة ومن ط�لب اآخر اختي�ر الإج�بة المن��سبة.	 
تف�سير 	  منهم  وتطلب  ال�سحيحة،  الختي�رات  على  وتعّلق  فيه�  وتح�ورهم  هه�  وتوجِّ الإج�ب�ت  ت�سّحح 

اإج�ب�تهم.
�س.	  تتيح لهم حّل التدريب كت�بّي�ً في المك�ن المخ�سَّ
تت�بعهم ب��ستمرار وُتعّزز المجيدين وت�سّوب الأخط�ء.	 

الحل:  1-نعم.      2-نعم.     3-ل.     4-نعم.       5-نعم.	 

لبة المطلوب من التَّدريب.	  ح المعلِّمة للطَّ تو�سّ
لبة وتطلب اإليهم النتب�ه لالإج�بة من خالل القراءة.	  ة على الطَّ تعيد المعلِّمة �سرد الق�سَّ
تعيد طرح الأ�سئلة تب�ع�ً.	 
حيحة.	  هه� نحو الإج�بة ال�سَّ لبة وتوجِّ تتلقى اإج�ب�ت الطَّ
دة، مع اإ�سراك 	  �س للكت�بة، ثم قراءة م� كتبوه مرات متعدِّ تطلب اإليهم تدوين الإج�ب�ت في المك�ن المخ�سَّ

لبة. اأكبر عدد ممكن من الطَّ
الحل:	 
1- ل، لأن ق�عود ق�ل: ل اأريد غرب�ء في بيتي.	 

2- لأنه يغ�ر منه� ول ي�ستطيع اأن ين�سج بيت� مثله�.	 

3- ل، لأنه� لم ت�ست�أذن في الدخول.	 

4- تحدث العنكبوت عن اأهمية الجمل.	 
5- من دودة القز.	 

6- لأنه لم ي�ستطع ن�سج الخيوط من ال�سرانق.	 

7- لأن له خف عري�س يمكنه من الغو�س في رم�ل ال�سحراء، و�سفة عري�سة تمكنه من اأكل نب�ت ال�سب�ر ، 	 
ولأنه ي�سبر على الجوع والعط�س.
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َنْهُر اْلَحقيَقِة

ُث اأُلِحُظ َواأََتَحدَّ 4

ل اللوح�ت الأربع.	  لبة لت�أمُّ تتيح المعلِّمة وقت�ً ك�في�ً للطَّ
لبة وت�س�ألهم عّم� ي�س�هدونه في كل لوحة.	  تعر�س اللوح�ت واحدة بعد اأخرى على الطَّ
لبة.	  ه اأ�سئلة عليه�، ويجيب الطَّ رهم بعن��سر كل لوحة وتوجِّ تذكِّ
مفردات 	  ب��ستخدام  الأربع  اللوح�ت  من  لوحة  عن  مجموعة  كلُّ  ث  لتتحدَّ مجموع�ت،  في  لبة  الطَّ توزع 

عن��سر اللوح�ت، وتحثهم على الربط بينه� لت�سكل ق�سة مت�سل�سلة الأحداث.
ت�س�رك طلبة المجموع�ت في الحديث لُت�سعرهم ب�لراحة والخروج من الحرج والخجل.	 
ت�س�ألهم عن راأيهم في الحك�ية. 	 
ة من النَّ�ّس.	  لبة ا�ستنت�ج الفكرة الع�مَّ تطلب من الطَّ
تتيح لهم فر�سة التَّعبير عّم� اأعجبهم في الحك�ية.	 
ة.	  ة، وتكلِّفهم بو�سع اأ�سئلة على الق�سَّ تتح�ور كل مجموعة حول عن��سر الق�سَّ
لبة على النقد واإبداء الراأي من خالل الإدلء بملحوظ�تهم عن اأحداث الق�سة.	  تحر�س على ت�سجيع الطَّ

َرُجالِن  ك�َن  اْلِجب�ِل،  َبْيَن  ُمْلَتٍو  َطريٍق  في 
َطريِق  َعْن  َوَيْبَحث�ِن  ِح�س�َنْيِن،  َيْرَكب�ِن 
ُجالِن، َوَجلَ�س� َي�ْسَتريح�ِن  اْلَعْوَدِة. اْلَتقى الرَّ
َواْخَتفى  اأَْرَنٌب،  اأَم�َمُهم�  َمرَّ  �َسَجَرٍة.  َتْحَت 
ِبالدي  في  الأَراِنُب  ُل:  الأَوَّ َفق�َل  ِب�ُسْرَعٍة، 

َكبيَرٌة َك�ْلِح�س�ِن، َوُيْمِكُنَك اأَْن َتْرَكَبه�.

ق�َل  َقليٍل،  َوَبْعَد  الثَّ�ني،  ُجُل  الرَّ َمَت  �سَ
ِبَحْجِم  ِبالدي  في  اْلِح�س�َن  اإِنَّ  ُل:  الأَوَّ

اْلفيِل، َواْلِحم�ُر ِبَحْجِم َوحيِد اْلَقْرِن.
ُجُل الثَّ�ني َقلياًل، ُثمَّ ق�َل: َعلَْين�  َمَت الرَّ �سَ

ْيَر، َوَنْبَحَث َعْن َمْخَرٍج. اأَْن ُنت�ِبَع ال�سَّ
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َنْهُر اْلَحقيَقِة
َف�َس�أََل  اْلم�ِء،  َعميَق  َنْهًرا  ُجالِن  الرَّ َل  َو�سَ

ُل: م� ا�ْسُم هذا النَّْهر؟ الأَوَّ
اأَج�َب الثَّ�ني: اإِنَُّه َنْهُر اْلَحقيَقِة، َوَمْن َيقوُل 
� اْلك�ِذُب  ْدَق ُيْمِكُنُه َعبوُر النَّْهِر ِب�أَم�ٍن، اأَمَّ ال�سِّ

ْم َمعي ِلَنْعُبَر النَّْهَر. َفَيْغَرق، َهيَّ� َتَقدَّ

اإِنَّ  َوق�َل:  النَّْهِر،  َطَرِف  ِعْنَد  ُل  الأَوَّ َوَقَف 
الأَراِنَب َواْلُخيوَل َواْلَحميَر في ِبالدي َكبيَرة، 

َولِكنَّه� ِبَحْجِم َمثيالِته� في اأَيِّ َمك�ٍن.
م�  ِب�أَم�ٍن،  النَّْهَر  َنْعُبِر   � َهيَّ الثَّ�ني:  ق�َل 
اأَْعَظَم اأَْن َيكوَن الإِْن�س�ُن �س�ِدًق�، �ُسْكًرا ي� َنْهَر 

اْلَحقيَقة.
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اأَْقَراأُ 1

اْلَمْعِرَفُة َواْلَجْهُل ُل ْرُس اأَلوَّ الدَّ

اأَْقَراأُ 1

ْ

ورة المثبتة بج�نب النَّ�ّس، 	  ل ال�سّ لبة ت�أمُّ تطلب المعلِّمة اإلى الطَّ
في  الدخول  دون  لهم  توحي  وم�  منه�،  فهموة  عّم�  والتَّعبير 

الّتف��سيل.
ر�س من ال�سورة، وتربط 	  لبة على ا�ستنت�ج مو�سوع الدَّ تحفز الطَّ

ر�س. ذلك بمو�سوع الدَّ
لبة، وتثريه بم� ُين��سب م�سمون ال�سورة.	  تعّزز الّتف�عل بين الطَّ
النَّ�ّس قراءة جهريَّة �سليمة تراعي مخ�رج 	  اأجزاء من  النَّ�ّس قراءة جهريَّة معبِّرة، ثمَّ تكلفهم قراءة  تقراأ 

الحروف و�سبط الكلم�ت.
لبة اإلى قراءة النَّ�ّس قراءَة ٍفهم ٍوا�ستيع�ب وتفكيٍر ٍوتذّوق ٍ، لإعداِدهم اإلى من�ق�سِة الأ�سئلة الّت�لية.	  ه الطَّ توجِّ
مه�، وتثريه�.	  ز قراءتهم، وتقوِّ لبة، وتعزِّ تت�بع قراءة الطَّ
نه� على ال�سبورة، وتح�ورهم فيه�.	  ح لهم الأفك�ر الجزئيَّة والرئي�سة الواردة في النَّ�ّس وتدوِّ تو�سّ
لبة توظيف الكلم�ت الم�ستهدفة في �سي�ق�ت جديدة. 	  تكلِّف الطَّ
تطرح اأ�سئلة فرعيَّة عليهم اأو على بع�سهم  لتعزيز فهمهم وتعميقه.	 
تن�ق�سهم في اأثر الجهل والمعرفة على الإن�س�ن، والتداعي�ت ال�سلبيَّة لالألع�ب الإلكترونيَّة.	 

اأَْقَراأُ َواأُجيُب َعِن الأَ�ْسِئلَِة 2

لبة بم� ورد في النَّ�ّس من اأفك�ر.	  تمّهد المعلِّمة بتذكير الطَّ
لبة بمجري�ته.	  لبة المتميِّزين ب�لقراءة، لتذكير الطَّ ر�س لعدد من الفقرات وتكلِّف عدداً من الطَّ ئ الدَّ تجزِّ
وؤال وط�لب�ً اآخر لالإج�بة عنه.	  تكّلف ط�لب�ً بقراءة ال�سُّ
ه الإج�ب�ت بم� يتوافق مع م� ورد في النَّ�ّس.	  توجِّ
تطلب منهم تدوين الإج�بة كت�بّي�ً.	 
ر�س والقيم الواردة فيه.	  تح�ورهم في الإج�ب�ت بم� يتوافق مع اأفك�ر الدَّ
ز المجيدين.	  ههم وت�سّوب الأخط�ء وتعزِّ تت�بعهم ب��ستمرار وتوجِّ
تكّلفهم قراءة اإج�ب�تهم التي كتبوه�، والتح�ور فيه� من خالل المجموع�ت.	 
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ف�ِت اْلع�ِقِل ف�ِت اْلج�ِهِلِمْن َت�َسرُّ ِمْن َت�َسرُّ

َكثيُر اْلَكالِم فيم� ل َيْعِرُف.

ٍد ِمْنُه. ُي�سيُء ِلالآَخريَن دوَن َق�سْ

ُيْدِرُك م� َيدوُر َحْوَلُه ِمْن َحق�ِئَق.

ُم ِب�ُسلوِكِه َواأَْخالِقِه. َيَتَحكَّ

ُيْقِبُل َعلى اْلَمْعِرَفِة َوالتَّْجريِب َواْلُمالَحَظِة.

ف�ِتِه. ُم ِبَت�َسرُّ ُب َول َيَتَحكَّ َيْغ�سَ

12

34

56

َنَة َواأَْكُتُب ِمَن النَّ�سِّ َكلم�ٍت ُتق�ِرُبه� في اْلَمْعنى اأُلِحُظ اْلَكِلم�ِت اْلُملَوَّ

نُِّف اْلِعب�راِت الّت�ِلَيَة في اْلَجْدَوِل اأَْقَراأُ َواأُ�سَ

3

4

نة: ) ي�سيع، الوا�سعة، ت�سجر، الكبير، ب�سغف، ي�نعة(، 	  تعر�س المعلِّمة بط�ق�ت الكلم�ت والتَّراكيب الملوَّ
وتدرب الطلبة على قراءته� وا�ستخدامه� في �سي�ق لغوي جديد.

نة في النَّ�ّس، وتقراأه� ويقراأون بعده�.	  -تلفت انتب�ههم اإلى الكلم�ت الملوَّ
ر�س من مفردات تق�ربه� في المعنى.	  رهم بم� ورد في الدَّ تذكِّ
ق 	  تح�ورهم في الفرق بين الكلمة الملونة والكلمة التي تق�ربه� في المعنى من النَّ�ّس، لتنمية ح��ّسة التذوُّ

لديهم.
تترك لهم فر�سة التَّعبير عن �سعورهم ب�لفرق بين الجمل في �سيغتيه� ال�س�بقة والالحقة.	 
تت�بعهم ب��ستمرار وتكّلفهم كت�بة الجمل بم� يوافقه� في المعنى من النَّ�ّس، ومن ثم قراءته� في �سورته� 	 

الجديدة.
ح لهم مفهومه من خالل الجمل.	  تذّكرهم ب�لم�سترك اللفظي، وتو�سِّ

الحل: 1-ي�سيع: يهدر.     2-الوا�سعة: ال�س��سعة.     3-ت�سجر: تمل. 	 
       4-الكبير: الراجح.    5-ب�سغف: ب�هتم�م.       6-ي�نعة: ن�سرة.	 

تعر�س المعلِّمة الجمل في لوحة الجيوب.	 
الجدول) 	  منه�  يت�ألف  الَّتي  الحقول  لهم  تبيِّن 

ت�سرف�ت الع�قل/ ت�سرف�ت الج�هل( لتبيِّن لهم 
المطلوب من التَّدريب.

المتميِّزون 	  لبة  الطَّ بعده�  ويقراأ  الجمل  تقراأ 
لبة في القراءة. وُت�سرك اأكبر عدد ممكن من الطَّ

لهم 	  ر  وتف�سِّ الجمل،  م�سمون  في  تح�ورهم 
نه�. المف�هيم والدللت التي تت�سمَّ

اآخر 	  ط�لب  ومن  الجملة  بقراءة  ط�لب�ً  تكّلف 
ب�قي  مع  وتكرر  الجدول،  بح�سب  ت�سنيفه� 

الجمل.
دة. 	  لبة الجمل في كل حقل من الجدول، مرات متعدِّ يقراأ الطَّ
ب م� يحت�ج اإلى ت�سويب.	  لع على نم�ذج من اإج�ب�تهم وت�سوِّ لبة، وتطَّ تت�بع عمل الطَّ

1- يتحكم ب�سلوكه واأخالقه.

2- يقبل على المعرفة والتجريب والمالحظة.

3- يدرك م� يدور حوله من حق�ئق.

1- يغصب وال يتحكم بتصرفاته.

2- يسيء لآلخرين دون قصد.

3- كثير الكالم فيما ال يعرف.
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اأَْماَلأُ اْلَفراَغ ِب�ْلَكِلَمِة اْلُمن��ِسَبِة َواأَْقَراأُ 5

َنَة َواأَُميُِّز اْلَمْعنى اأُلِحُظ اْلَكِلم�ِت اْلُملَوَّ 6

لبة على قراءته�، وتو�سح المعنى، ثم ت�س�عدهم في قراءة 	  تعد المعلِّمة بط�ق�ت كلم�ت الن�س�ط، وتدرب الطَّ
ههم نحو النطق ال�سحيح له�. الجمل، وتوجِّ

تبيِّن لهم العالقة بين معنى الكلمة والجملة.	 
لى: ) في ال�سحراء لم يجد الجهل م�ًء يرويه ول �سجرة تحميه(.	  تحلُّ الجملة الأوَّ
تف�ّسر لهم عالقة كلمتي ) ترويه، تحميه( بمعنى الجملة.	 
لبة اإلى مجموع�ت وتحفزهم على الحل.	  تق�سم الطَّ
حيح وعر�سه على بقية الزمالء.	  تهيئ لهم الوقت المن��سب للحوار واختي�ر الحل ال�سَّ
تكّلفهم حّل بقية الجمل �سفوّي�ً وكت�بّي�ً ب�سورة فرديَّة، وتت�بعهم ب��ستمرار.	 
نه�.	  لبة بعده�، مع مالحظة القيم الَّتي تت�سمَّ تقراأ الجمل بعد حّله� ويقراأ الطَّ

الحل:  2-عبير.. �سي�ء.. عط�ء.   3-لأحد..�سديق.   4-كريمة.   5-الراجح.. عدّوه�.	 

لبة ب�لم�سترك اللفظي.	  �بق ب�لتعلُّم الالحق من خالل تذكير الطَّ تربط المعلِّمة التعلُّم ال�سَّ
تقراأ الجمل وتلفت انتب�ههم اإلى الكلم�ت الملونة.	 
نة.	  ت منه الكلم�ت الملوَّ تبيِّن لهم من خالل مح�ورتهم اأ�سل الفعل الذي ا�سُتقَّ
ح لهم اأنَّ اختالف �سكل الكلمة و�سوته� يقت�سي اختالف معن�ه�.	  تو�سّ
د معنى الكلمة.	  تف�ّسر لهم من خالل حل المث�ل الأول اأنَّ �سي�ق الجملة ومعن�ه� الكّلي هو م� يحدِّ
ت�س�عدهم في التفريق في المعنى بين الجمل الثالث الأولى.	 
ههم.	  تحفزهم لحل بقية الجمل كت�بّي�ً، وتت�بعهم وتوجِّ
تخت�ر اأف�سل راأي وتعليل وتدّونه على ال�سبورة.	 
الحل:	 
1- عبير: رائحة الوردة جميلة، وعبير ا�سم بنت.	 
2-  عبر ال�س�رع : م�سى من ج�نب اإلى اآخر. وعّبر: تكلم واأبدى راأيه في موقف م�.	 
3- �َسِعَر: اأح�ّس. �َسْعر: �سعر الراأ�س، �سعرا: كالم منظوم بترتيب خ��س ينظمه �س�عر مخت�س. 	 
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نُِّف الأَْفع�َل في ُكلِّ َمْجموَعٍة7 اأَْقَراأُ َواأُ�سَ

م��ٍس: َمْبِنيٌّ َعلى اْلَفْتِح الّظ�ِهِر َعلى اآِخِرِه.
ُة الّظ�ِهَرُة َعلى اآِخِرِه. مَّ ُم�س�ِرٌع: َمْرفوٌع َوَعالَمُة َرْفِعِه ال�سَّ

ْحُرِف َكِلَمِة َن�أْتي. َحِد اأَ      َوَيْبَداأُ ِب�أَ
كوِن الّظ�ِهِر َعلى اآِخِرِه. اأَْمٌر: َمْبِنيٌّ َعلى ال�سُّ

ُحروِف  ِمْن  ُة  ِليَّ الأَ�سْ ُحروُفُه  َتْخلو  ِفْعٍل  ُكلُّ  حيُح:  ال�سَّ اْلِفْعُل 
اْلِعلَِّة:

      الأَِلِف َواْلواِو َواْلي�ِء.
ِليَِّة َحْرُف ِعلٍَّة: : ُكلُّ ِفْعٍل اأََحُد ُحروِفِه الأَ�سْ اْلِفْعُل اْلُمْعَتلُّ

ْو ي�ٌء.  اأَِلٌف اأَْو واٌو اأَ

الأَْفع�ُل
ُر اأََتَذكَّ الأفع�ل	 

الكلمة 	  ب�أق�س�م  بتذكيرهم  لبة  الطَّ المعلِّمة  تهيئ 
واأق�س�م الفعل، لحفزهم على النتب�ه .

وُيقترح 	  الالحق،  ب�لتعلُّم  �بق  ال�سَّ التعلُّم  تربط 
متعّلمين:  ثالثة  اإخراج  خالل  من  ذلك  تنفيذ 
والث�ني  الم��سي،  الفعل  �سخ�سية  يتقّم�س  ل  الأوَّ
�سخ�سية الفعل الم�س�رع، والث�لث �سخ�سية فعل 
الأمر. ويبيِّن كل واحد منهم عالمة اإعراب الفعل.

تبيِّن لهم اأن كل فعل من هذه الأفع�ل اإم� يكون 	 
�سحيح�ً واإّم� يكون معتاًل.

ّبورة الفعلين: َلِعَب، َنَجَح.	  -  تدون المعلِّمة على ال�سَّ حيح والمعتّل من خالل:   ر ب�لفعل ال�سَّ تذكِّ

- ت�س�ألهم: هل يوجد في هذين الفعلين حرف واو اأو األف اأو ي�ء.	  - تكّلفهم قراءة الفعلين وتمييزهم� زمني�ً. 

المث�ل: 	  والمزيد، من خالل  د  ب�لمجرَّ رهم  اأ�سلية، وتذكِّ الفعلين هي حروف  اأنَّ حروف هذين  لهم  تبيِّن 
ح لهم اأن اأ�سله: لعَب. لعب، وتو�سِّ

ح لهم اأن كل فعل م��ٍس تخلو حروفه الأ�سلية من اأي حرف من حروف العّلة)األف، واو، ي�ء( ي�سّمى 	  تو�سِّ
- تف�ّسر لهم وجود حروف العلَّة في الأفع�ل الت�لية: ق�ل، وجد، بكى. فعاًل �سحيح�ً.  

حروفه 	  اأحد  تكون  فعل  كّل  اأن  لهم  تبيِّن   - تح�ورهم في حروف العلَّة في الأفع�ل ال�س�بقة.  
حرف عّلة، ي�سّمى فعاًل معتاًل.

تف�ّسر لهم ت�سميته� ب�لأفع�ل المعتّلة بربطه� ب�لأ�سوات الَّتي ت�سدر عن ال�سخ�س المعتّل) المري�س( عندم� 	 
م دللة على اعتالله. يبدر منه �سوت الت�ألُّ

والإث�رة 	  التهيئة  لإحداث  التَّدريب؛  ومو�سوع  واأق�س�مه  الفعل  عن  لبة  الطَّ تعلَّمه  م�  بين  المعلِّمة  تربط 
المطلوبة.

ههم لقراءة الأفع�ل وت�سنيفه�.	  لبة اإلى مجموع�ت ثن�ئيَّة وتوجِّ تق�سم الطَّ
تطلب منهم تعليل اإج�ب�تهم وتف�سيره�.	 
م التغذية الراجعة المن��سبة.	  ب الخط�أ وتقدِّ حيحة، وت�سوِّ ز وت�سجع اإج�ب�ت المجموع�ت ال�سَّ تعزِّ
عر�س اأعم�ل المجموع�ت، ومن�ق�سة بع�سه�.	 

الحل: المجموعة الأولى:       - فعل م��س:    كتب،    ا�ستنتج،     تعّلَم. 	 
فعل م�س�رع: يكتُب،    ت�ستنتُج،    تتعّلُم،     - فعل اأمر:     اكتْب،   ا�ستنتْج،     تعّلْم. 	 



لبة كلم�ت التَّدريب، وتطلب منهم تحديد نوعه� من اأق�س�م الفعل.	  يقراأ عدد من الطَّ
ح لهم المطلوب تنفيذه في التَّدريب.	  تحفزهم لذكر حروف المّد،، وتو�سّ
لبة في مجموع�ت)مجموعة الألف ومجموعة الواو ومجموعة الب�ء(.	  توزع الطَّ
تكّلف كل مجموعة تمييز الكلم�ت التي تخ�س مجموعته� وكت�بته� على لوحة ج�نبيَّة وعر�سه� على بقية 	 

لبة، وقراءته�. المجموع�ت وعلى الطَّ
لبة.	  تجري حواراً مع المجموع�ت فيم� اأنجزوه، وُت�سرك بقيَّة الطَّ
�س. 	  لبة بكت�بة المطلوب في الحقل المخ�سَّ تكّلف بقّية الطَّ

الحل: الألف: اأعطى،   ن�م،   ق�ل،   بنى.	 
       الواو:  يجود،   يحنو،  اأرجو،  يدور.	 
       الي�ء:  ترمي،   يوؤّدي،  ُينهي،  يجري.	 

لبة جمل التَّدريب، وتطلب منهم تمييز الفعل فيه�.	  يقراأ عدد من الطَّ
تحفزهم لذكر حروف العّلة والعالقة بينه� وبين حروف المّد.	 
ح لهم المطلوب تنفيذه في التَّدريب.	  تو�سّ
حيح ومجموعة الفعل المعتّل(.	  لبة في مجموع�ت)مجموعة الفعل ال�سَّ توزع الطَّ
ههم اإلى اإع�دة الفعل ل�سيغة الم��سي الثالثي، وتح�ورهم في التغييرات التي طراأت عليه. 	  توجِّ
تكّلف كل مجموعة تمييز الأفع�ل التي تخ�سُّ مجموعته� وكت�بته� على لوحة ج�نبيَّة وعر�سه� على بقّية 	 

لبة، وقراءته�. المجموع�ت وعلى الطَّ
لبة.	  تجري حواراً مع المجموع�ت في م� اأنجزوه، وُت�سرك بقّية الطَّ
�س، وقراءته. 	  لبة بكت�بة المطلوب في الحقل المخ�سَّ تكّلف بقّية الطَّ

الحل: فعل �سحيح:  �سّل،  اأهمل، احر�س،   	 
        فعل معتل: ي�سُع )و�سَع(،  �س�َر،  اأم�سى)م�سى(،  دع�،  ي�سمو)�سم�(،   	 
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اأَْقَراأُ اأَْقَراأُ َواأَْكُتُب في اْلَجْدَوِل َكِلم�ٍت فيه� َمدٌّ ِبـ1 8

نُِّفُه في اْلَجْدَوِلاأَ�َسُع 9 َحْوَل اْلِفْعِل َواأُ�سَ

المجموعة الث�نية:	 
فعل �سحيح:  جّرب،    �سجد،   طلَب،    �سمَع،    �سحَك،    رك�َس.	 
فعل معتل:   وفى،     يدعو،    رمى،     دن�،     عال،      ت�سمو.    	 
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اأَْقَراأُ َواأَْماَلأُ اْلَفراَغ 10

اْلَمْفعوُل ِبِه َوَعالم�ُت اإِْعراِبِه:
ا�ْسٌم َمْن�سوٌب َيُدلُّ َعلى َمْن َوَقَع َعلَْيِه ِفْعُل اْلف�ِعِل، َوَيكوُن َمْن�سوًب�:

● ِب�ْلَفْتَحِة اأَْو َتْنويِن اْلَفْتِح اإِذا ك�َن ُمْفَرًدا اأَْو َجْمَع َتْك�سيٍر.

نٍَّث �س�ِلًم�. ● ِب�ْلَك�ْسَرِة اأَْو َتْنويِن اْلَك�ْسِر اإِذا ك�َن َجْمَع ُموؤَ

ٍر �س�ِلًم�. ● ِب�ْلي�ِء اإِذا ك�َن ُمَثنًّى اأَْو َجْمَع ُمَذكَّ

ُر اأََتَذكَّ
اْلف�ِعَل َوَعالم�ِت اإِْعراِبِه:

اْلف�ِعُل: ا�ْسٌم َمْرفوٌع َيُدلُّ َعلى َمْن ق�َم ِب�ْلِفْعِل َوَيكوُن َمْرفوًع�:
مِّ الّظ�ِهِر َعلى اآِخِرِه اإِذا ك�َن  ِة اأَْو َتْنويِن ال�سَّ مَّ ● ِب�ل�سَّ

ْو َجْمَع ُموؤَنٍَّث �س�ِلًم�. ُمْفَرًدا اأَْو َجْمَع َتْك�سيٍر اأَ
● ِب�لأَِلِف: اإِذا ك�َن ُمَثنًّى.

ٍر �س�ِلًم�. ● ِب�ْلواِو: اإِذا ك�َن َجْمَع ُمَذكَّ

ر الف�عل وعالم�ت اإعرابه، اأتذكَّ
والمفعول به وعالم�ت اإعرابه.	 
ّبورة: 	  ال�سَّ على  الت�لي  المث�ل  المعلِّمة  ن  تدوِّ

راأى �سعيد �سديقه في المكتبة.
رهم ب�لجملة ال�سميَّة والفعليَّة، ومكون�ت 	  تذكِّ

كلٍّ منه�.
ّبورة، 	  ت�س�ألهم عن نوع الجملة المدونة على ال�سَّ

وتطلب تعلياًل لإج�ب�تهم.
ن�ت الجملة.	  لبة لذكر مكوِّ تحفز الطَّ
منهم 	  وتطلب  الجملة،  ن�ت  مكوِّ في  وتح�ورهم  والتَّ�أنيث،  والتَّذكير  والجمع،  والمثنى  ب�لمفرد  رهم  تذكِّ

تحويل �سيغته� في كل ح�لة.
ّبورة عالم�ت اإعراب كل من الفعل والف�عل، وتكّلفهم بقراءته� مع تطبيقه� على الأمثلة.	  تدّون على ال�سَّ

لبة اإلى مجموع�ت، وتوّزع عليهم الجمل.	  تق�سم الطَّ
ن�ته�.	  تطلب من كل مجموعة قراءة الجملة الخ��سة به� والتعريف بمكوِّ
تلفت انتب�ههم اإلى ذكر المفرد والمثنى ونوع الجمع، تذكيراً وت�أنيث�ً.	 
رهم بم� �سبق لهم تعّلمه في التَّدريب ال�س�بق ومط�بقته على الجمل التي بين اأيديهم.	  تذكِّ
لبة فيه�.	  �ً، ويتح�ور الطَّ ت�ستخرج كل مجموعة الفعل والمفعول به من الجملة الَّتي تحمله�، �سفويَّ
م تف�سيراً 	  لبة، وتقدِّ �س، وتقراأهم� على بقّية الطَّ ن كل مجموعة الف�عل والمفعول به في المك�ن المخ�سَّ تدوِّ

لعمله�.
ههم.	  لبة ب�لحل، وتت�بعهم ب��ستمرار وتوجِّ تكلِّف بقّيةالطَّ

الحل: 1- �سعيد - �سديقه.          2-المزارع�ن - �سن�بل،.     3-�س�رة -  فرا�س�ت.    	 
        4-العم�ل -  المزارعين.        5-المعلمون -  �سه�دات. 
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َنَة اأُْعِرُب اْلَكِلم�ِت اْلُملَوَّ 11

لبة في مجموع�ت، وتوّزع عليهم الجمل.	  توزع الطَّ
ن�ته�.	  ة به� والتعريف بمكوِّ تطلب من كل مجموعة قراءة الجملة الخ��سَّ
تلفت انتب�ههم اإلى ذكر المفرد والمثنى ونوع الجمع، تذكيراً وت�أنيث�ً.	 
رهم بم� �سبق لهم تعّلمه في التَّدريبين ال�س�بقين ومط�بقته على الجمل الَّتي بين اأيديهم.	  تذكِّ
لبة فيه�.	  �ً، ويتح�ور الطَّ تعرب كل مجموعة الجملة الَّتي تحمله�، �سفويَّ
م تف�سيراً 	  لبة، وتقدِّ �س، وتقراأه� على بقّية الطَّ نة في المك�ن المخ�سَّ ن كل مجموعة اإعراب الكلمة الملوَّ تدوِّ

لعمله�.
ههم.	  لبة ب�لحل، وتت�بعهم ب��ستمرار وتوجِّ تكلِّف بقّية الطَّ

الحل: 1-قراأ خ�لٌد كت�ًب� عن الف�سِ�.	 
  قراأ: فعل م��س مبنّي على الفتح الظ�هر على اآخره.	 
خ�لٌد:  ف�عل مرفوع وعالمة رفعه تنوين ال�سم الظ�هر على اآخره.	 
كت�ًب�: مفعول به من�سوب وعالمة ن�سبه تنوين الفتح الظ�هر على اآخره.	 
 2-اأكل الأرنب�ن جزرتين كبيرتين.	 

  اأكَل: فعل م��س مبنّي على الفتح الظ�هر على اآخره.	 
الأرنب�ن:  ف�عل مرفوع وعالمة رفعه الألف لأنه مثنى.	 
جزرتين: مفعول به من�سوب وعالمة الي�ء لأنه مثنى.	 
 3-ك�ف�أت المعلم�ت التلميذات المجتهدات.	 

 المعلم�ُت:  ف�عل مرفوع وعالمة رفعه ال�سمة الظ�هر على اآخره.	 
التلميذاِت: مفعول به من�سوب وعالمة ن�سبه الك�سرة لأنه جمع موؤنث �س�لم.	 
 4-ي�س�عد الممر�سون الأطب�ء والمر�سى.	 

 الممر�سون:  ف�عل مرفوع وعالمة رفعه الواو لأنه جمع مذكر �س�لم.	 
الأطّب�َء: مفعول به من�سوب وعالمة ن�سبه الفتحة الظ�هرة على اآخره.	 
 5-ت�سرب �س�رة ع�سير البرتق�ل.	 

 ت�سرُب: فعل م�س�رع مرفوع وعالمة رفعه ال�سمة الظ�هرة على اآخره.	 
�س�رُة:  ف�عل مرفوع وعالمة رفعه ال�سمة الظ�هرة على اآخره.	 
ع�سيَر: مفعول به من�سوب وعالمة ن�سبه الفتحة الظ�هرة على اآخره.	 



19

اأَْقَراأُ 1

اْلَوْقُت ِمْن َذَهٍب ْرُس الّثاني الدَّ

اأَْقَراأُ 1

النَّ�ّس، 	  بج�نب  المثبتة  ورة  ال�سّ ل  ت�أمُّ لبة  الطَّ اإلى  المعلِّمة  تطلب 
والتَّعبير عّم� فهموه منه�، وو�سف م� به� من عن��سر.

ر�س من ال�سورة، وتربط ذلك 	  لبة على ا�ستنت�ج مو�سوع الدَّ تحفز الطَّ
ر�س. بمو�سوع الدَّ

ال�سورة، 	  م�سمون  ُين��سب  بم�  وتثريه  لبة،  الطَّ بين  الّتف�عل  ز  تعزِّ
زمني�ً  برن�مج�ً  ي�سعون  وهل  اأوق�تهم،  تق�سية  كيفيَّة  عن  فت�س�ألهم 

لتنفيذ اأعم�لهم.
تقراأ النَّ�ّس قراءة جهريَّة معبِّرة، ثمَّ تكلِّفهم قراءة اأجزاء من النَّ�ّس 	 

قراءة جهريَّة �سليمة تراعي مخ�رج الحروف و�سبط الكلم�ت.
ههم اإلى قراءة النَّ�ّس قراءَة فهمٍ وا�ستيع�ب وتفكيٍر وتذّوقٍ ، لإعداِدهم اإلى من�ق�سِة الأ�سئلة الّت�لية.	  توجِّ
مه�.	  زه�، وتقوِّ تت�بع قراءتهم وتعزِّ
ح لهم مع�ني المفردات والتراكيب ال�سعبة.	  تو�سّ
ح لهم الأفك�ر الجزئيَّة والرئي�سة الواردة في النَّ�ّس وتح�ورهم فيه�.	  تو�سّ
تكلِّفهم توظيف الكلم�ت الم�ستهدفة في �سي�ق�ت جديدة. 	 
تطرح اأ�سئلة فرعية عليهم اأو على بع�سهم لتعزيز فهمهم وتعميقه.	 
لبية لالألع�ب الإلكترونيَّة.	  تن�ق�سهم في اأهمية ا�ستثم�ر الوقت، والتداعي�ت ال�سَّ

لبة بم� ورد في النَّ�ّس من اأفك�ر.	  تمّهد المعلِّمة بتذكير الطَّ
لبة ب�لقراءة، لتذكيرهم بمجري�ته.	  ر�س لعدد من الفقرات وتكلِّف عدداً من الطَّ ئ الدَّ تجزِّ
وؤال وط�لب�ً اآخر ب�لإج�بة عنه.	  تكلِّف ط�لب�ً بقراءة ال�سُّ
ه الإج�ب�ت بم� يتوافق مع م� ورد في النَّ�ّس.	  توجِّ
تطلب منهم تدوين الإج�بة كت�بّي�ً.	 
ر�س والقيم الواردة فيه.	  تح�ورهم في الإج�ب�ت بم� يتوافق مع اأفك�ر الدَّ
ز المجيدين.	  ههم وت�سّوب الأخط�ء وتعزِّ تت�بعهم ب��ستمرار وتوجِّ
تكلِّفهم قراءة اإج�ب�تهم الَّتي كتبوه�، والتح�ور فيه� من خالل المجموع�ت.	 

اأَْقَراأُ َواأُجيُب َعِن الأَ�ْسِئلَِة 2



من 	  وقراءته  النَّ�ّس  اإلى  الرجوع  لبة  الطَّ تكليف 
الكت�ب المدر�سي.

توجه الطلبة لقراءة جمل التدريب، وتح�ورهم 	 
هه�. في معن�ه�، وتتلّقى اإج�ب�تهم وتوجِّ

تبيِّن لهم وجود تق�رب في المعنى بين م� هو في 	 
العمود الأول والعمود الث�ني.

ثم 	   ،ً� �سفويَّ الجمل  بحل  لبة  الطَّ من  تكلِّف عدداً 
الحل الكت�بي وقراءته، وتف�سير العالقة بين كل 

عب�رتين متق�ربتين في المعنى.
ههم، وتح�ور بع�سهم.	  لبة وتوجِّ تت�بع الطَّ
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●  ا�ْسِتْثم�ُر اْلَوْقِت    ●   اإِ�س�َعُتُه دوَن ف�ِئَدٍة.

. ●  َهْدُر اْلَوْقِت    ●    اأَْعَمُل ِبِجدٍّ

َبَعِت التَّْعليم�ِت. ●  َدَعْته� ِلْلُجلو�ِس    ●    اأَط�َعْت َواتَّ

●  ا�ْسَتج�َبْت ِلِنداِء واِلَدِته�   ●    ا�ْسِتْغالُلُه ِبم� ُهَو ُمفيٌد.

●  اأَْبُذُل ُجْهدي    ●    َطلََبْت ِمْنه� اْلُجلو�َس.

اأَْقَراأُ َواأَْماَلأُ اْلَفراَغ ِب�ْلَكِلَمِة اْلُمن��ِسَبِة 4

َفِة ِلَف َتْنويِن اْلَفْتِح َواأَِلَف التَّْثِنَيِة َبْعَد اْلَهْمَزِة اْلُمَتَطرِّ اأَْقَراأُ َواأُلِحُظ اأَ 5

نحو 	  ههم  وتوجِّ الجمل،  وقراءة  قراءته�  في  وت�س�عدهم  الكلم�ت  ل  لت�أمُّ ك�في�ً  وقت�ً  لبة  للطَّ المعلِّمة  تتيح 
حيح له�. النطق ال�سَّ

تبيِّن لهم العالقة بين معنى الكلمة والجملة.	 
لى: ) الوقت ثمين اإن �سيَّعته �سعت(.	  تحلُّ الجملة الأوَّ
تف�ّسر لهم عالقة كلمتي ) ثمين، �سعت( بمعنى الجملة.	 
لبة اإلى مجموع�ت وتحفزهم على الحل.	  تق�سم الطَّ
حيح وعر�سه على بقّية الزمالء.	  تهيئ لهم الوقت المن��سب للحوار واختي�ر الحل ال�سَّ
�ً وكت�بّي�ً ب�سورة فرديَّة، وتت�بعهم ب��ستمرار.	  تكلِّفهم حّل بقّية الجمل �سفويَّ
نه� )المح�فظة على الوقت وا�ستثم�ره(.	  لبة الجمل بعد حّله�، مع مالحظة القيم الَّتي تت�سمَّ يقراأ الطَّ

الحل:  2-تهدر.     3-ي�ستثمرون...ي�ستمتعون.    4-الم�ل... الوقت.	 

ّبورة.	  ن المعلِّمة مجموعة من الأمثلة الَّتي ت�ستمل على األف التنوين واألف التثنية والهمزة المتطرفة، على ال�سَّ تدوِّ
كل وال�سوت.	  تح�ورهم في تنوين الفتح، من حيث ال�سَّ
ههم اإلى النتب�ه اإلى الهمزة في الكلم�ت الأمثلة، وحركة الحرف الَّذي ي�سبقه�. 	  توجِّ
فة تر�سم ح�سب حركة الحرف الَّذي ي�سبقه� دون النظر اإلى حركته�، ف�إن ك�ن 	  ح لهم اأنَّ الهمزة المتطرِّ تو�سّ



ل الكلم�ت وقراءته�.	  لبة وقت�ً ك�في�ً لت�أمُّ تتيح المعلِّمة للطَّ
رهم بم� �سبق لهم اأن تعلَّموه عن األف تنوين الفتح.	  تذكِّ
هه�.	  فة، وت�ستقبل اإج�ب�تهم وتوجِّ ت�س�ألهم عن ق�عدة كت�بة تنوين الفتح بعد الهمزة المتطرِّ
تحفزهم على و�سع األف تنوين الفتح مع الحركة على اآخر الألف وقراءة الكلم�ت.	 
لبة في الحل والقراءة.	  ُت�سرك اأكبر عدد ممكن من الطَّ

 الحل: 1-هدوءا.     2-بطيئ�.    3-لجوءا.    4-رديئ�.	 

لبة لقراءة الكلم�ت.	  ه المعلِّمة الطَّ توجِّ
تلفت انتب�ههم اإلى موقع الهمزة من الكلم�ت، وحركة الحرف الَّذي ي�سبقه�.	 
ت�س�عدهم في تثنية كلمة)عّداء( ، وتح�ورهم في مفرده� وتثنيته�، �سكاًل و�سوت�ً.	 
�ً، وتترك لهم فر�سة الحوار في م� بينهم حول �سكل كت�بته� مثن�ة.	  لبة اإلى تثنية الكلم�ت �سفويَّ تكلِّف بقّيةالطَّ
ههم وتطلب تعلياًل لإج�ب�تهم.	  تت�بعهم، وتوجِّ

الحل: 1- عّداءان.    2-�سيئ�ن.     3-ق�رئ�ن.    4-جريئ�ن.	 
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6

7

اأُْدِخُل َتْنويَن اْلَفْتِح َعلى الأَ�ْسم�ِء الّت�ِلَيِة

اأَْكُتُب ُمَثّنى اْلَكِلم�ِت الّت�ِلَيِة

طر منف�سلة، مثل: �سوء، �سيء، جزء ـ اأم�  فة على ال�سَّ الحرف الَّذي قبل الهمزة �س�كن�ً كتبت الهمزة المتطرِّ
ك�ً، فتر�سم الهمزة على حرف ين��سب الحركة ) اأ، وؤ، ئ  فة متحرِّ اإن ك�ن الحرف الَّذي ي�سبق الهمزة المتطرِّ
ـئـ(، ف�إن ك�ن الحرف الَّذي قبل الهمزة مفتوح�ً كتبت على الألف: : يقَراأُ ـ بَداأ. واإن ك�ن الحرف الَّذي قبل 
الهمزة م�سموم�ً كتبت على واو: يجُروؤـ واأم� اإن ك�ن الحرف الَّذي قبل الهمزة مك�سوراً فكتب على طرف ي�ء 

غير منقوطة ) ي�ء بال نقطتين ى(:ط�ِرئ ـ ق�ِرئ ـ ن��ِسئ �س�ِطئ. 
تبيِّن لهم اأنَّ الهمزة المتطرفة تنقلب اإلى همزة متو�سطة اإذا تاله� األف التثنية اأو األف تنوين النَّ�سب :	 
 	 = جزءاً  مثل:جزء=  �س�كن�ً،  الهمزة  قبل  الَّذي  الحرف  ك�ن  اإذا   : ال�سطر  على  المتطرفة  الهمزة  تكتب  ـ   1

جزءان/ �سوء=�سوءاً=�سوءان.
فة على نبرة، اإذا ك�ن الحرف الَّذي قبل الهمزة �س�كن�ًمثل:عبء = عبئ�ً =عبئ�ن.	  2ـ تكتب الهمزة المتطرَّ



الأَْفع�ُل اْلَخْم�َسُة: ِهَي ُكلُّ ِفْعٍل ُم�س�ِرٍع اتَّ�َسلَْت ِبِه اأَِلُف الْثَنْيِن اأَْو 
واُو اْلَجم�َعِة اأَْو ي�ُء اْلُمخ�َطَبِة.

اْلِفْعُل اْلُم�س�ِرُع   َيْفَعُل
َتْفَعليَن. َتْفَعلوَن،  َيْفَعلوَن،  َتْفَعالِن،  َيْفَعالِن،  اْلَخْم�َسُة:  الأَْفع�ُل 

َعالَمُة َرْفِع الأَْفع�ِل اْلَخْم�َسِة ُثبوُت الّنوِن.
. ُهم� َيقولِن اْلَحقَّ   . اأَْنُتم� َتقولِن اْلَحقَّ
. ُهْم َيقولوَن اْلَحقَّ   . اأَْنُتْم َتقولوَن اْلَحقَّ

. اأَْنِت َتقوليَن اْلَحقَّ

ُهْم

َيْفَعلوَن

يكتبون

يلعبون

ُهم�

َيْفَعالِن

يكتب�ن

يلعب�ن

اأَْنُتْم

َتْفَعلوَن

تكتبون

تلعبون

اأَْنُتم�

َتْفَعالِن

تكتب�ن

تلعب�ن

اأَْنِت

َتْفَعليَن

تكتبين

تلعبين

الأفع�ل الخم�سة
ّبورة، 	  تدوِّن عدداً من الأفع�ل الم�س�رعة على ال�سَّ

وتكلِّف الطلبة بقراءته�.
يدّل 	  الَّذي  الفعل  الم�س�رع هو  الفعل  ب�أن  رهم  تذكِّ

على حدث يح�سل في الزمن الح��سر اأو الم�ستقبل.
تطلب منهم ذكر الحروف الَّتي يبداأ به� الفعل الم�س�رع.	 
 تح�ورهم في عالم�ت الفعل الم�س�رع، واإعرابه.	 
وي�ء 	  الجم�عة،  وواو  الثنين  األف  ت�سيف 

تقولون،  يقولن،  )تقولن،  لالأفع�ل  المخ�طبة 
لبة قراءته�، ومالحظة الفرق. ّبورة، وتطلب من الطَّ يقولون، تقولين( الَّتي دّونته� على ال�سَّ

ح لهم موقع األف الثنين، وواو الجم�عة، وي�ء المخ�طبة من الأفع�ل الم�س�رعة.	  تو�سّ
ح لهم اأن الأفع�ل الم�س�رعة عندم� ن�سيف له� الحروف ال�س�بقة، ي�سبح ا�سمه� الأفع�ل الخم�سة.	  تو�سِّ
تبيِّن لهم اأنَّ عالمة رفع الأفع�ل الخم�سة هي ثبوت النون.	 
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نُِّف الأَْفع�َل في اْلَجْدَوِل َكم� في اْلِمث�ِل اأَْقَراأُ َواأُ�سَ 8

اأَْقَراأُ َواأَْماَلأُ اْلَفراَغ ِب�ْلِفْعِل اْلُمن��ِسِب 9

تعر�س المعلِّمة الأفع�ل الخم�سة جميعه� في لوحة جيوب.	 
تخبرهم عن المطلوب من التَّدريب.	 
المخ�طب، 	  و�سم�ئر  الغ�ئب  ب�سم�ئر  رهم  تذكِّ

وتبيِّن لهم طريقة اإ�سن�ده� اإلى الفعل الم�س�رع، 
ثم الأفع�ل الخم�سة. 

ّبورة.	  ن الإج�بة على ال�سَّ ر، وتدوِّ ت�س�عدهم في اإ�سن�د �سمير الغ�ئب للمثنى المذكَّ
تحفزهم لحّل بقّية الأفع�ل، وتت�بعهم، وتطلب منهم تعليل اإج�ب�تهم.	 

لبة في مجموع�ت عمل.  	  توزع المعلِّمة الطَّ
ل الأفع�ل والجمل وقراءته�.	  تتيح لهم وقت�ً من��سب�ً لت�أمُّ
رهم بمفهوم الأفع�ل الخم�سة.	  تذكِّ
تطلب منهم ذكر �سم�ئر الغ�ئب والغ�ئب، وتف�سير العالقة بينه� وبين الأفع�ل الخم�سة.	 
تكلِّفهم حل الجمل، ومق�رنة اإج�ب�تهم مع بقّية المجموع�ت.	 
لبة قراءته� ومق�رنة اإج�ب�تهم به�.	  ّبورة، وتكلِّف الطَّ حيحة على ال�سَّ ن الإج�ب�ت ال�سَّ تدوِّ
لبة الآخرين.	  ز المجموع�ت المتميزة، وت�س�عد الطَّ تعزِّ
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َنَة َكم� في اْلِمث�ِل اأُْعِرُب اْلَكِلم�ِت اْلُملَوَّ 10

الحل: 1-تقدمون.. تك�سبون.          2-يتب�دلن.. يفيدان..ي�سعران.	 
                 3-ت�س�هدين..ت�ستمعين.        4-ت�س�هم�ن.. تحر�س�ن.

ّبورة وتح�ورهم في اإعرابه.	  ن المث�ل على ال�سَّ تدوِّ
ر لهم لم�ذا هو مرفوع بثبوت النون.	  تف�سِّ
ح لهم الفرق بين اإعراب ال�سم المثنى والفعل الم�س�رع الم�سند اإليه األف الثنين.	  تو�سّ
نة في الجمل، وتت�بعهم ب��ستمرار.	  تحفزهم على اإعراب الكلم�ت الملوَّ

الحل:  2-يحرث�ن: فعل م�س�رع مرفوع بثبوت النون لنه من الأفع�ل الخم�سة.	 
         3-تطيعين: فعل م�س�رع مرفوع بثبوت النون لنه من الأفع�ل الخم�سة.

            تحر�سين: فعل م�س�رع مرفوع بثبوت النون لنه من الأفع�ل الخم�سة.

ْقَعِة ليَمِة ِبَخطِّ الرُّ ُب َعلى اْلِكت�َبِة ال�سَّ اأََتَدرَّ 11

ْقَعِة ليَمِة ِبَخطِّ الرُّ ُب َعلى اْلِكت�َبِة ال�سَّ اأََتَدرَّ 12

لبة بمجموع�ت حروف خط الرقعة، وم� ُيكتب منه� فوق ال�سطر وم� ُتكتب اأجزاء منه� 	  ر المعلِّمة الطَّ تذكِّ
تحت ال�سطر، وكذلك الحروف المغلقة والحروف المفتوحة.

لبة اإلى قراءة الكلم�ت والجمل المكتوبة والتح�ور في م�سمونه�.	  ه الطَّ توجِّ
هه� وتثريه�.	  تت�بع حواراتهم وتوجِّ
لبة في مجموع�ت عمل ، وتقوم كل مجموعة بعر�س م� اأنتجته اأم�م الزمالء .	  توزع الطَّ
تطلع على كت�ب�تهم وتقومه� وتثريه�.	 
تخت�ر معهم اأجمل العب�رات؛ لتكتب على لوح�ت وتثبت في مك�ن من��سب.	 
تقديم التعزيز المن��سب لأ�سح�ب اأف�سل العب�رات.	 
تكلِّفهم قراءة م� اأنتجوه اأم�مه�.	 
لبة ال�ستم�ع ور�سد المالحظ�ت.	  تطلب من الطَّ
م عملهم وتقدم ملحوظ�ته� وتوجيه�ته�، وتطلب تنفيذ التعديالت.	  تقوِّ
مالحظة: يمكن ا�ستثم�ر جمل ن�س�ط 12 في التدريب على الإمالء المنظور والختب�ري.	 



تمنح المعلِّمة طلبته� وقت�ً ك�في�ً لت�أمل ال�سور الخم�س.	 
ال�سورة الولى: ال�ستمت�ع ب�لقراءة في المكتبة.      ال�سورة الث�نية: م�س�هدة برامج مفيدة في التلف�ز.	 
   ال�سورة الث�لثة: الم�س�عدة في اأعم�ل البيت.          ال�سورة الرابعة: اللعب في الحديقة.	 
  ال�سورة الخ�م�سة: ق�س�ء وقت ممتع مع الع�ئلة.	 
تطلب اإليهم و�سف م� �س�هدوه.	 
ثوا به.	  تن�ق�سهم في بع�س م� تحدَّ
ت�س�ألهم اأ�سئلة من مثل: م� الأمور الأخرى الَّتي تدل عليه� ال�سورة ولي�ست موجودة فيه�؟ .	 
ح لهم المطلوب من التَّدريب، وتحفزهم على التَّعبير عن اأفك�رهم وم�س�عرهم.	  تو�سّ
د القيم الإيج�بّية.	  ههم ، وتوؤكِّ تطلب اإليهم  قراءة م� كتبوه، وتت�بعهم وتوجِّ
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ُم َواأَ�ْسَتْثِمُر َوْقتي َوِر الّت�ِلَيِة َواأَْكُتُب َكْيَف اأَُنظِّ اأَ�ْسَتعيُن ِب�ل�سُّ 13



الأهداف الع�مة:
ي�ستمع اإلى ق�سة عن�د �سخرة ويجيب عن الأ�سئلة.	 
ث ويعبِّر عن لوح�ت »بذرة ال�سدق«.	  يتحدَّ
ع لم�س�عدة الآخرين.	  يتحلَّى ب�لإيث�ر ويتطوَّ
يقراأ ن�ّس الإيث�ر ويجيب عن اأ�سئلة ال�ستيع�ب.	 
يتبيِّن مفهوم الإيث�ر ويذكر موقف�ً فيه اإيث�ر.	 
يقراأ ن�س العدل والعتدال ويجيب عن اأ�سئلة ال�ستيع�ب.	 
يتبيِّن مفهومي العدل والعتدال.	 
يحفظ ال�سعر« عندي راأي«.	 
يمالأ الفراغ معتمداً على المعنى.	 
يرّكب جماًل معتمداً على المعنى.	 
م�سيَّة والقمريَّة.	  يميِّز األـ التعريف ال�سَّ
يميِّز الت�ء المفتوحة والمربوطة.	 
ن جماًل.	  يعيد ترتيب الكلم�ت ليكوِّ
ي�سل بين العب�رات معتمداً على المعنى.	 
يكتب جمع التك�سير لعدد من المفردات.	 
ي�سنِّف المفردات وفق الحروف الَّتي تنطق ول تكتب.	 
ي�سع تراكيب معينة في جمل مفيدة.	 
ن ق�سة.	  يعيد ترتيب الأحداث ليكوِّ
ر الفعل الم�س�رع.	  يتذكَّ
يتبيِّن عالم�ت رفع الفعل الم�س�رع.	 
ي�سنِّف الأفع�ل الم�س�رعة وفق عالم�ت الرفع.	 
ف ن�سب الفعل الم�س�رع وعالم�ته.	  يتعرَّ
ب.	  ي�سنِّف اأفع�ًل م�س�رعة وفق عالم�ت النَّ�سّ
يميِّز اأ�سم�ء الإ�س�رة للقريب والبعيد.	 
يتدرَّب على اإعراب الجمل.	 

انَِيُة اْلَوْحَدُة الثَّ

اأَْخالقي



اأَ�ْسَتِمُع َواأُجيُب َعِن الأَ�ْسِئلَِة:
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اأَْقَراأُ حيَحة1ِ اأَْقَراأُ َواأَ�َسُع         َحْوَل َرْمزِ اْلإِج�َبةِ ال�سَّ 1

عناد �صخرة
اآلية التنفيذ

ة الَّتي �سي�ستمعون له�، لحفزهم على النتب�ه وتمييز 	  لبة ب�إعط�ئهم فكرة ع�مة عن الق�سَّ تهيئ المعلِّمة الطَّ
الأ�سوات والألف�ظ والّتراكيب.

رهم ب�سرورة النتب�ه، والتركيز على م� ي�سمعونه، والتزام الهدوء، واآداب ال�ستم�ع.	  تذكِّ
ة ب�سوت وا�سح وم�سموع ومعّبر عن المع�ني.	  تقراأ لهم الق�سَّ
د؟ م�ذا تتوقع اأن يحدث؟	  ي�ستمعون للق�سة، وتطرح اأ�سئلة من نوع: م� المق�سود بـ؟ كيف نت�أكَّ
لبة.	  ة ب�لخبرات ال�ّس�بقة للطَّ تربط اأحداث الق�سَّ
تعقد مق�رنة بين ال�سخرة وحبة الرمل لإظه�ر اأوجه ال�سبه والختالف.	 
ة، وتطلب 	  تتيح لهم وقت�ً ك�في�ً من��سب�ً لطرح اأ�سئلتهم، وا�ستف�س�راتهم عن مع�ني الكلم�ت ال�سعبة في الق�سَّ

منهم توظيف بع�س المفردات في جمل من اإن�س�ئهم.
ة.	  ة، وتتيح لهم المج�ل للتَّعبير عن راأيهم في الق�سَّ بعد النته�ء من القراءة، تن�ق�سهم في الق�سَّ
ة.	  د القيم الإيج�بّية الواردة في الق�سَّ توؤكِّ
ة بلغتهم م�ستعينين ب�ألف�ظه� وتراكيبه� الموجود في الكت�ب الق�س�سي. 	  تكلِّفهم تلخي�س اأحداث الق�سَّ
ة فيلعب ط�لب دور ال�سخرة واآخر دور حبة الرمل ويتح�وران.	  لبة بتمثيل جزء من الق�سَّ يقوم الطَّ
ة.	  لبة اإلى حّل الأ�سئلة المتعلقة ب�لق�سَّ تنتقل ب�لطَّ

ة من اأفك�ر و�سخ�سي�ت واأحداث وت�ستثمره� في حّل جمل التَّدريب.	  رهم المعلِّمة بم� ورد في الق�سَّ تذكِّ
حيحة.	  لبة في اختي�ر الإج�بة ال�سَّ تقراأ الجملة الأولى من ال�سوؤال وت�س�عد الطَّ
حيحة.	  لبة في حل بقّية الجمل، بحيث يقراأ ط�لب ال�سوؤال، وط�لٌب اآخر يخت�ر الإج�بة ال�سَّ تكلِّف الطَّ
حيحة وتطلب تف�سيراً منهم ل�ستبع�د بقّية الخي�رات.	  تن�ق�سهم في الإج�بة ال�سَّ
لبة.	  حيحة، وُت�سرك اأكبر عدد ممكن من الطَّ تكلِّفهم ب�لحلِّ الكت�بي، وقراءة الإج�بة ال�سَّ
لبة الحوار حول الإج�ب�ت من خالل العمل في مجموع�ت.	  تتيح للطَّ

    الحل: 1-فوق ال�سخرة.        2-جميع م� ذكر.          3-جميع م� ذكر. 	 
           4-ب�لعن�د.       5-لتغو�س في البحر.      6-في ق�ع البحر.     7-لم يعجبه� ت�سرف ال�سخرة.	 
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�س�َرَة ✓  اأَْو  ✗  اأَْقَراأُ َواأَ�َسُع اإِ

اأُجيُب َعِن الأَ�ْسِئلَِة

2

3

ل الجمل وقراءته� قراءة �س�متة.	  لبة وقت�ً ك�في�ً لت�أمُّ تمنح المعلِّمة الطَّ
لبة بعده� فردّي�ً.	  تقراأ المعلِّمة الجمل ويقراأ الطَّ
ة.	  تحفزهم ل�سترج�ع بع�س اأحداث الق�سَّ
تكلِّف ط�لب�ً بقراءة الجملة ومن ط�لب اآخر اختي�ر الإج�بة المن��سبة.	 
تف�سير 	  منهم  وتطلب  حيحة،  ال�سَّ الختي�رات  على  وتعّلق  فيه�  وتح�ورهم  هه�  وتوجِّ الإج�ب�ت  ت�سّحح 

اإج�ب�تهم.
�س.	  تتيح لهم حّل التَّدريب كت�بّي�ً في المك�ن المخ�سَّ
ز المجيدين وت�سّوب الأخط�ء.	  تت�بعهم ب��ستمرار وتعزِّ

الحل:  1-ل.      2-نعم.      3-ل.       4-نعم.       5-نعم.	 

لبة المطلوب من التَّدريب.	  ح المعلِّمة للطَّ تو�سّ
لبة وتطلب اإليهم النتب�ه لالإج�بة من خالل القراءة.	  ة على الطَّ تعيد المعلِّمة �سرد الق�سَّ
تطرح عليهم الأ�سئلة تب�ع�ً.	 
حيحة.	  هه� نحو الإج�بة ال�سَّ لبة وتوجِّ تتلقى اإج�ب�ت الطَّ
دة، مع اإ�سراك 	  �س للكت�بة، ثم قراءة م� كتبوه مرات متعدِّ تطلب اإليهم تدوين الإج�ب�ت في المك�ن المخ�سَّ

لبة. اأكبر عدد ممكن من الطَّ
الحل:	 
1- لأنه� تريد اأن تتجول مع اأمواج البحر مثل حبة الرمل.	 

2- لأنه� ك�نت تداعب الأ�سم�ك وهي ت�سبح حوله�.	 

3- لأنه� تريد اأن تعود اإلى ال�س�طئ لترى ال�سم�س وتداعبه� اأمواج البحر.	 

4- بعد وقت طويل عندم� تتفتت وت�سبح حب�ت رمل.	 
5-  الإج�بة مفتوحة من قبل الطلبة.	 
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ْدِق ِبْذَرُة ال�سِّ

ُث اأُلِحُظ َواأََتَحدَّ 4

ل اللوح�ت الأربع.	  لبة لت�أمُّ تتيح المعلِّمة وقت�ً ك�في�ً للطَّ
لبة وت�س�ألهم عّم� ي�س�هدونه في كل لوحة.	  تعر�س اللوح�ت واحدة بعد اأخرى على الطَّ
ّبورة وتن�ق�سهم فيه�.	  لبة على ال�سَّ ن اإج�ب�ت الطَّ تدوِّ
لبة.	  ه اأ�سئلة عليه�، ويجيب الطَّ رهم بعن��سر كل لوحة وتوجِّ تذكِّ
ث كلُّ مجموعة عن لوحة من اللوح�ت الأربع ب��ستخدام مفردات عن��سر 	  لبة في مجموع�ت، لتتحدَّ توزع الطَّ

اللوحة، والربط بينه� وتكوين ق�سة بت�سل�سل في الأحداث.
ة من الق�سة.	  ت�س�ألهم عن راأيهم في الحك�ية،  وا�ستنت�ج الفكرة الع�مَّ
تتيح لهم فر�سة التَّعبير عّم� اأعجبهم في الحك�ية.	 

النَّب�ِت،  َعِن  َدْر�ًس�  اْلُعلوِم  ُمَعلَِّمُة  اأَْنَهْت 
اّلِب َبْع�َس اْلُبذوِر، َوَطلََبْت  َعْت َعلى الطُّ َوَوزَّ
ِمْن ُكلِّ ط�ِلٍب اأَْن َيْزَرَع ِبْذَرَتُه، َوَيْعَتِنَي ِبه�، 
�ِلُب الَّذي  َره� َبْعَد �َسْهٍر، ِلَيفوَز الطَّ َوُيْح�سِ

َل َوَنْبَتُتُه الأَْجَمَل. َنَمْت ِبْذَرُتُه ِب�َسْكٍل اأَْف�سَ

 ، فِّ اّلُب ُغْرَفَة ال�سَّ َم�سى اْلَوْقُت، َوَدَخَل الطُّ
ِبَجم�ِله�،  ُمَتب�ِهًي�  َنْبَتَتُه  َيْحِمُل  ِمْنُهْم  َوُكلٌّ 
ف�ِرًغ�،   � ي�سً اإِ�سِّ َيْحِمُل  اأُ�س�َمة  الّط�ِلب  اإِلَّ 
ْخِرَيِة َوال�ْسِتْهزاِء ِمْن ُزَمالِئِه،  �َس ِلل�سُّ َوَتَعرَّ

َواتََّهموُه ِب�ْلَف�َسِل ِلَعَدِم ِعن�َيِتِه ِبِبْذَرِتِه.
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ة، وتكلِّفهم بو�سع اأ�سئلة عليه�.	  تتح�ور كل مجموعة حول عن��سر الق�سَّ
وتقييم 	  بملحوظ�تهم  الإدلء  خالل  من  الراأي  واإبداء  النقد  على  لبة  الطَّ ت�سجيع  على   تحر�س 

عر�س زمالئهم للق�سة.

ُث  َم ُكلُّ ط�ِلٍب َيَتَحدَّ َدَخلَِت اْلُمَعلَِّمُة، َوَتَقدَّ
َت�ْسَتِمُع  َوِهَي  اْعَتنى ِبه�،  َوَكْيَف  َنْبَتِتِهِ،  َعْن 
اأُ�س�َمة،  �ِلِب  الطَّ َدْوُر  ج�َء  ِب�ْنِتب�ٍه،  اإَِلْيِهْم 
َيْحِمُل  َوُهَو  َنْف�ِسِه  ِمْن  َخِجاًل  َم  َفَتَقدَّ
ِبِبْذَرتي  اْعَتَنْيُت  َوق�َل:  ف�ِرًغ�،   � ي�سً اإِ�سِّ

َطواَل اْلَوْقِت َولِكْن دوَن ف�ِئَدٍة.

َوا�ْسِتْهزاِئِهْم  لََبِة  الطَّ �َسِحِك  ْوُت  �سَ َعال 
ِمَن  النَّتيَجَة  َيْنَتِظروَن  َوُهْم  اأُ�س�َمة،  ِمْن 
ِعْنَدم�  َواْلَمَرُج  اْلَهَرُج  �س�َد  ُثمَّ  اْلُمَعلَِّمِة، 
َيْحِمُل  �س�َمة  اأُ َوق�َلْت:  اأُ�س�َمة،  َفْوَز  اأَْعلََنْت 
ْدُتُكْم ِبِبذوٍر ت�ِلَفٍة ل  ْدِق، َلَقْد َزوَّ ِبْذَرَة ال�سِّ

ُيْمِكُن اأَْن َتْنُمَو.
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الإيث�ُر ُل ْرُس اأَلوَّ ْالدَّ

اأَْقَراأُ اأَْقَراأ1ُ 1

النَّ�ّس، 	  بج�نب  المثبتة  ورة  ال�سّ ل  ت�أمُّ لبة  الطَّ اإلى  المعلِّمة  تطلب 
والتَّعبير عن العن��سر المكونة له�.

ر�س من ال�سورة، وتربط ذلك 	  لبة على ا�ستنت�ج مو�سوع الدَّ تحفز الطَّ
ر�س. بمو�سوع الدَّ

لبة، وتثريه بم� ُين��سب م�سمون ال�سورة.	  ز التَّف�عل بين الطَّ تعزِّ
فيه� 	  تميزوا  مواقف  ذكر  منهم  وتطلب  الإيث�ر،  مفهوم  لهم  ح  تو�سّ

ب�لإيث�ر وم�س�عدة الآخرين.
النَّ�ّس قراءة جهريَّة �سليمة تراعي مخ�رج 	  اأجزاء من  النَّ�ّس قراءة جهريَّة معبِّرة، ثمَّ تكلِّفهم قراءة  تقراأ 

الحروف و�سبط الكلم�ت.
لبة اإلى قراءة النَّ�ّس قراءة فهمٍ وا�ستيع�ب وتفكيٍر وتذّوقٍ ، لإعداِدهم اإلى من�ق�سِة الأ�سئلة التي 	  ه الطَّ توجِّ

تلي الن�س.
مه�، وتثريه�.	  ز قراءتهم، وتقوِّ لبة، وتعزِّ تت�بع قراءة الطَّ
ّبورة، وتح�ورهم فيه�.	  نه� على ال�سَّ ح لهم الأفك�ر الجزئيَّة والرئي�سة الواردة في النَّ�ّس وتدوِّ تو�سّ
لبة توظيف الكلم�ت الم�ستهدفة في �سي�ق�ت جديدة. 	  تكلِّف الطَّ
تطرح اأ�سئلة فرعية عليهم اأو على بع�سهم  لتعزيز فهمهم وتعميقه.	 
تن�ق�سهم في اأثر الإيث�ر وم�س�عدة الآخرين على الإن�س�ن، والبتع�د عن الأن�نية.	 

لبة بم� ورد في النَّ�ّس من اأفك�ر.	  تمّهد المعلِّمة للموقف بتذكير الطَّ
لبة ب�لقراءة، لتذكيرهم بمجري�ته.	  ر�س لعدد من الفقرات وتكلِّف عدداً من الطَّ ئ الدَّ تجزِّ
وؤال وط�لب�ً اآخر لالإج�بة عنه.	  تكلِّف ط�لب�ً بقراءة ال�سُّ
ه الإج�ب�ت بم� يتوافق مع م� ورد في النَّ�ّس.	  توجِّ
تطلب منهم تدوين الإج�بة كت�بّي�ً.	 
ر�س والقيم الواردة فيه.	  تح�ورهم في الإج�ب�ت بم� يتوافق مع اأفك�ر الدَّ
ز المجيدين.	  ههم وت�سّوب الأخط�ء وتعزِّ تت�بعهم ب��ستمرار وتوجِّ
تكلِّفهم قراءة اإج�ب�تهم الَّتي كتبوه�، والتح�ور فيه� من خالل المجموع�ت.	 

اأَْقَراأُ َواأُجيُب َعِن الأَ�ْسِئلَِة 2



الإيث�ُر

َيْن�ُسُر
ُيَقّوي
ُي�ْسِعُر

ُيَخلِّ�ُس
ُق ُيَحقِّ

واِبَط َواْلَعالق�ِت الإِْن�س�ِنيََّة. الرَّ
�س�. َم�أْنيَنِة َوالرِّ �س�ِحَبُه ِب�لطُّ

َة في اْلُمْجَتَمِع. يَّ اْلِكف�َيَة اْلم�دِّ
التَّ�آِخَي َوالتَّك�ُفَل َبْيَن اأَْفراِد اْلُمْجَتَمِع.

�س�ِحَبُه ِمَن اْلُبْخِل َوالأَن�ِنيَِّة.

1

2

3

4

5

الإيث�ر ين�سر الت�آخي والتك�فل بين اأفراد المجتمع.

الإيث�ر يقوي الروابط والعالق�ت الإن�س�نية.

الإيث�ر ي�سعر �س�حبه ب�لطم�أنينة والر�س�.

الإيث�ر يخل�س �س�حبه من البخل والأن�نية.

الإيث�ر يحقق الكف�ية الم�دية في المجتمع.
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اأَْقَراأُ َواأَْماَلأُ اْلَفراَغ ِب�ْلَكِلَمِة اْلُمن��ِسَبِة 3

ُب ُجَماًل َواأَْقَراأُ اأَُركِّ 4

تعر�س المعلِّمة بط�ق�ت كلم�ت الن�س�ط،  وتدربهم على قراءته� وو�سعه� في �سي�ق لغوي جديد لتو�سيح 	 
حيح له�. ههم نحو النطق ال�سَّ المعنى، ثم قراءة الجمل، وتوجِّ

تبيِّن لهم العالقة بين معنى الكلمة والجملة.	 
لى: ) رافقت روؤى والدته� في زي�رة لدار الم�سّنين(.	  تحلُّ الجملة الأوَّ
تف�ّسر لهم عالقة الفعل) رافقت( بمعنى الجملة.	 
ره� لهم.	  نه� الجمل، وتف�سِّ تح�ورهم في الدللت الَّتي تت�سمَّ
لبة في مجموع�ت وتحفزهم على الحل.	  توزع الطَّ
حيح وعر�سه على بقّية الزمالء.	  تهيئ لهم الوقت المن��سب للحوار واختي�ر الحل ال�سَّ
�ً وكت�بّي�ً ب�سورة فرديَّة، وتت�بعهم ب��ستمرار.	  تكلِّفهم حّل بقّية الجمل �سفويَّ
نه�) الإيث�ر في كل المواقف(.	  لبة الجمل بعد حّله�، مع مالحظة القيم الَّتيت ت�سمَّ يقراأ الطَّ

الحل:   2-ا�سطرت.       3-تبرع.        4-ت�أثر.	 

كلم�ت 	  لقراءة  لبة  الطَّ المعلِّمة  ه  توجِّ
تعّلموه� �س�بق�ً.

عند 	  ال�سهم  لتتّبع  انتب�ههم  تلفت 
تركيب الجملة.

اأّن 	  لهم  وتبيِّن  الإيث�ر  عن  تحّدثهم 
الجمل الَّتي �سيرّكبونه� تتن�ول الإيث�ر 

وفوائده.
اأن هذه 	  اإلى مالحظة  ه انتب�ههم  توجِّ

وتح�ورهم  ا�سميَّة،  جمل  هي  الجمل 
في دللته�.

العالقة 	  اإلى  اللتف�ت  اإلى  تنّبههم 
وبقّية  والفعل  ال�سم  بين  حيحة  ال�سَّ

الجمل عند تركيب الجملة. 
�س.	  �ً وكت�بته� بعد تركيبه� في الفراغ المخ�سَّ تحفزهم لتركيب الجمل �سفويَّ
لبة.	  لبة الجمل بعد تركيبه� وكت�بته�، وتحر�س المعلِّمة على اإ�سراك اأكبر عدد ممكن من الطَّ يقراأ الطَّ
لبة الآخرين.	  تت�بعهم ب��ستمرار وتحّفزهم وت�سّوب الطَّ
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اأَْقَراأُ َواأَْكُتُب في اْلَجْدَوِل َكِلم�ٍت فيه�

َن ُجْملًَة اأُعيُد َتْرتيَب اْلَكِلم�ِت ِلأَُكوِّ

5

6

توجه المعلِّمة الطلبة لقراءة النَّ�ّس اأكثر من مرة، وتح�ورهم في م�سمونه.	 
م�سيَّة والقمريَّة والت�ء واله�ء المربوطتين.	  رهم بم� �سبق لهم تعلُّمه عن األـ ال�سَّ تذكِّ
تبيِّن لهم المطلوب من التَّدريب، وتلفت انتب�ههم اإلى الجدول.	 
تطلب منهم قراءة الكلم�ت المطلوبة في الجدول.	 
تح�ورهم في �سكل كت�بته� ونطقه�.	 
ز المجيدين.	  تكلِّفهم حل التَّدريب وتت�بعهم ب��ستمرار وتعزِّ

الحل: ال �سم�سية: التقديم،   التف�سيل،   ال�سخ�س،   ال�سخ�سية.	 
ال قمرية: الأن�نية،   الإيث�ر،   الف�ئدة،  الم�سلحة،  الع�مة.	 
ت�ء مربوطة: الأن�نية،  الف�ئدة،  الم�سلحة،  الع�مة،  ال�سخ�سية.	 
ه�ء مربوطة:  به،    غيره،   م�سلحته.	 

لبة للتدريب ب�أن تطلب منهم الحديث عن الإيث�ر ب��ستخدام مفردات �سبق لهم تعلُّمه�.	  تهّيئ المعلِّمة الطَّ
زه�.	  ه الإج�ب�ت وتعزِّ توجِّ
تطلب اإليهم قراءة الكلم�ت بغير ترتيب، وتدير نق��س�ً حول معن�ه� غير مرتبة، وت�س�أل: َمن يرتِّب لن� هذه 	 

الكلم�ت لتعطين� معنًى مفيداً؟
هه�.	  لبة وتوجِّ ت�ستقبل اإج�ب�ت الطَّ
نه� كل جملة.	  تح�ورهم في طريقة ترتيبهم للكلم�ت، والمفهوم والقيم الَّتي تت�سمَّ
تربط ترتيبهم بمفهوم الجملة ال�سميَّة.	 
�س.	  تطلب اإليهم ترتيب كلم�ت التَّدريب وكت�بته� في المك�ن المخ�سَّ
لبة الجمل مرتبة فردي�ً.	  يقراأ الطَّ
د المعلِّمة على قيمة الإيث�ر واأثره� في تقوية العالق�ت الإن�س�نية.	  توؤكِّ
      1-الإيث�ر �سعور داخلّي يحت�ج لإث�رة؛ لي�سبح فعال عملي�.	 
        2-الإيث�ر يقّوي الروابط الإن�س�نية، وال�سعور ب�لر�س� والطم�أنينة.	 



َمِن  الزَّ في  َيْحُدُث  َعَمٍل  َعلى  َيُدلُّ  اْلُم�س�ِرُع  اْلِفْعُل 
ِر اأَْو �َسَيْحُدُث في اْلُم�ْسَتْقَبِل، َوَيْبَداأُ ِب�أََحِد اأَْحُرِف  اْلح��سِ

َكِلَمِة َن�أْتي، ِمْثل: َنْدُر�س، اأَْدُر�س، َتْدُر�س، َيْدُر�س.

َعالم�ُت َرْفِع اْلِفْعِل اْلُم�س�ِرِع:
حيَح الآِخِر. ُة الّظ�ِهَرُة َعلى اآِخِرِه اإِذا ك�َن �سَ مَّ 1. ال�سَّ

ِر اإِذا ك�َن ُمْعَتلَّ الآِخِر ِب�لأَِلِف. َرُة َعلى اآِخِرِه ِللتََّعذُّ ُة اْلُمَقدَّ مَّ 2. ال�سَّ
ُمْعَتلَّ  اآِخُرُه  ك�َن  اإِذا  ِللثَِّقِل  اآِخِرِه  َعلى  َرُة  اْلُمَقدَّ ُة  مَّ ال�سَّ  .3

الآِخِر ِب�ْلواِو اأَِو اْلي�ِء.
4. ُثبوُت الّنوِن في اآِخِرِه اإِذا ك�َن ِمَن الأَْفع�ِل اْلَخْم�َسِة.

الفعل الم�س�رع:
ل اإلى الفعل 	  تراجعهم المعلِّمة في اأق�س�م الفعل للتو�سّ

الم�س�رع.
الم�س�رع، 	  الفعل  عن  معرفته  لهم  �سبق  بم�  رهم  تذكِّ

واأن  يكتب،  تكتُب،  اأكتُب،  نكتب،  الأفع�ل:  خالل  من 
الفعل الم�س�رع يبداأ ب�أحد اأحرف كلمة ن�أتي.

الم�س�رع) 	  الفعل  عليه  يدل  الَّذي  الزمن  لهم  تبيِّن 
الم�ستقبل: زمن حدوث  اأو  الح��سر  الزمن  يدل على 

الفعل(.
تربط �سيغ الفعل الم�س�رع ب�ل�سم�ئر.	 
تح�ورهم في العالم�ت الدالة على الفعل الم�س�رع.	 
ت�س�ألهم عن العالمة المرافقة لآخر الفعل الم�س�رع ) ال�سمة(.	 
ح لهم اأن ال�سمة الظ�هرة على اآخر الفعل الم�س�رع هي عالمة اإعرابه.	  تو�سّ
دة.	  لبة العب�رة مرات متعدِّ ّبورة: )فعل م�س�رع مرفوع ب�ل�سمة الظ�هرة على اآخره( ويردِّد معه� الطَّ تكتب على ال�سَّ
تحفزهم للتمييز بين الفعل الم�س�رع �سحيح الآخر، والمعتّل الآخر ب�لواو اأو ب�لي�ء اأو ب�لألف من خالل 	 

رة،  الأفع�ل)ينمو، يم�سي، ترعى(، وتبيِّن لهم اأن عالمة اإعراب الفعل الم�س�رع معتل الآخر تكون ب�سمة مقدَّ
ر ظهوره� في النطق والكت�بة، وب�سبب ثقل نطقه�. لتعذُّ

لبة بم� �سبق لهم تعّلمه عن الأفع�ل الخم�سة وعالقته� ب�لفعل الم�س�رع.	  ر الطَّ تذكِّ
تبيِّن لهم من خالل المث�ل)يكتبون/ يكتب�ن( اأن عالمة اإعراب الأفع�ل الخم�سة هي ثبوت النون.	 
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17

ع      اأََتَطوَّ َي�ْسعى      عون      َيَتَبرَّ َنْدعو     َيْن�ُسر     َيْنمو      
َتْرعى َيْم�سي      ُن�س�ِرك      ُتوؤِْثرين      َتْر�سى      َتَتع�َون�ن     

َرة  ة اْلُمَقدَّ مَّ ال�سَّ
َعلى اآِخِره ِللثَِّقل

ة الّظ�ِهَرة مَّ ال�سَّ
َعلى اآِخِره

ُثبوت الّنون 
في اآِخِره

َرة  ة اْلُمَقدَّ مَّ ال�سَّ
ر َعلى اآِخِره ِللتََّعذُّ

نُِّف الأَْفع�َل اْلُم�س�ِرَعَة الّت�ِلَيَة َوْفَق َعالَمِة َرْفِع ُكلٍّ ِمْنه� اأَْقَراأُ َواأُ�سَ

تحفز المعلِّمة لقراءة الأفع�ل قراءة �سحيحة.	 
وتف�سير 	  الأفع�ل  من  نوعه�  ذكر  اإليهم  تطلب 

اإج�ب�تهم.
الإج�بة 	  نحو  هه�  وتوجِّ اإج�ب�تهم  ت�ستقبل 

حيحة.  ال�سَّ
والأفع�ل 	  الم�س�رع  الفعل  رفع  بعالم�ت  ر  تذكِّ

الخم�سة.
ومتطلب�ته، 	  الجدول  محتوي�ت  لهم  تو�سح 

ر، الثقل(. وتبيِّن لهم دللة)التعذُّ
�ً ثم كت�بّي�ً، وتت�بعهم ب��ستمرار.	  تكلِّفهم حل التَّدريب �سفويَّ

ين�سُر

اأتطوُع

ت�س�رُك

ي�سعى

تر�سى

ترعى

ينمو

ندعو

يم�سي

يتبرعون

تتع�ون�ن

توؤثرين
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1

1

ُح َعَملَه� َواأَْذُكُر َعالَمَة َرْفِعِه اأُْلِحُق الأَ�ْسم�َء الّت�ِلَيَة ِبِفْعٍل ُم�س�ِرٍع ُيَو�سِّ

َنَة اأَْقَراأُ َواأُْعِرُب اْلَكِلم�ِت اْلُملَوَّ

8

9

تعر�س المعلِّمة بط�ق�ت كلم�ت الأفع�ل، وتدرب الطلبة على قراءته�، وا�ستخدامه� في �سي�ق لغوي.	 
تح�ورهم في الأفع�ل للو�سول بهم اإلى الفعل الم�س�رع وعالقته ب�لأفع�ل الخم�سة.	 
ت�س�ألهم عّم� تبداأ به الجمل لتو�سيح مفهوم الجملة ال�سميَّة في جمل التَّدريب.	 
تلفت انتب�ههم اإلى �سيغ ال�سم من حيث الإفراد والتثنية والجمع.	 
ت�س�عدهم في حل الجملة الأولى، وتكلِّفهم حّل بقّية الجمل، وتت�بعهم.	 
رهم بعالم�ت رفع الفعل الم�س�رع والأفع�ل الخم�سة، وتكلِّفهم اإعراب اأفع�ل التَّدريب.	  تذكِّ
تطلب منهم تف�سيراً لإعراب الأفع�ل.	 

الحل: 1-ي�سمو.    2-يع�لجون.    3-ينهمر.    4-ي�سقي.    5-يتحّلى.    6-توؤّدي�ن.	 

نة.	  تدرب المعلمة الطلبة على قراءة الجمل وتلفت انتب�ههم اإلى الكلم�ت الملوَّ
نة.	  تطلب اإليهم تمييز نوع الكلم�ت الملوَّ
رهم بعالم�ت اإعراب الفعل الم�س�رع المعتّل.	  تذكِّ
نة، مع تعليل اإج�ب�تهم. 	  تكلِّفهم اإعراب الكلم�ت الملوَّ

  الحل: 1-ي�سمو المرء ب�أخالقه.	 
           ي�سمو: فعل م�س�رع مرفوع ب�ل�سمة المقدرة على اآخره منه من ظهوره� الثقل.	 
           المرء: ف�عل مرفوع وعالمة رفعه ال�سمة الظ�هرة على اآخره.	 
           2-يكتب الط�لب در�سه.	 
           يكتب: فعل م�س�رع مرفوع، وعالمة رفعه ال�سمة الظ�هرة على اآخره. 	 
           الط�لُب: ف�عل مرفوع وعالمة رفعه ال�سمة الظ�هرة على اآخره.	 
          3-ين�سُر الإيث�ُر المحّبَة بين الن��س.	 
           ين�سُر: فعل م�س�رع مرفوع، وعالمة رفعه ال�سمة الظ�هرة على اآخره. 	 
           الإيث�ُر: ف�عل مرفوع وعالمة رفعه ال�سمة الظ�هرة على اآخره.	 
           المحّبَة: مفعول به من�سوب وعالمة ن�سبه الفتحة الظ�هرة على اآخره.	 
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اْلَعْدُل َوالْعِتداُل ْرُس الّثاني ْالدَّ

اأَْقَراأُ اأَْقَراأ1ُ 1

النَّ�ّس، 	  المثبتة بج�نب  ورة  ال�سّ ل  ت�أمُّ لبة  الطَّ اإلى  المعلِّمة  تطلب 
والتَّعبير عن العن��سر الكونة له�.

وتربط 	  ال�سورة،  ر�س من  الدَّ ا�ستنت�ج مو�سوع  لبة على  الطَّ تحفز 
ر�س. ذلك بمو�سوع الدَّ

لبة، وتثريه بم� ُين��سب م�سمون ال�سورة.	  ز التَّف�عل بين الطَّ تعزِّ
مواقف 	  ذكر  منهم  وتطلب  والعتدال،  العدل  مفهوم  لهم  ح  تو�سّ

تميَّزوا فيه� ب�لعدل والعتدال.
النَّ�ّس قراءة جهريَّة �سليمة تراعي مخ�رج 	  اأجزاء من  النَّ�ّس قراءة جهريَّة معبِّرة، ثمَّ تكلِّفهم قراءة  تقراأ 

الحروف و�سبط الكلم�ت.
لبة اإلى قراءة النَّ�ّس قراءة فهمٍ وا�ستيع�ب وتفكيٍر وتذّوقٍ ، لإعداِدهم اإلى من�ق�سِة الأ�سئلة التي 	  ه الطَّ توجِّ

تلي الن�س.
مه�.	  ز قراءتهم، وتقوِّ لبة، وتعزِّ تت�بع قراءة الطَّ
ح لهم الأفك�ر الجزئيَّة والرئي�سة الواردة في النَّ�ّس، وتح�ورهم فيه�.	  تو�سّ
لبة توظيف الكلم�ت الم�ستهدفة في �سي�ق�ت جديدة. 	  تكلِّف الطَّ
تطرح اأ�سئلة فرعية عليهم اأو على بع�سهم  لتعزيز فهمهم وتعميقه، وبخ��سة المج�لت الَّتي تتطلب العدل 	 

والَّتي تتطلب العتدال، والفرق بين المفهومين.
تن�ق�سهم في اأثر العدل والعتدال على النف�س وعلى الآخرين.	 

لبة بم� ورد في النَّ�ّس من اأفك�ر.	  تمّهد المعلِّمة للموقف بتذكير الطَّ
لبة ب�لقراءة، لتذكيرهم بمجري�ته.	  ر�س لعدد من الفقرات وتكلِّف عدداً من الطَّ ئ الدَّ تجزِّ
وؤال وط�لب�ً اآخر لالإج�بة عنه.	  تكلِّف ط�لب�ً بقراءة ال�سُّ
ه الإج�ب�ت بم� يتوافق مع م� ورد في النَّ�ّس.	  توجِّ
تطلب منهم تدوين الإج�بة كت�بّي�ً.	 
ر�س والقيم الواردة فيه.	  تح�ورهم في الإج�ب�ت بم� يتوافق مع اأفك�ر الدَّ
ز المجيدين.	  ههم وت�سّوب الأخط�ء وتعزِّ تت�بعهم ب��ستمرار وتوجِّ
تكلِّفهم قراءة اإج�ب�تهم الَّتي كتبوه�، والتح�ور فيه� من خالل المجموع�ت.	 

اأَْقَراأُ َواأُجيُب َعِن الأَ�ْسِئلَِة 2



لبة قراءته.	  ّبورة وتكلِّف الطَّ ن المعلمة المث�ل )ف�سيلة- ف�س�ئل( على ال�سَّ تدوِّ
تح�وهم في دللة المث�ل على العدد، لتتيح لهم فر�سة المق�رنة بين المفرد والجمع.	 
تح�ورهم في اأنواع الجموع والعالم�ت الَّتي تمّيز كل نوع.	 
ح لهم مفهوم جمع التك�سير ب�أنه الَّذي يدل على اأكثر من اثنين وتتغير �سورة مفرده.	  تو�سّ
�ً ثم كت�بّي�ً وقراءته� مفردة ومجموعة.	  تحفزهم على جمع الكلم�ت المفردة الواردة في التَّدريب، �سفويَّ

الحل:  ف�سيلة: ف�س�ئل،   فري�سة: فرائ�س،   قبيلة: قب�ئل،   فطيرة: فط�ئر،   �سريحة: �سرائح.	 
       �سنف: اأ�سن�ف،   مهمة: مهم�ت،   اأداة: اأدوات،     نفقة: نفق�ت،     كمية: كمي�ت.	 
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1

اأَْقَراأُ َواأَْماَلأُ اْلَفراَغ َكم� في اْلِمث�ِل

ُل اْلِعب�َرَة ِبم� ُين��ِسُبه� َواأََتَبيَُّن َمظ�ِهَر اْلَعْدِل َوالْعِتدال اأَْقَراأُ َواأَ�سِ

3

4

ُه. اإِْعط�ُء ُكلِّ ذي َحقٍّ َحقَّ

الْبِتع�ُد َعِن اْلَكِذِب َو�َسه�َدِة الّزوِر.

ْدِق.  ل َتْعَتِقُد َغْيَر اْلَحقِّ َوال�سِّ

ِل. ِر َوالتََّذلُّ ● الْعِتداُل في اْلِعب�داِت                  َبْيَن التََّكبُّ

● الْعِتداُل في النََّفق�ِت                   َبْيَن الثَّميِن َواْلب�لي.

● الْعِتداُل في اللِّب��ِس                     َبْيَن الإِ�ْسراِف َوالتَّْقتيِر.

● الْعِتداُل في اْلَم�ْسِي                     َبْيَن الإِْفراِط َوالإِْهم�ِل.

● اْلَعْدُل في اْلُحْكِم  

● اْلَعْدُل في اْلَقْوِل

● اْلَعْدُل في اْلُمْعَتَقِد

وتطلب 	  الجمل،  قراءة  في  المعلِّمة  ت�س�عدهم 
ل المعنى. اإليهم ت�أمُّ

تقراأ 	  مجموعة  مجموعتين؛  في  لبة  الطَّ توزع 
الأي�سر،  العمود  تقراأ  واأخرى  الأيمن،  العمود 
من  عمود  كل  نه  يت�سمَّ م�  في  وتح�ورهم 

مف�هيم.
المعنى 	  لهم  وتبيِّن  الأولى  الجملة  تقراأ 

المن��سب له� وت�سله به، وتقراأهم� مو�سولتين، 
لبة بعده�.  ويرّدد الطَّ

الأولى 	  المجموعة  في  ط�لب  كل  من  تطلب 
الجملة  اآخر  ط�لب  ليكمل  جملة،  قراءة 
مة للمعنى، وتكلِّفهم� مع�ً اإع�دة القراءة. المتمِّ

لبة الآخرين قراءة الجملة ت�ّمة.	  تكلِّف الطَّ
لبة بين جمل العمودين، ويقراأونه� بعد و�سله�.	  ي�سل الطَّ
د المعلِّمة مفهوم العدل والعتدال في العالق�ت والمف�هيم و�سوؤون الحي�ة ال�سخ�سية والع�مة.	  توؤكِّ
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اأَْقَراأُ َواأُجيُب َعِن الأَ�ْسِئلَِة1 5
َتْيِن ِلْلَعداَلِة. َيْرُمُز اْلميزاُن ذو اْلَكفَّ

ِة الأولى، َواْلُحْكُم  اْلُمم�َر�َسُة اأَِو اْلَعَمُل في اْلَكفَّ
ِة الّث�ِنَيِة. اأَِو الأَْجُر في اْلَكفَّ

َعلى  َتْيِن  اْلَكفَّ اإِْحدى  َرَجَحْت  اإِذا  ْلُم  الظُّ َيَقُع 
َتْيِن. ُق اْلَعداَلُة ِعْنَد َتع�ُدِل اْلَكفَّ الأُْخرى، َوَتَتَحقَّ

اإِنَّ ِزي�َدَة اْلُحْكِم َوالأَْجِر َتكوُن َمْقبوَلًة في َعَمِل 
اْلَخْيِر َوَغْيَر َمْقبوَلٍة في ح�َلِة الإِ�س�َءِة.

َي�ْسَتِحقُّ  َكم�  ُه  َحقَّ َحقٍّ  ذي  ُكلَّ  ُيْعطي  اْلَعْدُل 
َوْفَق ميزاٍن َدقيٍق.

م� َرْمُز اْلَعداَلِة؟
ْلُم؟ َمَتى َيَقُع الظُّ

َمتى َتَقُع الإِ�س�َءُة؟
ُق اْلَعداَلُة؟ َمتى َتَتَحقَّ

اأَْكُتُب ِمَن النَّ�سِّ َكِلم�ٍت:
● َتُدلُّ َعلى ِفْعٍل ُم�س�ِرٍع.

ٌة. ● فيه� ال َقَمِريَّ

● فيه� ال �َسْم�ِسيٌَّة.

َمْربوَطٍة. ِبت�ٍء  َتْنَتهي   ●

● َتْنَتهي ِب�أَِلٍف َمْق�سوَرٍة.

1

2

3

4

5

الأَْجُراْلَعَمُل

اْلُحْكِم اْلُمم�َر�َسة

جهريَّة 	  قراءة  النَّ�ّس  المعلِّمة  تقراأ 
المف�هيم  لهم  وتو�سح  معّبرة، 

الموجودة في ال�سورة.
لبة النَّ�ّس قراءة اقتداء.	  يقراأ الطَّ
اأفك�ر 	  النَّ�ّس من  ورد في  بم�  تح�ورهم 

ومف�هيم.
وؤال وط�لب�ً اآخر 	  تكلِّف ط�لب�ً بقراءة ال�سُّ

لالإج�بة عنه.
ورد 	  م�  يتوافق مع  بم�  الإج�ب�ت  ه  توجِّ

في النَّ�ّس. 
تطلب منهم تدوين الإج�بة كت�بّي�ً.	 
مع 	  يتوافق  بم�  الإج�ب�ت  في  تح�ورهم 

ر�س والقيم الواردة فيه. اأفك�ر الدَّ
وت�سّوب 	  ههم  وتوجِّ ب��ستمرار  تت�بعهم 

ز المجيدين. الأخط�ء وتعزِّ
لالإج�بة 	  مجموع�ت  في  العمل  تفّعل 

عن ال�سوؤال الخ�م�س.
كتبوه�، 	  الَّتي  اإج�ب�تهم  قراءة  تكلِّفهم 

والتح�ور فيه� من خالل المجموع�ت.

ميزان ذو الكفتين
اإذا رجحت اإحدى الكفتين على الأخرى

عند زي�دة الحكم والأجر
عند تع�دل الكفتين

       يرمُز              يقعُ         تتحّقُق
الميزان               العمل                 الكفة

الث�نية              الظلم  
للعدالة              المم�ر�سة             الكفة
الأخرى                 اإحدى             الأولى



ُب اْلِفْعِل اْلُم�س�ِرِع َن�سْ
ِب: النَّ�سْ اأَْحُرِف  َحُد  اأَ �َسَبَقُه  ذا  اإِ اْلُم�س�ِرُع  اْلِفْعُل  ُيْن�َسُب 

التَّْعليِل لُم  َكْي  َلْن  اأَْن 

ِب اْلِفْعِل اْلُم�س�ِرِع: َعالم�ُت َن�سْ

حيَح الآِخِر. 1. اْلَفْتَحُة الّظ�ِهَرُة َعلى اآِخِرِه اإِذا ك�َن �سَ

ِر: اإِذا ك�َن ُمْعَتلَّ الآِخِر ِب�لأَِلِف. َرُة َعلى اآِخِرِه ِللتََّعذُّ 2. اْلَفْتَحُة اْلُمَقدَّ

3. َحْذُف الّنوِن ِمْن اآِخِرِه اإِذا ك�َن ِمَن الأَْفع�ِل اْلَخْم�َسِة.

ن�سب الفعل الم�س�رع
ن المعلِّمة الأفع�ل الت�لية) يقوم، ي�سعى، ينمو، 	  تدوِّ

رهم ب�لفعل الم�س�رع  يقومون( على ال�سبورة، وتذكِّ
وعالم�ت رفعه.

تبيِّن لهم اأن الفعل الم�س�رع كم� ي�أتي مرفوع�ً ف�إنه 	 
ي�أتي من�سوب�ً.

تف�ّسر لهم دواعي ن�سب الفعل الم�س�رع.	 
تعّرفهم ب�لأدوات الَّتي تن�سب الفعل الم�س�رع)  اأْن، 	 

لن، كي، لم التعليل(.
تطلب منهم اإدخ�له� على الفعل الم�س�رع ) ينمو= اأن ينمَو- اأْن ي�سعى- اأْن يقوموا(.	 
تو�سح لهم �سبب عدم ظهور حركة الإعراب على الفعل )ي�سعى( ، وحذف النون من الفعل)يقومون(.	 
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ِبِه6 اأَْقَراأُ َواأَْكُتُب في اْلَجْدَوِل اْلِفْعَل اْلُم�س�ِرَع َوْفَق َعالَمِة َن�سْ

لبة على قراءة الجمل قراءة �سحيحة.	  تحفز المعلِّمة الطَّ
ب.	  تطلب اإليهم ذكر الفعل الم�س�رع فيه� وت�س�ألهم: هل هو مرفوع اأم من�سوب؟ وتطلب منهم ذكر اأداة النَّ�سّ
تح�ورهم في عالمة ن�سبه.	 
تحفزهم على ت�سنيف عالمة ن�سب الفعل الم�س�رع وفق الجدول.	 
حيحة، مع التعليل.	  هه� نحو الإج�بة ال�سَّ ت�ستقبل اإج�ب�تهم وتوجِّ
رهم بعالم�ت ن�سب الأفع�ل الخم�سة.	  تذكِّ
ر(.	  ح لهم محتوي�ت الجدول ومتطلب�ته، وتبيِّن لهم دللة)التعذُّ تو�سِّ
�ً ثم كت�بّي�ً، وتت�بعهم ب��ستمرار.	  تكلِّفهم حل التَّدريب �سفويَّ

،    ي�ستيقَظ.	  الحل: الفتحة الظ�هرة على اآخره:     اأطمئنَّ
    الفتحة المقدرة على اآخره للتعذر:   ن�سعى،   تر�سى.	 
      حذف النون من اآخره:       تحققوا،       تلعبوا.	 
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1

1

ِب اْلُمن��ِسِب اأَْقَراأُ َواأَْماَلأُ اْلَفراَغ ِبَحْرِف النَّ�سْ

َنَة اأَْقَراأُ َواأُْعِرُب اْلَكِلم�ِت اْلُملَوَّ

7

8

ّبورة.	  نه� على ال�سَّ تحفز المعلِّمة ذاكرة طلبته� لذكر اأدوات ن�سب الفعل الم�س�رع، وتدوِّ
ت�س�عدهم في قراءة الجمل قراءة �سحيحة ومعّبرة.	 
ب و�سي�ق الجملة.	  ح لهم اأهمية اإدراك العالقة بين حرف النَّ�سّ تو�سِّ
تكلِّف اأحد الطلب بحل الجملة الأولى وتح�ورهم فيه�.	 
�ً ثم كت�بّي�ً، وتت�بعهم ب��ستمرار.	  تب��سر معهم حل الجمل �سفويَّ

الحل: 1- اأن اأ�س�مَحُه.      2-كي يبتعَد.      3-لي�سيَر.       4-لن اأه�تَف.	 

نة.	  تكلِّفهم قراءة الجمل وتلفت انتب�ههم اإلى الكلم�ت الملوَّ
نة.	  تطلب اإليهم تمييز نوع الكلم�ت الملوَّ
رهم بعالم�ت اإعراب الفعل الم�س�رع المن�سوب واأدوات ن�سبه.	  تذكِّ
نة، مع تعليل اإج�ب�تهم. 	  تكلِّفهم اإعراب الكلم�ت الملوَّ

: فعل م�س�رع من�سوب وعالمة ن�سبه الفتحة الظ�هرة على اآخره.	  الحل: 1- تمرَّ
          ال�سي�راُت: ف�عل مرفوع وعالمة رفعه ال�سمة الظ�هرة على اآخره.	 
   2-لنح�فَظ: الالم حرف ن�سب، نح�فَظ فعل م�س�رع من�سوب وعالمة ن�سبه الفتحة الظ�هرة على اآخره.	 
  3-يف�سَل: فعل م�س�رع من�سوب وعالمة ن�سبه الفتحة الظ�هرة على اآخره.	 
    المجتهُد: ف�عل مرفوع وعالمة رفعه ال�سمة الظ�هرة على اآخره.	 
يح�فظوا: فعل م�س�رع من�سوب وعالمة ن�سبه حذف النون لأنه من الأفع�ل الخم�سة.	   



ُحروٌف ُتْنَطُق َول ُتْكَتُب
● اأَِلُف اْلَمدِّ في اأَ�ْسم�ِء الإِ�س�َرِة:

اأولِئَك. ذِلَك،  هوؤُلِء،  هذاِن،  هِذِه،  هذا، 

ُحروٌف ُتْنَطُق َول ُتْكَتُب:
● اأَِلُف اْلَمدِّ في: هذا، لِكن،  ذِلَك.

..................● التَّْنويُن: نوٌن �س�ِكَنٌة ُتْنَطُق َول ُتْكَتُب:   ً  ٍ    ٌ

حروف ُتنطق ول ُتكتب	 
األف المد في اأ�سم�ء الإ�س�رة	 
حروف ُتنطق ول ُتكتب	 
عن 	  تعّلمه  لهم  �سبق  بم�  المعلِّمة  رهم  تذكِّ

الحروف الَّتي تلفظ ول تكتب. 
تعر�س المعلِّمة بط�ق�ت الكلم�ت: هذا، هذه، 	 

هوؤلء، اأولئك، لكنه، لكن،  هذان، ذلك، عيٌن.
وت�س�أل: هل لحظت 	  قراءته�،  لبة  الطَّ تكلِّف 

وت�ستقبل  فيه�؟  الألف  حرف  لفظت  اأنك 
هه� من خالل تكرار لفظ هذه الكلم�ت. لبة وتوجِّ اإج�ب�ت الطَّ

ح لهم اأنَّ األف المّد الموجودة في اأ�سم�ء الإ�س�رة الآتية: 	  رهم ب�أ�سم�ء الإ�س�رة للمذكر والموؤنَّث، وتو�سِّ تذكِّ
هذا - هذه - هذان - هوؤلء - ذلك – اأولئك، ُتلفظ ول ُتكتب. 

 األف المّد في:  لكن، لكنه.	 
 النون ال�س�كنة في التنوين في: عيٌن، لبٌن، بيٌت.	 
تبيِّن لهم اأنه من الخط�أ كت�بة األف المّد، اأو النون ال�س�كنة في التنوين في الكلم�ت المنونة. 	 
ههم.	  تكلِّفهم بحل كلم�ت التَّدريب وفق الت�سنيف المعّد في الجدول، وتت�بعهم وتوجِّ

ح لهم محتوي�ت الجدول ومتطلب�ته.	  تو�سِّ
تحفزهم لقراءة الكلم�ت وتمييزه� في حقول تتوافق مع م� في الجدول.	 
ت�س�ألهم عن الحرف الذي لفظوه في الكلم�ت ولم يظهر في الكت�بة.	 
توجههم لمعرفة ت�سنيفه.      	 
تكّلفهم تنفيذ المطلوب في التدريب وتت�بعهم ب��ستمرار.	 

الحل: األف المد في اأ�سم�ء الإ�س�رة: هوؤلء،   هذه،   اأولئك.	 
      األف المد تنطق ول تكتب:  طه،  اإلٌه، لكنه. 	 
      النون ال�س�كنة في التنوين: �س�دًق�،  اإلٌه،  عيٌن، اأم�نٍة.	 
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اأَْقَراأُ َواأَْماَلأُ اْلَفراَغ في اْلَجْدَوِل ِب�ْلَكِلم�ِت الَّتي َتْحَتوي َعلى ُحروٍف ُتْنَطُق َول ُتْكَتُب9



لبة على ذكر اأ�سم�ء الإ�س�رة ونوع الم�س�ر اإليه)مفرد، مثنى، جمع( وقريب اأم بعيد.	  تحفز المعلِّمة ذاكرة الطَّ
ت�س�عدهم في قراءة الجمل، وتبيِّن لهم المطلوب من التَّدريب.	 
ههم.	  لبة في الحل ال�سفوي، وتتيح لهم المعلِّمة فر�سة الحوار مع بع�سهم، وتوجِّ يت�س�رك الطَّ
ههم اإلى عدم كت�بة األف المد في اأ�سم�ء الإ�س�رة.	  تكلِّفهم ب�لحل الكت�بي، وتت�بعهم وتوجِّ

الحل: 1-هذا،     2-هوؤلء،      3-هذان،      4-هذه،      5-اأولئك،      6-ذلك.	 

لبة.	  ّبورة، وتقراأه� ويقراأ بعده� الطَّ ن المعلِّمة الجمل على ال�سَّ تدوِّ
ح لهم وجود خط�أ في كت�بة بع�س كلم�ت الجمل.	  تو�سِّ
تحّفزهم لقراءة الجمل واكت�س�ف الكلمة الخط�أ كت�بّي�ً.	 
تطلب منهم تعليل اإج�ب�تهم ال�سفويَّة.	 
حيحة.	  تكلِّفهم اإع�دة كت�بة الجمل ب�سورته� ال�سَّ

الحل: 1-ه�ذان: هذان.     2-ه�وؤلء: هوؤلء.    3-ه�ذا: هذا.  لكنه�: لكنه�.   4-اأولئك: اأولئك.	 
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حيَحٍةاأَْقَراأُ َواأَ�َسُع  َحْوَل اْلَكِلَمِة اْلَخَط�أِ، ُثمَّ اأَْكُتُب اْلُجْملََة ِبَطريَقٍة �سَ

10

11

اأَْماَلأُ اْلَفراَغ ِب��ْسِم الإِ�س�َرِة اْلُمن��ِسِب

اأَْقَراأُ َواأَْحَفُظ 12

عندي راأٌي	 
تقراأ المعلِّمة الأن�سودة منفردة بحيوية ومرح.	 
لبة بعده� مقّلدين له� في ال�سوت والحركة.	  تن�سده� ويردِّد الطَّ
لبة بعده�.	  تق�سم الن�سيد اإلى مق�طع ويردِّد الطَّ
ّبورة.	  نه� على ال�سَّ تبيِّن لهم ا�سم ال�س�عر ومعلوم�ت عنه، ثم الأفك�ر الرئي�سة الم�ستلَهمة من الأن�سودة، وتدوِّ
تت�بع ترديدهم للن�سيد حتى يتقنوا قراءته قراءة �سحيحة.	 
ز من يحفظ اأ�سرع.	  تحّفزهم لحفظ اأكبر عدد من اأبي�ت الن�سيد، وتعزِّ
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اأََتَبيَُّن َمع�ني اْلَكِلم�ِت التَّ�ِلَيِة:

 م� ُمْفَرُد اْلَكِلم�ِت الّت�ِلَيِة:

حيَحِة: اأَ�َسُع داِئَرًة َحْوَل َرْمِز اْلإِج�َبِة ال�سَّ

ُن َكِلَمًة ِمْن )ح�ٌء ب�ٌء( َواأَ�ْسَتْخِدُمه� في ُجْملٍَة ُمفيَدٍة: اأَُكوِّ

�س�َرَة )✘( اأَم�َم اْلِعب�َرِة اْلَخ�ِطَئِة: حيَحِة، َواإِ �س�َرَة )✓(  اأَم�َم اْلِعب�َرِة ال�سَّ اأَ�َسُع اإِ

اأ

ب

ج

د

د

لبة مع�ني المفردات من خالل النَّ�ّس ، فتربط المفردة ب�لبيت ال�سعري الَّذي وردت فيه.	  تبيِّن المعلِّمة للطَّ
تكلِّفهم ب��ستخدام المفردات في جمل من ح�سيلتهم اللغوية.	 

  -تعر�س الكلم�ت على ال�سبورة، وتطلب قراءة ال�سطرين الأول والث�ني من ال�سعر، وو�سع دائرة على كلمة 	 
اآراء، وكلمة اأ�سواء. 

 -تح�ور الطلبة في المفرد والجمع؛ للتو�سل اإلى مفرد اآراء: راأي، ومفرد اأ�سواء: �سوء.	 

لبة على قراءة الن�سيد قراءة �سحيحة، وتو�سح المعنى الإجم�لي للن�سيد.	  تدرب الطَّ
الت�س�مح 	  عن  تتحدث  الأبي�ت  اأن  اإلى  للتو�سل  الخي�رات؛  في  وتح�ورهم  ال�سوؤال،  لقراءة  الطلبة  -توجه 

وقبول الآخر.

 -مح�ورة الطلبة لتكين الكلمة وو�سعه� في جملة، حب: حبُّ الخير خلق جميل.  	 

لبة قراءة الأن�سودة قراءة موزعة بينهم، وتح�ورهم في الأفك�ر الع�مة الواردة فيه�. 	  تكلِّف المعلِّمة الطَّ

تكلِّف الطلبة قراءة جمل الن�س�ط وتح�ورهم في الحل.	 

الحل:  1- ل.      2-نعم.      3-نعم.     4-ل.       	 
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13

14

15

َة الّت�ِلَيَة في ُجَمٍل ُمفيَدٍة َغِويَّ اأَ�َسُع التَّراكيَب اللُّ

اأَ�َسُع �ُسوؤاًل ِلُكلِّ ِعب�َرٍة َمّم� َيلي

ج�َجِة ًة َعِن الأَْرَنِب َوالدَّ اأَْكُتُب ِق�سَّ

تكلِّف المعلِّمة طلبته� بقراءة المفردات والتراكيب.	 
تحفزهم لتكوين جمل من ح�سيلتهم اللغوية.	 
ّبورة، وتكلِّفهم بقراءته�.	  ن الجمل على ال�سَّ تدوِّ
لبة في اأكثر الجمل تم��سك�ً وتعبيراً عن المعنى.	  تح�ور الطَّ
-توجه الطلبة لتنفيذ الن�س�ط على الكت�ب.	 

تتيح المعلِّمة فر�سة الحديث ال�سفوي ب�للغة الف�سيحة.	 
تترك لهم حرية التَّعبير عم� كتبوه.	 
تهم اأم�م زمالئهم.	  تف�سح لهم المج�ل لقراءة ق�سَّ
ههم نحو الهتم�م بعالم�ت الترقيم.	  ت�سّوب لهم اأخط�ءهم وتوجِّ
ز دافعيتهم نحو القراءة والكت�بة والتَّعبير عن م�س�عرهم.	  تعزِّ

ت�س�عد المعلِّمة طلبته� في قراءة الجمل، وتح�ورهم في دللته�.	 
ّبورة.	  نه� على ال�سَّ رهم ب�أدوات ال�ستفه�م وعالمة الترقيم الخ��سة به، وتدوِّ تذكِّ
ترّكز المعلِّمة على الأداتين: اأين، م�ذا.	 
ح لهم اأّن كيفيَّة البدء ب�ل�سوؤال واأن اأداة ال�ستفه�م له� ال�سدارة في الجملة.	  تو�سِّ
�ً ثم كت�بّي�ً، وتوجههم لتكوين ق�سة من الجمل وكت�بته� في ن�س�ط 15. 	  لبة التَّدريب �سفويَّ يحّل الطَّ
الحل:	 
1- على م�ذا اتفق اأرنب ودج�جة؟	 

2- م�ذا وجد الأرنب؟	 

3- اأين و�سع الأرنب �سن�بل القمح؟	 
4- م�ذا وجدت الدج�جة؟	 

5- اأين و�سعت الدج�جة الجزر؟	 
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الَِثُة اْلَوْحَدُة الثَّ

َعالق�تي

الأهداف الع�مة:
ي�ستمع اإلى ق�سة الفالح والقرد ويجيب عن الأ�سئلة.	 
ث ويعبِّر عن لوح�ت الحلوى الغربية.	  يتحدَّ
يح�فظ على �سالمته ويبتعد عن الغرب�ء.	 
يقراأ ن�ّس العمل التع�وني ويجيب عن الأ�سئلة.	 
يتبيِّن كيف يكون مقبوًل من زمالئه.	 
يح�فظ على نظ�فته ال�سخ�سية.	 
يقراأ ن�س ال�سع�دة ويجيب عن اأ�سئلة ال�ستيع�ب.	 
يتبيِّن مفهوم ال�سع�دة والتوازن في الحي�ة اليومية.	 
يتبيِّن العوامل الموؤثرة في ال�سع�دة.	 
يوظف مفردات معينة في جمل مفيدة.	 
يتبيِّن الكلم�ت الَّتي تحمل اأكثر من معنًى.	 
يركب جماًل معتمداً على المعنى.	 
ُيدِخل تنوين الفتح على مفردات معينة.	 
ق التوازن في حي�ته اليومية.	  ي�سل العب�رة بم� ين��سبه� ويتبيِّن كيف يحقِّ
يميِّز ال�سمير المت�سل مع التَّذكير التَّ�أنيث.	 
ف األف التفريق ويميِّزه�.	  يتعرَّ
يتدرَّب على الكت�بة ال�سليمة بخط الرقعة.	 
�ً ويعبِّر عنه.	  يقراأ ن�سّ
ف جزم الفعل الم�س�رع وعالم�ته.	  يتعرَّ
يدخل اأداة الجزم على اأفع�ل م�س�رعة معينة.	 
ر النكرة والمعرفة.	  يتذكَّ
يتبيِّن الم�س�ف والم�س�ف اإليه وح�لتهم�.	 
ف �سم�ئر الرفع المت�سلة ب�لفعل واإعرابه�.	  يتعرَّ
ي�سنِّف الأفع�ل وفق ال�سمير المت�سل.	 
يتدرَّب على اإعراب الجمل.	 
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اأَْقَراأُ حيَحة1ِ اأَْقَراأُ َواأَ�َسُع         َحْوَل َرْمزِ اْلإِج�َبةِ ال�سَّ 1

اأَ�ْسَتِمُع َواأُجيُب َعِن الأَ�ْسِئلَِة:

الفالح والقرد
اآلية التنفيذ

ة الَّتي �سي�ستمعون له�، لحفزهم على النتب�ه وتمييز 	  لبة ب�إعط�ئهم فكرة ع�مة عن الق�سَّ تهيئ المعلِّمة الطَّ
الأ�سوات والألف�ظ والّتراكيب.

رهم ب�سرورة النتب�ه، والتركيز على م� ي�سمعونه، والتزام الهدوء، واآداب ال�ستم�ع. 	  تذكِّ
ة ب�سوت وا�سح وم�سموع ومعّبر عن المع�ني.	  تقراأ لهم الق�سَّ
اأن 	  د؟ م�ذا تتوقع  نت�أكَّ بـ؟ كيف  المق�سود  اأ�سئلة من نوع: م�  ة، وتطرح  الق�سَّ تتوقف عن نقطة معينة في 

يحدث؟
ة، وتطلب 	  تتيح لهم وقت�ً ك�في�ً من��سب�ً لطرح اأ�سئلتهم، وا�ستف�س�راتهم عن مع�ني الكلم�ت ال�سعبة في الق�سَّ

منهم توظيف بع�س المفردات في جمل من اإن�س�ئهم.
ة.	  ة، وتتيح لهم المج�ل للتعبير عن راأيهم في الق�سَّ بعد النته�ء من القراءة، تن�ق�سهم في الق�سَّ
ة.	  د القيم الإيج�بّية الواردة في الق�سَّ توؤكِّ

ة من اأفك�ر و�سخ�سي�ت واأحداث وت�ستثمره� في حّل جمل التَّدريب.	  رهم المعلِّمة بم� ورد في الق�سَّ تذكِّ
حيحة.	  لبة في اختي�ر الإج�بة ال�سَّ تقراأ الجملة الأولى من ال�سوؤال وت�س�عد الطَّ
حيحة.	  لبة في حل بقّية الجمل، بحيث يقراأ ط�لب ال�سوؤال، وط�لٌب اآخر يخت�ر الإج�بة ال�سَّ تكلِّف الطَّ
حيحة وتطلب تف�سيراً منهم ل�ستبع�د بقّية الخي�رات.	  تن�ق�سهم في الإج�بة ال�سَّ
لبة.	  حيحة، وُت�سرك اأكبر عدد ممكن من الطَّ تكلِّفهم ب�لحلِّ الكت�بي، وقراءة الإج�بة ال�سَّ
لبة في الحوار حول الإج�ب�ت من خالل العمل في مجموع�ت.	  تتيح للطَّ

الحل: 1-ت�سلق ال�سج�ر.     2-قطف ثم�ر جوز الهند.    3-جميع م� ذكر.	 
       4-بحبة جوز الهند.    5-�س�ب وفيل.     6-بقدمي راجي.    7-ذيله.	 
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2

3

ْو    ل اأَْقَراأُ َواأُجيُب  ِبَنَعٍم  اأَ

اأَْقَراأُ َواأُجيُب َعِن الأَ�ْسِئلَِة

ل الجمل وقراءته� قراءة �س�متة.	  لبة وقت�ً ك�في�ً لت�أمُّ تمنح المعلِّمةالطَّ
لبة بعده� فردّي�ً.	  تقراأ المعلِّمة الجمل ويقراأ الطَّ
ة.	  تحفزهم ل�سترج�ع بع�س اأحداث الق�سَّ
تكلِّف ط�لب�ً بقراءة الجملة ومن ط�لب اآخر اختي�ر الإج�بة المن��سبة.	 
حيحة، وتطلب منهم تف�سير اإج�ب�تهم.	  هه� وتح�ورهم فيه� وتعّلق على الختي�رات ال�سَّ ت�سّحح الإج�ب�ت وتوجِّ
نه� الجمل.	  �س، وتوؤّكد القيم الإيج�بّيةالَّتي تت�سمَّ تتيح لهم حّل التَّدريب كت�بّي�ً في المك�ن المخ�سَّ

الحل: 1-نعم.      2-نعم.     3-ل.     4-نعم.      5-ل.     6-نعم.	 

لبة المطلوب من التَّدريب.	  ح المعلِّمة للطَّ تو�سِّ
لبة وتطلب اإليهم النتب�ه لالإج�بة من خالل القراءة.	  ة على الطَّ تعيد المعلِّمة �سرد الق�سَّ
حيحة.	  هه� نحو الإج�بة ال�سَّ لبة وتوجِّ تطرح الأ�سئلة تب�ع�ً، وتتلقى اإج�ب�ت الطَّ
دة، مع اإ�سراك 	  �س للكت�بة، ثم قراءة م� كتبوه مرات متعدِّ تطلب اإليهم تدوين الإج�ب�ت في المك�ن المخ�سَّ

لبة. اأكبر عدد ممكن من الطَّ
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اْلَحْلوى اْلَغريَبة

ُث اأُلِحُظ َواأََتَحدَّ 4

توجه المعلِّمة الطلبة لمالحظة اللوح�ت الأربع، والتعبير عنه�، وت�سمية م� به� من عن��سر.	 
لبة وت�س�ألهم عّم� ي�س�هدونه في كل لوحة.	  تعر�س اللوح�ت واحدة بعد اأخرى على الطَّ
ث كلُّ مجموعة عن لوحة من اللوح�ت الأربع ب��ستخدام مفردات عن��سر 	  لبة في مجموع�ت، لتتحدَّ توزع الطَّ

اللوحة، والربط بينه� لتكوين ق�سة مت�سل�سلة الأحداث.
ة من النَّ�ّس، وتتيح لهم فر�سة التَّعبير عّم� اأعجبهم فيه�. 	  لبة ا�ستنت�ج الفكرة الع�مَّ تطلب من الطَّ
لبة على النقد واإبداء الراأي من خالل الإدلء بملحوظ�تهم.	  تحر�س على ت�سجيع الطَّ

وَقَف ح�ِزٌم ِعْنَد ب�ب اْلَمْدَر�َسِة َيْنَتِظُر واِلَدُه 
َحَبُه اإِلى اْلَبْيِت. ِلَي�سْ

َم  َث َمَعُه ِبُلْطٍف، َوَقدَّ ، َوَتَحدَّ َم ِمْنُه �س�بُّ تَقدَّ
ه� ح�ِزٌم، َوَبْعَد اإِْلح�ٍح  َلُه ِقْطَعَة َحْلوى. َرَف�سَ
ت�ريٍخ  اأَْو  ا�ْسٍم  ُوجوِد  َعَدِم  َعْن  َل  َو�َس�أَ َقِبلَه�، 

ِلاْلإْنت�ِج.
َرْدت. ُدَك ِبه� َدْوًم� اإِْن اأَ َزوِّ ٌة َوَلذيَذٌة، َوَثَمُنه� َزهيد. �َس�أُ : اإِنَّه� َحْلوى خ��سَّ �بُّ اأَج�َب ال�سَّ

�ّب،  ال�سَّ َمَع  َحَدَث  م�  واِلَدُه  ح�ِزٌم  اأَْخَبَر 
اأَنَّني  اأَبي  ي�  اأَْوَهْمُتُه  َوق�َل:  �َسِحَك،  ُثمَّ 
ْطِعَم اأَخي  اأََكْلُت اْلَحْلوى، لِكنِّي اأَْخَفْيُته� ِلأُ
َل الأَُب: َوَهْل َعَرْفَت َمْن  غير ِمْنه�. �َس�أَ ال�سَّ
ُر  �َسُيْح�سِ َغًدا  ل،  ح�ِزٌم:  َردَّ  �ّب؟  ال�سَّ هذا 
ِبَثَمٍن  اللَّذيذِة  اْلَحْلوى  ِمَن  اْلَمزيَد  لي 

َزهيٍد.
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َعلى  َوَعَر�َسه�  اْلَحْلوى،  الأَُب  اأََخَذ 
ِللتَّح�ليِل  ُمْخَتَبٍر  في  َيْعَمُل  َلُه  ديٍق  �سَ
ِة،  حَّ ِب�ل�سِّ ٌة  �س�رَّ اأَنَّه�  َوَتَبيََّن  ِة،  يَّ بِّ الطِّ
َوَن�َسَحُه ال�ْسِتع�َنة ِبِرج�ِل الأَْمِن ِلَمْعِرَفِة 

َدِره�. َم�سْ

َوفي َمك�ٍن َقريٍب ِمَن اْلَمْدَر�َسِة، اْنَتَظَر الأَُب 
َوُهَو  �بِّ  ِب�ل�سَّ اأَْم�َسَك  ُثمَّ  الأَْمِن،  َرُجِل  َمَع 

ُيْعطي اْلَحْلوى ِلح�زٍم.
ق�َل َرُجُل الأَْمِن: اْلَحْمُد هلِلِ َعلى �َسالَمِتَك 
ح�َبَك  َر اأَ�سْ ي� ح�زم، اأَْن�َسُحَك ي� ُبَنيَّ اأَْن ُتَحذِّ
�َسْيًئ�،  ِمْنُهْم  َتْقَبلوا  َواأَلَّ  اْلُغَرب�ِء،  ِمَن 
اأَْن  َوَعلَْيَك  اأَْخَبْرَت واِلَدَك،  ِعْنَدم�  َواأَْح�َسْنَت 

ٍة َو�َسالٍم. حَّ ح�ِبَك ِلَيعي�َس اْلَجميُع ِب�سِ ُت�س�ِهَم في ِحم�َيِة َنْف�ِسَك َواأَ�سْ
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اْلَعَمُل التَّع�ُوِنيُّ ُل ْرُس اأَلوَّ ْالدَّ

اأَْقَراأُ اأَْقَراأ1ُ 1

ورة المثبتة بج�نب النَّ�ّس، والتَّعبير 	  ل ال�سّ لبة ت�أمُّ تطلب المعلِّمة اإلى الطَّ
عنه� بجمل مفيدة.

ّبورة.	  ن العنوان على ال�سَّ ر�س وتدوِّ تربط ال�سورة بمو�سوع الدَّ
ال�سورة 	  م�سمون  ُين��سب  بم�  وتثريه  لبة،  الطَّ بين  التَّف�عل  ز  تعزِّ

)المح�فظة على النظ�فة ال�سخ�سية(.
قراءة 	  النَّ�ّس  قراءة  على  تدربهم  ثمَّ  معبِّرة،  جهريَّة  قراءة  النَّ�ّس  تقراأ 

جهريَّة �سليمة تراعي مخ�رج الحروف و�سبط الكلم�ت.
ح للطلبة الأفك�ر الجزئيَّة والرئي�سة الواردة في النَّ�ّس، وتح�ورهم فيه�.	  تو�سِّ
تن�ق�سهم في اأثر النظ�فة ال�سخ�سية والع�مة على العالق�ت الإن�س�نية، والتداعي�ت ال�سلبية لإهم�ل ال�سحة وال�سالمة.	 

اأَْقَراأُ اأَْقَراأُ َواأُجيُب َعِن الأَ�ْسِئلَِة1 2

لبة بم� ورد في النَّ�ّس من اأفك�ر.	  تمّهد المعلِّمة بتذكير الطَّ
لبة ب�لقراءة، لتذكيرهم بمجري�ته.	  ر�س لعدد من الفقرات وتكلِّف عدداً من الطَّ ئ الدَّ تجزِّ
وؤال وط�لب�ً اآخر لالإج�بة عنه.	  تكلِّف ط�لب�ً بقراءة ال�سُّ
ه الإج�ب�ت بم� يتوافق مع م� ورد في النَّ�ّس.	  توجِّ
تطلب منهم تدوين الإج�بة كت�بّي�ً.	 
تح�ورهم في الإج�ب�ت بم� يتوافق مع القيم الواردة فيه.	 
ز المجيدين.	  ههم وت�سّوب الأخط�ء وتعزِّ تت�بعهم ب��ستمرار وتوجِّ
تكلِّفهم قراءة اإج�ب�تهم الَّتي كتبوه�، والتح�ور فيه� من خالل المجموع�ت.	 

اأَ�َسُع اْلُمْفَرداِت الّت�ِلَيَة في ُجَمٍل ُمفيَدٍة13

لبة بقراءة الكلم�ت، وت�س�ألهم عن معن�ه�.	  تكلِّف المعلِّمة الطَّ
تطلب اإليهم ا�ستخراج هذه المفردات من النَّ�ّس ومالحظة �سي�ق�ته� الَّتي وردت فيه�.	 
تحفزهم لتركيب جملة مفيدة على غرار جمل الكت�ب.	 
لبة الجمل ب�سورة �سحيحة.	  تحر�س على اأن يلفظ الطَّ
�س، وقراءته�.	  تطلب منهم تدوين الجمل في المك�ن المخ�سَّ
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َنَة في ُكلِّ َمْجموَعٍة1 اأَْقَراأُ َواأُلِحُظ اْلَكِلم�ِت اْلُملَوَّ 4

نة.	  تقراأ المعلِّمة جمل كل مجموعة مع اإبراز الكلم�ت الملوَّ
نة، وتطلب منهم قراءته�، ومالحظة �سيغته� في ال�سكل وال�سوت.	  تلفت انتب�ههم اإلى الكلم�ت الملوَّ
نة الأولى في المجموعة الأولى وت�س�ألهم عّم� فهموه منه� في �سي�قه�.	  تقراأ الكلمة الملوَّ
ح لهم اأنه� تحمل اأكثر من معنى.	  ت�ستقبل اإج�ب�تهم وتو�سِّ
نتين.	  تحفزهم للتَّعبير عّم� فهموه من الجملة بوجود الكلمتين الملوَّ
ّيق: عك�س وا�سع.       2-يقود: ي�سوق.   يقود: يوؤّدي.	  1-ب�ل�سيق: ب�لنزع�ج.   ال�سّ
ْل: عك�س رف�س.    ُتَقّبل: تعبر عن حّبه�. 	  َر: حّدَث.    َطْور: مرحلة.          4-تَقبُّ  3-طوَّ

ُب ُجَماًل َواأَْقَراأ1ُ اأَُركِّ 5

1

2

3

4

الْهِتم�ُم ِب�لنَّظ�َفِة
اْلُمواَظَبُة َعلى ال�ْسِتْحم�ِم

اْلِعب�راُت اللَّطيَفُة
اْلِعن�َيُة ِب�لأَ�ْسن�ِن

ِح. اللََّثَة ِمَن التََّقيُّ
َمْحبوًب� ِمَن الآَخريَن.

َة. َمِويَّ ْوَرَة الدَّ الدَّ
اْلِج�ْسَم ِمَن الأَْمرا�ِس.

ُط ُيَن�سِّ
َيقي

َيْحمي
َتْجَعُلَك

لبة لقراءة كلم�ت وجمل 	  ه المعلِّمة الطَّ توجِّ
تعّلموه� �س�بق�ً.

تلفت انتب�ههم لتتّبع ال�سهم عند ال�سروع في 	 
تركيب الجملة.

المة والمح�فظة 	  تحّدثهم عن النظ�فة وال�سَّ
الَّتي  الجمل  اأّن  لهم  وتبيِّن  حة  ال�سِّ على 
المة  وال�سَّ حة  ال�سِّ تتن�ول  �سيرّكبونه� 

وفوائده�.
ه انتب�ههم اإلى مالحظة اأن هذه الجمل 	  توجِّ

هي جمل ا�سميَّة، وتح�ورهم في دللته�.
حيحة بين ال�سم والفعل وبقّية الجملة عند تركيبه�. 	  تنّبههم اإلى اللتف�ت اإلى العالقة ال�سَّ
�س.	  �ً وكت�بته� بعد تركيبه� في الفراغ المخ�سَّ تحفزهم لتركيب الجمل �سفويَّ
لبة.	  لبة الجمل بعد تركيبه� وكت�بته�، وتحر�س المعلِّمة على اإ�سراك اأكبر عدد ممكن من الطَّ يقراأ الطَّ
لبة الآخرين. 	  تت�بعهم ب��ستمرار وتحّفزهم وت�سّوب الطَّ

 الهتم�م ب�لنظ�فة يحمي الج�سم من الأمرا�س.

المواظبة على ال�ستحم�م ين�سط الدورة الدموية.

العب�رات اللطيفة تجعلك محبوب� من الآخرين.

العن�ية ب�لأ�سن�ن يقي اللثة من التقيح.
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16

َنٍة ِبَتْنويِن اْلَفْتِح1 �سم�ٍء ُمَنوَّ اأَْماَلأُ اْلَفراَغ ِب�أَ 7

اأُْدِخُل َتْنويَن اْلَفْتِح  َعلى اْلُمْفَرداِت الّت�ِلَيِة

رهم المعلِّمة ب�لحرك�ت )الفتح وال�سم والك�سر وال�سكون( وكذلك تنوينه�.	  تذكِّ
تحفزهم لذكر مو�سع هذه الحرك�ت من الحرف.	 
نة بتنوين الفتح.	  لبة بقراءة الكلم�ت منوَّ تكلِّف عدداً من الطَّ
نة بتنوين الفتح.	  تطلب منهم كت�بة الكلم�ت منوَّ
اإلح�ق تنوين الفتح به�، 	  الَّتي طراأت على بع�س الكلم�ت عند  تن�ق�سهم في تغّير �سورة )�سيء( والزي�دات 

وتعليل اإج�ب�تهم.

الحل: مت�س�مًح�،  �سيًئ�، ق�سًة،     اأميًن�، غذاًء،   ق�سيرًة،        فقيًرا،  فتًى،  جزًءا	 

ت�س�عد المعلِّمة طلبته� في قراءة الجمل قراءة �سحيحة.	 
ح لهم المطلوب تنفيذه في التَّدريب.	  تو�سِّ
ن موافق�ً ل�سي�ق الجملة.	  تلفت انتب�ههم اإلى اأن يكون ال�سم المنوَّ
نة.	  �ً ثم كت�بّي�ً، وقراء لجمل بعد ملء فراغ�ته� ب�لأ�سم�ء المنوَّ ههم اإلى حل الجمل �سفويَّ توجِّ

الحل: 1-كوًب�.      2-عرًق�.     3-ح�ًرا... ب�رًدا.      4-مقبوًل.	 



َجْزُم اْلِفْعِل اْلُم�س�ِرِع
َدواِت اْلَجْزِم. * ُيْجَزُم اْلِفْعُل اْلُم�س�ِرُع اإِذا �َسَبَقْتُه اأَداٌة ِمْن اأَ

* اأََدواُت اْلَجْزِم: َلْم، ل الّن�ِهَيُة، لُم الأَْمِر.

َعالم�ُت َجْزِم اْلِفْعِل اْلُم�س�ِرِع
ْر اأَخي. حيَح الآِخِر، ِمْثل َلْم َيْح�سُ كوُن اإِذا ك�َن �سَ * ال�سُّ

* َحْذُف َحْرِف اْلِعلَِّة ِمْن اآِخِرِه اإِذا ك�َن ُمْعَتلَّ الآِخِر ِب�لأَِلِف اأَِو 
ِب�ْلواِو اأَْو ِب�ْلي�ِء.

* َحْذُف الّنوِن ِمْن اآِخِرِه اإِذا ك�َن ِمَن الأَْفع�ِل اْلَخْم�َسِة.

جزم الفعل الم�س�رع:
يطرق، 	  الأمثلة:  ّبورة  ال�سَّ على  المعلِّمة  ن  تدوِّ

ي�سعى، يدعو، يوؤدي، يلعبون.
الأفع�ل؟ هل هي �سحيحة 	  نوع هذه  ت�س�ألهم: م� 

الآخر اأم معتلة؟ ثم ت�س�ألهم عن عالمة اإعرابه�.
ُتدِخل اأدوات الجزم على الأفع�ل: لم، ل الن�هية، 	 

لم الأمر.
.    لم يلعبوا.   	  دِّ لم يطرْق.      لم ي�سَع.  لم يدُع.  لم ُيوؤَ
تبيِّن لهم التَّغيرات الَّتي حدثت على الأفع�ل.	 
ر لهم اأن الفْعل الم�س�رع يجزم ب�أحد اأحرف الجْزم، وتكون عالمة جزمه ال�سكون الظ�هر اإذا ك�ن �سحيح 	  تف�سِّ

الآخر.
تح�ورهم في الأفع�ل المعتّلة الآخر فتبيِّن لهم م� ينتهي ب�لألف المق�سورة، وم� ينتهي ب�لواو، وم� ينتهي 	 

ب�لي�ء، واأنَّه� كله� اأحرف عّلٍة، وعند جزمه� نحذف حرف العلة من اآخره.
ح لهم اأنه� تكون مجزومة بحذف النون 	  بعد اأن تبيِّن لهم اأن عالمة رفع الأفع�ل الخم�سة ثبوت النون، تو�سِّ

من اآخره�.
ح لهم اأن لم حرف نهي وجزٍم. واأن لم الأمر: يطلب به� ح�سول الفعل. واأن ل الن�هية: يطلب به� الكّف 	  تو�سِّ

عن الفعل.
يجزم الفعل الم�س�رع ب�أحد اأحرف الجزم، وتكون عالمة جزمه ال�سكون الظ�هر اإذاك�ن �سحيح الآخر. 	 
اإذا ك�ن الفعل الم�س�رع معتّل الآخر ك�نت عالمة جزمه حذف حرف العلَّة من اآخره.	 
اإذا ك�ن الفعل الم�س�رع من الأفع�ل الخم�سة ك�نت عالمة جزمه حذف النون من اآخره.	 

لبة المطلوب من التَّدريب.	  ح المعلِّمة للطَّ تو�سِّ
تكلِّفهم ذكر اأدوات جزم الفعل الم�س�رع.	 
تلفت نظرهم اإلى الفرق بين الفعل الم�س�رع في ح�لة الرفع المقّدر و�سورته مجزوم�ً.	 
تحفزهم لقراءة الفعل في �سورتيه وتف�سير قراءتهم له مجزوم�ً.	 
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اأُْدِخُل اإِْحدى اأََدواِت اْلَجْزِم َعلى ُكلِّ ِفْعٍل ُم�س�ِرٍع َواأَْقَراأ1ُ 8



ته، ثم اأثر اأداة الجزم فيه.	  ّبورة وتح�ورهم فيه من حيث اعتالله اأو �سحَّ ن المث�ل على ال�سَّ تدوِّ
لبة اإلى مجموع�ت، وتوّزع عليهم الجمل.	  تق�سم الطَّ
ن�ته�.	  تطلب من كل مجموعة قراءة الجملة الخ��سة به� والتعريف بمكوِّ
رهم بم� �سبق لهم تعّلمه في التَّدريبين ال�س�بقين ومط�بقته على الجمل الَّتي بين اأيديهم.	  تذكِّ
لبة فيه�.	  �ً، ويتح�ور الطَّ تعرب كل مجموعة الجملة الَّتي تحمله�، �سفويَّ
م تف�سيراً 	  لبة، وتقدِّ �س، وتقراأه� على بقّية الطَّ نة في المك�ن المخ�سَّ تدوِّن كل مجموعة اإعراب الكلمة الملوَّ

لعمله�.

الحل:  2-لم: حرف جزم. 	 
        َي�ْسُم: فعل م�س�رع مجزوم وعالمة جزمه حذف حرف العلة من اآخره.	 
       3- لم: حرف جزم. 	 
        يوؤّد: فعل م�س�رع مجزوم وعالمة جزمه حذف حرف العلة من اآخره.	 
      4- ل: حرف نهي وجزم. 	 
       َتْخ�َس: فعل م�س�رع مجزوم وعالمة جزمه حذف حرف العلة من اآخره.	 
     5- ل: حرف نهي وجزم. 	 
        توؤّجْل: فعل م�س�رع مجزوم وعالمة ال�سكون الظ�هر على اآخره.	 
    6- لم: حرف جزم. 	 
        يفوزوا: فعل م�س�رع مجزوم وعالمة جزمه حذف النون من اآخره لأنه من الأفع�ل الخم�سة.	 
يتدّربوا: فعل م�س�رع مجزوم وعالمة جزمه حذف النون من اآخره لأنه من الأفع�ل الخم�سة.	 
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َنَة َكم� في اِلمث�ِل1 اأُْعِرُب اْلَكِلم�ِت اْلُملَوَّ 9
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َلْيِه اْلُم�س�ُف َواْلُم�س�ُف اإِ
● اْلُم�س�ُف: َيكوُن ع�َدًة َنِكَرًة َوُيْعَرُب َح�ْسَب َمْوِقِعِه في اْلُجْملَِة.

ِمث�ل: ِكت�ُب اْلِقراَءِة َجديٌد. 

ًن� َقْبلَه�. ذا ك�َن ُمَنوَّ ● ُيْحَذُف َتْنويُن اْلُم�س�ِف ِعْنَد الإِ�س�َفِة اإِ
هذا ِكت�ٌب        هذا ِكت�ُب اْلِقراَءِة.

ذا ك�َن ُمَثّنى، ِمْثل:ه�ت�ِن  ● ُتْحَذُف نوُن اْلُم�س�ِف ِعْنَد الإِ�س�َفِة اإِ
�َسَجَرت�ِن        ه�ت�ِن �َسَجَرت� ُتّف�ٍح.

ي��َسِة. ٍر �س�ِلًم�، ِمْثل: هوؤُلِء ُمَعلِّمو الرِّ اأَْو َجْمَع ُمَذكَّ

● اْلُم�س�ُف اإَِلْيِه ا�ْسٌم َي�أْتي َبْعَد اْلُم�س�ِف َوَيكوُن َمْجروًرا.

ال�ْسُم اْلَمْو�سوُل: الَّذي، الَّتي، .....
ُف ِب�أَْل: اْلِعْلُم، اْلِكت�ُب، ..... اْلُمَعرَّ

النَِّكَرُة: ا�ْسٌم َيُدلُّ َعلى �َسْيٍء َغْيِر َمْعروٍف.
َثَمَرة َدْفَتر  َبْيت  ِبْنت  ِمْثل: 

اْلَمْعِرَفُة: ا�ْسٌم َيُدلُّ َعلى �َسْيٍء َمْعروٍف، َوِمْن اأَْنواِعِه:
ميُر: اأَن�، ُهَو، اأَْنَت، ..... ال�سَّ

اْلَعلَُم: اأَْحَمد، ُروؤى، ُلوؤَّي، .....

ُم�س�ٌف اإَِلْيِه. اْلُم�س�ُف اْكَت�َسَب التَّْعريَف 
ُه اأُ�سيَف اإِلى َمْعِرَفٍة. ِلأَنَّ

ُم�س�ٌف اإَِلْيِه

ُم�س�ٌف اإَِلْيِه

ُم�س�ٌف اإَِلْيِه

ُم�س�ٌف

ُم�س�ٌف

ُم�س�ٌف

ُم�س�ٌف

ُر اأََتَذكَّ

النكرة والمعرفة
وفق 	  تعلُّمه  لهم  �سبق  بم�  المعلِّمة  رهم  تذكِّ

الإجراء الت�لي:
نب�ت، 	  اإن�س�ن،  )ا�سم  ال�سم  اأق�س�م  لهم  ح  تو�سِّ

حيوان، جم�د( من خالل الأمثلة.
تكلِّف ط�لب�ً بحمل حقيبته وتدوِّن )يحمل اآدم 	 

حقيبة المدر�سة(.
�سخ�س 	  على  تدلُّ  )اآدم(  كلمة  اأنَّ  لهم  تبيِّن 

معّين ومعروف.
ح لهم نوع 	  تف�ّسر لهم اأنَّ )اآدم( معرفة، وتو�سِّ

المعرفة ب�أنه� ا�سم علم.
اأن� 	  لهم  وتبيِّن  كلمة)المدر�سة(  اإلى  ههم  توجِّ

ا�سم يدل على �سيء معروف ومعيَّن، واأن الَّذي 
دّلن� على اأنه معرفة وجود األـ التعريف في اأوله.

تبيِّن لهم اأن المعرفة هي م� يدل على اأي �سيء معّين ومعروف، ومن اأنواع المعرفة: العلم، والمعّرف ب�ألـ.	 
ح لهم اأنه� اأ�سم�ء معرفة لأنه� تدلُّ على معّين.	  رهم ب�ل�سم�ئر واأنواعه� وال�سم المو�سول.  - تو�سِّ تذكِّ
ّبورة الكلم�ت: ط�لب، بيت، قلم، ثمرة.	  تدوِّن على ال�سَّ
ت�س�ألهم: هل كلمة: ط�لب، تدلُّ على ط�لب معّين ومحدد ومعروف؟	 
ح لهم اأن كل ا�سم ل يدلُّ على �سيء محدد ومعروف ويقبل األـ التعريف ي�سّمى نكرة.	  لبة: ل، فتو�سِّ يجيب الطَّ
ّبورة: ال�سم نوع�ن: ال�سم المعرفة، وال�سم النكرة.	  تدوِّن على ال�سَّ
الم�س�ف والم�س�ف اإليه:	 
لبة) كت�ب القراءة جديد/ هذا كت�ٌب، هذا كت�ب 	  ّبورة بخط وا�سح للطَّ ن المعلِّمة الأمثلة الت�لية على ال�سَّ تدوِّ

القراءة/ ه�ت�ن �سجرت�ن، ه�ت�ن �سجرت� تف�ح/ هوؤلء معلمو الري��سة. 
لبة اأرك�ن الجملة الأ�س��سية: فعل وف�عل اأو مبتداأ وخبر، من خالل الأمثلة.	  ح المعلِّمة للطَّ تو�سِّ
تبيِّن لهم وجود بع�س الأرك�ن الفرعية يتم ا�ستخدامه� في الجمل، ومن هذه الأرك�ن الفرعية م� يعرف 	 

ب��سم الم�س�ف اإليه، وهو اأحد المجرورات في اللغة العربية.
تعّرفهم ب�لم�س�ف والم�س�ف اإليه من خالل الأمثلة ال�س�بقة.	 
ت�س�عدهم في معرفة كيف اأ�سفن� كلمة القراءة اإلى كلمة كت�ب.	 
تر�سدهم اإلى اأن كلمة القراءة)م�س�ف( وكلمة كت�ب )م�س�ف اإليه( اأي اأنن� اأ�سفن� كلمة )القراءة( اإلى كلمة )كت�ب( 	 
ح لهم اأنَّ الم�س�ف اإليه: ا�سم مجرور دائم�ً يرتبط ب�لكلمة ال�س�بقة، واأنَّ الم�س�ف ا�سم يقع قبل الم�س�ف اإليه.	  تو�سِّ
تح�ورهم في بقّية الأمثلة لتو�سيح اأن تنوين الم�س�ف يحذف اإذا ك�ن منون�ً قبله�، واأن نون الم�س�ف تحذف 	 

اإذا ك�ن مثنًى اأو جمع مذكر �س�لم�ً.
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111

ْرُت كوَب اْلَع�سيِر. ْلُت في َمديَنِة الأَْلع�ِب.             اأَْح�سَ َتَجوَّ

ّف�ِح ُمْثِمَرت�ِن.             ِكت�ُب اْلُعلوِم َجديٌد. �َسَجَرت� التُّ

ي��َسِة َن�سيط�ِن. يوِر.              ُمَعلِّم� الرِّ ُزْرُت َحديَقَة الطُّ

ُمَهْنِد�سو اْلَم�ْسروِع م�ِهروَن.              ه�ت�ِن َطبيَبت� ُعيوٍن.

12

34

56

78

ْيِن َتْحَت اْلُم�س�ِف اإَِلْيِه � َتْحَت اْلُم�س�ِف َوَخطَّ اأَْقَراأُ َواأَ�َسُع َخطًّ

لتذكيرهم 	  الأولى  الجملة  حل  في  ت�س�عدهم 
بموقع الم�س�ف والم�س�ف اإليه في الجملة.

اأو 	  مثنًى  يكون  حين  الم�س�ف  ب�سورة  رهم  تذكِّ
جمع�ً.

الجملة 	  لحل  المجيدين  لبة  الطَّ اأحد  تحّفز 

الث�نية.   
لبة في الحل الَّذي اأج�ب به.	  تح�ور الطَّ
�ً، ثم كت�بّي�ً، وتعليل اإج�ب�تهم.	  لبة حل بقّية الجمل �سفويَّ تكلِّف الطَّ

نُِّف الأَ�ْسم�َء الّت�ِلَيَة في اْلَجْدَوِل1 اأَْقَراأُ َواأُ�سَ 10

رهم ب�لنكرة والمعرفة.	  ن�ت الجدول، وتذكِّ ح لهم المعلِّمة مكوِّ تو�سِّ
تكلِّفهم قراءة الكلم�ت ب�سورة �سحيحة.	 
تطلب اإليهم ذكر اأق�س�م المعرفة.	 
�ً، ثم كت�بّي�ً، وتف�سير ت�سنيف�تهم.	  تحفزهم على ت�سنيف الكلم�ت �سفويَّ
ز المجيدين.	  لبة، وتعزِّ تت�بعهم ب��ستمرار وت�سّوب الطَّ
ز فهمهم للنكرة والمعرفة.	  ّبورة وتعزِّ ن الحل النموذجي على ال�سَّ تدوِّ

الحل: نكرة: قلم،  دفتر،  �سمكة،  ورقة،  �سندوق،  ق�سة.	 
      معرفة: ندى،  اأنتم،  الذين،  هو،  خ�لد،   القطة.	 
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حيٍحاأَ�َسُع 1 َحْوَل اْلَخَط�أِ، َواأُعيُد ِكت�َبَة اْلُجْملَِة ِب�َسْكٍل �سَ 12

لبة اأنه� ت�ستمل على خط�أ.	  ح للطَّ تقراأ المعلِّمة جمل التَّدريب، وتو�سِّ
ل الجمل واكت�س�ف الخط�أ.	  تتيح لهم وقت�ً ك�في�ً لت�أمُّ
ت�س�عدهم في حّل الجملة الأولى، وتميز لهم الخط�أ وتف�سر لهم لم�ذا هو خط�أ.	 
رهم بكيفيَّة التعليل.	  ههم وتذكِّ تحفزهم لحّل بقّية الجمل وتح�ورهم في حلولهم، وتوجِّ
حيحة وقراءته� م�سّوبة.	  تكلِّفهم كت�بة الجمل ب�سورته� ال�سَّ

الحل: 1-�سي�رت� الأ�سع�ف م�سرعت�ن في الطريق.	 
       2-�س�هدت معلمي الح��سوب في المكتبة.	 
      3-ب�ئعو الب�لون�ت يقفون عند ب�ب الحديقة.	 
      4-راأيت طبيبة العيون في المتجر.	 
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ع�َدُة ال�سَّ ْرُس الّثاني ْالدَّ

اأَْقَراأُ اأَْقَراأ1ُ 1

ورة المثبتة بج�نب النَّ�ّس، والتَّعبير 	  ل ال�سّ لبة ت�أمُّ تطلب المعلِّمة اإلى الطَّ

عّم� فهموه منه�.

لبة، وتثريه بم� ُين��سب م�سمون ال�سورة.	  ز التَّف�عل بين الطَّ تعزِّ

تقراأ النَّ�ّس قراءة جهريَّة معبِّرة، ثمَّ تكلِّفهم قراءة اأجزاء من النَّ�ّس قراءة 	 

جهريَّة �سليمة تراعي مخ�رج الحروف و�سبط الكلم�ت.

ح لهم الأفك�ر الجزئيَّة والرئي�سة الواردة في النَّ�ّس)ال�سع�دة والتوازن 	  لبة على قراءة النَّ�ّس ،وتو�سِّ تدرب الطَّ

في الحي�ة اليومية، والعوامل الموؤثرة في ال�سع�دة(، وتح�ورهم فيه�.

ح لهم دللته�.	  تف�ّسر لهم الكلم�ت ال�سعبة في النَّ�ّس وتو�سِّ

اأَْقَراأُ َواأُجيُب َعِن الأَ�ْسِئلَِةاأَْقَراأُ 2

لبة بم� ورد في النَّ�ّس من اأفك�ر.	  تمّهد المعلِّمة بتذكير الطَّ

لبة بمجري�ته.	  لبة ب�لقراءة، لتذكير الطَّ ر�س لعدد من الفقرات وتكلِّف عدداً من الطَّ ئ الدَّ تجزِّ

وؤال وط�لب�ً اآخر لالإج�بة عنه.	  تكلِّف ط�لب�ً بقراءة ال�سُّ

ه الإج�ب�ت بم� يتوافق مع م� ورد في النَّ�ّس.	  توجِّ

تطلب منهم تدوين الإج�بة كت�بّي�ً.	 

ر�س والقيم الواردة فيه.	  تح�ورهم في الإج�ب�ت بم� يتوافق مع اأفك�ر الدَّ

ز المجيدين.	  ههم وت�سّوب الأخط�ء وتعزِّ تت�بعهم ب��ستمرار وتوجِّ

تكلِّفهم قراءة اإج�ب�تهم الَّتي كتبوه�، والتح�ور فيه� من خالل المجموع�ت.	 
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ي��َسِة. يِّ اْلُمَتواِزِن َوُمم�َر�َسُة الرِّ حِّ ّي                               َتن�ُوُل اْلِغذاِء ال�سِّ ْخ�سِ ال�سَّ

ّي                           التََّحّلي ِبَمك�ِرِم الأَْخالِق. حِّ ال�سِّ

التَّعليِمّي                           اإِْنج�ُز اْلَمه�مِّ َوُمم�َر�َسُة اْلَعَمِل ِبَمه�َرٍة َواإِْتق�ٍن.

اْلَعَمِلّي                              اْلُمث�َبَرُة َواْلِجدُّ َوالْجِته�ُد في َطلَِب اْلِعْلِم.

ِة ِب�ْلِعب�َرِة اْلُمن��ِسَبِة1 ُل ُكلَّ ِج�ِنٍب ِمْن َجواِنِب َتْحقيِق التَّواُزِن في اْلَحي�ِة اْلَيْوِميَّ اأَ�سِ 3

ع�َدِة1 َرَة في ال�سَّ ُب ُجَماًل َواأََتَبيَُّن اْلَعواِمَل اْلُموؤَثِّ اأَُركِّ 4

تعد المعلِّمة بط�ق�ت الكلم�ت: )ال�سخ�سي، 	 
لوح�ت  على  العملي(  التعليمي،  ال�سحي، 
لبة،  الطَّ من  له�  م�س�ٍو  عدد  على  وتوزعه� 
من  ج�نب  عن  يعبِّرون  اأنه  لهم  وتبيِّن 

جوانب التوازن في الحي�ة.
لوح�ت 	  لبة بحمل  الطَّ اآخر من  تكلِّف عدداً 

في  وت�س�عدهم  التَّدريب،  عب�رات  عليه� 
قراءته�.

تطلب من كل ط�لب اأن ي�سطف اإلى ج�نب زميله الَّذي يحمل اللوح�ت الموازية له�.	 
حيح ومالحظة العب�رة المن��سبة لكل ج�نب من جوانب الحي�ة.	  ههم نحو ال�سطف�ف ال�سَّ توجِّ
تكلِّفهم القراءة ال�سفوية، ثم تنفيذ المطلوب من التَّدريب، وتتجول بينهم لمت�بعتهم، وتوجيههم.	 

لبة لقراءة كلم�ت تعّلموه� �س�بق�ً.	  ه المعلِّمة الطَّ توجِّ
تحّدثهم عن ال�سع�دة وتبيِّن لهم اأّن الجمل الَّتي �سيرّكبونه� تتن�ول العوامل الَّتي توؤثر في ال�سع�دة.	 
ه انتب�ههم اإلى مالحظة اأن هذه الجمل هي جمل ا�سمية، وتح�ورهم في دللته�.	  توجِّ
�س.)و�سع الن�س�ط محلول(	  �ً وكت�بته� بعد تركيبه� في الفراغ المخ�سَّ تحفزهم لتركيب الجمل �سفويَّ
لبة.	  لبة الجمل بعد تركيبه� وكت�بته�، وتحر�س المعلِّمة على اإ�سراك اأكبر عدد ممكن من الطَّ يقراأ الطَّ
لبة في كيفيَّة ت�أثر ال�سع�دة بعالق�تن� الجتم�عيَّة وع�داتن� ال�سخ�سيَّة، لتعزيز مفهوم ال�سع�دة.	  تح�ور الطَّ
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ُل اْلِعب�َرَة ِبم� ُين��ِسُبه�1 اأَْقَراأُ َواأَ�سِ 5

اأَْقَراأُ َواأَْماَلأُ اْلَفراَغ في اْلَجْدَوِل1 6

لبة وُتـ�سرك اأكبر عدد ممكن منهم في القراءة.	  تقراأ المعلِّمة النَّ�ّس ويقراأ بعده� الطَّ
تح�ورهم في النَّ�ّس لمعرفة مدى ا�ستيع�بهم.	 
لبة قراءته� فردي�ً.	  تعر�س كلم�ت مخ�سو�سة وفق م� م�س�ر اإليه في الجدول وتطلب اإلى الطَّ
ههم اإلى معرفة محتوي�ت الجدول، وتطلب اإليهم ا�ستخراج الكلم�ت الَّتي تنتهي بت�ء وه�ء مربوطة، ثم 	  توجِّ

�س له�. الفعل الم�س�رع المجزوم والمن�سوب، ثم تدوينه� في مك�نه� المخ�سَّ
ههم اإلى اإع�دة قراءته� ب�لحرك�ت.	  تح�ورهم في اختي�راتهم وتحفزهم لتعليل اإج�ب�تهم، وتوجِّ

الحل: 	 
كلم�ت تنتهي بت�ء مربوطة: اليومية، ب�ل�سع�دة، الجتم�عية، المطلوبة.	 
كلم�ت تنتهي به�ء مربوطة: لكنه، لفتق�ره، تمكنه، مجتمعه، عالق�ته، لتفوقه، اجته�ده.	 
�، حزيٌن.	  . �سخ�سً كلم�ت فيه� حرف يلفظ ول يكتب: لكنه، متفوًق� )النون في التنوين(، �سروريٌّ
فعل م�س�رع مجزوم: ي�سعْر. 	 
فعل م�س�رع من�سوب: ل يوجد	 

ّبورة )طريقة 	  ن المعلِّمة على ال�سَّ تدوِّ
في  وتح�ورهم  طريقته(  لوؤي، 

التركيبين اللغويين.
الَّتي 	  ب�ل�سم�ئر  المعلِّمة  رهم  تذكِّ

�سبق لهم تعلُّمه�.
�سمير 	  اأنواعه�)  ذكر  على  تحفزهم 

�سمير  الغ�ئب،  �سمير  المتكلم، 
ح لهم اأنه� �سم�ئر مت�سلة. المخ�طب( وتو�سِّ

تف�ّسر لهم معنى: �سمير مت�سل، من خالل المث�ل ال�س�بق.	 
تلفت انتب�ههم اإلى عالقة ال�سمير المت�سل ب�لتذكير والتَّ�أنيث.	 
تبيِّن لهم اأنه� �سم�ئر ات�سلت ب�لكلمة، وتبيِّن لهم نوع الكلمة: ا�سم، فعل، حرف.	 
توؤّكد عليهم اأن ال�سمير ا�سم ولي�س حرف�ًـ 	 
لبة كل عب�رة مو�سولة بم� ين��سبه�، وتت�بعهم ب��ستمرار.	  تكلِّفهم ب�لحل ال�سفوي، ثم الحل الكت�بي، ويقراأ الطَّ

يَُّته�  َطريَقُة ُلوؤَيٍّ                 ُمع�َملَُتُه              َطريَقُة ُروؤى                  �َسْخ�سِ

ُة ُروؤى                 ُمع�َملَُته� يَّ ُة ُلوؤَيٍّ                 َطريَقُتُه              �َسْخ�سِ يَّ �َسْخ�سِ

ُتُه           �َسع�َدُة ُروؤى                    َطريَقُته� يَّ �َسع�َدُة ُلوؤَيٍّ          �َسْخ�سِ

ُمع�َملَُة ُلوؤَيٍّ                    �َسع�َدُتُه                ُمع�َملَُة ُروؤى                  �َسع�َدُته�



لَُة ِب�ْلِفْعِل ْفِع اْلُمتَّ�سِ �َسم�ِئُر الرَّ
ُل ُيْنَطُق َمَع اْلَكِلَمِة الَّتي اتَّ�َسَل ِبه�. ميُر اْلُمتَّ�سِ * ال�سَّ

لَُة ِب�ْلِفْعِل ِهَي: ْفِع اْلُمتَّ�سِ * �َسم�ِئُر الرَّ
الّت�ُء َواأَِلُف الْثَنْيِن َوواُو اْلَجم�َعِة َونوُن النِّ�ْسَوِة َوي�ُء اْلُمخ�َطَبِة.

لَِة ِب�ْلِفْعِل: ْفِع اْلُمتَّ�سِ اإِْعراُب �َسم�ِئِر الرَّ
ُل ِب�ْلم��سي َفَقْط َوُتْعَرُب في َمَحلِّ َرْفِع ف�ِعٍل. * الّت�ُء َوَتتَّ�سِ

ُل ِب�ْلم��سي َواْلُم�س�ِرِع  * اأَِلُف الْثَنْيِن َوواُو اْلَجم�َعِة َونوُن النِّ�ْسَوِة َتتَّ�سِ
َوالأَْمِر، َوُتْعَرُب في َمَحلِّ َرْفِع ف�ِعٍل.

ُل ِب�ْلُم�س�ِرِع َفَقْط، َوُتْعَرُب في َمَحلِّ َرْفِع ف�ِعٍل. * ي�ُء اْلُمخ�َطَبِة َوَتتَّ�سِ

�سم�ئر الرفع المت�سلة ب�لفعل:	 
اأكرمَن، 	  )اأكرمُت،  ّبورة:  ال�سَّ على  المعلِّمة  ن  تدوِّ

اأكرم�، اأكرموا، تكرمين(.
ال�سمير 	  ومفهوم  المت�سلة،  ب�ل�سم�ئر  رهم  تذكِّ

المت�سل )الَّذي ينطق مع الكلمة الَّتي ات�سل به�(.
تح�ورهم في نوع الفعل الَّذي ات�سلت به ال�سم�ئر.	 
الكلم�ت، 	  ال�سمير في هذه  َمن يعود  ت�س�ألهم على 

ح لهم مفهوم ت�ء الف�عل ونون الن�سوة، واألف  لتو�سِّ
الثنين وواو الجم�عة، وي�ء المخ�طبة.

تبيِّن لهم اإعراب هذه ال�سم�ئر )في محل رفع ف�عل(.	 
ّبورة اأن ال�سم�ئر المت�سلة للرفع هي )ت�ء الف�عل نون الن�سوة - األف الثنين - واو الجم�عة 	  تدوِّن على ال�سَّ

- ي�ء المخ�طبة ( .
اإلى )األف 	  اأنه� تت�سل ب�لفعل الم��سي م�عدا ي�ء المخ�طبة، واأّم� الم�س�رع والأمر في�سندان  ح لهم  تو�سِّ

الثنين - واو الجم�عة - نون الن�سوة - ي�ء المخ�طبة (.

محّل 	  الأفع�ل  بقراءة  المعلِّمة  تكلِّفهم 
التَّدريب.

المت�سلة، 	  الرفع  ذكر �سم�ئر  اإليهم  تطلب 
واأنواع الفعل.

تلفت انتب�ههم اإلى متطلب�ت الجدول .	 
ثم 	   ،ً� �سفويَّ الأفع�ل  لت�سنيف  ههم  توجِّ

كت�بّي�ً، وتت�بعهم ب��ستمرار.
قراءة حقول 	  لبة  الطَّ تكلِّف مجموع�ت من 

ال�سمير  نوع  اإلى  النتب�ه  مع  الجدول 
المت�سل.
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ٌل ِبواِو  ِفْعٌل ُمتَّ�سِ
اْلَجم�َعِة

ٌل ِبي�ِء  ِفْعٌل ُمتَّ�سِ
اْلُمخ�َطَبِة

ٌل  ِفْعٌل ُمتَّ�سِ
ِب�لّت�ِء

ٌل  ِفْعٌل ُمتَّ�سِ
ِبنوِن النِّ�ْسَوِة

ٌل  ِفْعٌل ُمتَّ�سِ
ِب�أَِلِف الْثَنْيِن

�س�ِعدا ا�ْسَمْعَن  َت�ْسَمعيَن  �س�َعْدُت  ا�ْسَمع� 

ُت�س�ِهديَن �س�َهْدُت  �س�ِعدوا  ُت�س�ِهْدَن  �س�ِعْدَن 

ا�ْسَمعوا ُي�س�ِهدوَن  ُت�س�ِعديَن  �َسِمْعُت  ُي�س�ِهداِن 

ْفِع في اْلَجْدَوِل1 م�ِئِر الرَّ لََة ِب�سَ نُِّف الأَْفع�َل اْلُمتَّ�سِ اأَْقَراأُ َواأُ�سَ 7

�س�عدت

�س�هدت

�سمعت

ا�سمع�

�س�عدا

ي�س�هدان

�س�عدوا

ي�س�هدون

ا�سمعوا

ا�سمعن

�س�عدن

ت�س�هدن

ت�سمعين

ت�س�هدين

ت�س�عدين
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ْفِعاأَ�َسُع 1 ميِر الرَّ ِل ِب�سَ َحْوَل اْلِفْعِل اْلُمتَّ�سِ 8

اأُْعِرُب اْلُجَمَل الّت�ِلَيَة1 9

ت�س�عدهم المعلِّمة في اإعراب الجملة الأولى، وتف�ّسر لهم معنى: في محل رفع ف�عل.	 
 	.ً� لبة بحل الجمل �سفويَّ ّبورة، وتكلِّف الطَّ تدوِّن معطي�ت الحل على ال�سَّ
لبة لإعراب الجمل كت�بّي�ً، وتت�بعهم.	  تحفز الطَّ

الحل: 1-زرت: فعل م��س مبني على ال�سكون لت�س�له ب�لت�ء، والت�ء �سمير مت�سل مبني في محل رفع 	 
ف�عل.

 حديقة: مفعول به من�سوب وعالمة ن�سبه الفتحة الظ�هرة على اآخره، وهو م�س�ف.	 
 الألع�ب: م�س�ف اإليه مجرور وعالمة جره الك�سرة الظ�هرة على اآخره.	 
 2- �سمعت: فعل م��س مبني على ال�سكون لت�س�له ب�لت�ء، والت�ء �سمير مت�سل مبني في محل رفع ف�عل.	 
 �سوَت: مفعول به من�سوب وعالمة ن�سبه الفتحة الظ�هرة على اآخره، وهو م�س�ف.	 
 الجر�ِس: م�س�ف اإليه مجرور وعالمة جره الك�سرة الظ�هرة على اآخره.	 
 3- ح�فظُت: فعل م��س مبني على ال�سكون لت�س�له ب�لت�ء، والت�ء �سمير مت�سل مبني في محل رفع ف�عل.	 
 على: حرف جر.	 
 نظ�فة: ا�سم مجرور وعالمة جره الك�سرة الظ�هرة على اآخره، وهو م�س�ف.	 
 البيِت: م�س�ف اإليه مجرور وعالمة جره الك�سرة الظ�هرة على اآخره.	 

12 اْلُعّم�ُل ُي�َسيِّدوَن اْلِبن�َء.الاّلِعب�ِن َيَتن�َف�س�ِن َعلى اْلُبطوَلِة.

34 ت� التَّْكريَم. ْرُت َحقيَبَة اْلَمْدَر�َسِة.اْلُمَعلَِّمت�ِن ا�ْسَتَحقَّ اأَْح�سَ

56 يًّ�. حِّ اأَْنُتنَّ ُتم�ِر�ْسَن ِري��َسَة اْلَجْرِي.اأََكْلُت َطع�ًم� �سِ

غيِر.7 اأَْنِت َتْحَتِرميَن اْلَكبيَر َوَتْعِطفيَن َعلى ال�سَّ

الجمل 	  قراءة  على  طلبته�  المعلِّمة  تحفز 
قراءة �سحيحة.

لبة لتعيين الأفع�ل في 	  ه عدداً من الطَّ توجِّ

الجمل. 
المت�سل 	  ال�سمير  ت�سنيف  اإليهم  تطلب 

ب�لفعل، وو�سع دائرة على الفعل.
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َبَب1 ْذُكُر ال�سَّ َنِة، َواأَ ُب اْلَخَط�أَ في اْلَكِلم�ِت اْلُملَوَّ وِّ اأُ�سَ 10

اأَِلُف التَّْفريِق
واِو  َبْعَد  ُتْلَفُظ  َول  ُتْكَتُب  الَّتي  الأَِلُف  ِهَي  التَّْفريِق  اأَِلُف   *

اْلَجم�َعِة في الأَْفع�ِل.
ْفع�ِل الأَْمِر: َكَتبوا، اْكُتبوا. َيِة َواأَ * ُتْكَتُب في الأَْفع�ِل اْلم��سِ

ِو اْلَمْجزوَمِة: * ُتْكَتُب في الأَْفع�ِل اْلُم�س�ِرَعِة اْلَمْن�سوَبِة اأَ
َلْن َيْكُتبوا، َلْم َيْكُتبوا.

ل ُتْكَتُب اأَِلُف التَّْفريِق:
اإِلى  اْلُم�س�ِف  ال�ّس�ِلِم  ِر  اْلُمَذكَّ ِبَجْمِع  ِة  اْلخ��سَّ اْلواِو  َبْعَد   *

ي��َسِة. َمْعِرَفٍة: ُمَعلِّمو الرِّ
* َبْعَد واِو اْلِعلَِّة في الأَْفع�ِل اْلُم�س�ِرَعِة: َيْدعو، َيْدنو.

. ُموُّ ، ال�سُّ ُموُّ ، النُّ ِليَِّة في َبْع�ِس الأَ�ْسم�ِء: اْلَجوُّ * َبْعَد اْلواِو الأَ�سْ

التفريق.
الكلم�ت 	  ّبورة  ال�سَّ على  المعلِّمة  ن  تدوِّ

لن  يكتبوا،  لم  اكتبوا،  )كتبوا،  الت�لية: 
يكتبوا(، وكذلك الأمثلة )يدنو، النمّو(.

ثم 	  الكلم�ت،  ل  لت�أمُّ ك�في�ً  وقت�ً  لهم  تتيح 
ت�س�ألهم عّم� يالحظونه عن الحرف الَّذي 

تنتهي به الكلم�ت.
األف 	  نحو  هه�  وتوجِّ اإج�ب�تهم  ت�ستقبل 

التفريق، وتبيِّن لهم ا�سمه�.
ح لهم اأنَّ األف التفريق هي األف تزاد بعد واو الجم�عة.	  تو�سِّ
تذكر لهم �سبب ت�سميته� ب�ألف التفريق: للتفريق بينه� وبين الواو الَّتي هي من اأ�سل الفعل والواو الَّتي 	 

تكون في جمع المذّكر ال�س�لم عند حذف نونه لالإ�س�فة.
الم��سية، والم�س�رعة 	  ُتكتب ول تلفظ في الأفع�ل  التفريق  األف  اأن  ال�س�بقة  تبيِّن له من خالل الأمثلة 

معرفة  اإلى  الم�س�ف  ال�س�لم  المذكر  بجمع  الخ��سة  الواو  بعد  ُتكتب  ل  واأنه�  والمجزومة،  المن�سوبة 
)معلمو الري��سة(، وتربط هذا بم� �سبق لهم اأن تعلَّموه. واأنه� ل تكتب كذلك بعد واو العّلة في الأفع�ل 

الم�س�رعة، وبعد الواو الأ�سلية في بع�س الأ�سم�ء.

نة.	  ت�س�عدهم المعلِّمة في قراءة الجمل وتلفت انتب�ههم اإلى مالحظة الكلم�ت الملوَّ
ههم.	  نة، وت�ستقبل اإج�ب�تهم ال�سفويَّة وتوجِّ تطلب اإليهم ت�سنيف الكلم�ت الملوَّ
نة.	  تحفزهم لمعرفة الخط�أ الوارد في الكلم�ت الملوَّ
تطلب منهم تعليل اإج�ب�تهم.	 
�ً وتف�سير عملهم.	  تكلِّفهم بت�سويب الكلم�ت �سفويَّ
حيحة، وتت�بعهم ب��ستمرار.	  ههم نحو كت�ب الجمل في �سورته� ال�سَّ توجِّ

الحل: 1-معلمو. )جمع مذكر �س�لم( 2-النمو. )واو اأ�سلية( 	 
 3-يتن�ولوا. )حذف النون اأفع�ل خم�سة ( 4-ي�سمو. )واو اأ�سلية(	 
 5.تتدربوا... لتفوزوا. )حذف النون اأفع�ل خم�سة ( 	 
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، َواأَُغيُِّر م� َيْلَزُم َكم� في اْلِمث�ِل1 اأَْقَراأُ 11

َيَة اإِلى ُم�س�ِرَعٍة، َواأَ�ْسَتْخِدُمه� في ُجَمٍل ُمفيَدٍة1 ُل الأَْفع�َل اْلم��سِ اأَُحوِّ 12

ُل اْلُجَمَل الّت�ِلَيَة اإِلى �سيَغِة اْلَجْمِع، َواأَُغيُِّر م� َيْلَزُم َكم� في اْلِمث�ِل1 اأَُحوِّ 13

تو�سح المعلِّمة على ال�سبورة جزم ون�سب الفعل الم�س�رع من خالل اأمثلة، وتذكر الطلبة في اإعراب كل منه�. 	 
بين 	  للتمييز  فيه�  وتح�ورهم  الجمل،  قراءة  ثم  الن�س�ط،  في  الملونة  الكلم�ت  لمالحظة  الطلبة  توجه 

المفرد والجمع.
تكلف الطلبة حل الن�س�ط، ثم تدربهم على قراءته قراءة موزعة. 	 

اأن ت�سمتوا كي 	  6-يجب  ت�أكلوا..  اأن  5-يجب  ب�سربوا..  3-الأطف�ل لم  2-الالعبون لم يرك�سوا..  الحل: 
ت�سمعوا.

 -تذكر الطلبة ب�لأفع�ل الم��سية معتلة الآخر ب�لألف، وتدربهم على تحويله� للم�س�رع، ومالحظة تحول 	 
الألف اإلى واو.

 1-نج�: ينجو. 2-�سم�: ي�سمو. 3-نم�: ينمو. 4-رج�: يرجو.	 

-تذكر الطلبة ب�لمفرد والجمع، والم�س�ف والم�س�ف اإليه، بتدريب�ت مم�ثلة للكت�ب على ال�سبورة.	 
-توجه الطلبة لحل الن�س�ط ، ثم تح�ورهم فيه وتكلفهم قراءته بعد الحل. 	 

- 4-ع�ملو الم�سنع ن�سيطون.	  - 3-مح��سبو المتجر اأمينون.   الحل: 2-مدربو الري��سة م�هرون. 

ْقَعِة ليَمِة ِبَخطِّ الرُّ ُب َعلى اْلِكت�َبِة ال�سَّ اأََتَدرَّ 14

ْقَعِة ليَمِة ِبَخطِّ الرُّ ُب َعلى اْلِكت�َبِة ال�سَّ اأََتَدرَّ 15

لبة بمجموع�ت حروف خط الرقعة، وم� ُيكتب منه� فوق ال�سطر وم� ُتكتب اأجزاء منه� 	  ر المعلِّمة الطَّ تذكِّ
تحت ال�سطر، وكذلك الحروف المغلقة والحروف المفتوحة.

تعّرفهم من خالل النموذج ب�لخطوط ال�س�عدة، وبقّية المجموع�ت.	 
لبة اإلى قراءة الكلم�ت والجمل المكتوبة والتح�ور في م�سمونه�.	  ه الطَّ توجِّ
هه� وتثريه�.	  تت�بع حواراتهم وتوجِّ
لبة في مجموع�ت عمل ، وتقوم كل مجموعة بعر�س م� اأنتجته اأم�م الزمالء .	  توزع الطَّ
م عملهم وتقدم ملحوظ�ته� وتوجيه�ته�.	  تكلِّفهم قراءة م� اأنتجوه اأم�مه�، وتقوِّ
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جيُب َعِن الأَ�ْسِئلَِة16 ع�َدِة، ُثمَّ اأُ ثوًرا ِللم�َوْرِديِّ َعْن اأَ�ْسب�ِب ال�سَّ اأَْقَراأُ َقْوًل َم�أْ

لبة فردي�ً.	  تقراأ المعلِّمة النَّ�ّس عدة مّرات ويقراأ بعده� الطَّ
تح�ورهم في النَّ�ّس لتنمية ا�ستيع�بهم للمف�هيم الواردة فيه.	 
عبة.	  تف�ّسر لهم الكلم�ت ال�سَّ
ح لهم مفهوم ال�سع�دة وفوائده� ومج�لته�.	  تو�سِّ
�ً ثم كت�بّي�ً.	  تطرح عليهم الأ�سئلة ويجيبون عنه� �سفويَّ
لبة المجيدين.	  ز الطَّ تعزِّ

 الحل: اأ�سداد الكلم�ت:	 
 مكثر: مقل. �سقي: �سعيد. الج�هل: الع�لم. الغني: الفقير. ي�سعه: يرفعه.	 
. �سقيٍّ	  تنوين الفتح: �سعيًدا. �سقًي�. تنوين ال�سم: �سع�دٌة. اإقب�ٌل. تنوين الك�سر: مكثٍر. مقلٍّ
اأ�سب�ب ال�سع�دة براأي الم�وردي: العلم والعقل واإن قل معهم� الم�ل.	 
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ابَِعُة اْلَوْحَدُة الرَّ

تي َو�َسالَمتي حَّ �سِ

الأهداف الع�مة:
ة خ�ّسوبة ويجيب عن الأ�سئلة.	  ي�ستمع اإلى ق�سَّ
ث ويعبِّر عن لوح�ت المح�دثة » زورق النج�ة«.	  يتحدَّ
يقراأ ن�ّس نظ�رة لوؤي ويجيب عن اأ�سئلة ال�ستيع�ب.	 
يتبيِّن اأهميَّة ح��سة الب�سر ويح�فظ على عينيه.	 
يتبيِّن اأهميَّة التَّوازن في ا�ستخدام الح��سوب.	 
يقراأ ن�س الإ�سع�ف�ت الأوليَّة ويجيب عن اأ�سئلة ال�ستيع�ب.	 
يتبيِّن كيفيَّة اإ�سع�ف بع�س الحوادث.	 
عر« كن بل�سم�ً«.	  يحفظ ال�سِّ
يعطي مفردات على وزن افتعل- افتع�ل.	 
يتبيِّن المفردات الَّتي تحمل اأكثر من معنى.	 
يمالأ الفراغ معتمداً على المعنى.	 
يميِّز بين الألف الق�ئمة والألف المق�سورة.	 
يتبيِّن الهمزة المتو�سطة واأحك�مه�.	 
يالحظ موقع الهمزة ويذكر ال�سبب.	 
يتبيِّن اأ�سداد بع�س المفردات.	 
ن جماًل ثم فقرة.	  يعيد ترتيب الكلم�ت ليكوِّ
ف الفعل المبني للمجهول.	  يتعرَّ
ل اأفع�ًل م��سية من المبني للمعلوم اإلى المبني للمجهول.	  يحوِّ
ل اأفع�ًل م�س�رعة من المبني للمعلوم اإلى المبني للمجهول.	  يحوِّ
ر ال�سم�ئر المنف�سلة وا�ستخدامه�.	  يتذكَّ
يتبيِّن م� يدل على كل �سمير.	 
ف اأدوات ال�ستفه�م وا�ستخدام�ته�.	  يتعرَّ
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خ�صوبة
اآلية التنفيذ

ة الَّتي �سي�ستمعون له�، لحفزهم على النتب�ه وتمييز 	  لبة ب�إعط�ئهم فكرة ع�مة عن الق�سَّ تهيئ المعلِّمة الطَّ
الأ�سوات والألف�ظ والّتراكيب.

رهم ب�سرورة النتب�ه، والتركيز على م� ي�سمعونه، والتزام الهدوء واآداب ال�ستم�ع. 	  تذكِّ
ة ب�سوت وا�سح وم�سموع ومعّبر عن المع�ني.	  تقراأ لهم الق�سَّ
ة، وتطرح اأ�سئلة من نوع: م�ذا تتوقع اأن يحدث؟	  تتوقف عند نقطة معينة في الق�سَّ
لبة.	  ة ب�لخبرات ال�ّس�بقة للطَّ تربط اأحداث الق�سَّ
تعقد مق�رنة بين الخ�سب�ت وخ�سوبة من حيث المع�ملة.	 
على 	  لحفزهم  لهم،  وتقراأه�  ّبورة،  ال�سَّ على  نه�  وتدوِّ ة  الق�سَّ في  ئي�سّية  والرَّ الجزئيَّة  الأفك�ر  لهم  تلّخ�س 

التَّف�عل مع الم�دة المقروءة، واأبرزه�: عدم ال�سخرية من الآخرين مهم� ك�ن �س�أنهم �سغيراً، ولكل دوره في 
الحي�ة الَّتي ت�ستمر ب�لتك�مل بين الجميع، وتقديم الم�س�عدة لمن يحت�جونه�.

ة من خالل جه�ز الت�سجيل، لتبيِّن لهم الحدث والمك�ن والزم�ن وال�سخ�سي�ت 	  لبة الق�سَّ تعيد على اأ�سم�ع الطَّ
ة. في الق�سَّ

ة، وتطلب 	  عبة في الق�سَّ تتيح لهم وقت�ً ك�في�ً من��سب�ً لطرح اأ�سئلتهم، وا�ستف�س�راتهم عن مع�ني الكلم�ت ال�سَّ
منهم توظيف بع�س المفردات في جمل من اإن�س�ئهم.

ة.	  ة، وتتيح لهم المج�ل للتَّعبير عن راأيهم في الق�سَّ بعد النته�ء من القراءة، تن�ق�سهم في الق�سَّ
ة.	  د القيم الإيج�بّية الواردة في الق�سَّ توؤكِّ
�َب َواْلَب�س�ِئَع اإِلى ُمْخَتِلِف ُبْلداِن اْلع�َلِم.	  كَّ »ُمْرج�َنة« �َسَفينٌة ِعْمالقٌة َتجوُب اْلِبح�َر َواْلُمحيط�ِت، َوِهَي َتْنُقُل الرُّ
غيَرٌة ُتْدعى »َخ�ّسوَبة«.	  فيَنِة ُمْرج�َنة ك�َنْت َتعي�ُس َخ�َسَبٌة �سَ َوفي ق�ِع ال�سَّ
غيَرٍة َو�َسَعه� اْلَبّح�َرُة 	  ِفيَنِة ُمْرج�َنِة، َفَقْد ك�َنْت ِقْطَعَة َخ�َسٍب �سَ َلْم َتُكْن َخ�ّسوَبُة ُت�ْسِبُه َغْيَره� ِمْن َخ�َسب�ِت ال�سَّ

فيَنِة. غيٍر اأَ�ْسَفَل ال�سَّ ِلَتْغِطَيِة ُثْقٍب �سَ
َحُك َوُتَغنِّي:	  ِة اْلَخ�َسب�ِت ِمْنه�، َفك�َنْت َت�سْ َوَك�َن �َسْكُله� اْلَغريُب �َسَبًب� ِل�ُسْخِرَيِة َبِقيَّ
فيَنِة اْلَمْثقوَبة«.	  »َخ�ّسوَبة.. ي� َخ�ّسوَبة.. ي� ِغط�َء ال�سَّ
ُتغ�ِدَر 	  اأَْن  داِئًم�  َوَتْحُلُم  ِة.  اْلُم�ْسَتِمرَّ َو�ُسْخِرَيِته�  اْلَخ�َسب�ِت  ُم�س�َيَقِة  ِمْن  �َسديٍد  ِبُحْزٍن  َت�ْسُعُر  َخ�ّسوَبُة  ك�َنْت 

َحٍد. َيٍة َودوَن ُم�س�َيَقٍة اأَْو �ُسْخِرَيٍة ِمْن اأَ ِة ِب�َسع�َدٍة َوُحرِّ فيَنَة ُمْرج�َنة، َوُتْبِحَر َبعيًدا َمَع اْلك�ِئن�ِت اْلَبْحِريَّ ال�سَّ
ِحك�ُت ال�ّس�ِخَرُة، َواأََخَذِت 	  ْخَبَرِت اْلَخ�َسب�ِت ِبَقراِره�، َتع�َلِت ال�سَّ فيَنَة، َوِحيَن اأَ َرْت َخ�ّسوَبُة اأَخيًرا اأَْن ُتغ�ِدَر ال�سَّ َقرَّ

ي�  َبْعَدِك  ِبن�  �َسَيِحلُّ  م�ذا  �َسَتْتُرُكن�،  َخ�ّسوَبُة  َوْيلَن�،  ي�  »اآاآاآه،  َوَتقوُل:  َوَقراِره�،  ِبَخ�ّسوَبَة  َت�ْسَتْهِزُئ  اْلَخ�َسب�ُت 
َخ�ّسوَبة؟... ه�ه�ه�«.

ُب َخ�ّسوَبة ِب�َسَبِب �ُسْخِرَيِة اْلَخ�َسب�ِت ِمنه�، َف�أََخَذْت َتْنِزُع اْلَم�س�ميَر ِمن َحْوِله� ِبُعْنٍف؛ ِلُتغ�ِدَر هذا 	   5-زاَد َغ�سَ
اْلَمك�َن ِب�أَْق�سى �ُسْرَعٍة ُمْمِكَنٍة.

ُتْبِحُر 	  َواْنَطلََقْت  َجميِعه�،  اْلَم�س�ميِر  َنْزِع  ِمْن  َخ�ّسوَبة  َنْت  َتَمكَّ اْلَخ�َسب�ِت،  �َسِحك�ِت  َوَو�َسَط  َكبيٍر،  ُجْهٍد  َوَبْعَد 
َبعيًدا.



ة من اأفك�ر و�سخ�سي�ت واأحداث وت�ستثمره� في حّل جمل التَّدريب.	  رهم المعلِّمة بم� ورد في الق�سَّ تذكِّ
حيحة.	  لبة في اختي�ر الإج�بة ال�سَّ تقراأ الجملة الأولى من ال�سوؤال وت�س�عد الطَّ
حيحة.	  لبة في حل بقّية الجمل، بحيث يقراأ ط�لب ال�سوؤال، وط�لٌب اآخر يخت�ر الإج�بة ال�سَّ تكلِّف الطَّ
حيحة وتطلب تف�سيراً منهم ل�ستبع�د بقّية الخي�رات.	  تن�ق�سهم في الإج�بة ال�سَّ
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اأَْقَراأُ حيَحة1ِ اأَْقَراأُ َواأَ�َسُع         َحْوَل َرْمزِ اْلإِج�َبةِ ال�سَّ 1

اأَ�ْسَتِمُع َواأُجيُب َعِن الأَ�ْسِئلَِة:

ْوُت ِمْن �َسِحٍك َوا�ْسِتْهزاٍء 	  َل ال�سَّ ٍف، َوَفْج�أًَة َتَحوَّ ْوَت اْلَخ�َسب�ِت دوَن َتَوقُّ  6-اْبَتَعَدْت َخ�ّسوَبُة َوِهَي ل َتزاُل َت�ْسَمُع �سَ
ْيح�ِت َخوٍف َوا�ْسِتغ�َثٍة: اإِلى �سَ

 النَّْجَدة.. النَّْجَدة.. اأَغيثين� ي� َخ�ّسوَبة.	 

َرْت 	  ًة، َوَظنَّْت اأَنَّه� َت�ْسَخُر ِمْنه�، اإِلَّ اأَنَّه� َقرَّ ِل الأَْمِر اأَنَّ ا�ْسِتغ�َثَة اْلَخ�َسب�ِت ك�َنْت َحقيِقيَّ ْق َخ�ّسوَبُة في اأَوَّ َلْم ُت�َسدِّ
فيَنِة ِلَت�ْسَتْطِلَع الأَْمَر. اأَْن َتعوَد اإِلى ال�سَّ

غيِر 	  ْقِب ال�سَّ فيَنِة ُمْرج�َنة، ك�َنِت اْلِمي�ُه َتْنَهِمُر اإِلى داِخِل ُمْرج�َنة ِمن ذِلَك الثُّ لى ال�سَّ لَْت َخ�ّسوَبُة اإِ  7-حيَن َو�سَ
فيَنُة اْلِعْمالَقُة َتْغَرُق. يِه ِل�َسَنواٍت، َحتَّى ك�َدِت ال�سَّ الَّذي َظلَّْت ُتَغطِّ

اأََخَذِت اْلَخ�َسب�ُت َت�سيُح: َخ�ّسوَبة، اأَْنِقذين� ي� َخ�ّسوَبة، ل َتْتُركين� َنْغَرُق.	 

ْت َتْقديَم اْلُم�س�َعَدة.	  َرْت �ُسْخِرَيَة اْلَخ�َسب�ِت ِمْنه�، َوَرَف�سَ وَبَة َتَذكَّ لِكْن َخ�سُّ

غيِر، َوُتْنِقَذُهم ِمَن اْلَغَرِق.	  ْقِب ال�سَّ وَبَة اأَْن َتعوَد اإِلى َمك�ِنه� َفْوَق الثُّ فيَنِة َواأََخَذ َيْرجو َخ�سُّ اأََطلَّ ُقْبط�ُن ال�سَّ

�ِبَقِة، لِكنَّ اْلَجميَع َعَرَف قيَمَة 	  َنواِت ال�سَّ �َسْت َلُه ِمْن �ُسْخِرَيٍة في ال�سَّ ُر م� َتَعرَّ َظلَّْت َخ�ّسوَبُة واِقَفًة َمك�ِنه�، َتَتَذكَّ
َيِته� َبْعَد اْلَيْوِم. دوا َله� اأَنَُّهْم َلْن ُيَقلِّلوا ِمْن اأََهمِّ كَّ َخ�ّسوَبَة َوَمك�َنِته�، َواأَ

َرْت 	  فيَنِة، َفَقرَّ ٌر ُمِهمٌّ ل ِغنى َعْنُه في ال�سَّ نَّ اْلَجميَع ب�َت َيْعِرُف اأَنَّه� ُعْن�سُ �َسَعَرْت َخ�ّسوَبة ِب�ْلَفْخِر َوالْعِتزاِز، َوِب�أَ
غيِر. ْقِب ال�سَّ اأَْن َتعوَد اإِلى َمك�ِنه� َفْوَق الثُّ

فيَنِة ُي�س�ِعُد في اإِْفراِغه� ِمَن اْلم�ِء.	  ع�َدْت َخ�ّسوَبُة اإِلى َمك�ِنه� ِب�ُسْرَعٍة، َواأََخَذ ُكلُّ َمْن َعلى ال�سَّ

ْقَب 	  الثُّ َخ�ّسوَبُة  ْغلََقْت  اأَ اأَْن  َبْعَد  اْلَغَرِق،  ِمَن  َعلَْيه�  َمْن  ُكلُّ  َوَنج�  َتواُزَنه�،  ُمرج�َنُة  فيَنُة  ال�سَّ ا�ْسَتع�َدِت  اأَخيراً، 
غيَر، َوَبَداأَ اْلَجميُع ُين�دي ِب��ْسِم َخ�ّسوَبة، َوَي�ْسُكُره� َوُهْم َيْهِتفون: ال�سَّ

»َخ�ّسوَبة ي� َمْهيوَبة.. اأَْنِت اْلَبَطلَة اْلَمْحبوَبة«.	 

ديق�ِته� اْلَخ�َسب�ِت، َوَقْد 	  غيِر، َوَتعي�ُس ِب�َسع�َدٍة َمَع �سَ ْقِب ال�سَّ ع�َدْت َخ�ّسوَبُة اإِلى َحي�ِته� اْلَقديَمِة، َفْوَق ذِلَك الثُّ
فيَنُة ل ُتْبِحُر  َعَرَف اْلَجميُع اأَنَّ ِلُكلٍّ ِمْنُهْم َدْوُرُه َوَوظيَفُتُه الَّتي ل ِغنى َعْنه�، َمْهم� ك�َن َحْجُمُه اأَْو �َسْكُلُه، َف�ل�سَّ

اإِلَّ ِبَتع�ُوِن ُكّل َمْن َعلَْيه�.



لبة.	  حيحة، وُت�سرك اأكبر عدد ممكن من الطَّ تكلِّفهم ب�لحلِّ الكت�بي، وقراءة الإج�بة ال�سَّ
لبة في الحوار حول الإج�ب�ت من خالل العمل في مجموع�ت.	  تتيح للطَّ

الحل: 1-خ�سبة �سغيرة. 2-تغطي ثقب� �سغيرا. 3-غ�درت ال�سفينة.	 
 4-جميع م� ذكر. 5-عن�سر مهم في ال�سفينة. 6-جميع م� ذكر.	 
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3

ْو    ل اأَْقَراأُ َواأُجيُب  ِبَنَعٍم  اأَ

اأَْقَراأُ َواأُجيُب َعِن الأَ�ْسِئلَِة

ل الجمل وقراءته� قراءة �س�متة.	  لبة وقت�ً ك�في�ً لت�أمُّ تمنح المعلِّمة الطَّ
لبة بعده� فردّي�ً وجم�عّي�ً.	  تقراأ المعلِّمة الجمل ويقراأ الطَّ
ة.	  تحفزهم ل�سترج�ع بع�س اأحداث الق�سَّ
تكلِّف ط�لب�ً بقراءة الجملة ومن ط�لب اآخر اختي�ر الإج�بة المن��سبة.	 
تف�سير 	  منهم  وتطلب  حيحة،  ال�سَّ الختي�رات  على  وتعّلق  فيه�  وتح�ورهم  هه�  وتوجِّ الإج�ب�ت  ت�سّحح 

اإج�ب�تهم.
تتيح لهم حّل الن�س�ط، وتت�بعهم.	 

الحل: 1-نعم. 2-ل. 3-نعم. 4-ل. 5-نعم. 6-نعم.	 

لبة المطلوب من التَّدريب.	  ح المعلِّمة للطَّ تو�سِّ
لبة وتطلب اإليهم النتب�ه لالإج�بة من خالل القراءة.	  ة على الطَّ تعيد المعلِّمة �سرد الق�سَّ
حيحة.	  هه� نحو الإج�بة ال�سَّ لبة وتوجِّ تعيد طرح الأ�سئلة تب�ع�ً، وتتلقى اإج�ب�ت الطَّ
�س للكت�بة، ثم قراءة م� كتبوه، مع اإ�سراك اأكبر عدد ممكن 	  تطلب اإليهم تدوين الإج�ب�ت في المك�ن المخ�سَّ

لبة. من الطَّ
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َزْوَرُق النَّج�ِة

ُث اأُلِحُظ َواأََتَحدَّ 4

ل اللوح�ت الأربع.	  لبة لت�أمُّ تتيح المعلِّمة وقت�ً ك�في�ً للطَّ
لبة وت�س�ألهم عّم� ي�س�هدونه في كل لوحة.	  تعر�س اللوح�ت واحدة بعد اأخرى على الطَّ
ّبورة وتن�ق�سهم فيه�، وت�س�عدهم في قراءته�.	  لبة على ال�سَّ ن اإج�ب�ت الطَّ تدوِّ
لبة.	  ه اأ�سئلة عليه�، ويجيب الطَّ رهم بعن��سر كل لوحة وتوجِّ تذكِّ
ث كلُّ مجموعة عن لوحة من اللوح�ت الأربع ب��ستخدام مفردات النَّ�ّس.	  لبة في مجموع�ت، لتتحدَّ توزع الطَّ
ت�س�ألهم عن راأيهم في الحك�ية. 	 
ة من النَّ�ّس.	  لبة ا�ستنت�ج الفكرة الع�مَّ تطلب من الطَّ
تتيح لهم فر�سة التَّعبير عّم� اأعجبهم في الحك�ية.	 
ة.	  ة، وتكلِّفهم بو�سع اأ�سئلة على الق�سَّ تتح�ور كل مجموعة حول عن��سر الق�سَّ
لبة على النقد واإبداء الراأي من خالل الإدلء بملحوظ�تهم عن الق�سة.	  تحر�س على ت�سجيع الطَّ

َنْهِر  ِمْن َم�َسبِّ  َمْقرَبٍة  َغِرَقْت �َسفيَنٌة َعلى 
َيْنُجَو  اأَْن  �ِب  كَّ الرُّ اأََحُد  َوا�ْسَتط�َع  الأَم�زوِن، 
�ٍم  اأَيَّ ُة  ِعدَّ ْت  َم�سَ ِللنَّج�ِة.  َزْوَرٍق  في  ِبَنْف�ِسِه 
َوَنَفَذ م� َمَعُه ِمْن م�ٍء َوَطع�ٍم، َواأَ�ْسَرَف َعلى 

اْلَهالِك جوًع� َوَعَط�ًس�.

لَة ِب�ْلَب�س�ِئِع  ٍة ُمَحمَّ َراأى ُربَّ�ُن �َسفيَنٍة ِتج�ِريَّ
َم  َت�أَلَّ َواأَْنَقَذُه.  �ِر  اْلَبحَّ َنْحَو  َف�أَ�ْسَرَع  ْوَرَق،  الزَّ
ع�َم َواْلم�َء، َو�َس�أََلُه  َم َلُه الطَّ ِل�سوِء ح�ِلِه، َوَقدَّ
ْن َت�ْسَرَب ِمَن اْلم�ِء  في َدْه�َسٍة: اأََلْم ُتح�ِوْل اأَ

الَّذي َيْطفو َزْوَرُقَك َفْوَقُه؟
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َوق�َل:  بَّ�ِن،  الرُّ �ُسوؤاِل  ِمْن  �ُر  اْلَبحَّ َب  َتَعجَّ
ِمي�ِه  ُملوَحِة  َمدى  اأَْعلَُم  َواأَن�  اأَ�ْسَرُب  َكْيَف 
م�ٍء  َدْلَو  َواأَْنَزَل  بَّ�ُن،  الرُّ �َسِحَك  اْلَبْحِر؟ 
َوَطلََب  ِمْنُه،  �َسِرَب  اْلَبْحِر،  ِمي�ِه  ِمْن  َماَلأَُه 

َقُه. �ِر َتَذوُّ ِمَن اْلَبحَّ
ِمي�ُه  َعجيٌب،  اأَْمٌر  َوق�َل:  �ُر،  اْلَبحَّ ُدِه�َس 

اْلَبْحِر َعْذَبٌة، َكْيف؟

َنْهِر  َم�َسبِّ  اأَم�َم  َنْحُن  بَّ�ُن:  الرُّ ق�َل 
َوهذا  اْلع�َلِم،  في  َنْهٍر  اأَْعَر�ُس  الأَم�زوِن، 
النَّْهُر َيْدَفُع ِمي�َهُه اإِلى َم�س�ف�ٍت َبعيَدٍة في 

اْلَبْحِر َقْبَل اأَْن َتْخَتِلَط ِب�ْلِمي�ِه اْلم�ِلَحِة.
اأَموُت  ِكْدُت  اهلل!  �ُسْبح�َن  �ُر:  اْلَبحَّ ق�َل 
اْلَعْذِب،  اْلم�ِء  َفْوَق  َيْطفو  َوَزْوَرقي  َعَط�ًس�، 

بَّ�ُن. ه� الرُّ يُّ اأَ�ْسُكُرَك اأَ
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َنّظ�َرُة ُلوؤَيٍّ ُل ْرُس اأَلوَّ ْالدَّ

اأَْقَراأُ اأَْقَراأ1ُ 1

ورة المثبتة بج�نب النَّ�ّس، والتَّعبير عّم� 	  ل ال�سّ لبة ت�أمُّ تطلب المعلِّمة اإلى الطَّ
توحيه لهم. 

ر�س من ال�سورة، وتربط ذلك بمو�سوع 	  لبة على ا�ستنت�ج مو�سوع الدَّ تحفز الطَّ
ر�س. الدَّ

لبة، وتثريه بم� ُين��سب م�سمون ال�سورة.	  ز التَّف�عل بين الطَّ تعزِّ
له� في 	  ا�ستخدامهم  يلب�سون نظ�رات طبية عن كيفيَّة  الَّذين  لبة  الطَّ تح�ور 

الليل والنه�ر.
تقراأ النَّ�ّس قراءة جهريَّة معبِّرة، ثمَّ تدربهم على قراءة اأجزاء من النَّ�ّس قراءة جهريَّة �سليمة تراعي مخ�رج 	 

الحروف و�سبط الكلم�ت.
لبة اإلى قراءة النَّ�ّس قراءة فهم ٍوا�ستيع�ب وتفكيٍر ٍوتذّوق ٍ، لإعداِدهم اإلى من�ق�سِة الأ�سئلة الّت�لية.	  ه الطَّ توجِّ
مه�.	  ز قراءتهم، وتقوِّ لبة، وتعزِّ تت�بع قراءة الطَّ
ح لهم الأفك�ر الجزئيَّة والرئي�سة الواردة في النَّ�ّس، وتح�ورهم فيه� )المح�فظة على العينين بتن�ول 	  تو�سِّ

الطع�م الطبيعي وال�سحي، وتنظيم الوقت عند التع�مل مع الحوا�سيب(.
تطرح اأ�سئلة فرعية عليهم اأو على بع�سهم لتعزيز فهمهم وتعميقه.	 
تن�ق�سهم في اأثر الوجب�ت ال�سريعة على �سحة الإن�س�ن، والتداعي�ت ال�سلبية لالألع�ب الإلكترونية وت�أثيره� 	 

على الب�سر.

لبة بم� ورد في النَّ�ّس من اأفك�ر.	  تمّهد المعلِّمة بتذكير الطَّ
لبة ب�لقراءة، لتذكيرهم بمجري�ته.	  ر�س لعدد من الفقرات وتكلِّف عدداً من الطَّ ئ الدَّ تجزِّ
وؤال وط�لب�ً اآخر لالإج�بة عنه.	  تكلِّف ط�لب�ً بقراءة ال�سُّ
ه الإج�ب�ت بم� يتوافق مع م� ورد في النَّ�ّس.	  توجِّ
تطلب منهم تدوين الإج�بة كت�بّي�ً.	 
ر�س والقيم الواردة فيه.	  تح�ورهم في الإج�ب�ت بم� يتوافق مع اأفك�ر الدَّ
ز المجيدين.	  ههم وت�سّوب الأخط�ء وتعزِّ تت�بعهم ب��ستمرار وتوجِّ
تكلِّفهم قراءة اإج�ب�تهم الَّتي كتبوه�، والتح�ور فيه� من خالل المجموع�ت.	 

اأَْقَراأُ َواأُجيُب َعِن الأَ�ْسِئلَِة 2



73

اأَْقَراأُ َواأَْماَلأُ اْلَفراَغ َكم� في اْلِمث�ِل 3

َنَة َواأَُميُِّز اْلَمْعنى اأُلِحُظ اْلَكِلم�ِت اْلُملَوَّ 4

تعر�س المعلِّمة بط�ق�ت الكلم�ت وتدربهم على قراءته�، وو�سعه� في �سي�ق لغوي جديد.	 
لبة: م� نوع الفعل اأب�سَر؟	  ّبورة، وت�س�أل الطَّ ن المث�ل: اأب�سَر- اإب�س�ر، على ال�سَّ تدوِّ
ح لهم اأنه فعل م��ٍس.	  تو�سِّ
تبيِّن لهم التغيرات الَّتي طراأت على الفعل الم��سي )اأب�سَر( حتى اأ�سبح في �سورة نمط لغوي اآخر: )اإب�س�ر(.	 
ت�س�عدهم في تحويل الفعل )ارتدى( اإلى النمط اللغوي الجديد، والنتب�ه لهمزة الو�سل في الكلم�ت.	 
لبة معه� الفعل والنمط اللغوي.	  �ً ثم كت�بّي�ً وقراءته�، ويردِّد الطَّ ههم لحل بقّية الأفع�ل �سفويَّ توجِّ
ل النمط اللغوي )افتعَل- افتع�ل(.	  ههم نحو ت�أمُّ توجِّ

الحل: ارتدى: ارتداء، اتبع: اتب�ع، اجتهد: اجته�د، ابت�سم: ابت�س�م.	 
 اختراع: اختراع، انتظم: انتظ�م، اندفع: اندف�ع، ا�ستخدم: ا�ستخدام، ا�ستقبل: ا�ستقب�ل.	 

ّبورة وتبرز كلمة )عثر، يحفظ( بلون مميز.	  ن المعلِّمة الجملتين على ال�سَّ تدوِّ
لبة المتميِّزين قراءة الجمل.	  تكلِّف اأحد الطَّ
 ت�س�ألهم عن الكلمة الَّتي تكّررت في الجملتين الأوليين )عثر(.	 
تبيِّن لهم اأن في اللغة العربية كلم�ت تت�س�به في لفظه� وتختلف في معن�ه� ومنه� كلمة )عثر(.	 
ح لهم اأنن� ل يمكن لن� تحديد معن�ه� وحده�، وتف�ّسر لهم اأن وجوده� في جملة/ �سي�ق معّين، هو الَّذي 	  تو�سِّ

ي�س�عدن� في معرفة المعنى المق�سود منه�.
لى والث�نية.	  تح�ورهم في م� فهموه من كلمة )عثر( في الجملة الأوَّ
هه�.	  ت�ستقبل اإج�ب�تهم وتوجِّ
لى تعني: وجده�، واأنه� تعني في الجملة الث�نية: التعثر في 	  ت�س�عدهم في معرفة اأن )عثر( في الجملة الأوَّ

ال�سير والوقوع اأر�س�ً اأو الإ�س�بة ب�أذى.
على النمط نف�سه ت�س�عدهم في تمييز معنى الجملتين الأخريين.	 
يحفظ الأن�سودة: ي�سمعه� غيب�. 	 
يحفظ جدي الأم�نة: يحتفظ به� ويعيده� لأ�سح�به�.	 
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ُز َبْيَن الأَِلِف اْلق�ِئَمِة َوالأَِلِف اْلَمْق�سوَرِة6 َميِّ اأَْماَلأُ اْلَفراَغ َكم� في اِلمث�ِل َواأُ

ّبورة.	  ن المعلِّمة المث�ل الت�لي: �سك�= ي�سكو/ جرى يجري، على ال�سَّ تدوِّ
تح�ورهم في اأي نوع من اأق�س�م الكالم ي�سنِّفون المث�ل، وتخبرهم اأنه� اأفع�ل م��سية وم�س�رعة.	 
ح لهم اأن )�سك�( ينتهي بـ الألف الق�ئمة )ا( واأنَّ )جرى( تنتهي ب�لألف المق�سورة )ى(.	  تو�سِّ
تلفت نظرهم اإلى مالحظة الفعل الم�س�رع )ي�سكو، يجري(. 	 
تبيِّن لهم اأنه اإذا انتهى الفعل الم�س�رع بي�ء، ف�إنن� نكتب الم��سي منه ب�لألف المق�سورة )بي�ء بال نقطتين  	 

)ى(، اأم� اإذا انتهى الم�س�رع منه ب�لواو ف�إنن� نكتب الم��سي منه ب�ألف ممدودة )ا(.
ههم.	  تكلِّفهم كت�بة الأفع�ل الم�س�رعة لكل فعل م��ٍس في التَّدريب، وتت�بعهم، وتوجِّ

الحل: دع�: يدعو، دن�: يدنو، ك�س�: يك�سو.	 
 بنى: يبني، جنى: يجني، طوى: يطوي.	 

اأَْماَلأُ اْلَفراَغ ِب�ْلَكِلَمِة اْلُمن��ِسَبِة َواأَْقَراأُ 5

تعد المعلِّمة بط�ق�ت كلم�ت الن�س�ط، وتدربهم على قراءته� وقراءة الجمل.	 
تبيِّن لهم العالقة بين معنى الكلمة والجملة، وتو�سح مع�ني الكلم�ت من خالل ا�ستخدامه� في �سي�ق لغوي 	 

جديد.
لى: )فقد لوؤي نظ�رته وعثر عليه� في حقيبته(.	  تحلُّ الجملة الأوَّ
تف�ّسر لهم عالقة كلمتي )فقَد، عثَر( بمعنى الجملة.	 
لبة اإلى مجموع�ت وتحفزهم على الحل.	  تق�سم الطَّ
حيح وعر�سه على بقّية الزمالء.	  تهيئ لهم الوقت المن��سب للحوار واختي�ر الحل ال�سَّ
�ً وكت�بّي�ً ب�سورة فرديَّة، وتت�بعهم ب��ستمرار.	  تكلِّفهم حّل بقّية الجمل �سفويَّ
نه�.	  لبة بعده�، مع مالحظة القيم الَّتي تت�سمَّ تقراأ الجمل بعد حّله� ويقراأ الطَّ

الحل: 2-ندرك. 3-الإب�س�ر.. الأخط�ر. 4-نتجنب.. نتن�ول.	 
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7

اأَْماَلأُ اْلَفراَغ ِب�ْلَكِلَمِة اْلُمن��ِسَبِة َواأَْقَراأُ 8
ِبِه  ِلَيْذَهَب  ِللَحّم�ِل  قيَق  الدَّ  .............................. َو  َدقيًق�،  ُجح�   ..............................

.............................. َمْنِزِلِه، َفت�َه اْلَحّم�ُل َعِن اْلَبْيِت.

َلُه:  َفقيَل  ِمْنُه،   .............................. َفـ  اْلَحّم�َل،  ُجح�   .............................. اأَّي�ٍم  َوَبْعَد 

ِب�لأُْجَرِة. ُيط�ِلَبني  اأَْن  ِخْفُت  َفق�َل:  اْلَحّم�ِل؟  ِمَن  اْخَتَفْيَت  ِلم�ذا 

اأَْعطى
َراأى
اإِلى

اْخَتفى
َراأى

ُ اْلَفراَغ ِب�ْلَكِلَمِة اْلُمن��ِسَبِة ْماَلأ اأُلِحُظ الأَِلَف اْلَمْق�سوَرَة، َواأَ

-تهّيء المعلِّمة طلبته� للتدريب ب�أن يذكروا له� اأ�سم�ء اأ�سخ��س واأ�سي�ء تنتهي ب�لألف المق�سورة )ى(.	 
ح لهم اأن اأ�سل الألف المق�سورة في هذه الأ�سم�ء الثالثية هو الي�ء 	  ّبورة )فتى،هدى( وتو�سِّ -تدوِّن على ال�سَّ

)فتي،هدي( ف�أ�سبحت )فتى،هدى( ب�لألف المق�سورة.
-تبيِّن لهم من خالل المث�ل )م�سطفى( اأنه يت�ألف من اأكثر من ثالثة اأحرف ولي�س قبل )ى( حرف ي�ء، 	 

ولهذا يكتب )م�سطفى، �سلوى( ب�لألف المق�سورة.
-تر�سدهم اإلى اأنن� نعرف اأ�سل الألف )واو اأو ي�ء( في ال�سم ب�لنظر اإلى مفرده، اأو تثنيته، اأو جمعه.	 
ُتكتب 	  اأن حروف المع�ني جميعه�  ح لهم  -تف�ّسر لهم الفرق بين حروف المع�ني وحروف المب�ني، وتو�سِّ

ب�لألف الممدودة، ب��ستثن�ء )حتى، على، بلى، اإلى، متى( فتكتب ب�لألف المق�سورة.
لبة بعده� فردي�ً.	  -تقراأ المعلِّمة الجمل ويقراأ الطَّ
حيحة.	  -تكلِّفهم بو�سع الكلم�ت المنتهية ب�لألف المق�سورة في فراغ�ته� ال�سَّ

 الحل: 1-روؤى. 2-اأغلى. 3-م�سطفى على...حتى. 4-اإلى الم�ست�سفى.	 

الكلم�ت 	  مالحظة  طلبته�  من  المعلِّمة  تطلب 
الموجودة داخل الم�ستطيل العمودي، وتكلِّفهم 

قراءته�.
وتتلقى 	  اأواخره�،  به  تنتهي  عّم�  ت�س�ألهم 

رهم ب�لألف المق�سورة. اإج�ب�تهم وتذكِّ
الكلمة 	  واختي�ر  النَّ�ّس  قراءة  في  ت�س�عدهم 

المن��سبة وقراءة النَّ�ّس بوجوده�.
تطلب منهم تف�سيراً لإج�ب�تهم. 	 
تح�ورهم في م�سمون الن�س، وتحثهم على التعبير عن الموقف الفك�هي المرح، وذكر مواقف مم�ثلة.	 

اأعطىا�سترى

اإلى

اختفىراأى



اْلِفْعُل اْلَمْبِنيُّ ِلْلَمْجهوِل
ْر�َس. * اْلِفْعُل اْلَمْعلوُم: ِفْعٌل ُذِكَر ف�ِعُلُه في اْلَكالِم ِمْثَل: َكَتَب الّط�ِلُب الدَّ
ْر�ُس. * اْلِفْعُل اْلَمْجهوُل: ِفْعٌل َلْم ُيْذَكْر ف�ِعُلُه في اْلَكالِم ِمْثَل: ُكِتَب الدَّ
* ُي�س�ُغ اْلِفْعُل اْلَمْبِنيُّ ِلْلَمْجهوِل ِمَن اْلِفْعِل اْلم��سي َواْلِفْعِل اْلُم�س�ِرِع.

اأَّم� ِفْعُل الأَْمِر َفال َيكوُن َمْجهوًل.

َقْبَل  م�  َوُيْك�َسُر  ُلُه  اأَوَّ مُّ  ُي�سَ ِلْلَمْجهوِل  اْلَمْبِنيُّ  اْلم��سي  اْلِفْعُل   *
اآِخِرِه ِمْثَل: �ُسِمَع، ُك�ِسَر، ُرِفَع.

َقْبَل  م�  َوُيْفَتُح  ُلُه  اأَوَّ مُّ  ُي�سَ ِلْلَمْجهوِل  اْلَمْبِنيُّ  اْلُم�س�ِرُع  اْلِفْعُل   *
اآِخِرِه ِمْثَل: ُي�ْسَمُع، ُيْك�َسُر، ُتْرَفُع.

* َينوُب اْلَمْفعوُل ِبِه َعِن اْلف�ِعِل َبْعَد َحْذِفِه َوُي�َسّمى ن�ِئَب اْلف�ِعِل.
* ن�ِئُب اْلف�ِعِل َمْرفوٌع داِئًم� ِمْثَل اْلف�ِعِل.

الفعل المبني للمجهول
الفعليَّة 	  ب�لجملة  طلبته�  المعلِّمة  ر  تذكِّ

ن�ته� من خالل المث�ل الت�لي: كتَب  ومكوِّ
ّبورة. نه على ال�سَّ ر�س، وتدوِّ الط�لُب الدَّ

الجملة 	  ن�ت  مكوِّ ت�سمية  منهم  تطلب 
)فعل+ ف�عل+ مفعول به(.

اإعراب 	  المميزين  لبة  الطَّ اأحد  تكلِّف 
الجملة الفعليَّة المذكورة.

)كتَب( 	  الم��سي  الفعل  اأنَّ  لهم  تبيِّن 
الكالم  في  مذكور  ف�عله  لأن  معلوم  فعل 

)الجملة(.
ر�س(.	  ّبورة المث�ل نف�سه ب�سورة اأخرى: )ُكِتَب الدَّ تكتب على ال�سَّ
ح لهم اأنه تم تغيير الفعل )َكتَب( اإلى )ُكِتَب(،	  تح�ورهم في م� حدث للجملة من تغييرات، وتو�سِّ
مَّ الحرف الأول، وُك�سر الحرف م� قبل الأخير. اأم� اإذا ك�ن الفعل معتاًل اأجوف فيقلب حرف العلة اإلى 	  ف�سُ

ي�ء، وُيك�سر الحرف الأول: مثل ب�ع: ِبيع. واإذا ك�ن الفعل )معتل ن�ق�س(، في�سم الحرف الأول، ويك�سر م� 
قبل الأخير، ويقلب حرف العلة في اآخر الكلمة اإلى حرف ي�ء، مثل رمى: ُرِمَي. واإذا ك�ن الفعل الم��سي اأكثر 

من ثالثة اأحرف فُي�سم الحرف الأول، وُيك�سر م� قبل الأخير وُي�سم الحرف الَّذي قبله، انَطلَق: اْنُطِلَق.
ب اإلى الرفع، وعنده� ي�سمى ن�ئب ف�عل.	  ح لهم اأنن� نحذف الف�عل وتتغير حركة المفعول به من النَّ�سّ تو�سِّ
ر�س(	  ر�س/ ُيكَتُب الدَّ تف�ّسر لهم طريقة بن�ء الفعل الم�س�رع من المعلوم اإلى المجهول يكتُب الولُد الدَّ
ّبورة: 	  ن الق�عدة الت�لية على ال�سَّ تدوِّ
* ينوب المفعول به عن الف�عل بعد حذفه وي�سمى ن�ئب ف�عل.	 
 * ن�ئب الف�عل مرفوع دائم�ً مثل الف�عل.	 
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اأَْقَراأُ َواأُلِحُظ اْلِفْعَل اْلم��سي اْلَمْبِنيَّ ِلْلَمْعلوِم َواْلَمْبِنيَّ ِلْلَمْجهوِل 9

لبة قراءته�.	  تعر�س المعلِّمة الأفع�ل في �سورتيه� في بط�ق�ت وتكلِّف الطَّ
لبة بتو�سيح الفرق بين �سورتي الفعل )دع�- ُدِعَي(.	  تكلِّف اأحد الطَّ
لبة في الحوار في التغيرات الَّتي طراأت على الفعل الأول.	  تكلِّف الطَّ
ثم 	  ومن  التغيرات،  �سورتيه� ومالحظة  في  الأفع�ل  قراءة  تكلِّفهم  ثم  هه�،  وتوجِّ لبة  الطَّ اإج�ب�ت  ت�ستقبل 

قراءته� ب�سورة �سحيحة.



ّبورة.	  ن المعلِّمة المث�ل: )حمَل الط�لُب الحقيبَة/ ُحِملت الحقيبُة( على ال�سَّ تدوِّ
تح�ورهم في اأرك�ن الجملة الفعليَّة الأولى، والتغيرات الَّتي طراأت عليه� حتى اأ�سبحت في �سورته� الث�نية.	 
هه� لم�س�عدتهم في حل بقّية الجمل.	  تتلقى اإج�ب�تهم وتوجِّ
لبة بحّل بقّية الجمل وقراءته� ب�سورته� الجديدة ومن ثم كت�بته�، وتطلب منهم تف�سيراً لعملهم.	  تكلِّف الطَّ

َر البرتق�ُل.	  الحل: 1-*�ُسِرَب الحليُب. *ُك�ِسرِت الّزهرّيُة. *ُع�سِ
 2-*ُيْفَح�ُس المري�ُس. *ُيْرَفُع العلُم. *ُيْع�َسُر الّزيتوُن.	 

لبة فيه.	  تعر�س المعلِّمة اإعراب المث�ل على ال�سبورة، وتح�ور الطَّ
ح لهم �سيغة اإعراب الفعل المبني للمجهول ون�ئب الف�عل، وتف�سر لهم الجملة الإعرابيَّة.	  تو�سِّ
تلفت انتب�ههم اإلى �سيغة المبني للمجهول في الفعلين الم��سي والم�س�رع.	 
توؤّكد عليهم ترديد �سيغة الإعراب عند اإعراب الجمل.	 
تت�بعهم وتح�ورهم في تنفيذهم المطلوب.	 

الحل: 2- الزيتون: ن�ئب ف�عل مرفوع، وعالمة رفعه ال�سمة الظ�هرة على اآخره.	 
 3-ُك�ِسَر: فعل م��س مبني للمجهول، مبني على الفتح الظ�هر على اآخره.	 
 الُزج�ُج: ن�ئب ف�عل مرفوع، وعالمة رفعه ال�سمة الظ�هرة على اآخره.	 
ُم: فعل م�س�رع مبني للمجهول، مرفوع، وعالمة رفعه ال�سمة الظ�هرة على اآخره.	   4-ُيَكرَّ
 الف�ئُز: ن�ئب ف�عل مرفوع، وعالمة رفعه ال�سمة الظ�هرة على اآخره.	 
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اأَْقَراأُ َواأُلِحُظ اْلِفْعَل اْلُم�س�ِرَع اْلَمْرفوَع َواْلَمْبِنيَّ ِلْلَمْجهوِل 10

تتبع المعلِّمة الخطوات نف�سه� الَّتي وردت في التَّدريب ال�س�بق.	 
حيح.	  توؤّكد على عالمة رفع الفعل الم�س�رع المعتّل الآخر وال�سَّ
لبة ب�لقراءة ومالحظة الفروق�ت.	  تكلِّف الطَّ

اأَْقَراأُ َواأَْماَلأُ اْلَفراَغ َكم� في اْلِمث�ِل 11

َنَة َكم� في اْلِمث�ِل اأُْعِرُب اْلَكِلم�ِت اْلُملَوَّ 12



َطُة * اْلَهْمَزُة اْلُمَتَو�سِّ
اّلَب: 1. �َسـ�أََل اْلُمَعلُِّم الطُّ

اّلُب: 2. �ُسِئَل الطُّ

اّلِب: 3. اْلُمَعلُِّم َم�ْسوؤوٌل َعِن الطُّ

َطُة اْلُمْنَفِرَدُة: * اْلَهْمَزُة اْلُمَتَو�سِّ
ْو واٌو �س�ِكَنٌة ُتْكَتُب اْلَهْمَزُة ُمْنَفِرَدًة  اإِذا ك�َنِت اْلَهْمَزُة َمْفتوَحًة َوَقْبلَه� اأَِلٌف اأَ

ِمْثَل: َبراَءة، ُمروَءة.
ِبَمدٍّ  اْلَهْمَزُة  �ُسِبَقِت  اإِذا  اْلي�ِء:  اأَِو  ِب�ْلأَِلِف  َمدٌّ  َوَقْبلَه�  َطُة  اْلُمَتَو�سِّ اْلَهْمَزُة   *

ِب�لأَِلِف اأَِو اْلي�ِء ُتْكَتُب َعلى َنِبَرٍة َمْهم� ك�َنْت َحَرَكُة اْلَهْمَزِة، ِمْثَل: َبريَئة، ُمَت�س�ِئم.
َفُة في اآِخِر اْلَكِلَمِة: * اْلَهْمَزُة اْلُمَتَطرِّ

● اْلَهْمَزُة َمْفتوَحٌة َو�ُسِبَقْت ِبَفْتَحٍة ُتْكَتُب َعلى الأَِلِف: َن�َس�أَ.
ٍة ُتْكَتُب َعلى واٍو: َيْجُروؤ. مَّ موَمٌة َو�ُسِبَقْت ِب�سَ ● اْلَهْمَزُة َم�سْ

● اْلَهْمَزُة َمْك�سوَرٌة َو�ُسِبَقْت ِبَك�ْسَرٍة ُتْكَتُب َعلى ي�ٍء: داِفئ.

● َحَرَكُة اْلَهْمَزِة اْلَفْتَحُة.

● َحَرَكُة اْلَحْرِف الَّذي َقْبَل اْلَهْمَزِة اْلَفْتَحُة.

● اْلَحَرَكت�ِن ُمَت�س�ِوَيت�ِن.
● اْلَحْرُف الأُمُّ ِلْلَفْتَحِة الأَِلُف، ُتْكَتُب اْلَهْمَزُة َعلى الأَِلِف.

● َحَرَكُة اْلَهْمَزِة اْلَك�ْسَرُة.
ُة. مَّ ● َحَرَكُة اْلَحْرِف الَّذي َقْبَل اْلَهْمَزِة ال�سَّ

ِة. مَّ ● اْلَك�ْسَرُة اأَْقوى ِمَن ال�سَّ
● اْلَحْرُف الأُمُّ ِلْلَك�ْسَرِة اْلي�ُء، ُتْكَتُب اْلَهْمَزُة َعلى َنِبَرٍة.

ُة. مَّ ● َحَرَكُة اْلَهْمَزِة ال�سَّ
كوُن. ● َحَرَكُة اْلَحْرِف الَّذي َقْبَل اْلَهْمَزِة ال�سُّ

ِة اْلواُو. مَّ ● اْلَحْرُف الأُمُّ ِلل�سَّ

● ُتْكَتُب اْلَهْمَزُة َعلى واٍو.

اْلَهْمَزُة

�َسـ�أََل
اْلفتحة

اْلفتحة
اْلفتحة

�ُسِئَل
ّمة ال�سَّ

اْلَك�ْسَرة
اْلَك�ْسَرة

َم�ْسوؤوٌل
كون ال�سُّ

ّمة ال�سَّ
ّمة ال�سَّ

الهمزة 	 
الهمزة المتو�سطة	 

على 	  الت�لية  الأمثلة  المعلِّمة  ن  تدوِّ
َل، �ُسِئَل، م�ْسوؤول(. ّبورة: )�َس�أَ ال�سَّ

لبة قراءته� م�سبوطة ب�لحرك�ت.	  تكلِّف الطَّ

الكلمة 	  من  الهمزة  موقع  في  تح�ورهم 
وحركته� وحركة الحرف الَّذي ي�سبقه� .

ح لهم اأنَّ الهمزة المتو�سطة تكتب على 	  تو�سِّ
مفتوح.  قبله�  وم�  مفتوحة  ك�نت  اإذا  األف 
وتكتب على نبرة اإذا ك�ن م� قبله� م�سموم 
اأقوى  اأن الك�سر  وهي مك�سورة، وتبيِّن لهم 
م�  ك�ن  اإذا  واو  على  ُتكتب  واأن�  ال�سم.  من 

قبله� �س�كن�ً وهي م�سمومة .

الهمزة المتو�سطة المنفردة	 

الهمزة المتو�سطة بعد الي�ء ال�س�كنة.	 

الهمزة المتطرفة في اآخر الكلمة.	 

ّبورة: )براَءة، ُمروَءة، بريئة، مت�س�ئم، يجروؤ، مليء(.	  ن المعلِّمة الأمثلة الت�لية على ال�سَّ تدوِّ

لبة قراءته� م�سبوطة ب�لحرك�ت.	  تكلِّف الطَّ

تح�ورهم في موقع الهمزة من الكلمة وحركته� وحركة الحرف الَّذي ي�سبقه� .	 

ح لهم ق�عدة كت�بة الهمزة المتو�سطة اإذا ك�نت منفردة اأو متو�سطة بعد الي�ء ال�س�كنة اأو متطرفة في 	  تو�سِّ
واأنَّ ال�سمة اأقوى من ال�سكون.

لبة قراءته� مع اللتف�ت اإلى الأمثلة لتعزيز �سورته� ذهني�ً لديهم.	  ّبورة وتكلِّف الطَّ ن الق�عدة على ال�سَّ تدوِّ

ره بم� �سبق لهم تعّلمه في م�ستوي�ت اأخرى من اأنَّ الك�سرة اأقوى من الفتحة وال�سكون وال�سمة )عندئٍذ، 	  تذكِّ
خ�ئف�ً، اطفئوا(، واأن ال�سمة اأقوى من ال�سكون، والفتحة، ومن ال�سكون )ي�أخذ، الموؤّلفة، ت�أخذ(.
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لبة قراءة الكلم�ت ب�لحرك�ت.	  تكلِّف الطَّ
تحفزهم لذكر موقع الهمزة من الكلمة، وحركته� وحركة م� قبله�.	 
تطلب اإليهم تف�سير لم�ذا كتبت الهمزة في هذه الكلم�ت بهذه ال�سورة.	 
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لبة لقراءة الكلم�ت المهموزة ومالحظة حركة الهمزة وحركة م� قبله�.	  تحفز الطَّ
ت�س�عدهم في قراءة الجمل ومالحظة الكلم�ت المهموزة الأخرى في الجمل.	 
د عليهم تحقيق المط�بقة في المعنى بين الكلمة والجملة.	  توؤكِّ
تكلِّفهم قراء الجمل بعد تعبئة الفراغ�ت قراءة �سحيحة.	 

الحل: 1-المدف�أة. 2-اأ�س�ءت. 3-اأ�سدق�ءك. 4-زئير. 5-الم�سيئة.	 

َبَب اأَْقَراأُ َواأُلِحُظ َمْوِقَع اْلَهْمَزِة َواأَْذُكُر ال�سَّ 13

اأَْماَلأُ اْلَفراَغ ِب�ْلَكِلَمِة اْلُمن��ِسَبِة 14

َحْوَل اْلَكِلَمِة الَّتي َتْحَتوي َعلى اْلَهْمَزِةاأَْقَراأُ َواأَ�َسُع  15

لبة بعده� فردي�ً.	  تقراأ المعلِّمة النَّ�ّس قراءة معّبرة وب�سوت م�سموع، ويقراأ عدد من الطَّ
لبة قراءة الكلم�ت المهموزة، وتو�سح لهم المعنى من خالل ال�سي�ق.	  تكلِّف عدداً من الطَّ
تح�ورهم في حركة الهمزة وحركة الحرف الَّذي قبله�.	 
تطلب منهم تف�سيراً لكت�بة الهمزة بهذه ال�سورة.	 
لبة جميعهم و�سع دائرة على الكلم�ت الَّتي تحتوي على الهمزة، وتت�بعهم وتتح�ور معهم 	  تكلِّف الطَّ

في تف�سير موقع الهمزة.

الحل: لوؤي، زمالئه، ح�ئط، �س�ئقة، ن�س�ئح، البيئة.	 
مالحظة: يمكن ا�ستثم�ر جمل الن�س�ط في الإمالء المنظور والختب�ري.	 
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ُة ِليَّ الإِ�ْسع�ف�ُت الأَوَّ ْرُس الّثاني ْالدَّ

اأَْقَراأُ اأَْقَراأ1ُ 1

النَّ�ّس، 	  ورة المثبتة بج�نب  ال�سّ ل  ت�أمُّ لبة  اإلى الطَّ المعلِّمة  تطلب 
والتَّعبير عّم� فهموه منه�، وت�سمية عن��سره�.

ال�سورة، وتربط 	  ر�س من  الدَّ ا�ستنت�ج مو�سوع  لبة على  الطَّ تحفز 
ر�س. ذلك بمو�سوع الدَّ

لبة، وتثريه بم� ُين��سب م�سمون ال�سورة.	  ز التَّف�عل بين الطَّ تعزِّ
اأجزاء 	  قراءة  على  تدربهم  ثمَّ  معبِّرة،  جهريَّة  قراءة  النَّ�ّس  تقراأ 

و�سبط  الحروف  مخ�رج  تراعي  �سليمة  جهريَّة  قراءة  النَّ�ّس  من 
الكلم�ت.

لبة اإلى قراءة النَّ�ّس وتح�ورهم في الم�سمون لتعزيز الفهم. 	  ه الطَّ توجِّ
مه�، وتثريه�.	  ز قراءتهم، وتقوِّ لبة، وتعزِّ تت�بع قراءة الطَّ
ح لهم الأفك�ر الجزئيَّة والرئي�سة الواردة في النَّ�ّس، وتح�ورهم فيه�.	  تو�سِّ
لبة توظيف الكلم�ت الم�ستهدفة في �سي�ق�ت جديدة. 	  تكلِّف الطَّ

لبة بم� ورد في النَّ�ّس من اأفك�ر.	  تمّهد المعلِّمة بتذكير الطَّ
لبة بمجري�ته.	  لبة ب�لقراءة، لتذكير الطَّ ر�س لعدد من الفقرات وتكلِّف عدداً من الطَّ ئ الدَّ تجزِّ
وؤال وط�لب�ً اآخر لالإج�بة عنه.	  تكلِّف ط�لب�ً بقراءة ال�سُّ
ه الإج�ب�ت بم� يتوافق مع م� ورد في النَّ�ّس.	  توجِّ
تطلب منهم تدوين الإج�بة كت�بّي�ً.	 
ر�س والقيم الواردة فيه.	  تح�ورهم في الإج�ب�ت بم� يتوافق مع اأفك�ر الدَّ
ز المجيدين.	  ههم وت�سّوب الأخط�ء وتعزِّ تت�بعهم ب��ستمرار وتوجِّ
تكلِّفهم قراءة اإج�ب�تهم الَّتي كتبوه�، والتح�ور فيه� من خالل المجموع�ت.	 

اأَْقَراأُ َواأُجيُب َعِن الأَ�ْسِئلَِة 2



81

ه� دِّ ُل ُكلَّ َكِلَمٍة ِب�سِ اأَْقَراأُ َواأَ�سِ 3

لِحُظ َهْمَزَة اْلَقْطِع اأَْقَراأُ َواأَْماَلأُ اْلَفراَغ ِب�ْلَكِلَمِة اْلُمن��ِسَبِة َواأُ 4

لبة لقراءة الكلم�ت قراءة �سحيحة.	  تحفز الطَّ
رهم بهمزتي الو�سل والقطع وقواعد كت�بتهم�.	  تذكِّ
نه�.	  لبة في قراءة الجمل وتح�ورهم في المف�هيم الَّتي تت�سمَّ ت�س�عد الطَّ
تلفت انتب�ههم اإلى اأّن بع�س الكلم�ت الَّتي �سيمالأون به� الفراغ ت�ستمل على همزة قطع، واأن بع�س الكلم�ت 	 

الموجودة اأ�ساًل في الجمل ت�ستمل كذلك على همزة قطع.
لبة �سوت همزة القطع في الكلم�ت في اأثن�ء القراءة.	  تحر�س على اأن ُيبرز الطَّ

الحل: 1-ا�ستخدم.. اأوقف. 2-قطع..اأنقذ. 3-اأبعد..اأطف�أ.	 
 4-اأتدّخل. 5-اأبّرد. 6-اأتحّلى.. اأ�سّبب.	 

تعر�س المعلِّمة بط�ق�ت الكلم�ت، وتدرب الطلبة على قراءته�.	 
لبة اإلى كل كلمة وم� تدل عليه.	  تلفت انتب�ه الطَّ
تلفت نظرهم اإلى اأن كلمة �سد تعني )عك�س(.	 
تعر�س مجموعة من الأ�سي�ء المت�س�دة في المعنى اإلى حجرة ال�سف وتطلب منهم التَّعبير عنه�، لتو�سيح 	 

مفهوم الت�س�د عملي�ً.
لبة قراءة بط�ق�ت الكلم�ت واكت�س�ف العالقة بينه�، ثم ت�سنيفه� كل كلمة مع م�س�ده�، وت�س�أل عن 	  تكلِّف الطَّ

موقع الهمزة في الكلم�ت وتف�سير ال�سبب.
تحفزهم لو�سل كل كلمة ب�سده� وقراءتهم� مع�ً.	 

الحل: موؤقتة: دائمة. معقمة: ملوثة. ب�سيطة: �سعبة. عن�ية: اإهم�ل.	 
 ال�سرر: الف�ئدة. تقطع: ت�سل. وقف: ا�ستمرار. اإبع�د: تقريب.	 
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اأَْماَلأُ اْلَفراَغ ِب�ْلَكِلَمِة اْلُمن��ِسَبِة َواأََتَبيَُّن م�ذا اأَْفَعُل في ح�َلِة اْلُك�سوِر 5

ْفُل ِل�َسْحج�ٍت في اأثن�ء اللَِّعب �َس الطِّ ذا َتَعرَّ َتَبيَُّن م�ذا اأَْفَعُل اإِ اأَْماَلأُ اْلَفراَغ َواأَ 6

لبة م� يجوز عمله وم� ل يجوز في تقديم الإ�سع�ف�ت الأولية للم�س�بين.	  ه الطَّ توجِّ
تحفزهم لقراءة الجمل ومالحظة الحروف الَّتي تبداأ به� الجمل.	 
ت�س�عدهم في حّل الجملة الأولى )ل توؤّخْر ا�ست�س�رة الطبيب(.	 
ح لهم اأن )ل( حرف نهي يجزم الفعل الم�س�رع.	  تح�ورهم في الجملة وتو�سِّ
تلفت انتب�ههم اإلى جزم الفعل الم�س�رع المعتّل الآخر.	 
ههم اإلى اللتف�ت اإلى همزة القطع في الق�سم الث�ني من التَّدريب.	  توجِّ
نه� الجمل.	  ح لهم المف�هيم الَّتي تت�سمَّ تو�سِّ
تحفزهم لقراءة الجمل ب�لحرك�ت بعد ملء الفراغ�ت.	 

الحل: *توؤّخْر. *ت�سمْح. *تعِط.	 
 *تحّرك..ا�ستدِع. *ا�سنْد. *اربْط.	 

رهم المعلِّمة بمب�دئ الإ�سع�ف�ت الأوليَّة.	  تذكِّ
ر لهم مفهوم ال�سحج�ت.	  تف�سِّ
تطلب اإليهم قراءة الكلم�ت الموجودة على اأي�سر الجمل.	 
ح لهم م� تت�سمنه من مف�هيم .	  ت�س�عدهم في قراءة الجمل وتو�سِّ
تلفت انتب�ههم اإلى مالحظة همزات القطع في اأثن�ء قراءة الجمل.	 
تبيِّن لهم �سرورة اأن تكون الكلمة الَّتي �سُيمالأ به� الفراغ من��سبة ل�سي�ق معنى الجملة.	 
ز المجيدين.	  �ً ثم كت�بّي�ً وتت�بعهم ب��ستمرار، وتعزِّ تكلِّفهم ملء الفراغ�ت �سفويَّ

الحل: *ل تنفخ..ت�سبب. *نظف..تزيل. *ا�ستخدم. *ا�ست�سر. 	 
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تحفزهم المعلِّمة لقراءة الأفع�ل ب�سورة �سحيحة.	 

بين 	  الربط  د عليهم  المنف�سلة.   -توؤكِّ ال�سم�ئر  اإلى مجموعة من  اأ�سند  الأفع�ل قد  اأن هذه  ح لهم  تو�سِّ
�ً ثم كت�بّي�ً، وتت�بعهم ب��ستمرار. - تكلِّفهم تنفيذ حل التَّدريب �سفويَّ ال�سمير والفعل المن��سب. 

الحل: *اأن� اأنقذ. نحن ن�سعف.	 
 *هو يتدرُب. هي تبعُد. هم� يقدم�ن. هم� تعتني�ن. هم يعقمون. هن و�سلن.	 

 *اأنَت تتحلى. اأنِت ت�س�ركين. اأنتم� تتع�ون�ن. اأنتم� ت�سنع�ن. اأنتم تحت�جون. اأنتن تهدفن.	 

اأَْقَراأُ َواأَْماَلأُ اْلَفراَغ 7

اْلُمَتَكلُِّم 
اأَن�

َنْحُن

لَُة م�ِئُر اْلُمْنَف�سِ ال�سَّ

ْر اأَتَذكَّ
م�ِئُر ال�سَّ

م�ِئُر َكِلم�ٌت ُت�ْسَتْعَمُل ِلَتُدلَّ َعلى اأَ�ْسخ��ٍس َمْعروفيَن  ال�سَّ
َبَدًل ِمْن ِذْكِرِهْم ِلالْخِت�س�ِر.

اْلغ�ِئُب

ٌر ُمَذكَّ
 ُهَو
ُهم�
 ُهْم

ُموؤَنٌَّث 
ِهَي
ُهم�
ُهنَّ

اْلُمخ�َطُب

ٌر ُمَذكَّ
اأَْنَت

اأَْنُتم�
اأَْنُتْم

ُموؤَنٌَّث
اأَْنِت

اأَْنُتم�
اأَْنُتنَّ

ال�سم�ئر
محّل 	  تحلُّ  كلم�ت  ال�سم�ئر  اأنَّ  رهم  تذكِّ

بذكرهم،  الت�سريح  من  بدًل  اأ�سخ��س 
وت�ستخدم في اللغة لخت�س�ر الكالم.

ومع�رفهم 	  خبراتهم  ل�سترج�ع  تحفزهم 
ب�أنواع ال�سم�ئر.

تتوقف معهم عند ال�سم�ئر المنف�سلة.	 
المتكلم 	  �سم�ئر  اإلى  تق�سم  اأنه�  لهم  ح  تو�سِّ

)هو  والموؤنَّث  ر  المذكَّ والغ�ئب  نحن(  )اأن�، 
المخ�طب  و�سم�ئر   ) هنَّ هم�،  هي،  هم،  هم� 

.) ر والموؤنَّث )اأنَت ، اأنتم�، اأنتم، اأنِت، اأنتم�، اأنتنَّ المذكَّ
تكلِّفهم ترداد ال�سم�ئر جميعه� مع دللته�.	 

حيَحِةاأَْقَراأُ َواأَ�َسُع  َحْوَل َرْمِز الإِج�َبِة ال�سَّ 8

ح لهم المعلِّمة المطلوب من التَّدريب في م� يتعّلق ب�ل�سم�ئر.	  تو�سِّ
تطلب منهم تعداد ال�سم�ئر المنف�سلة واأق�س�مه�.	 
ههم لفهم متن ال�سوؤال قبل اختي�ر الإج�بة.	  توجِّ
تحّفزهم لقراءة المتن واكت�س�ف العالقة بينه وبين الخي�رات المت�حة.	 
�ً ثم و�سع دائرة عليه�.	  تطلب منهم اختي�ر الإج�بة ال�سحية وتعليله� �سفويَّ

الحل: 1-متكلم، غ�ئب، مخ�طب. 2-الغ�ئب. 3-اأن�. 4-الجمع.	 
 5-مثنى المذكر والموؤنث. 6-هن. 7-هو، اأن�، اأنتم.	 



ال�ْسِتْفه�ُم
* اأُ�ْسلوُب ال�ْسِتْفه�ِم ُي�ْسَتْعَمُل ِلال�ْسِتْف�س�ِر َعْن �َسْيٍء م�.

َة اإِلى  َة اأَِو اْلِفْعِليَّ ُل اْلُجْملََة ال�ْسِميَّ * اأُ�ْسلوُب ال�ْسِتْفه�ِم ُيَحوِّ
ُجْملٍَة ا�ْسِتْفه�ِميٍَّة.

اأََدواُت ال�ْسِتْفه�ِم:
َمِن، َواأَْيَن ِلْلَمك�ِن. َمْن ِلْلع�ِقِل، َمتى ِللزَّ

َبِب. م� ِلَغْيِر اْلع�ِقِل، َوَكْيَف ِلْلح�ِل، َوم�ذا َوِلم�ذا ِلل�سَّ
َكْم ِلْلَعَدِد، َوَهْل َواْلَهْمَزُة اإِذا ك�َن اْلَجواُب َنَعْم اأَْو ل.

ال�ستفه�م
ال�ستفه�م 	  مفهوم  لبة  للطَّ المعلِّمة  ح  تو�سِّ

ال�س�ئل  لدى  مجهول  �سيء  معرفة  طلب  ب�أّنه 
اأدوات  ت�سمى  اأدوات  بوا�سطة  ويتم  قبل،  من 

ال�ستفه�م، وذلك من خالل المث�ل الت�لي:

 َمن اأ�سعَف الطفل اإلى الم�ست�سفى؟	 

تبيِّن لهم اأدوات ال�ستفه�م، وهي: َمن للع�قل. 	 
م� لغير الع�قل. اأين للمك�ن. متى للزم�ن. كيف 
وهل  لل�سبب.  ولم�ذا  م�ذا  للعدد.  كم  للح�ل. 

والهمزة اإذا ك�ن الجواب نعم اأو ل.

تلفت انتب�ههم اإلى انَّ ال�ستفه�م يحّول الجملة ال�سميَّة والفعليَّة اإلى جملة ا�ستفه�مية.	 

الجملة 	  نه�ية  في  وتو�سع   ،) )؟  ب�سكله�  رهم  وتذكِّ ال�سوؤال،  عالمة   ، الترقيم  عالم�ت  من  اأنَّ  تذّكرهم 
ال�ستفه�مية.
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اأَْقَراأُ اْلُجَمَل، واأَ�ْسَتْفِهُم َعّم� ُي�ْسَتْفَهُم في ُكلٍّ ِمْنه� 9

ت�س�عدهم المعلِّمة في قراءة الجمل قراءة �سحيحة.	 

تكلِّفهم ب�إبراز نبرة ال�ستفه�م في اأثن�ء القراءة.	 

تطلب اإليهم ربط الأداة بم� ُي�ستفهم عنه لفهم �سي�ق الجملة جميعه�.	 

تكلِّف ط�لب�ً بقراءة الجملة وط�لب�ً اآخر تف�سير دللة اأداة ال�ستفه�م.	 

�س )الإج�ب�ت مفتوحة من ح�سيلة الطلبة اللغوية(.	  لبة م� ي�ستفهم عنه في المك�ن المخ�سَّ يكتب الطَّ

ههم.	  زهم وتوجِّ تت�بعهم المعلِّمة وتعزِّ
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ًة َتْبَداأُ ِب�ل�ْسِتْفه�ِم الّت�ْلي ُن ُجَماًل ا�ْسِتْفه�ِميَّ اأَُكوِّ 10

ج�َبٍة ِمّم� َيلي اأَْقَراأُ َواأَْكُتُب �ُسوؤاًل ُمن��ِسًب� ِلُكلِّ اإِ 11

تبيِّن لهم المعلِّمة اأنَّ اأدوات ال�ستفه�م له� ال�سدارة في الجملة.	 
ل اأدوات ال�ستفه�م في التَّدريب.	  تتيح لهم وقت�ً ك�في�ً لت�أمُّ
رهم بم� تفيده كل اأداة من هذه الأدوات.	  تذكِّ
لبة اإلى مجموع�ت بعدد اأدوات ال�ستفه�م وتطلب منهم تكوين الجمل ال�ستفه�مية، وتخت�ر اأجمل 	  تق�سم الطَّ

الجمل تعبيراً. )الإج�ب�ت مفتوحة من ح�سيلة الط�ل اللغوية(
تكلِّفهم كت�بة الجمل ال�ستفه�مية مع النتب�ه اإلى عالمة الترقيم في نه�ية الجملة ال�ستفه�مية.	 

ت�س�عدهم المعلِّمة في قراءة الجمل قراءة �سحيحة وفهم م�سمونه�.	 
تبيِّن لهم اأنه عند �سي�غة �سوؤال من هذه الجمل ُت�ستبعد بع�س الكلم�ت منه�.	 
ت�س�عدهم في حّل الجملة الأولى )و�سعت الكت�ب في الحقيبة- اأين و�سعت الكت�ب؟ (.	 
�ً ثم كت�بّي�ً، وتت�بعهم وتطلب تف�سيراً لحلولهم.	  تكلِّفهم حل بقّية الجمل �سفويَّ

الحل: 2-من يدرب الطالب على الإ�سع�ف�ت الأولية؟ 3-م�ذا طلب الطبيب من المري�س؟	 
 4-متى تعود اإلى البيت؟ 5-هل اأنهيت واجب�تك المدر�سية؟ 	 

اأَْقَراأُ َواأَْحَفُظ 12

كن بل�سم�ً	 
تقراأ المعلِّمة الأن�سودة منفردة بحيوية ومرح.	 
لبة بعده� مقّلدين له� في ال�سوت والحركة.	  تعيد قراءته� ويردِّد الطَّ
لبة بعده�.	  تق�سم الن�سيد اإلى مق�طع ويردِّد الطَّ
تحدثهم عن ق�ئل الأبي�ت ال�سعرية، ونبذة عن حي�ته.	 
تبيِّن لهم الأفك�ر الرئي�سة الم�ستلَهمة من الأن�سودة.	 
تت�بع ترديدهم للن�سيد حتى يتقنوا قراءته قراءة �سحيحة.	 
ز من يحفظ اأ�سرع.	  تحّفزهم لحفظ اأكبر عدد من اأبي�ت الن�سيد، وتعزِّ
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لبة قراءة الق�سيدة قراءة موزعة فيم� بينهم.	  تكلِّف المعلِّمة الطَّ
ح لهم المفهوم الَّذي تت�سمنه الخي�رات، والمعنى الع�م وهو: المحبة والتف�وؤل والإح�س�ن اإلى الن��س.	  تو�سِّ
حيحة في �سوء فهمهم للق�سيدة.	  ل الخي�رات واختي�ر الإج�بة ال�سَّ تتيح لهم وقت�ً ك�في�ً لت�أمُّ
تطلب منهم تعلياًل لإج�ب�تهم.	 

الحل: المحبة والتف�وؤل والإح�س�ن اإلى الن��س.	 

اأََتَبيَُّن َمع�ني اْلَكِلم�ِت التَّ�ِلَيِة:

داِد �سْ ُل َبْيَن الأَ اأَْقَراأُ َواأَ�سِ

ُل ُكلَّ َكِلَمٍة ِب�لتَّ�ْسبيه اْلُمن��ِسِب اأَْقَراأُ َواأَ�سِ

حيَحِة اأَ�َسُع داِئَرًة َحْوَل َرْمِز الأِج�َبِة ال�سَّ

اأ

ب

ج

د

لبة مع�ني المفردات من خالل النَّ�ّس ، فتربط المفردة ب�لبيت ال�سعري الَّذي وردت فيه.	  تبيِّن المعلِّمة للطَّ
تكلِّفهم ب��ستخدام المفردات في جمل من اإن�س�ئهم.	 

لبة على قراءة الكلم�ت قراءة �سحيحة.	  تحفز الطَّ
تكلِّفهم ا�ستخراج بع�سه� من النَّ�ّس ال�سعري، وت�س�ألهم عم� فهموه منه�.	 
ه� وقراءتهم� مع�ً.	  رهم بمعنى الأ�سداد، وتحفزهم لو�سل الكلمة ب�سدِّ تذكِّ

الحل: حالوة: علقم، اأحبب: ابغ�س، ورد: اأ�سواك، ا�ستيقظ: نم، نّير: مظلم.	 

لبة قراءة الكلم�ت، وتحفزهم لكت�س�ف العالقة بين الكلم�ت.	  تكلِّف المعلِّمة اأحد الطَّ
ت�س�عدهم في فهم الت�سبيه بحل الت�لي بو�سل كلمة الجهل بكلمة العمى.	 
ح لهم اأنن� �سبهن� الجهل ب�لعمى، وهذا هو الرابط بين الكلمتين.	  تو�سِّ
ز المتميِّزين.	  تكلِّفهم بو�سل بقّية الكلم�ت ب�لت�سبيه المن��سب، وتعزِّ

الحل: الكوخ: الق�سر. الن��س: الدمى. الأغبي�ء: مر�سى.	 
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اأو مت�بعته� من 	  لبة للتدريب ب�أن تطلب منهم الحديث عن مم�ر�سة الإ�سع�ف�ت الأوليَّة  تهّيئ المعلِّمة الطَّ
مواقف في الحي�ة، ب��ستخدام مفردات �سبق لهم تعلُّمه�.

تطلب اإليهم قراءة الكلم�ت بغير ترتيب، وتدير نق��س�ً حول معن�ه� غير مرتبة، وت�س�أل: َمن يرتِّب لن� هذه 	 
الكلم�ت لتعطين� معنًى مفيداً؟

هه�.	  لبة وتوجِّ ت�ستقبل اإج�ب�ت الطَّ

نه� كل جملة.	  تح�ورهم في طريقة ترتيبهم للكلم�ت، والمفهوم والقيم الَّتي تت�سمَّ

�س.	  تربط ترتيبهم بمفهوم الجملة الفعليَّة، تطلب ترتيب كلم�ت التَّدريب وكت�بته� في المك�ن المخ�سَّ

ت�سل�سله� 	  ح�سب  الخم�س  الجمل  في  الأحداث  ترتيب  منهم  تطلب  ثم  فردي�ً،  مرتبة  الجمل  لبة  الطَّ يقراأ 
�س، وقراءته�. وكت�بته� في المك�ن المخ�سَّ

الحل: 3 *ات�سلت من ه�تفي النق�ل ب�لدف�ع المدني،	 
 1 *�سحوت من النوم على �سوت ا�ستغ�ثة،	 

 2 *وراأيت بيت� م�ستعال قرب بيتن�.	 

 4 *و�سكرت رج�ل الإطف�ء على ن�س�طهم.	 

مالحظة: يمكن ا�ستثم�ر جمل الن�س�ط في التدريب على الإمالء المنظور والختب�ري.	 

َن ُجَماًل ُثمَّ اأَُرتُِّب الأَْحداَث ِمْن  135-1 اأُعيُد َتْرتيَب اْلَكِلم�ِت ِلأَُكوِّ
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اْلَوْحَدُة اْلخاِمَسُة

َم�ْسوؤوِلّي�تي

الأهداف الع�مة:
ي�ستمع اإلى ق�سة »القطع النقدية« ويجيب عن الأ�سئلة.	 
ث ويعبِّر عن لوح�ت المح�دثة عن »فرحة ال�سف�ء«.	  يتحدَّ
ث ويجيب عن اأ�سئلة ال�ستيع�ب.	  يقراأ ن�ّس التلوُّ
يتبيِّن كيف يكون �سديق�ً للبيئة.	 
يقراأ ن�س »اأحبك ي� وطني« ويجيب عن اأ�سئلة ال�ستيع�ب.	 
يتبيِّن حقوقه وواجب�ته في وطنه.	 
يعتّز بوطنه ويذكر المع�لم ال�سي�حيَّة والت�ريخيَّة والح�س�ريَّة فيه.	 
يفكر م�ذا يحدث لو- مواقف معيَّنة.	 
يمالأ الفراغ معتمداً على المعنى.	 
ي�سل العب�رة بم� ين��سبه� معتمداً على المعنى.	 
يتبيِّن المفردات الَّتي تحمل اأكثر من معنى.	 
ر اإلى الموؤنَّث.	  يميِّز الت�ء المربوطة ويحول الأ�سم�ء من المذكَّ
ر اإلى الموؤنَّث.	  يميِّز الت�ء المفتوحة ويحول الأفع�ل من المذكَّ
ن جماًل.	  يعيد ترتيب الكلم�ت ليكوِّ
يتدرَّب على الكت�بة ال�سليمة بخط الرقعة.	 
ي�ستخدم اأ�سم�ء الإ�س�رة للقريب والبعيد.	 
ر الجمل ال�سميَّة: المبتداأ والخبر.	  يتذكَّ
ف ك�ن واأخواته�.	  يتعرَّ
يميِّز ا�سم ك�ن وخبره� واإعرابهم�.	 
يذكر المجرور بحرف الجر.	 
يتبيِّن عالم�ت جر ال�سم.	 
يتدرَّب على اإعراب الجمل. 	 
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القطع النقدية
اآلية التنفيذ

ة الَّتي �سي�ستمعون له�، لحفزهم على النتب�ه وتمييز 	  لبة ب�إعط�ئهم فكرة ع�مة عن الق�سَّ تهيئ المعلِّمة الطَّ
الأ�سوات والألف�ظ والّتراكيب.

رهم ب�سرورة النتب�ه، والتركيز على م� ي�سمعونه، والتحلي ب�آداب ال�ستم�ع.	  تذكِّ
ة ب�سوت وا�سح وم�سموع ومعّبر عن المع�ني.	  تقراأ لهم الق�سَّ
لبة.	  ة ب�لخبرات ال�ّس�بقة للطَّ تربط الق�سَّ
ة من خالل جه�ز الت�سجيل، لتبيِّن لهم الحدث والمك�ن والزم�ن وال�سخ�سي�ت 	  لبة الق�سَّ تعيد على اأ�سم�ع الطَّ

ة. في الق�سَّ
ة، وتطلب 	  تتيح لهم وقت�ً ك�في�ً من��سب�ً لطرح اأ�سئلتهم، وا�ستف�س�راتهم عن مع�ني الكلم�ت ال�سعبة في الق�سَّ

منهم توظيف بع�س المفردات في جمل من اإن�س�ئهم.
ة.	  ة، وتتيح لهم المج�ل للتعبير عن راأيهم في الق�سَّ بعد النته�ء من القراءة، تن�ق�سهم في الق�سَّ
ة.	  د القيم الإيج�بّية الواردة في الق�سَّ توؤكِّ
ة بلغتهم م�ستعينين ب�لألف�ظ والتراكيب الي ا�ستمعوا اإليه�. 	  تكلِّفهم تلخي�س اأحداث الق�سَّ
ة.	  لبة اإلى حّل الأ�سئلة المتعلقة ب�لق�سَّ تنتقل ب�لطَّ

ُة 	  اْلِقَطُع النَّْقِديَّ
اِفَئِة.	  ْم�ِس الدَّ في َيْوٍم َربيعٍيّ َجميٍل، َخَرَج ُح�س�ٌم اإِلى اْلَحديَقِة َواأََخَذ َيْلَعُب َوْحَدُه َفِرًح� ِب�ْلأَْزه�ِر اْلُمَتَفتَِّحِة َوال�سَّ
ُر م�ذا ُيْمِكُن اأَْن َيكوَن؟	  َبْعَد َقليٍل، َراأى ُح�س�ٌم �َسيًئ� َيْلَمُع في اأَْر�ِس اْلَحديَقِة، َنَظَر اإَِلْيِه َوُهَو ُيَفكِّ
ِمِع َبْيَن اْلَح�س�ِئ�ِس َوالأَْزه�ِر، ُوُدِه�َس ِعْنَدم� َراأى َمْجموَعًة َكبيَرًة ِمَن اْلِقَطِع 	  يِء الالَّ اْقَتَرَب ُح�س�ٌم اأَْكَثَر ِمَن ال�سِّ

ِة. النَّْقِديَّ
َحتَّى 	  قوَد  النُّ هِذِه  َفَقَد  َمْن  ُهن�َك  ك�َن  ْن  اإِ ُل  َوَي�ْس�أَ َحْوَلُه،  َيْبَحُث  َواأََخَذ  َيِدِه  في  َة  النَّْقِديَّ اْلِقَطَع  ُح�س�ٌم  َحَمَل 

ُيعيَده� اإَِلْيِه.
َة الَّتي َوَجَده�.	  َف ُح�س�ٌم َعِن اْلَبْحِث، َوَبَداأَ َيُعُدّ اْلِقَطَع النَّْقِديَّ َلْم َيُكْن ُهن�َك اأََحٌد في اْلَحِديَقِة، َفَتَوقَّ
قوِد؛ َحْلوى َو�سوكولَتَة َوَع�س�ِئَر َوُمثلَّج�ٍت ِبَجميِع 	  ُر، �َس�أَ�ْسَتري ِبهِذِه النُّ ُيَفكِّ اإِلى اْلَمْتَجِر َوُهَو   َذَهَب ُح�س�ٌم 

النََّكه�ت...
نَُّه َفقيٌر َوِم�ْسكيٌن.	  ًح� ِمْن َمالِب�ِسِه اأَ لى اْلَمْتَجِر، َوَجَد َرُجاًل َيْجِل�ُس ِعْنَد اْلب�ِب، َوك�ن وا�سِ َل ُح�س�ٌم اإِ ٍعْنَدم� َو�سَ
ُم، َوَيقوُل: اآه .. َكْم اأَن� ج�ِئٌع!	  ُجُل اْلَفقيُر َيَت�أَلَّ ك�َن الرَّ
اأَْن َي�سَتِرَي ِبه� الأَ�ْسي�َء الَّتي 	  قوَد الَّتي َوَجَده�، َولِكنَُّه ُيريُد  اأَْن ُيعطَيُه النُّ َر  َر ُح�س�ٌم، َو�َسَعَر ِب�ْلَحْيَرِة، َوَفكَّ َت�أَثَّ

ه�. ُيِحبُّ
ع�ِم.	  قوَد َوا�ْسَتِر م� ُتريُد ِمَن الطَّ ، ُخْذ هِذِه النُّ ُجِل اْلَفقيِر، َوق�َل: ي� َعمُّ قوَد ِللرَّ َر اأَْن ُيْعطَي النُّ َر ُح�س�ٌم َوَقرَّ َفكَّ



90

اأَْقَراأُ حيَحةِاأَْقَراأُ َواأَ�َسُع 1 َحْوَل َرْمزِ اْلإِج�َبةِ ال�سَّ 1

اأَ�ْسَتِمُع َواأُجيُب َعِن الأَ�ْسِئلَِة:

َحُك.	  ُجل اْلَفقيِر �س�ِدًم� َوَغريًب�، َفَقْد اأََخَذ َيْنُظُر اإِلى ُح�س�ٍم َوُهَو َي�سْ ك�َن َردُّ الرَّ

هذا 	  اأَْبِعدوا  فوووا...  َتَوقَّ ًب�:  غ��سِ ُرُخ  َي�سْ َوُهَو  اْلَمْتَجِر  ِمَن  َيْخُرج  َرُجاًل  َراأى  ِعْنَدم�  ُح�س�ٍم  َدْه�َسُة  10-زاَدْت 
اْلَوَلَد ِمْن ُهن� ِب�ُسْرَعٍة، َهيَّ� ِب�ُسْرَعٍة، َوَلْم َيْفَهْم م� َيْجري َحْوَلُه.

ويٍر َواأَْجِهَزَة اإِ�س�َءٍة، 	  ريِق اأَ�ْسخ��ٌس َيْحِملوَن اآلِت َت�سْ 11-َوِخالَل َلَحظ�ٍت، َخَرَج ِمْن َخْلِف الأَ�ْسج�ِر ِبج�ِنِب الطَّ
َب ُهَو  ُجَل اْلغ��سِ َحِد َبراِمِج التِّْلف�ِز، َوَعَرَف اأَنَّ الرَّ ُجِل اْلَفقيِر، ِلَنج�ِح اْلَم�ْسَهِد اْلخ��سِّ ِب�أَ َحكوَن َمَع الرَّ َوَي�سْ

ُمْخِرُج اْلَم�ْسَهِد. 

12-ِعْنَدم� َهمَّ ُح�س�ٌم ِب�لْعِتذاِر َوُمغ�َدَرِة اْلَمك�ِن، اأََتْت ُم�س�ِعَدُة اْلُمْخِرِج، َوَق�َلْت ِلْلُمْخِرِج: اأَْنَت َتْبَحُث َعْن َفتًى 	 
ُلُح ِلأَداِء اْلَم�ْسَهِد؟ ّراَجِة؟ َم� َراأُْيَك ِبهذا اْلَفتى؟ اأَل َي�سْ ِلُيوؤَدِّي َم�ْسَهَد الدَّ

غيٍر؟ 	  ه� اْلَفتى اأَْن َتْح�َسَل َعلى ُمك�َف�أٍَة ُمق�ِبَل َتْمثيِل َم�ْسَهٍد �سَ يُّ ُيَك اأَ 13-اْلَتَفَت اْلُمْخِرُج َنْحَو ُح�س�ٍم، َوق�َل: م� َراأْ
�، م� َراأُْيَك؟  اَجٍة َجمِيلٍَة اأَْي�سً َو�َسَتْح�َسُل َعلى َدرَّ

داِء اْلَم�ْسَهِد اْلَمْطلوِب َوَح�َسَل َعلى م� َوَعَدُه ِبِه ؛ اْلُمك�َف�أََة 	  14-َفِرَح ُح�س�ٌم َوَقِبَل َعْر�َس اْلُمْخِرِج َفْوراً، ُثمَّ ق�َم ِب�أَ
ّراَجَة اْلَجميلََة. َوالدَّ

ُث َكْيَف َح�َسَل َعلى 	  ِه، ُثمَّ ع�َد ُم�ْسِرًع� اإلى اْلَبْيِت ُيَحدِّ ًة َجميلًَة لأُمَّ َه ُح�س�ٌم اإِلى اْلَمْتَجِر، َوا�ْسَترى َهِديَّ 15-َتَوجَّ
َة الّتي َوَجَده� ِلذِلك  اأَْن ُيْعطي اْلِقَطَع النََّقِديَّ ًب� ،َواأَراَد  �َن َطيِّ ّراَجِة الَّتي ك�َن َيْحُلُم ِبه�، لأَّنُه كَّ اْلُمك�َف�أِة والدَّ

ُجِل اْلَفقيِر. الرَّ

ة من اأفك�ر و�سخ�سي�ت واأحداث وت�ستثمره� في حّل جمل التَّدريب.	  رهم المعلِّمة بم� ورد في الق�سَّ تذكِّ
حيحة.	  لبة في اختي�ر الإج�بة ال�سَّ تقراأ الجملة الأولى من ال�سوؤال وت�س�عد الطَّ
حيحة.	  لبة حل بقّية الجمل، بحيث يقراأ ط�لب ال�سوؤال، وط�لٌب اآخر يخت�ر الإج�بة ال�سَّ تكلِّف الطَّ
حيحة وتطلب تف�سيراً منهم ل�ستبع�د بقّية الخي�رات.	  تن�ق�سهم في الإج�بة ال�سَّ
لبة.	  حيحة، وُت�سرك اأكبر عدد ممكن من الطَّ تكلِّفهم ب�لحلِّ الكت�بي، وقراءة الإج�بة ال�سَّ
لبة في الحوار حول الإج�ب�ت من خالل العمل في مجموع�ت.	  تتيح للطَّ

 الحل: 1-�س�أل عن �س�حبه�. 2-جميع م� ذكر. 3-رجال فقيرا.	 
 4-اأعط�ه النقود التي وجده�. 5-جميع م� ذكر. 6-جميع م� ذكر.	 
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لبة المطلوب من التَّدريب.	  ح المعلِّمة للطَّ تو�سِّ

لبة وتطلب اإليهم النتب�ه لالإج�بة من خالل القراءة.	  ة على الطَّ تعيد المعلِّمة �سرد الق�سَّ

تطرح الأ�سئلة تب�ع�ً.	 

حيحة.	  هه� نحو الإج�بة ال�سَّ لبة وتوجِّ تتلقى اإج�ب�ت الطَّ

دة، مع اإ�سراك 	  �س للكت�بة، ثم قراءة م� كتبوه مرات متعدِّ تطلب اإليهم تدوين الإج�ب�ت في المك�ن المخ�سَّ
لبة. اأكبر عدد ممكن من الطَّ

2

3

ل الجمل وقراءته� قراءة �س�متة.	  لبة لال�ستم�ع للق�سة اأكثر من مرة، ثم ت�أمُّ توجه المعلِّمة الطَّ
لبة بعده� فردّي�ً.	  تقراأ المعلِّمة الجمل ويقراأ الطَّ
ة.	  تحفزهم ل�سترج�ع بع�س اأحداث الق�سَّ
تكلِّف ط�لب�ً بقراءة الجملة ومن ط�لب اآخر اختي�ر الإج�بة المن��سبة.	 
حيحة، وتطلب منهم تف�سير اإج�ب�تهم.	  هه� وتح�ورهم فيه� وتعّلق على الختي�رات ال�سَّ ت�سّحح الإج�ب�ت وتوجِّ
�س.	  تتيح لهم حّل التَّدريب كت�بّي�ً في المك�ن المخ�سَّ
ز المجيدين وت�سّوب الأخط�ء.	  تت�بعهم ب��ستمرار وتعزِّ

الحل: 1-نعم. 2-نعم. 3-نعم. 4-ل. 5-نعم. 6-نعم. 	 

اأَْقَراأُ َواأُجيُب َعِن الأَ�ْسِئلَِة

ْو    ل اأَْقَراأُ َواأُجيُب  ِبَنَعٍم  اأَ
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ف�ِء َفْرَحُة ال�سِّ

ُث اأُلِحُظ َواأََتَحدَّ 4

ل اللوح�ت الأربع.	  لبة لت�أمُّ تتيح المعلِّمة وقت�ً ك�في�ً للطَّ
لبة وت�س�ألهم عّم� ي�س�هدونه في كل لوحة.	  تعر�س اللوح�ت واحدة بعد اأخرى على الطَّ
لبة.	  ه اأ�سئلة عليه�، ويجيب الطَّ رهم بعن��سر كل لوحة وتوجِّ تذكِّ
ث كلُّ مجموعة عن لوحة من اللوح�ت الأربع ب��ستخدام مفردات اللوحة، 	  لبة في مجموع�ت، لتتحدَّ توزع الطَّ

ثم الربط بينه� لتكون ق�سة مت�سل�سلة الأحداث.

ِب�ْنِتظ�ٍم،  َة  يَّ ي��سِ َندى ُتم�ِر�ُس التَّم�ريَن الرِّ
َول  اْلَخِطَرِة،  اْلُقوى  ْلع�ِب  ِب�أَ َوَت�ْسَتْمِتُع 
َعلى  ِب�ْلُمح�َفَظِة  واِلَدْيه�  ِلَتْحذيراِت  َت�أَْبُه 

�َسالَمِته�.
َلِعِبه�  اأَْثن�ِء  في  َندى  �َسْت  َتَعرَّ َيْوٍم  َوذاَت 
ٍك،  ِلح�ِدٍث اأَليٍم، اأَْقَعَده� َعلى ُكْر�ِسيٍّ ُمَتَحرِّ
اْلُعْزَلَة  لَِت  َوَف�سَّ َواْلُهزاُل،  اْلَي�أْ�ُس  َواأَ�س�َبه� 

في اْلَبْيِت.

َوَحّثه�  ُم�س�َعَدته�،  َندى  واِلَدّي  ح�َوَل 
اْلِعالِج  َفَمَع  ِل،  َوالتََّحمُّ ْبِر  ال�سَّ َعلى 
اإِلَّ  َجديٍد.  ِمْن  ِب�ْلَم�ْسي  �َسَتْنَعُم  بيِعّي  الطَّ
اإِْقن�ٍع  َوَبْعَد  ِب�ْلَف�َسِل.  ب�َءْت  ُمح�َولِتِهْم  اأَنَّ 
َبْيِت  اإِلى  ه�ِب  الذَّ َعلى  واَفَقْت  َكبيٍر  َوُجْهٍد 
ي�َفِتِه  �سِ في  َواْلُمكوِث  اْلَجَبِل  في  ه�  َجدِّ

ِته�. ة اأَّي�ٍم ِلَت�ْسَتعيَد َن�س�ِطه� َوَحَيِويَّ ِعدَّ
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ة من الق�سة.	  ت�س�ألهم عن راأيهم في الق�سة، وتطلب منهم ا�ستنت�ج الفكرة الع�مَّ
تتيح لهم فر�سة التَّعبير عّم� اأعجبهم في الق�سة.	 
لبة على 	  ة، وتكلِّفهم بو�سع اأ�سئلة عليه�، وتحر�س على ت�سجيع الطَّ تتح�ور كل مجموعة حول عن��سر الق�سَّ

النقد واإبداء الراأي من خالل الإدلء بملحوظ�تهم. 

ْفلَِة  ِب�لطِّ ه�  َجدِّ َبْيِت  في  َندى  اْلَتَقْت 
َوا�ْسَتْمَتَعْت  بيب،  الطَّ ج�ِرهم  اْبَنة  �س�َرة 
َوذاَت  ديَقَتْيِن.  َبَحت� �سَ َواأَ�سْ ِب�للَِّعِب َمَعه�، 
ِلَندى،  اْلُكَرَة  َر  ِلُتْح�سِ �س�َرُة  اْنَدَفَعْت  َيْوٍم 
َيُكْن  َوَلْم  الأَْر�ِس،  َعلى  َوَوَقَعْت  َفَتَعثََّرْت 

ديَقِته� َندى. ُهن�َك َمْن ُي�س�ِعده� َغْيَر �سَ

َتْفَعُل؟  م�ذا  َندى  َوح�َرْت  �س�َرُة،  َت�أَلََّمْت 
َوَتْتُرَك  ِلَتِقَف،  ُقواه�  َت�ْسَتْجِمُع  اأََخَذْت  ُثمَّ 
َنْف�ِسه�،  ْر في  ُتَفكِّ َوَلْم  ِك،  اْلُمَتَحرِّ اْلُكْر�ِسيِّ 
َوَم�َسْت َنْحَو �س�َرة َكْي ُت�س�ِعَده�. لِكنَّ َفْرَحَة 
َوَتع�َنَقت�  اأََلَمه�،  اأَْن�س�ه�  َندى  ِب�ِسف�ِء  �س�َرُة 

ت� َنْحَو اْلَجدِّ �َسعيَدَتْيِن. ِبَفَرٍح، َوَرَك�سَ
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ُث التَّلَوُّ ُل ْرُس اأَلوَّ ْالدَّ

اأَْقَراأُ 1

ورة المثبتة بج�نب النَّ�ّس، وت�سمية 	  ل ال�سّ لبة ت�أمُّ تطلب المعلِّمة اإلى الطَّ
م� به� من عن��سر.

تقراأ النَّ�ّس قراءة جهريَّة معبِّرة، ثمَّ تكلِّفهم قراءة اأجزاء من النَّ�ّس قراءة 	 
جهريَّة �سليمة تراعي مخ�رج الحروف و�سبط الكلم�ت.

مه�.	  ز قراءتهم، وتقوِّ لبة، وتعزِّ تت�بع قراءة الطَّ

ح لهم الأفك�ر الجزئيَّة والرئي�سة الواردة في النَّ�ّس، وتح�ورهم فيه�.	  تو�سِّ

تن�ق�سهم في دور الإن�س�ن في المح�فظة على البيئة، والآث�ر ال�سلبية لالإ�سرار به�.	 

لبة بم� ورد في النَّ�ّس من اأفك�ر.	  تمّهد المعلِّمة بتذكير الطَّ

لبة بمجري�ته.	  لبة ب�لقراءة، لتذكير الطَّ ر�س لعدد من الفقرات وتكلِّف عدداً من الطَّ ئ الدَّ تجزِّ

وؤال وط�لب�ً اآخر لالإج�بة عنه.	  تكلِّف ط�لب�ً بقراءة ال�سُّ

ه الإج�ب�ت بم� يتوافق مع م� ورد في النَّ�ّس.	  توجِّ

تطلب منهم تدوين الإج�بة كت�بّي�ً.	 

ر�س والقيم الواردة فيه.	  تح�ورهم في الإج�ب�ت بم� يتوافق مع اأفك�ر الدَّ

ز المجيدين.	  ههم وت�سّوب الأخط�ء وتعزِّ تت�بعهم ب��ستمرار وتوجِّ

تكلِّفهم قراءة اإج�ب�تهم الَّتي كتبوه�، والتح�ور فيه� من خالل المجموع�ت.	 

�ْسِئلَِة اأُجيُب َعِن اْلأَ 2
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اأَْقَراأُ َواأَْماَلأُ اْلَفراَغ ِب�ْلَكِلَمِة اْلُمن��ِسَبِة 3

ُل اْلِعب�َرَة ِبم� ُين��ِسُبه� اأَْقَراأُ َواأَ�سِ 4

حيح له�.	  ههم نحو النطق ال�سَّ لبة لقراءة الكلم�ت والجمل، وتوجِّ توجه المعلِّمة الطَّ
لتو�سيح 	  لغوي  �سي�ق  في  الكلم�ت  و�سع  على  وت�سجعهم  والجملة،  الكلمة  معنى  بين  العالقة  لهم  تبيِّن 

المعنى.
لى: )المي�ه الجوفية هي الموجودة في خزان�ت تحت الأر�س(.	  تحلُّ الجملة الأوَّ
ح لهم معنى الجمل ك�فة.	  تف�ّسر لهم عالقة كلمتي )الجوفية، خزان�ت( بمعنى الجملة، وتو�سِّ
لبة في مجموع�ت وتحفزهم على الحل.	  توزع الطَّ
حيح وعر�سه على بقّية الزمالء.	  تهيئ لهم الوقت المن��سب للحوار واختي�ر الحل ال�سَّ
�ً وكت�بّي�ً ب�سورة فرديَّة، وتت�بعهم ب��ستمرار.	  تكلِّفهم حّل بقّية الجمل �سفويَّ
نه� )المح�فظة على البيئة والتربة والمي�ه(.	  لبة الجمل بعد حّله�، مع مالحظة القيم الَّتي تت�سمَّ يقراأ الطَّ

الحل: 2-الأمط�ر. 3-الم�سخ�ت. 4-الطبيعي.. الكيم�وي. 5-التربة. 6-يزيد.	 

وت�س�عدهم 	  مجموع�ت؛  في  لبة  الطَّ المعلِّمة  توزع 
الأيمن،  العمود  تقراأ  مجموعة  الجمل:  قراءة  في 

ومجموعة اأخرى تقراأ العمود الأي�سر.
وت�س�عدهم 	  ودللته�،  الجمل  معنى  لهم  تف�ّسر 

في  البيت  نوافذ  )اأفتح  الأولى  الجملة  و�سل  في 
د الهواء(. ال�سب�ح لأجدِّ

تطلب من كل ط�لب في المجموعة الأولى قراءة 	 
مة  جملة، ليكمل الط�لب الَّذي يحمل الجملة المتمِّ

للمعنى، وتكلِّفهم� مع�ً اإع�دة القراءة.
لبة بين جمل العمودين، ويقراأونه� بعد و�سله�. 	  ي�سل الطَّ
الن��س 	  ال�سلوك�ت الإيج�بّية المتعلقة ب�لمح�فظة على ال�سحة، ومم�ر�سة واجبي في تنبيه  د المعلِّمة  توؤكِّ

لالأف�سل.

ِة. حَّ ب�ِح؛                 ِلأَنَُّه �س�رٌّ ِب�ل�سِّ ●  اأَْفَتُح َنواِفَذ اْلَبْيِت في ال�سَّ

ّي�َرِة؛                 َبْعَد الْنِته�ِء ِمْن �ِسواِء اللَّْحِم. ●  اأَْطُلُب ِمْن اأَبي َفْح�َس ال�سَّ

َثِة. ●  اأَْدعو اْلَجميَع ِلَعَدِم التَّْدخيِن؛                  َواأَْبَتِعُد َعِن الأَم�ِكِن اْلُملَوَّ

خ�ِن. ِد ِمْن ُوجوِد ع�ِدِم الدُّ �أَكُّ ْحالِت،                         ِللتَّ ●  اأَْطِفُئ الّن�َر في الرِّ

َد اْلَهواَء. ●  اأَ�َسُع ِمْندياًل َعلى اأَْنفي،                           ِلأَُجدِّ



96

رهم المعلِّمة بم� �سبق لهم تعّلمه عن ا�سم الإ�س�رة.	  تذكِّ

تحفزهم لذكر اأ�سم�ء الإ�س�رة.	 

ت�ستو�سحهم اأيه� للقريب واأيه� للبعيد.	 

ح لهم المطلوب تنفيذه في التَّدريب.	  تو�سِّ

تلفت انتب�ههم اإلى مالحظة التَّذكير والتَّ�أنيث في الجمل، والقريب والبعيد.	 

تحفزهم لو�سع ا�سم الإ�س�رة المن��سب.	 

ز المجيدين.	  تت�بع حلولهم وتعزِّ

الحل: 1-هذا.. ذلك. 2-هذا.. ذلك. 3-هذا.. ذلك. 4-هذا.. ذلك.	 
 5-هذه.. تلك. 6-هذه.. تلك. 7-هذه.. تلك.	 

ْرَبَة اأَْقَراأُ َواأَْماَلأُ اْلَفراَغ ِلأََتَبيََّن َكْيَف َنْحمي التُّ 5

6

ر المعلِّمة طلبته� بكلم�ت �سبق لهم تعلُّمه�.	  تذكِّ
ت�س�عدهم في قراءة الجمل.	 
ح لهم المطلوب تنفيذه في التَّدريب.	  تو�سِّ
حيح من خالل حل الجملة الأولى.	  توؤّكد عليهم اأهمية و�سع الكلمة في �سي�قه� ال�سَّ
تن�ق�سهم في الجمل لتبيِّن لهم من خالله� كيفيَّة حم�ية التربة.	 
تكلِّفهم قراءة الجمل بعد ملء فراغ�ته� .	 
لبة للحوار في كيفيَّة حم�ية التربة ب�ل�ستف�دة من جمل التَّدريب.	  تتيح المج�ل للطَّ

الحل: 1-الأطعمة. 2-الأ�سج�ر. 3-مخلف�ت. 4-الري. 5-المحمية. 6-انجراف.	 

اأَْماَلأُ اْلَفراَغ  ِب��ْسِم الإِ�س�َرِة  اْلُمن��ِسِب
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ك�َن َواأََخواُته�
ِة، ُتْبقي اْلُمْبَتَداأَ  * ك�َن َواأََخواُته� اأَْفع�ٌل ن�ِق�َسٌة َتْدُخُل َعلى اْلُجْملَِة ال�ْسِميَّ

ُب اْلَخَبَر َوُي�َسّمى َخَبَره�. َمْرفوًع� َوُي�َسّمى ا�ْسَمه� َوَتْن�سُ

* ُت�َسّمى اأَْفع�ًل ن�ِق�َسًة ِلأَنَّه� َتُدلُّ َعلى َزم�ٍن َفَقْط، اأَْي اأَنَّه� ل َتُدلُّ َعلى 

َحَدٍث َوِمْن ُثمَّ ل َتْحت�ُج اإِلى ف�ِعٍل.

ن�ِق�َسٌة  ْفع�ٌل  اأَ َوب�َت  َوَظلَّ  َواأَْم�سى،  حى،  َواأَ�سْ َبَح،  اأَ�سْ َواأََخواُته�:  ك�َن   *

ُتفيُد اتِّ�س�َف ا�ْسِمه� ِبَخَبِره� ِبَوْقٍت َمْخ�سو�ٍس.

ْفُل ن�ِئًم�. ُتفيُد اتِّ�س�َف ا�ْسِمه� ِبَخَبِره� في اْلم��سي. ك�َن الطِّ

ب�ِح. ْق�ُس ب�ِرًدا ُتفيُد اتِّ�س�َف ا�ْسِمه� ِبَخَبِره� في ال�سَّ َبَح الطَّ اأَ�سْ

حى. ْحلَِة ُتفيُد اتِّ�س�َف ا�ْسِمه� ِبَخَبِره� في ال�سُّ اّلُب ُم�ْسَتِعّديَن ِللرِّ حى الطُّ اأَ�سْ

اأَْم�سى اْلَمْجهوُل َمْعلوًم� ُتفيُد اتِّ�س�َف ا�ْسِمه� ِبَخَبِره� في اْلَم�س�ِء.

ا ُتفيُد اتِّ�س�َف ا�ْسِمه� ِبَخَبِره� َنه�ًرا. ْق�ُس ح�رًّ َظلَّ الطَّ

ب�َت اْلُمَعلُِّم �س�ِهًرا ُتفيُد اتِّ�س�َف ا�ْسِمه� ِبَخَبِره� َلْياًل.

َلْي�َس الأَْمُر �َسْهاًل ُتفيُد َنْفَي اْلح�ِل.

َخَبُر اْلُمْبَتَداأِ ُمْبَتَداأٌ

ُة اْلُجْملَُة ال�ْسِميَّ
ُرْكَنْيِن  ِمْن  ُن  َوَتَتَكوَّ ِب��ْسٍم  َتْبَداأُ  الَّتي  اْلُجْملَُة  ِهَي  ُة  ال�ْسِميَّ اْلُجْملَُة 

اأَ�س��ِسيَّْيِن ُهم� اْلُمْبَتَداأُ َواْلَخَبُر.
ِل اْلُجْملَِة، َوَيكوُن: * اْلُمْبَتَداأُ: ا�ْسٌم َمْرفوٌع َيَقُع في اأَوَّ

اًل: ُهَو ُمْجَتِهٌد. ● ا�ْسًم� ظ�ِهًرا: الّط�ِلُب ُمْجَتِهٌد.      ● �َسميًرا ُمْنَف�سِ
. * اْلَخَبُر: ا�ْسٌم َمْرفوٌع ُيْخِبُر َعِن اْلُمْبَتَداأِ

اْلَوْرَدُة َجميلٌَة.

ْر �أَتَذكَّ اأتذّكر 
الجملة ال�سميَّة	 
لبة ب�أق�س�م الكلمة.	  ر المعلِّمة الطَّ تذكِّ
الط�لُب 	  المث�ل:  ّبورة  ال�سَّ على  تدوِّن 

مجتهد، وت�س�ألهم ب�أي ق�سم من اأق�س�م 
العالمة  وم�  الجملة؟  بداأت  الكالم 

الَّتي لحقت بكلمة: الط�لب.
به� 	  بداأن�  الَّتي  الكلمة  اأن  لهم  ح  تو�سِّ

لهم  وتف�ّسر  المبتداأ،  ت�سّمى:  الجملة 
اأن المبتداأ ا�سم مرفوع يقع اأول الجملة غ�لب�ً.

واأنه� 	  م معن�ه�،  وتمَّ المبتداأ  الجملة مع  اأكمل  الَّذي  الجزء  اأنه�  لهم  لتبيِّن  كلمة )مجتهد(  تح�ورهم في 
اأف�دتن� معنى المبتداأ.

تبيِّن لهم اأّن الجملة الَّتي تجمع المبتداأ والخبر ت�سمى الجملة ال�سميَّة )لأنه� تبداأ ب��سم(.	 
لبة اأن المبتداأ يكون ا�سم�ً ظ�هراً، و�سميراً منف�ساًل.	  ّبورة المث�ل: هو مجتهٌد، لتبيِّن للطَّ تدوِّن على ال�سَّ
ّبورة مع تف�سير كل عالمة اإعراب.	  تعر�س الخال�سة على ال�سَّ

ك�ن واأخواته�
ن المعلِّمة المث�ل: المطُر غزيٌر/ 	  تدوِّ

ّبورة. ك�ن المطُر غزيراً، على ال�سَّ

الجملتين 	  قراءة  لبة  الطَّ تكلِّف 
ومالحظة الفرق بينهم�.

رهم ب�لجملة ال�سميَّة واأرك�نه�.	  تذكِّ

تبيِّن لهم اأن ك�ن تدخل على الجملة ال�سميَّة فال 	 
من  وبدًل  مرفوع�ً  يبقى  حيث  المبتداأ  في  توؤثر 
ت�سميته مبتداأ ي�سبح ا�سمه )ا�سم ك�ن(، واأنه� توؤثر 
في الخبر في�سبح من�سوب�ً وي�سمى خبر ك�ن ولي�س 

خبر المبتداأ.

عمله�، 	  نف�س  يعملن  اأخوات  لك�ن  اأن  لهم  ح  تو�سِّ
، ب�ت، لي�س. : اأ�سبح، اأم�سى، اأ�سحى، ظلَّ منهنَّ

تف�ّسر لهم دللة كل واحدة من اأخوات ك�ن ووجه ا�ستخدامه�.	 
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َحْوَل ك�َن اأَْو اإِْحدى اأََخواِته�، َو ُمَثلَّث�ً َحْوَل ا�ْسِمه� َوُم�ْسَتطياًل َحْوَل َخَبِره�اأَْقَراأُ َواأَ�َسُع  8

ت�ستدعي خبراتهم في الجملة ال�سميَّة وت�أثير ك�ن واأخواته� فيه�.	 
تقراأ النَّ�ّس قراءة معّبرة مبرزة الحرك�ت على الكلم�ت.	 
لبة المميزون بعده� قراءة �سحيحة.	  يقراأ الطَّ
تلفت انتب�ههم اإلى مالحظة ك�ن اأو اإحدى اأخواته�، وتح�ورهم في ت�أثيراته�.	 
ههم اإلى تحديد الجمل ال�سميَّة الم�سبوقة بك�ن اأو اإحدى اأخواته�. )و�سع 	  توجِّ

الن�س�ط محلول(
ز المتميِّزين.	  تكلِّفهم بتنفيذ المطلوب من التَّدريب، وتت�بعهم ب��ستمرار، وتعزِّ
اأقراأ واأمالأ الفراغ ب��سم ك�ن المن��سب:	 
ت�ستثمر تذكيرهم ب�لجملة ال�سميَّة وك�ن واأخواته� في ت�أكيد فهمهم لت�أثير ك�ن واأخواته�.	 
تبيِّن لهم اأنَّ المطلوب هو ا�سم ك�ن.	 
تحفزهم لختي�ر الكلمة المن��سبة ل�سي�ق الجملة من الكلم�ت ال�س�بقة على الجمل.	 
ههم اإلى اللتف�ت اإلى �سيغ الكلم�ت من حيث الإفراد والتثنية والجمع ب�أنواعة.	  توجِّ
رهم بعالم�ت اإعراب المثنى والجمع ب�أنواعه.	  تذكِّ
�ً وتح�ورهم فيه�، ثم حله� كت�بّي�ً.	  تكلِّفهم حل الجمل �سفويَّ
ههم، وتطلب منهم تف�سير دللة ك�ن، لتعزيز فهمهم.	  تت�بعهم وتوجِّ

الحل: 1-المعلم�ن. 2- الممر�سون. 3-العم�ل. 4-المعلمت�ن. 5-الممر�س�ت. 6-الم�ء.	 

ت�ستثمر تذكيرهم ب�لجملة ال�سميَّة وك�ن واأخواته� في ت�أكيد فهمهم لت�أثير ك�ن واأخواته�.	 
تبيِّن لهم اأنَّ المطلوب هو خبر ك�ن اأو خبر اإحدى اأخواته�.	 
تحفزهم لختي�ر الكلمة المن��سبة ل�سي�ق الجملة من الكلم�ت ال�س�بقة على الجمل.	 
�ً وتح�ورهم فيه�، ثم حله� كت�بّي�ً مع اإظه�ر التنوين كت�بّي�ً.	  تكلِّفهم حل الجمل �سفويَّ
ههم، وتطلب منهم تف�سير دللة كل اأخت من اأخوات ك�ن، لتعزيز فهمهم.	  تت�بعهم وتوجِّ

الحل: 1-ب�رًدا. 2-ن�ئًم�. 3-القمر بدًرا. 4-المطر. 5-�سعيًد. 	 
 6-نقًي�. 7-ن�سيًط�. 8-الطفلة.	 
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اأَْقَراأُ َواأَْماَلأُ اْلَفراَغ ِب��ْسِم ك�َن اْلُمن��ِسِب 9

اأَْقَراأُ َواأَْماَلأُ اْلَفراَغ ِبَخَبِر ك�َن اْلُمن��ِسِب 10

َنَة َكم� في اْلِمث�ِل اأُْعِرُب اْلَكِلم�ِت اْلُملَوَّ 11

لكي 	  ك�ن،  خبر  يتطلب  التَّدريب  اأّن  مالحظة  مع  ال�س�بق،  التَّدريب  في  الواردة  نف�سه�  الخطوات  تتبع 
يميِّزوا ت�أثير ك�ن على الخبر.

الحل: 1-نقًي�. 2- م�سرورين. 3-مجتهدْين. 4-مجتهدات. 5-مجتهدتْين. 6-مثمرة.	 

الحل: 	 
2- ك�ن الممر�سون ن�سيطين.	  1- ك�ن المعلم�ن غ�ئَبْين. 

4- ك�نت المعلمت�ن غ�ئبَتْين.	  3-  ك�ن العم�ل م�هرين. 
6- ك�ن الم�ء ملوًث�.	  5- ك�نت الممر�س�ت ن�سيط�ت. 

ك�ن 	  وت�أثيرات  ال�سميَّة  الجملة  اإلى  بهم  للو�سول  اإعرابه  في  وتح�ورهم  ّبورة  ال�سَّ على  المث�ل  ن  تدوِّ
واأخواته� فيه�.

تلفت انتب�ههم اإلى اإعراب المثنى والجمع ب�أنواعه.	 
ب في الجمل، ثم كت�بّي�ً.	  �ً وتف�سير عالمتي الرفع والنَّ�سّ تكلِّفهم اإعراب الجمل �سفويَّ

الحل:	 
 2-القمُر: ا�سم ك�ن مرفوع وعالمة رفعة ال�سمة الظ�هرة على اآخره.	 

 بدًرا: خبر ك�ن من�سوب وعالمة ن�سبه تنوين الفتح الظ�هر على اآخره.	 
 3-البنت�ن: ا�سم ك�ن مرفوع وعالمة رفعة الألف لأنه مثنى.	 

 �سعيدتْين: خبر ك�ن من�سوب وعالمة ن�سبه الي�ء لأنه مثنى.	 
 4-الأطف�ُل: ا�سم ك�ن مرفوع وعالمة رفعة ال�سمة الظ�هرة على اآخره.	 

 م�سرورين: خبر ك�ن من�سوب وعالمة ن�سبه الي�ء لأنه جمع مذكر �س�لم.	 
 5-النحالُت: ا�سم ك�ن مرفوع وعالمة رفعة ال�سمة الظ�هرة على اآخره.	 

 ن�سيط�ٍت: خبر ك�ن من�سوب وعالمة ن�سبه الك�سرة لأنه جمع موؤنث �س�لم.	 
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َك ي� َوَطني اأُِحبُّ ْرُس الّثاني الدَّ

اأَْقَراأُ 1

النَّ�ّس، 	  بج�نب  المثبتة  ورة  ال�سّ ل  ت�أمُّ لبة  الطَّ اإلى  المعلِّمة  تطلب 
والتَّعبير عنه� وت�سمية عن��سره�.

تقراأ النَّ�ّس قراءة جهريَّة معبِّرة، ثمَّ تدربهم على قراءة النَّ�ّس قراءة 	 
جهريَّة �سليمة تراعي مخ�رج الحروف و�سبط الكلم�ت.

ح لهم الأفك�ر 	  مه�، وتو�سِّ ز قراءتهم، وتقوِّ لبة، وتعزِّ تت�بع قراءة الطَّ
الجزئيَّة والرئي�سة الواردة في النَّ�ّس، وتح�ورهم فيه�.

تن�ق�سهم في دور الإن�س�ن في المح�فظة على البيئة، والآث�ر ال�سلبية 	 
لالإ�سرار به�.

اأَْقَراأُ اأَْقَراأُ َواأُجيُب َعِن الأَ�ْسِئلَِة1 2

لبة بم� ورد في النَّ�ّس من اأفك�ر.	  تمّهد المعلِّمة بتذكير الطَّ
لبة بمجري�ته.	  لبة ب�لقراءة، لتذكير الطَّ ر�س لعدد من الفقرات وتكلِّف عدداً من الطَّ ئ الدَّ تجزِّ
وؤال وط�لب�ً اآخر لالإج�بة عنه.	  تكلِّف ط�لب�ً بقراءة ال�سُّ
ه الإج�ب�ت بم� يتوافق مع م� ورد في النَّ�ّس.	  توجِّ
تطلب منهم تدوين الإج�بة كت�بّي�ً.	 
ر�س والقيم الواردة فيه.	  تح�ورهم في الإج�ب�ت بم� يتوافق مع اأفك�ر الدَّ
ز المجيدين.	  ههم وت�سّوب الأخط�ء وتعزِّ تت�بعهم ب��ستمرار وتوجِّ
تكلِّفهم قراءة اإج�ب�تهم الَّتي كتبوه�، والتح�ور فيه� من خالل المجموع�ت.	 

ٌةَمع�لٌم �سي�حيٌَّة َمع�لٌم ت�ريخيٌَّةَمع�لٌم َح�س�ريَّ
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ت�ستخدم المعلِّمة بط�ق�ت الكلم�ت وتدربهم على قراءته�، ثم قراءة الجمل.	 

تبيِّن لهم العالقة بين معنى الكلمة والجملة.	 

حيح وعر�سه على بقّية الزمالء.	  لبة في مجموع�ت، وت�سجعهم على الحوار واختي�ر الحل ال�سَّ توزع الطَّ

�ً وكت�بّي�ً ب�سورة فرديَّة، وتت�بعهم ب��ستمرار.	  تكلِّفهم حّل الجمل �سفويَّ

نه� )المح�فظة على النظ�فة والم�س�همة في 	  لبة الجمل بعد حّله�، مع مالحظة القيم الَّتي تت�سمَّ يقراأ الطَّ
حم�ية البيئة والعتزاز ب�لوطن واللتزام ب�لتعليم�ت والقوانين(.

الحل: 1-مل�سق�ت. 2-اأطمح. 3-ي�سمن.. الد�ستور. 	 
 4-الم�س�همة. 5-التنمية. 6-اأعتز..األتزم.	 

لبة ب�لكلم�ت الَّتي تحمل اأكثر من معنى.	  �بق ب�لتعلُّم الالحق من خالل تذكير الطَّ تربط المعلِّمة التعلُّم ال�سَّ
نة.	  تقراأ الجمل وتلفت انتب�ههم اإلى الكلم�ت الملوَّ
نة.	  تبيِّن لهم من خالل مح�ورتهم اأ�سل الفعل الَّذي ا�ستقت منه الكلم�ت الملوَّ
ح لهم اأنَّ اختالف �سكل الكلمة و�سوته� يقت�سي اختالف معن�ه�.	  تو�سِّ
د معنى الكلمة.	  تف�ّسر لهم من خالل حل المث�ل الأول اأنَّ �سي�ق الجملة ومعن�ه� الكّلي هو م� يحدِّ
ت�س�عدهم في التفريق في المعنى بين الجمل الثالث.	 
ههم.	  تحفزهم لحل بقّية الجمل كت�بّي�ً، وتت�بعهم وتوجِّ
ّبورة.	  نه على ال�سَّ تخت�ر اأف�سل راأي وتعليل وتدوِّ
1-  عّبر: ذكر راأيه.  عَبَر: م�سى من ج�نب لآخر.	 
2- رعى: اعتنى وكفل طفال يتيم�. رعى: ح�سر الحتف�ل وقدم ن�س�ط� فيه. رعى الغنم: ا�سطحبه لي�أكل 	 

الع�سب.
3- دوري: مه�مي وم� يجب اأن اأفعله. 	 
 دوري في ركوب الح�فلة: متى علي �سعود الح�فلة.	 

اأَْقَراأُ َواأَْماَلأُ اْلَفراَغ ِب�ْلَكِلَمِة اْلُمن��ِسَبِة 3

ُق في اْلُمْعنى َنَة َواأَُفرِّ اأُلِحُظ اْلَكلم�ِت اْلُملَوَّ 4
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5

7

ت�س�عد المعلِّمة طلبته� في قراءة النَّ�ّس.	 
تبيِّن لهم المف�هيم الَّتي يت�سمنه� النَّ�ّس.	 
تر�سدهم اإلى م� يتطلَّبه الفراغ في التَّدريب.	 
رهم ب�لت�ء المربوطة والمفتوحة وب�له�ء المربوطة وكيفيَّة التفريق بينه�.	  تذكِّ
د عليهم اإظه�ر الحرك�ت في اأثن�ء القراءة. )و�سع �سورة الن�س�ط محلول(	  توؤكِّ
لبة.	  لبة على ملء الفراغ�ت لإ�سراك اأكبر عدد ممكن من الطَّ لبة ب�لقراءة بحيث يتن�وب الطَّ تكلِّف الطَّ
لبة الفراغ�ت المطلوبة في التَّدريب ويقراأونه�.	  يمالأ الطَّ
رفعُت وقلُت اأنَت بعظمِة حم��سًة والمث�برِة وتقّدمِه حم�يِتِه.	 
عرْفُت عّزِه ذّلِه نخدمُه مدر�سِتِه عمِلِه م�سف�ُه موقعِه مكتبِه عملِه.	 
ِع�ْسَت للحّرّيِة.	 

ِر اإِلى اْلُموؤَنَِّث َكم� في اْلِمث�ِل ُل الأَ�ْسم�َء الّت�ِلَيَة ِمْن �سيَغِة اْلُمَذكَّ اأَُحوِّ

ْو َمْفتوَحٍة، اأَْو ِبه�ٍء َمْربوَطٍة اأَْقَراأُ َواأَْماَلأُ اْلَفراَغ ِبت�ٍء َمْربوَطٍة، اأَ

لبة فيه.	  تعر�س المعلِّمة المث�ل: )م�سوؤول- م�سوؤولة( في لوحة الجيوب وتح�ور الطَّ
تكلِّفهم قراءة بقّية الأ�سم�ء، وتلفت نظرهم اإلى �سوت نطق الت�ء المربوطة عند الوقف عليه�.	 
ر ت�سمى ت�ء التَّ�أنيث.	  تبيِّن لهم اأن الت�ء الَّتي لحقت ب�لمذكَّ
رة اإلى موؤنثة.	  تحفزهم على تحول الأ�سم�ء المذكَّ
ح لهم اأن ت�ء التَّ�أنيث المربوطة تت�سل ب�لأ�سم�ء.	  تو�سِّ

الحل: *متطوع: متطوعة. �س�دق: �س�دقة. اأمين: اأمينة. 	 
 *لذيذ: لذيذة. مدير: مديرة. جديد: جديدة. عزيز: عزيزة.	 
ر اإلى �سيغة الموؤنَّث كم� في المث�ل:	  اأحّول الأفع�ل الت�لية من �سيغة المذكَّ
لبة فيه.	  تعر�س المعلِّمة المث�ل: )ج�ء- ج�ءت( في لوحة الجيوب وتح�ور الطَّ
تكلِّفهم قراءة بقّية الأفع�ل، وتلفت نظرهم اإلى �سوت نطق الت�ء المربوطة عند الوقف عليه�.	 
تبيِّن لهم اأن الت�ء الَّتي لحقت ب�لأفع�ل ت�سمى ت�ء التَّ�أنيث.	 
ر اإلى �سيغة الموؤنَّث.	  تحفزهم على تحويل الأفع�ل من �سيغة المذكَّ
ح لهم اأن ت�ء التَّ�أنيث المفتوحة تت�سل ب�لأفع�ل.	  تو�سِّ

*فرح: فرحت. كتب: كتبت. اأخذ: اأخذت. و�سل: و�سلت.   	  الحل: *�س�ل: �س�ألت. �سئل: �سئلت. قراأ: قراأت. 
*�سمع: �سمعت. فرغ: فرغت. وّجه: وّجهت. ح�فظ: ح�فظت.
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ِمْن َعالم�ِت َجرِّ ال�ْسِم:
1. َك�ْسَرٌة ظ�ِهَرٌة اإِذا ك�َن اْلَمْجروُر:

نٍَّث �س�ِلًم�. ْو َجْمَع ُموؤَ ا�ْسًم� ُمْفَرًدا، اأَْو َجْمَع َتْك�سيٍر، اأَ
ِر اإِذا ك�َن اْلَمْجروُر: َرٌة ِللتََّعذُّ 2. َك�ْسَرٌة ُمَقدَّ

ا�ْسًم� َمْق�سوًرا، ِمْثَل: اأَْثَنْيُت َعلى اْلَفتى.
ٍر �س�ِلًم�. 3. اْلي�ُء اإِذا ك�َن اْلَمْجروُر: ُمَثنًّى، اأَْو َجْمَع ُمَذكَّ

اْلَمْجروُر ِبَحْرِف اْلَجرِّ

. ُيَجرُّ ال�ْسُم اإِذا َوَقَع َبْعَد َحْرٍف ِمْن ُحروِف اْلَجرِّ

:ِمْن، اإِلى، َعْن، َعلى، في، اْلب�ء، اْلك�ف، الاّلم. ُحروُف اْلَجرِّ

ر اأََتَذكَّ

نُِّف الأَ�ْسم�َء اْلَمْجروَرَة الّت�ِلَيَة في اْلَجْدَوِل َوْفَق َعالَمِة اْلَجرِّ اأَْقَراأُ َواأُ�سَ 8

ر  اأتذكَّ
المجرور بحرف الجر	 

تعر�س المعلِّمة حروف الجر على لوحة 	 
وتدعوهم  به�،  لبة  الطَّ وتذكر  الجيوب، 

لقراءته�.

والأ�سم�ء 	  الجر  حروف  في  تح�ورهم 
ح لهم عالمة جّره. المجرورة وتو�سِّ

ك�ن 	  اإذا  ال�سم  جّر  عالم�ت  لهم  ح  تو�سِّ
موؤنث  جمع  اأو  تك�سير،  جمع  اأو  مفرداً 

وجمع  والمثنى  الك�سرة(،  ظهور  لتعذر  مقدرة  )ك�سرة  المق�سور  ال�سم  جر  وعالمة  )ب�لك�سرة(،  �س�لم�ً 
ر ال�س�لم )ب�لي�ء(. المذكَّ

قراءة 	  المعلِّمة  تكلِّف 
والتراكيب  الكلم�ت 

ب�لحرك�ت.
اإليهم تمييز حروف 	  تطلب 

الجر في التَّدريب وذكره�. 
ت�سنيف 	  على  تحفزهم 

حيث  من  المجرور  ال�سم 
الإفراد والتثنية والجمع.

جر 	  عالمة  تمييز  تكلِّفهم 
الأ�سم�ء المجرورة، وكت�بته� في مك�نه� المن��سب من الجدول.

ههم لتعليل اإج�ب�تهم، وتح�ورهم فيه�.	  توجِّ

ر َرة ِللتََّعذُّ َك�ْسَرة ُمَقدَّ

ا�ْسٌم َمْق�سور

َك�ْسَرة ظ�ِهَرة
ُمَثّنىا�ْسم ُمْفَرد َجْمع

َتْك�سير
َجْمع

ر �س�ِلم ُمَذكَّ
َجْمع

ُموؤَنَّث �س�ِلم

اْلي�ء

للبيت

للوطن

الحدائِق  

الم�س�نِع

الط�لب�ت    

الفرا�س�ت

ك�لندى    

ب�لغنى

ق�سمين    

الالعبتين

للم�سوؤولين    

المواطنين
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ههم نحو النطق 	  ل حروف الجر وت�س�عدهم في قراءة الجمل، وتوجِّ لبة وقت�ً ك�في�ً لت�أمُّ تتيح المعلِّمة للطَّ
حيح له�. ال�سَّ

تبيِّن لهم العالقة بين حرف الجر و�سي�ق الجملة.	 
لبة اإلى مجموع�ت وتحفزهم على الحل.	  تق�سم الطَّ
حيح وعر�سه على بقّية الزمالء.	  تهيئ لهم الوقت المن��سب للحوار واختي�ر الحل ال�سَّ
�ً وكت�بّي�ً ب�سورة فرديَّة، وتت�بعهم ب��ستمرار.	  تكلِّفهم حّل بقّية الجمل �سفويَّ
نه�.	  لبة بعده�، مع مالحظة القيم الَّتي تت�سمَّ تقراأ الجمل بعد حّله� ويقراأ الطَّ

الحل: 1-على. 2-عن. 3- ِلـ . 4-اإلى. 5-في. 6- ِبـ . 7- َكـ . 8-في.. من.. على.	 

لبة للتدريب ب�أن تطلب منهم ذكر كيفيَّة المح�فظة على �سالمتهم وبيئتهم.	  تهّيئ المعلِّمة الطَّ
زه� بم� ي�س�عدهم على ترتيب الجمل.	  ه الإج�ب�ت وتعزِّ توجِّ
 	.ً� لبة لترتيبه� �سفويَّ تطلب اإليهم قراءة الجملة غير مرتبة، وتدير نق��س�ً حول معن�ه� وتحفز الطَّ
هه� نحو الإج�بة المن��سبة.	  لبة وتوجِّ ت�ستقبل اإج�ب�ت الطَّ
بين 	  الفرق  ومالحظة  وقراءته�،  �س،  المخ�سَّ المك�ن  في  مرتبة  التَّدريب  كلم�ت  تدوين  اإليهم  تطلب 

الح�لَّتين.
لبة الجمل مرتبة فردي�ً.	  يقراأ الطَّ
نه� الجمل.	  د المعلِّمة على القيم الإيج�بّية الَّتي تت�سمَّ توؤكِّ

الحل: 1-وجبة الفطور �سرورية ل�سحة الفرد، وقدرته على التركيز.	 
 2-زاد اهتم�م الإن�س�ن بمي�ه ال�سرب، وحم�يته� من التلوث.	 
مالحظة: يمكن ا�ستثم�ر جمل الن�س�ط في التدريب على الإمالء المنظور والختب�ري.	 

اأَْقَراأُ َواأَْماَلأُ اْلَفراَغ ِبَحْرِف اْلَجرِّ اْلُمن��ِسِب 9

َن ُجَماًل اأُعيُد َتْرتيَب اْلَكِلم�ِت ِلأَُكوِّ 10
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من 	  يت�ألف  واأنه  الجملة،  من  موقعه�  بح�سب  كلم�ت  ب�إعراب  يتعلق  التَّدريب  اأن  لبة  للطَّ المعلِّمة  ح  تو�سِّ
مجموعة من الخي�رات الم�س�عدة، ومن الجمل.

ح للطلبة معن�ه�، وتلفت نظرهم للحركة الَّتي تنتهي به� الكلمة .	  تقراأ المعلِّمة الجملة وتو�سِّ

ههم للتمييز بين المبتداأ والف�عل في ح�ل مجيء ال�سم مرفوع�ً.	  توجِّ

نة، والمف��سلة بين الخي�رات.	  تحفزهم لمط�بقة الخي�رات على واقع الكلمة الملوَّ

حيح.	  توؤّكد عليهم لفظ خي�ر الإعراب عند و�سع الدائرة على الخي�ر ال�سَّ

ت�ستثمر التَّدريب لتذكيرهم ب�لف�عل والمفعول به وال�سم المجرور، وعالم�ت اإعراب كل منه�.	 

الحل: 1-ا�سم مجرور. 2-ا�سم مجرور ب�لي�ء لأنه مثنى. 3-ا�سم مجرور 4-م�س�ف اإليه.	 
 5-ف�عل مرفوع ب�لألف لأنه مثنى. 6-مفعول به من�سوب ب�لي�ء لأنه جمع مذكر �س�لم.	 

َنَة، َواأَ�َسُع  َحْوَل َرْمِز الإِْعراِب اْلُمن��ِسِباأُلِحُظ اْلَكِلم�ِت اْلُملَوَّ 11
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لبة على قراءة الجمل قراءة �سحيحة.	  تحفز المعلِّمة الطَّ

رهم ب�لجملة الفعليَّة واأرك�نه�.	  ن�ت كل جملة، وتذكِّ تح�ورهم في مكوِّ

ر ال�س�لم والمثنى ون�سب جمع الموؤنَّث ال�س�لم.	  ت�سترجع معهم عالم�ت رفع جمع المذكَّ

لبة في مجموع�ت فتخ�س�س لكل مجموعة جملة تتيح له� وقت�ً ك�في�ً للحوار في اإعرابه�.	  توزع الطَّ

تعر�س المجموع�ت نت�ئج عمله�، وت�سوب المعلِّمة حلولهم.	 

�س وقراءته.	  تكلِّفهم تدوين اإعراب الجمل في المك�ن المخ�سَّ

الحل:	 
 1-قطَف: فعل م��س مبني على الفتح الظ�هر على اآخره.	 

 الفالحون: ف�عل مرفوع وعالمة رفعه الواو لأنه جمع مذكر �س�لم.	 

 الثم�َر: مفعول به من�سوب وعالمة ن�سبه الفتحة الظ�هرة على اآخره.	 

 2-ع�َد: فعل م��س مبني على الفتح الظ�هر على اآخره.	 

 الأطف�ُل: ف�عل مرفوع وعالمة رفعه ال�سمة الظ�هرة على اآخره.	 

 م�سرورين: مفعول به من�سوب وعالمة ن�سبه الي�ء لأنه جمع مذكر �س�لم.	 

 3-�س�ألُت: فعل م��س مبني على ال�سكون لت�س�له ب�لت�ء، والت�ء �سمير مت�سل مبني في محل رفع ف�عل. 	 

 المعلم�ت: مفعول به من�سوب وعالمة ن�سبه الك�سرة لأنه جمع موؤنث �س�لم.	 

 عن: حرف جر.	 

 الرحلِة: ا�سم مجرور وعالمة جره الك�سرة الظ�هرة على اآخره.	 

فعل م��س ن�ق�س.	 

 الط�لب�ن: ا�سم ك�ن مرفوع وعالمة رفعه الألف لأنه مثنى.	 

غ�ئبْين: خبر ك�ن من�سوب وعالمة ن�سبه الي�ء لأنه مثنى.	 

 5-ينهمُر: فعل م�س�رع مرفوع وعالمة رفعه ال�سمة الظ�هرة على اآخره.	 

 المطُر: ف�عل مرفوع وعالمة رفعه ال�سمة الظ�هرة على اآخره.	 

 في: حرف جر.	 

 ف�سِل: ا�سم مجرور عالمة جره الك�سرة الظ�هرة على اآخره وهو م�س�ف.	 

ال�ست�ِء: م�س�ف اإليه مجرور وعالمة جره الك�سرة الظ�هرة على اآخره. 	 

اأُْعِرُب اْلُجَمَل الّت�ِلَيَة 12
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ْقَعِة ليَمِة ِبَخطِّ الرُّ ُب َعلى اْلِكت�َبِة ال�سَّ اأََتَدرَّ 13

ْقَعِة ليَمِة ِبَخطِّ الرُّ ُب َعلى اْلِكت�َبِة ال�سَّ اأََتَدرَّ 14

رهم المعلِّمة اأن خط الرقعة هو اأحد اأنواع الخط العربي الَّذي يكثر تداوله وا�ستخدامه،واأنه ُي�ستخدم 	  تذكِّ
في الحي�ة اليومية ب�سكل كبير، ول يحت�ج اإلى الزخرفة ول الت�سكيل.

تعر�س عليهم نم�ذج من خط الرقعة، لتعزيز فهمهم لخط الرقعة.	 
تدرب الطلبة على قراءة الجملة المكتوبة ، وتن�ق�سهم في معن�ه�.	 
لبة لمح�ك�ة النموذج.	  تحفز الطَّ

15

للحوار 	  للعمل في مجموع�ت  توزعهم  والتفكير فيه�، ثم  الجمل  ل  لت�أمُّ ك�في�ً  لبة وقت�ً  للطَّ المعلِّمة  تتيح 
وتب�دل الآراء. 

ت�س�ألهم عّم� تتحدث عنه الجمل.	 

د القيم الإيج�بّية الَّتي تر�سد اإليه� دللت الجمل.	  توؤكِّ

ع م� الَّذي يحدث.	  لبة على توقُّ تطرح الأفك�ر تب�ع�ً وتحفز الطَّ

لبة للربط بين ال�سبب والنتيجة في اإج�ب�تهم.	  ه الطَّ توجِّ

تحفزهم نحو مزيد من التوقع�ت لتعزيز مه�رة المح�دثة.	 

تكلِّفهم تدوين توّقع�تهم كت�بّي�ً وت�سجعهم على قراءته�، وتت�بعهم ب��ستمرار.	 

م�ذا َيْحُدُث َلْو

16

ع في الإج�بة.	  لبة وتطلب اإليهم عدم الت�سرُّ تقراأ المعلِّمة ال�سوؤالين على الطَّ
تتيح لهم وقت�ً من��سب�ً للتفكير الحّر.	 
لبة اإج�ب�ت متعددة، وهن� تكيِّف المعلِّمة الإج�ب�ت لتكون مخت�سرة وعميقة ومعّبرة.	  من المتوقع اأن يقّدم الطَّ
تترك لهم حرية الكت�بة عن اأفك�رهم واآرائهم، وتت�بعهم لتوجيههم نحو التفكير ال�سليم.	 
لبة الإج�ب�ت الَّتي دونوه� ويتح�ورون فيه� فيم� بينهم.	  يقراأ الطَّ

ُر اأَُفكِّ
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اِدَسُة اْلَوْحَدُة السَّ

ع�َلمي اْلوا�ِسُع

الأهداف الع�مة:	 
ي�ستمع اإلى ق�سة »يم يم في مدينة الب�سكويت« ويجيب عن الأ�سئلة.	 
ث ويعبِّر عن لوح�ت عن ب�ئع الزهور.	  يتحدَّ
يتحلى ب�ل�سبر ويح�سن الع�مل مع الآخرين.	 
يقراأ ن�ّس التوازن العظيم ويجيب عن اأ�سئلة ال�ستيع�ب.	 
يقراأ ن�س »تجربة علمية«ويجيب عن اأ�سئلة ال�ستيع�ب.	 
يقبل على البحث والتزود ب�لمعرفة.	 
يحفظ ال�سعر » القمر ال�س�طع«	 
يمالأ الفراغ ب�لكلمة المن��سبة معتمداً على المعنى.	 
يبحث في النَّ�ّس عن اأ�سداد مفردات معينة.	 
ي�سل العب�رات بم� ين��سبه� معتمداً على المعنى.	 
يركب جماًل معتمداً على المعنى.	 
يمالأ الفراغ ب��سم اإنَّ المن��سب.	 
يمالأ الفراغ بخبر اإنَّ المن��سب.	 
يدخل اإنَّ اأو اإحدى اأخواته� على الجملة ال�سميَّة.	 
به في الجملة.	  يبحث عن الخط�أ وي�سوِّ
يعيد ترتيب الجمل ليكون فقرة.	 
يعبِّر عن رحلة يقوم به� مع اأ�سرته. 	 
ف اإنَّ واأخواته�.	  يتعرَّ
يميِّز ا�سم اإنَّ وخبره� واإعرابهم�.	 
 	. يتبيِّن عالم�ت ن�سب ا�سم اإنَّ
 	. يتبيِّن عالم�ت رفع خبر اإنَّ
ر والموؤنَّث.	  يتبيِّن العددين 1، 2، واأحك�مهم� مع المذكَّ
يتبيِّن الأعداد 11 - 19 واأحك�مه�.	 
يتبيِّن العقود 20 - 90 واأحك�مه�. 	 
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يم يم في مدينة الب�صكويت«
اآلية التنفيذ

ة الَّتي �سي�ستمعون له�، لحفزهم على النتب�ه وتمييز 	  لبة ب�إعط�ئهم فكرة ع�مة عن الق�سَّ تهيئ المعلِّمة الطَّ
الأ�سوات والألف�ظ والّتراكيب.

رهم ب�سرورة النتب�ه، والتركيز على م� ي�سمعونه، والتزام الهدوء واآداب ال�ستم�ع. 	  تذكِّ
ة ب�سوت وا�سح وم�سموع ومعّبر عن المع�ني.	  تقراأ لهم الق�سَّ
لبة.	  ة ب�لخبرات ال�ّس�بقة للطَّ تربط اأحداث الق�سَّ
تعقد مق�رنة بين الفيل ال�سغير والطيور لإظه�ر اأوجه ال�سبه والختالف.	 
على 	  لحفزهم  لهم،  وتقراأه�  ّبورة،  ال�سَّ على  نه�  وتدوِّ ة  الق�سَّ في  ئي�سّية  والرَّ الجزئيَّة  الأفك�ر  لهم  تلّخ�س 

التَّف�عل مع الم�دة المقروءة.
ة، وتطلب 	  تتيح لهم وقت�ً ك�في�ً من��سب�ً لطرح اأ�سئلتهم، وا�ستف�س�راتهم عن مع�ني الكلم�ت ال�سعبة في الق�سَّ

منهم توظيف بع�س المفردات في جمل من اإن�س�ئهم.
ة.	  تتيح لهم المج�ل للتعبير عن راأيهم في الق�سَّ
ة )م�س�عدة الآخرين، والبتع�د عن المخ�طر(.	  د القيم الإيج�بّية الواردة في الق�سَّ توؤكِّ

»َيْم َيْم« في َمديَنِة اْلَب�ْسَكويت
ِدَق�وؤُُه ِب��سِم »َيْم َيْم«، لأنًُّه ك�َن ُيِحُب اْلَب�ْسَكويِت 	  غيٌر ين�ديِه اأَ�سْ راَء َجميلٍة، ك�َن َيعي�ُس فيٌل �سَ 1 – في غ�َبٍة َخ�سْ

اْلُمَحّلى َكثيراً، َو َيقوُل: »َيْم َيْم... َكْم اأُِحُبّ اْلَب�ْسَكويِت!.. َيْم َيْم«.
ُثه� 	  َوُيَحِدّ لَِة،  اْلُمَف�سَّ �َسَجَرِتهم�  َتْحَت  »َزريفة«  الْزراَفة  ديَقِتِه  �سَ َمَع  َيْجِل�ُس  َيْم«  »َيْم  ك�ن  �ِم،  الأََيّ ِد  اأََحّ َوفي 

ِه ال�ّسديِد لْلَب�ْسَكويِت،َوَيقوُل: َيْم َيْم، ل يوَجُد اْلَكثيُر ِمَن اْلَب�ْسَكويِت في اْلغ�َبِة ي� َزريفة. م�ذا  َكع�َدِتِه َعْن ُحِبّ
َل َعلى اْلَكثيِر ِمَن اْلَب�ْسَكويِت؟ َيْم َيْم. اأَفعل لأْح�سُ

، َف�أَْخَبَرْتُه اأََنّ في اْلَمديَنِة، َحْيُث 	  ِديَقَه� َكْي َيْح�َسَل َعلى اْلَب�ْسَكويِت الَّذي ُيِحبُّ 2 – اأََراَدْت َزريفة اأَْن ُت�َس�ِعَد �سَ
ه�ِب، َحَتّى  َرتُه ِمْن َخَطِر الذَّ َيعي�ُس الإْن�س�ُن، اْلَعديَد ِمْن َم�س�ِنع اْلَب�ْسَكويِت، َويبيعوَنُه في اْلَمت�ِجِر، لِكَنّه� َحذَّ

عوَنُه في َقَف�ٍس. ل َيْقِب�سوَن َعلَْيِه َوَي�سَ
3 – �َسَعَر »َيْم َيْم« ِب�َسع�َدٍة َكبيَرٍة، َوق�َل: َيْم َيْم.. َب�ْسَكويت، اْلَكثيُر ِمَن اْلَب�ْسَكويت، َب�ْسَكويت في ُكِلّ َمك�ٍن، َيْم 	 

َيْم.
ديَقِتِه َزريَفَة َحْوَل َخَطِر 	  ْن َيْهَتَمّ ِلَتْحذيِر �سَ اأََخَذ »َيْم َيْم« َيَتَخيَُّل َنْف�َسُه ُمح�ط�ً ِب�ْلَكثيِر ِمَن اْلَب�ْسَكويِت، دوَن اأَ

ُه ُيِحُبّ اْلَب�ْسَكويِت. ه�ِب اإلى اْلَمديَنِة، لأََنّ الذَّ
ه�ِب اإِلى اْلَمديَنِة َكْي َي�أُْكَل م� �س�َء 	  ًف� ِللذَّ ب�َح اْلَيْوِم الَتّ�لي، َفَقْد ك�َن ُمَتلَِهّ 4 – َلْم َي�ْسَتِطْع »َيْم َيْم« اْنِتظ�َر �سَ

ِمَن اْلَب�ْسَكويِت، َفم� ك�َن ِمْنُه اإِّل اأَْن َحَمل اأَْمِتَعَتُه َوَخَرَج َلْياًل ُمَتِّجًه� اإِلى اْلَمديَنِة، ُمَتج�ِهاًل َجميَع اْلَمخ�ِطِر. 
ُل َعلى اْلَكثيِر ِمْن اْلَب�ْسَكويِت. ُه �َسَيْح�سُ َوَي�ْسُعُر ِب�ْلَفَرِح لأَنّ

لى َمديَنِة الإِْن�س�ِن، َحْيُث اْلَكثيُر ِمَن اْلَب�ْسَكويِت. َوَبْعَد 	  ريِق اإِ ِف اْلَطّ 5 – ِعْنَد اْلَفْجِر، َقَطَع »َيْم َيْم« اأَْكَثَر ِمْن ِن�سْ
ْوًت� َخفيًف� ُين�ديِه: �س�ِعْدني اأْرجوك، �س�ِعْدني... ! َقليٍل �َسِمَع �سَ

يوِر.	  َيَدٍة ِل�َسْيِد الطُّ ى َحم�َمًة َبْي�س�َء َوَقَعْت في َم�سْ ريِق، َفَراأَ َنَظَر »َيْم َيْم« اإلى ج�ِنِب الَطّ
َر اْلَحم�َمَة اْلَبْي�س�َء الّتي �َسَكَرْتُه لإِْنق�ِذه�، 	  َيَدَة بُخْرطوِمِه اْلَقِويِّ ِبُكِلّ �ُسهوَلٍة، َوَحَرّ 6 – َك�َسَر »َيْم َيْم« اْلِم�سْ
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ة من اأفك�ر و�سخ�سي�ت واأحداث وت�ستثمره� في حّل جمل التَّدريب.	  رهم المعلِّمة بم� ورد في الق�سَّ تذكِّ
حيحة.	  لبة في اختي�ر الإج�بة ال�سَّ تقراأ الجملة الأولى من ال�سوؤال وت�س�عد الطَّ

َنّ اْلَعديَد  ِدق�ِئه� اْلُطيوُر، لأَ �سْ ديِقه� اْلَجديِد اْلِعْمالِق، َطلَبْت ِمْنُه ُم�َس�َعَدَته� ِلَتْحريِر اأَ َوِعْندم� َراأَْت َحْجَم �سَ
يوِر. َر َجميَع الطُّ ِمْنه� َوَقَع في َم�س�ِئِد اِلإْن�س�ِن، َفلَْم َيَتواَن »َيْم َيْم« َعْن ُم�س�َعَدِته� َوَحَرّ

ريَق اإِلى َمديَنِة الإِْن�س�ِن، اْلَمديَنُة اْلَكبيَرُة َحْيُث 	  ِدق�ُء، َهل َتْعِرفوَن الطَّ ه� الأَ�سْ يوَر: اأَيُّ َل »َيْم َيْم« الطُّ 7 –�َس�أَ
يوَجُد اْلَكثيُر ِمَن اْلَب�ْسَكويِت... َيْم َيْم؟

ريِق اّلذي َيُمُرّ ِمْن َو�َسِط اْلغ�َبِة، َولِكَنّه� َحّذَرْتُه 	  َنّ اْلَمدينَة َتَقُع في اآَِخِر الَطّ ديَقه� اْلَجديَد اأَ يوُر �سَ اأَْخَبَرِت الُطّ
ُعه� في اأَْقف��ٍس. ط�ُد اْلَحَيوان�ِت َوَي�سَ ا َعلى اْلَحَيوان�ِت، َوذِلَك لأََنّ الإِْن�س�َن َي�سْ ِمْن اأََنّ هِذِه اْلَمديَنَة َخطيَرٌة ِجدًّ

ه�ِب اإلى اْلَمديَنِة، َوَم�سى، َوُهَو َيقوُل: َيْم َيْم.. اأن� 	  يوِر َلُه ِمْن ُخطوَرِة الذَّ ِغ »َيْم َيْم« اإلى َتْحذيِر الُطّ  َلْم ُي�سْ
ق�ِدٌم ي� َمدينُة اْلَب�ْسَكويِت... َيْم َيْم.. اأَن� ق�ِدٌم لآُكَل اْلَب�ْسَكويِت... َيْم َيْم.

َدِة، 	  اْلُمَعَبّ َوال�ّسواِرِع  اْلَكبيَرِة،  اْلِبن�ي�ِت  لى  اإِ َيْنُظُر  َوُهَو  ُدِه�َس  اأخيًرا،  اْلَمديَنِة  اإلى  َيْم«  »َيْم  َل  َو�سَ ِعْنَدم�   –8
ْجِل اْلُح�سوِل َعلى اْلَب�ْسَكويِت، َولِكْن،  اإلى اْلَمْتَجِر ِمْن اأَ ًف� لْلُو�سول ِ �ِرَع ُمَتلَِهّ اَقِة، ُثَمّ َقَطَع اْل�َسّ َوالأْلواِن اْلَبرَّ

غيُر... ! ُعُه هذاَ اْلفيُل ال�سّ َحَدَث م� َلْم َيُكْن َيَتَوَقّ
�، َفِعْنَدم� َراأى الَنّ��ُس فياًل في 	  9– َلْم َيْتَنِبْه »َيْم َيْم« اإِلى اأََنّ ُوجوَدُه في َو�َسِط اْلَمديَنِة َلْم َيُكْن �َسيًئ� َطبيعيًّ

َحديَقِة  ُعَم�ِل  �َرُة  �َسَيّ لَْت  َو�سَ َو�َسْرع�َن م�  اْلُمروِر.  َحَرُكُة  لَْت  َوَتَعَطّ راُخُهْم،  َوَعال �سُ ب�ْلَخْوِف  �َسَعروا  ال�ّس�ِرِع 
اْلَحَيوان�ِت، َحْيُث َقّيدوا »َيْم َيْم« َواأََخذوه اإَِلْيه�.

ُب َلُه اْلَكثيَر ِمَن اْلَب�ْسَكويِت، َكم� َرمى الأَْطف�ُل 	  غيَر في َقَف�ٍس َكبيٍر، َوَرمى اْلُمَدِرّ 10 – َو�َسَع اْلُعّم�ُل اْلفيَل ال�َسّ
ْبَهَجُه،  اأَ اّلذي  الأَْمَر  َيْم«،  »َيْم  لْلفيِل  اْلَب�ْسَكويِت  َبْع�َس  اْلَحَيوان�ِت  َيزورون َحديقَة  اّلذين ك�نوا  َوالأَ�ْسخ��ُس 
ُكُل اْلَب�ْسَكويَت  َف�أََخَذ َي�أُْكُل ِب�َسراَهٍة َويقوُل: َيْم َيْم.. َب�ْسَكويت.. َيْم َيْم.. اْلَكثيُر ِمَن اْلَب�ْسَكويت.. َيْم َيْم،َوَظلَّ َي�أْ

ع�َدِة. َوُهَو َي�ْسُعُر ِب�ل�سَّ
ْغَبِة في اْلُخروِج ِمْن هذا 	  11– َمَع ُمروِر اْلَوْقِت، �َسَعَر »َيْم َيْم« ب�ْلَملَِل ِمْن اأَْكِل اْلَب�ْسَكويِت َيْوِميًّ�، َكم� �َسَعَر ِب�لرَّ

ِدق�ِئِه في اْلغ�َبِة. ه�ِب ِلُروؤَْيِة اأَ�سْ اْلَقَف�ِس اْلَكبيِر، َوالذَّ
ح�َوَل »َيْم َيْم« َك�ْسَر ب�َب اْلَقَف�ِس ِمْن دوِن َجْدوى، َفَقْد ك�َن ُمْحَكَم الإْغالِق َوِمَن اْلُم�ْسَتحيِل َك�ْسرِه.	 
م�ء، 	  َيَدِة ُتَحِلُّق في ال�َسّ ْنَقَذه� ِمَن اْلَم�سْ يوُر الّتي اأَ ُرُخ، ك�َنْت الُطّ َخَذ َيْبكي َوَي�سْ 12– َجلَ�َس »َيْم َيْم« َحزيًن�، َواأَ

َيِة م� اأَ�س�َبُه، َوُمح�َوَلِة َرّد اْلَجميِل َلُه. ْوَت ُبك�ِئِه، َوَذَهَبْت ُم�ْسِرَعًة َنْحَوُه ِلُروؤْ �َسِمَعْت �سَ
ه� 	  ُه َوَقَع في اأَ�ْسِر الإْن�س�ِن، َفق�َلْت َلُه: ل َتْبِك اأَيُّ يوُر اإِلى اْلَقَف�ِس، َراأَْت »َيْم َيْم« َيْبكي َحزيًن� لأََنّ لَِت الطُّ 13– َو�سَ

يوِر ُهن� َقد اأََتْت ِلُم�س�َعدِتَك، َو�َسنْفَعُل اْلُم�ْسَتحيَل ِلإْخراِجَك ِمْن هذا اْلَقَف�ِس. غيُر، اإَِنّ َجميَع الطُّ اْلفيُل ال�سّ
َخَذِت اْلَمف�ِتيَح، ُثَمّ َذَهَبْت ُم�ْسِرعًة اإِلى َقَف�ِس »َيْم َيْم« ،َفَفَتَحْتُه َواأَْخَرَجْتُه 	  ِب َواأَ يوُر اإِلى ُغْرَفِة اْلُمَدِرّ َذَهَبِت الُطّ

ِمْنُه، َوَهرَب اْلَجميع ُِب�ُسْرَعٍة ِمْن َحديَقِة اْلَحَيوان�ِت.

اأَْقَراأُ حيَحةِاأَْقَراأُ َواأَ�َسُع 1 َحْوَل َرْمزِ اْلإِج�َبةِ ال�سَّ 1

اأَ�ْسَتِمُع َواأُجيُب َعِن الأَ�ْسِئلَِة:
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2

اأَْقَراأُ َواأُجيُب َعِن الأَ�ْسِئلَِة 3

اأَْقَراأُ َواأُجيُب   ِبَنَعٍم   اأَْو    ل

حيحة.	  لبة حّل بقّية الجمل، بحيث يقراأ ط�لب ال�سوؤال، وط�لٌب اآخر يخت�ر الإج�بة ال�سَّ تكلِّف الطَّ
حيحة وتطلب تف�سيراً منهم لختي�ره�.	  تن�ق�سهم في الإج�بة ال�سَّ
لبة.	  حيحة، وُت�سرك اأكبر عدد ممكن من الطَّ تكلِّفهم ب�لحلِّ الكت�بي، وقراءة الإج�بة ال�سَّ
لبة في الحوار حول الإج�ب�ت من خالل العمل في مجموع�ت.	  تتيح للطَّ

الحل: 1-جميع م� ذكر. 2-الغ�بة. 3-يحب الب�سكويت. 4-داخل م�سيدة.	 
 5-حديقة الحيوان�ت. 6-جميع م� ذكر.	 

ل الجمل وقراءته� قراءة �س�متة.	  لبة وقت�ً ك�في�ً لت�أمُّ تمنح المعلِّمة الطَّ
لبة بعده� فردّي�ً.	  تقراأ المعلِّمة الجمل ويقراأ الطَّ
ة.	  تحفزهم ل�سترج�ع بع�س اأحداث الق�سَّ
تكلِّف ط�لب�ً بقراءة الجملة ومن ط�لب اآخر اختي�ر الإج�بة المن��سبة.	 
تف�سير 	  منهم  وتطلب  حيحة،  ال�سَّ الختي�رات  على  وتعّلق  فيه�  وتح�ورهم  هه�  وتوجِّ الإج�ب�ت  ت�سّحح 

اإج�ب�تهم.
�س.	  تتيح لهم حّل التَّدريب كت�بّي�ً في المك�ن المخ�سَّ
ز المجيدين وت�سّوب الأخط�ء.	  تت�بعهم ب��ستمرار وتعزِّ

الحل: 1-نعم. 2-ل. 3-نعم. 4-نعم. 5-نعم. 6-نعم.	 

لبة المطلوب من التَّدريب.	  ح المعلِّمة للطَّ تو�سِّ
لبة وتطلب اإليهم النتب�ه لالإج�بة من خالل القراءة.	  ة على الطَّ تعيد المعلِّمة �سرد الق�سَّ
تعيد طرح الأ�سئلة تب�ع�ً.	 
تترك لهم حرية التَّعبير عن اأفك�رهم وم�س�عرهم في الإج�بة عن ال�سوؤال ال�س�د�س.	 
حيحة.	  هه� نحو الإج�بة ال�سَّ لبة وتوجِّ تتلقى اإج�ب�ت الطَّ
دة، مع اإ�سراك 	  �س للكت�بة، ثم قراءة م� كتبوه مرات متعدِّ تطلب اإليهم تدوين الإج�ب�ت في المك�ن المخ�سَّ

لبة. اأكبر عدد ممكن من الطَّ
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هوِر ب�ِئُع الزُّ

ُث اأُلِحُظ َواأََتَحدَّ 4

ل اللوح�ت الأربع.	  لبة لت�أمُّ تتيح المعلِّمة وقت�ً ك�في�ً للطَّ
لبة وت�س�ألهم عّم� ي�س�هدونه في كل لوحة، وتن�ق�سهم فيه�.	  تعر�س اللوح�ت واحدة بعد اأخرى على الطَّ
لبة.	  ه اأ�سئلة عليه�، ويجيب الطَّ رهم بعن��سر كل لوحة وتوجِّ تذكِّ
ث كلُّ مجموعة عن لوحة من اللوح�ت الأربع ب��ستخدام مفردات عن��سر 	  لبة اإلى مجموع�ت، لتتحدَّ توزع الطَّ

اللوحة.
ة من النَّ�ّس. 	  لبة ا�ستنت�ج الفكرة الع�مَّ تطلب من الطَّ
تتيح لهم فر�سة التَّعبير عّم� اأعجبهم في الحك�ية.	 
لبة على النقد واإبداء الراأي من خالل الإدلء بملحوظ�تهم.	  تحر�س على ت�سجيع الطَّ

َزْيٌد ِطْفٌل في اْلح�ِدَية َع�َسر ِمْن ُعُمِرِه، َيبيُع 
في  هيَن  ِلْلُمَتَنزِّ اْلَجميلَِة  هوِر  الزُّ اأَْطواَق 
اْلُمْح�ِسنيَن  اأََحُد  لَحَظ  ِة.  اْلع�مَّ اْلَحديَقِة 
ِبَذك�ِئِه،  ْعِجَب  َواأُ َمَعُه،  َوَتح�َوَر  َزْيٍد،  َن�س�َط 
َف  َر اأَْن َيْتَبَعُه، َوَيَتَعرَّ َف��ْسَترى م� َمَعُه، َوَقرَّ

اإِلى ُظروِفِه اْلَحي�ِتيَِّة.

َمْتَجًرا  َيْدُخُل  َوَراآُه  َزْيًدا،  اْلُمْح�ِسُن  َتِبَع 
�س�ِحَبَة  َحيَّ�  ُثمَّ  ِة،  بيِعيَّ الطَّ هوِر  الزُّ ِلَبْيِع 
َواأََخَذ ِمْنه� َمْجموَعًة ِمَن الأَْزه�ِر  اْلَمْتَجِر، 
َبْيِتِه.  اإِلى  َوع�َد  التَّْن�سيِق،  َبْعَد  اْلُمَت�س�ِقَطِة 
اْلَبْيِت،  �ُسْرَفِة  في  اْنِتظ�ِرِه  في  ُه  اأُمُّ ك�َنْت 
َلْيه�  اإِ اأَ�ْسَرَع  ٍك.  ُمَتَحرِّ ُكْر�ِسيٍّ  َعلى  َوَتْجِل�ُس 

َره� َمَعُه. ُم َله� �َسطيَرة اأَْح�سَ ُيَقبِّلَه�، َوُيَقدِّ
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ديِد  ال�سَّ َواْلَعْطِف  ِب�لأَ�سى  اْلُمْح�ِسُن  �َسَعَر 
َعلى هِذِه الأُ�ْسَرِة، َوِب�لإِْعج�ِب ِبَن�س�ِط َزْيٍد 
َر  ِة َوراَحِة واِلَدِتِه. َوَقرَّ حَّ ِه َعلى �سِ َوِحْر�سِ
ِبَمْرَكٍز  الأُمَّ  َوُيْلِحَق  اْلُم�س�َعَدَة،  َم  ُيَقدِّ اأَْن 
ِ�ِت  اْلَجْمِعيَّ اإِْحدى  َعلَْيِه  ُت�ْسِرُف  يٍّ  حِّ �سِ
ِة، َوُيْلِحَق َزْيًدا ِب�ْلَمْدَر�َسِة َوُي�ْسِرَف  اْلَخْيِريَّ

َعلى َتْعليِمِه.

َبَح َطبيًب�  َق َزْيٌد، َواأَ�سْ نين، َوَتَفوَّ ِت ال�سِّ ََم�سِ
َيْمِلُك ِعي�َدًة ِطبِّيًَّة في َمك�ِن �َسَكِنِه اْلَقديم. 
َيْن�َس  َوَلْم  اْلَمْر�سى.  َوُيع�ِلُج  ِه،  ِب�أُمِّ َيْعَتني 
في  �س�َعَدْتُه  الَّتي  هوِر  الزُّ َمْتَجِر  �س�ِحَبَة 
َواْعَتَبَرُه  ِلْلُمْح�ِسِن  ُمْمَتنًّ�  َوَظلَّ  ُطفوَلِتِه، 

ُه داِئًم�. َكواِلِدِه َيِبرُّ
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التَّواُزُن اْلَعظيُم ُل ْرُس اأَلوَّ ْالدَّ

اأَْقَراأُ اأَْقَراأ1ُ 1

النَّ�ّس، 	  بج�نب  المثبتة  ورة  ال�سّ ل  ت�أمُّ لبة  الطَّ اإلى  المعلِّمة  تطلب 
والتَّعبير عّم� توحي لهم دون الدخول في الّتف��سيل.

ال�سورة، وتربط ذلك 	  ر�س من  الدَّ ا�ستنت�ج مو�سوع  لبة على  الطَّ تحفز 
ر�س. بمو�سوع الدَّ

تقراأ النَّ�ّس قراءة جهريَّة معبِّرة، ثمَّ تدرب الطلبة على قراءة اأجزاء من 	 
النَّ�ّس قراءة جهريَّة �سليمة تراعي مخ�رج الحروف و�سبط الكلم�ت.

، وتح�ورهم 	  النَّ�ّس  الواردة في  والرئي�سة  الجزئيَّة  الأفك�ر  لهم  ح  تو�سِّ
فيه�.

لبة بم� ورد في النَّ�ّس من اأفك�ر تتعلق ب�لتوازن الدقيق.	  تمّهد المعلِّمة بتذكير الطَّ

لبة بمجري�ته.	  لبة ب�لقراءة، لتذكير الطَّ ر�س لعدد من الفقرات وتكلِّف عدداً من الطَّ ئ الدَّ تجزِّ

وؤال وط�لب�ً اآخر لالإج�بة عنه.	  تكلِّف ط�لب�ً بقراءة ال�سُّ

ه الإج�ب�ت بم� يتوافق مع م� ورد في النَّ�ّس.	  توجِّ

تطلب منهم تدوين الإج�بة كت�بّي�ً.	 

ر�س والقيم الواردة فيه.	  تح�ورهم في الإج�ب�ت بم� يتوافق مع اأفك�ر الدَّ

ز المجيدين.	  ههم وت�سّوب الأخط�ء وتعزِّ تت�بعهم ب��ستمرار وتوجِّ

تكلِّفهم قراءة اإج�ب�تهم الَّتي كتبوه�، والتح�ور فيه� من خالل المجموع�ت.	 

اأَْقَراأُ َواأُجيُب َعِن الأَ�ْسِئلَة 2
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لبة بقراءته�. 	  لبة بكلم�ت �سبق لهم تعّلمه� وتكلِّف الطَّ ر المعلِّمة الطَّ تذكِّ
حيح له�.	  ههم نحو النطق ال�سَّ ت�س�عدهم في قراءة الجمل قراءة �سحيحة، وتوجِّ
تحّل الجملة الأولى: )اقترح اأبي تب�دل الآراء حول فوائد الم�ء(.	 
تف�ّسر لهم عالقة كلمتي )اقترح( بمعنى الجملة.	 
�ً وكت�بّي�ً، وتت�بعهم ب��ستمرار.	  تكلِّفهم حّل بقّية الجمل �سفويَّ
لبة بعده�.	  تقراأ الجمل بعد حّله� ويقراأ الطَّ
نه� الجمل.	  توؤّكد القيم الإيج�بّية الَّتي تت�سمَّ

الحل: 2-من��سب. 3-ا�ستمتعن�. 4-جرداء. 5-ابتعدن�..�سعفت. 6-اقتربت.. تهلك.	 

لبة.	  تعر�س المعلِّمة كلم�ت التَّدريب على بط�ق�ت، وتوّزعه� على الطَّ
ح لهم اأن كل كلمة من الكلم�ت الَّتي معهم له� كلمة م�س�دة له� في المعنى موجودة في ن�س التوازن 	  تو�سِّ

العظيم.
رهم بمفهوم الأ�سداد واأنه لفظ مختلف ي�أتي للتعبير عن عك�س معنى الكلمة الَّتي في حوزتهم.	  تذكِّ
تطلب من كل ط�لب قراءة الكلمة الَّتي يحمله� والبحث عن الكلمة الم�س�دة له� في المعنى في النَّ�ّس.	 
حيح.	  تكلِّفهم قراءة الكلمتين قراءة معّبرة مع النطق ال�سَّ
لبة لقراءة جميع الكلم�ت ب�سورتيه�.	  تحفز عدداً من الطَّ

الحل: *�سهلة: م�ستحيلة *نق�ست: زادت *تجمع: تبعثر *الن�س�ط: الك�سل *يبداأ: ينتهي	 
*المفيدة: ال�س�رة *قويت: �سعفت *تك�ثف: تبخر *بعيدة: قريبة *ب�ردة: ح�رة	 

اأَْقَراأُ َواأَْماَلأُ اْلَفراَغ ِب�ْلَكِلَمِة اْلُمن��ِسَبِة 3

داِد اْلَكِلم�ِت الّت�ِلَيِة �سْ اأَْقَراأُ َواأَْبَحُث في َن�سِّ التَّواُزِن اْلَعظيِم َعْن اأَ 4
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● اْلبيَئُة اْلَحيَُّة َعلى الأَْر�ِس 
    

● اْلبيَئُة َغْيُر اْلَحيَِّة َعلى الأَْر�ِس
    

ُة اإِلى ● َتْحت�ُج اْلك�ِئن�ُت اْلَحيَّ

اْلَهواِء النَِّقيِّ
    

● َطَبَقُة الأوزوِن َحْوَل الأَْر�ِس 

َتْحميه� ِمْن اإِ�ْسع�ع�ِت
ِة. �رَّ اْلَف�س�ِء ال�سّ

    
ِهَي الإِْن�س�ُن َواْلَحَيواُن َوالنَّب�ُت.

    
ْرَبُة َواْلَهواُء. ِهَي اْلم�ُء َوالتُّ

    
ِمْن اأَْجِل ال�ْسِتْمراِر في َحي�ِته�.

ُل اْلِعب�َرَة ِبم� ُين��ِسُبه� اأَْقَراأُ َواأَ�سِ 5

ُب ُجَماًل َواأَْقَراأُ اأَُركِّ 6

1

2

3

4

َتدوُر الأَْر�ُس

َيدوُر اْلَقَمُر     

 َحْوَل الأَْر�ِس  

ْم�ِس َحْوَل ال�سَّ

َحْوَل ِمْحَوِره�

َة. هوَر اْلَقَمِريَّ ًة ُكلَّ ع�ٍم َوُتْحِدُث ال�سُّ  َمرَّ

ًة ُكلَّ ع�ٍم َوُتْحِدُث اْلُف�سوَل الأَْرَبَعَة.  َمرَّ

ًة ُكلَّ يوٍم َوُتْحِدُث اللَّْيَل َوالنَّه�َر.  َمرَّ

ًة ُكلَّ �َسْهٍر َوُتْحِدُث اأَْوُجَه اْلَقَمِر. َمرَّ

في 	  الموجودة  العب�رات  المعلِّمة  تقراأ 
على  لبة  الطَّ وتدرب  العمودين،  كال 

قراءته�.
رهم بمفردات �سبق لهم تعلُّمه�. 	  تذكِّ
لبة في مجموعتين؛ مجموعة 	  توزع الطَّ

تقراأ  واأخرى  الأيمن،  العمود  تقراأ 
العمود الأي�سر.

لبة 	  الطَّ ويكرر  مو�سولتين،  وتقراأهم�  به،  وت�سله  له�  المن��سب  المعنى  لهم  وتبيِّن  الأولى  الجملة  تقراأ 
القراءة.

تبيِّن لهم العالقة بين الجملة الموجودة في العمود الأيمن ب�لموجودة في العمود الأي�سر. 	 
للمعنى، 	  مة  المتمِّ الجملة  اآخر  ط�لب  ليكمل  جملة،  قراءة  الأولى  المجموعة  في  ط�لب  كل  من  تطلب 

وتكلِّفهم� مع�ً اإع�دة القراءة.
لبة بين جمل العمودين، ويقراأونه� بعد و�سله�.	  ي�سل الطَّ
نه� الجمل.	  د القيم العلمية الَّتي تت�سمَّ توؤكِّ

لبة لقراءة كلم�ت وجمل 	  ه المعلِّمة الطَّ توجِّ
تعّلموه� �س�بق�ً.

تلفت انتب�ههم لتتّبع ال�سهم عند ال�سروع في 	 
تركيب الجملة.

جمل 	  نه�  تت�سمَّ الَّتي  المف�هيم  لهم  ح  تو�سِّ
ودورة  الأر�س  دورة  عن  الن�تجة  التَّدريب 

القمر.
رهم بوجود فعل وف�عل في الجملة الَّتي 	  تذكِّ

�سيرّكبونه�.
مع 	  الأول  التركيب  بتنفيذ  لبة  الطَّ تكلِّف 

مراع�ة الحرك�ت. 
لبة الجمل ويقراأونه� فردّي�ً.	  ب الطَّ يركِّ
 	.ً� يكتبون الجمل بعد تركيبه� �سفويَّ

تدور الأر�س حول ال�سم�س مرة كل ع�م وتحدث الف�سول الأربعة.

تدور الأر�س حول محوره� مرة كل يوم وُتحدث الليل والنه�ر.

يدور القمر حول الأر�س مرة كل �سهر وُيحدث اأوجه القمر.

يدور القمر حول ال�سم�س مرة كل ع�م وُيحدث ال�سهور القمرية.
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ُب  ِة َتْن�سُ اإِنَّ َواأََخواُته� ُحروٌف ن��ِسَخٌة َتْدُخُل َعلى اْلُجْملَِة ال�ْسِميَّ
اْلُمْبَتَداأَ َوُي�َسّمى ا�ْسَمه� َوُتْبقي اْلَخَبَر َمْرفوًع� َوُي�َسّمى َخَبَره�.

اإِنَّ َواأََخواُته� �ِستَُّة ُحروٍف ِهَي:

َلَعلَّ َلْيَت  لِكنَّ  َك�أَنَّ  اأَنَّ  اإِنَّ 

َمع�ني ُحروِف اإِنَّ َواأََخواُته�.
● اإِنَّ َواأَنَّ ُتفيداِن التَّْوكيَد.

ني اأَنََّك ُمْجَتِهٌد. حيٌح.      - �َسرَّ ِمْثَل: - اإِنَّ اْلَخَبَر �سَ  
● َك�أَنَّ ُتفيُد التَّ�ْسبيَه ِمْثَل: َك�أَنَّ اْلم�َء ِمْراآٌة.
● َلْيَت ُتفيُد التََّمّني ِمْثَل: َلْيَت اْلَقَمُر َبْدًرا.

ٌر لِكنَّ اْبَنُه غ�ِئٌب. ● لِكنَّ ُتفيُد ال�ْسِتْدراَك ِمْثَل: ِفرا�ٌس ح��سِ
ج�َء ِمْثَل: َلَعلَّ اْلَمَطَر َغزيٌر. : ُتفيُد الرَّ ● َلَعلَّ

اإِنَّ َواأََخواُته�

اإنَّ واأخواته�
ن المعلِّمة المث�ل: الط�لُب مجتهٌد/ اإنَّ 	  تدوِّ

ّبورة. الط�لَب مجتهٌد، على ال�سَّ
ومالحظة 	  الجملتين  قراءة  لبة  الطَّ تكلِّف 

الفرق بينهم�.
رهم ب�لجملة ال�سميَّة واأرك�نه�.	  تذكِّ
والخبر 	  المبتداأ  اإعراب  عالمة  لهم  ح  تو�سِّ

لى. في الجملة الأوَّ
الجملة 	  على  اإنَّ  دخول  اإلى  انتب�ههم  تلفت 

اإعراب  عالمة  في  وت�أثيراته�  ال�سميَّة 
المبتداأ.

اإنَّ تدخل على الجملة ال�سميَّة فتوؤثر في المبتداأ فتن�سبه وبدًل من ت�سميته مبتداأ ي�سبح 	  اأنَّ  تبيِّن لهم 
(، واأنه� ل توؤثر في الخبر ويبقى مرفوع�ً وي�سمى خبر اإنَّ ولي�س خبر المبتداأ. ا�سمه )ا�سم اإنَّ

: حرف توكيد ون�سب.	  ح لهم اإعراب اإنَّ تو�سِّ
اأو جمع 	  اإذا ك�ن مفرداً،  الفتح  او تنوين  ب�لفتحة  اإنَّ يكِون من�سوب�ً  ا�سم  اأن  الأمثلة  ح لهم من خالل  تو�سِّ

اإذا ك�ن  اأو تنوين الك�سر  اأو جمع مذكر �س�لم�ً. وين�سب ب�لك�سرة  اإذا ك�ن مثنًى،  تك�سير، واأنه ين�سب ب�لي�ء 
جمع موؤنث �س�لم�ً.

ن مرفوع�ً ب�ل�سمة اأو تنوين ال�سم اإذا ك�ن مفرداً اأو جمع تك�سير 	  تبيِّن لهم من خالل الأمثلة اأنَّ خبر اأّن يكوِّ
ن مرفوع�ً ب�لألف اإذا ك�ن مثنًى، وب�لواو اإذا ك�ن جمع مذكر �س�لم�ً. اأو جمع موؤنث �س�لم�ً. واأنه يكوِّ

تحر�س المعلِّمة على ا�ستخدام الألوان في الأمثلة.	 
ح لهم اأنَّ لإنَّ اأخوات يعملن نف�س عمله�.	  تو�سِّ
، وتذكر لهم م� تفيده من مع�ٍن.	  ، ليت، لعلَّ ، لكنَّ ، ك�أنَّ : اأنَّ ت�سّمي لهم اأخوات اإنَّ
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نَّ اْلُمن��ِسِب اأَْقَراأُ َواأَْماَلأُ اْلَفراَغ ِب��ْسِم اإِ 8

اأَْقَراأُ َواأَْماَلأُ اْلَفراَغ ِبَخَبِر اإِنَّ اْلُمن��ِسِب 9

لبة لملء الفراغ�ت.	  ت�ستثمر المعلِّمة م� �سبق تو�سيحه في بند اإنَّ واأخواته� في حفز الطَّ
ل الكلم�ت وقراءته� مع الجمل الن�ق�سة.	  لبة ت�أمُّ تكلِّف الطَّ
تلفت انتب�ههم لمالحظة العالقة بين الكلم�ت والجمل.	 
ب.	  رهم بعالمة اإعراب المثنى والجمع في ح�لة النَّ�سّ تذكِّ
تح�ورهم في عمل اإنَّ في الجملة ال�سميَّة.	 
 	. ح لهم اأنَّ الكلم�ت الَّتي �سيمالأون به� الفراغ �سيكون موقعه� الإعرابي هو ا�سم اإنَّ تو�سِّ
لبة ب�لحل ال�سفوي ثم ب�لحل الكت�بي وتت�بعهم ب��ستمرار.	  تكلِّف الطَّ

الحل: 1-العلَم. 2-ال�سن�ديَق. 3-المعلمين. 4-الأر�َس. 5-الرحالِت. 6-الط�لبتين.	 

، واللتف�ت اإلى عالمة اإعراب 	  تتبع الخطوات نف�سه� الواردة في التَّدريب ال�س�بق مع التركيز على خبر اإنَّ
ر وجمع الموؤنَّث. جمع المذكَّ

الحل: 1-مهذب�ٌت. 2-عليٌل. 3-ن��سجٌة. 4-ن�فٌع. 5-م�هرون.	 

اأَْقَراأُ َواأَْماَلأُ اْلَفراَغ ِب�ْلَكِلَمِة اْلُمن��ِسَبِة 7

لبة لملء الفراغ�ت.	  ت�ستثمر المعلِّمة م� �سبق تو�سيحه في بند اإنَّ واأخواته� في حفز الطَّ
ل الكلم�ت وقراءته� مع الجمل الن�ق�سة.	  لبة ت�أمُّ تكلِّف الطَّ
تلفت انتب�ههم لمالحظة العالقة بين الكلم�ت والجمل.	 
تح�ورهم في عمل اإنَّ واأخواته� في الجملة ال�سميَّة.	 
ح لهم اأنَّ الكلم�ت الَّتي �سيمالأون به� الفراغ �سيكون موقعه� الإعرابي هو خبر اإنَّ اأو اإحدى اأخواته�.	  تو�سِّ
لبة ب�لحل ال�سفوي ثم ب�لحل الكت�بي وتت�بعهم ب��ستمرار.	  تكلِّف الطَّ

الحل: 1-بدٌر. 2-الحديقَة. 3-نوٌر. 4-الغيوَم. 5-عليٌل. 6-الثم�َر.	 
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ِة الّت�ِلَيِة ْحدى اأََخواِته� َعلى اْلُجَمِل ال�ْسِميَّ اأُْدِخُل اإِنَّ اأَْو اإِ

ِة الّت�ِلَيِة ْحدى اأََخواِته� َعلى اْلُجَمِل ال�ْسِميَّ اأُْدِخُل َك�َن اأَْو اإِ

10

11

لبة في قراءته�.	  ّبورة، وت�س�عد الطَّ ن المعلِّمة الجمل على ال�سَّ تدوِّ
ن�ته� في هذه الجمل.	  تح�ورهم في الجملة ال�سميَّة ومكوِّ
رهم بعمل اإنَّ اأو اإحدى اأخواته� في الجملة ال�سميَّة.	  تذكِّ
ههم.	  �ً ثم كت�بّي�ً وتت�بعهم وتوجِّ تكلِّفهم بحّل الجمل �سفويَّ
لبة الجمل ب�سورته� الجديدة.	  يقراأ الطَّ
1-اإن ال�سم�َء �س�فيٌة. 2-اإن ال�سوارَع مزدحمٌة ب�ل�سي�رات.	 
 3-اإن الحديقَة جميلٌة. 4-اإن الفرا�ستين جميلت�ن.	 
 5-اإن الق�ع�ِت وا�سعٌة. 6-اإن الممر�سين ن�سيطون.	 

تحفز المعلِّمة طلبته� ل�سترج�ع معلوم�تهم عن ك�ن واأخواته�.	 
ت�س�ألهم عن ت�أثيراته� في الجملة ال�سميَّة.	 
ت�س�عدهم في حل الجملة الأولى.	 
ّبورة.	  تدخل اإنَّ على الجملة نف�سه� وت�سجله� على ال�سَّ
تح�ورهم لإبراز اأن ك�ن واأخواته� تعمل عك�س اإنَّ واأخواته�.	 
تكلِّفهم بحّل الجمل وقراءته� مع اإبراز الحرك�ت، وتت�بعهم من خالل التجوال بينهم ومالحظة اإج�ب�تهم.	 

الحل: 1-اأ�سبح الطق�ُس ح�ًرا. 2-لي�س الوقُت من��سًب� للزي�رة.	 
 3-ك�ن ال�سوُق مزدحًم� ب�ل�سي�رات. 4-اأ�سبحت المدر�سُة نظيفًة.	 
 5-اأ�سحت النمالُت ن�سيط�ٍت. 6-ظل الأطب�ُء م�هرين.	 
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َنَة اأُْعِرُب اْلَكِلم�ِت اْلُملَوَّ 12

لبة في مجموع�ت، وتوّزع عليهم الجمل.	  توزع الطَّ
ن�ته�.	  تطلب من كل مجموعة قراءة الجملة الخ��سة به� والتعريف بمكوِّ
 	. تلفت انتب�ههم اإلى المثنى، واإلى التمييز بين اأخوات ك�ن واأخوات اإنَّ
رهم بم� �سبق لهم تعّلمه عن اإنَّ وك�ن واأخواتهم� ومط�بقته على الجمل الَّتي بين اأيديهم.	  تذكِّ
لبة فيه�.	  �ً، ويتح�ور الطَّ تعرب كل مجموعة الجملة الَّتي تحمله�، �سفويَّ
م تف�سيراً 	  لبة، وتقدِّ �س، وتقراأه� على بقّية الطَّ نة في المك�ن المخ�سَّ ن كل مجموعة اإعراب الكلم�ت الملوَّ تدوِّ

لعمله�.

الحل: 	 
1-اإّن: حرف توكيد.	 
ال�سدَق: ا�سم اإن من�سوب وعالمة ن�سبه الفتحة الظ�هرة على اآخره.	 
اأم�نٌة: خبر اإّن مرفوع وعالمة رفعه تنوين ال�سم الظ�هر على اآخره.	 
 2-اأ�سبح:فعل م��س ن�ق�س من اأخوات ك�ن.	 

العمُل: ا�سم ك�ن مرفوع وعالمة رفعه ال�سمة الظ�هرة على اآخره.	 
و�سيلًة: خبر ك�ن من�سوب وعالمة ن�سبه تنوين الفتح الظ�هر على اآخره.	 
للعي�ِس: الالم حرف جر، العي�ِس: ا�سم مجرور وعالمة جره الك�سرة الظ�هرة على اآخره.	 
 3-ليت:من اأخوات اإّن	 

الن�فذتين: ا�سم ليت من�سوب وعالمة ن�سبه الي�ء لأنه مثنى.	 
مفتوحت�ن: خبر ليت مرفوع وعالمة رفعه الألف لأنه مثنى.	 
 4-ك�ن:فعل م��س ن�ق�س.	 

النجم�ن: ا�سم ك�ن مرفوع وعالمة رفعه الألف لأنه مثنى.	 
م�سيئْين: خبر ك�ن من�سوب وعالمة ن�سبه الي�ء لأنه مثنى.	 
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ٌة َتْجِرَبٌة ِعْلميَّ ْرُس الّثاني الدَّ

اأَْقَراأُ 1

النَّ�ّس، 	  بج�نب  المثبتة  ورة  ال�سّ ل  ت�أمُّ لبة  الطَّ اإلى  المعلِّمة  تطلب 
والتَّعبير عنه� وت�سمية م� به� من عن��سر. 

ر�س من ال�سورة.	  لبة على ا�ستنت�ج مو�سوع الدَّ تحفز الطَّ
لبة، وتثريه بم� ُين��سب م�سمون ال�سورة.	  ز التَّف�عل بين الطَّ تعزِّ
تقراأ النَّ�ّس قراءة جهريَّة معبِّرة، ثمَّ تدربهم على قراءة النَّ�ّس قراءة 	 

جهريَّة �سليمة تراعي مخ�رج الحروف و�سبط الكلم�ت.
مه�.	  ز قراءتهم، وتقوِّ لبة، وتعزِّ تت�بع قراءة الطَّ
ح لهم الأفك�ر الجزئيَّة والرئي�سة الواردة في النَّ�ّس، وتح�ورهم فيه�.	  تو�سِّ

اأَْقَراأُ َواأُجيُب َعِن الأَ�ْسِئلَِة 2

لبة بم� ورد في النَّ�ّس من اأفك�ر.	  تمّهد المعلِّمة بتذكير الطَّ

لبة بمجري�ته.	  لبة ب�لقراءة، لتذكير الطَّ ر�س لعدد من الفقرات وتكلِّف عدداً من الطَّ ئ الدَّ تجزِّ

وؤال وط�لب�ً اآخر لالإج�بة عنه.	  تكلِّف ط�لب�ً بقراءة ال�سُّ

ه الإج�ب�ت بم� يتوافق مع م� ورد في النَّ�ّس.	  توجِّ

تطلب منهم تدوين الإج�بة كت�بّي�ً.	 

تكلِّفهم قراءة اإج�ب�تهم الَّتي كتبوه�، والتح�ور فيه� من خالل المجموع�ت.	 
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اأَْقَراأُ اأَْقَراأُ َواأَْماَلأُ اْلَفراَغ ِب�ْلَكِلَمِة اْلُمن��ِسَبِة1 3

داَد  اْلَكِلم�ِت الّت�ِلَيِة4 اأَْكُتُب ِمْن َن�سِّ اْلِقراَءِة  اأَ�سْ

لبة بقراءته�. 	  لبة بكلم�ت �سبق لهم تعّلمه� وتكلِّف الطَّ ر المعلِّمة الطَّ تذكِّ
حيح له�.	  ههم نحو النطق ال�سَّ ت�س�عدهم في قراءة الجمل قراءة �سحيحة، وتوجِّ
تح�ورهم في م� تت�سمنه الجمل من دللت ومف�هيم.	 
تحّل الجملة الأولى: )تزداد �سرعة نب�س�ت القلب عند الجري(.	 
تف�ّسر لهم عالقة كلمتي )نب�س�ت( بمعنى الجملة.	 
�ً وكت�بّي�ً، وتت�بعهم ب��ستمرار.	  تكلِّفهم حّل بقّية الجمل �سفويَّ
لبة بعده�.	  تقراأ الجمل بعد حّله� ويقراأ الطَّ
نه� الجمل.	  توؤّكد القيم الإيج�بّية الَّتي تت�سمَّ

الحل: 1-نب�س�ت. 2-ع�س�ست. 3-م�سجل. 4-تبذل. 5-جوف. 6-ُعثر.	 

رهم المعلِّمة بكلم�ت �سبق لهم تعلُّمه�، وتكلِّفهم قراءته� على نحو �سحيح.	  تذكِّ
لبة.	  ن الكلم�ت على بط�ق�ت وتوزعه� على الطَّ تدوِّ
ح لهم اأن كل كلمة من الكلم�ت الَّتي معهم له� كلمة م�س�دة له� في المعنى موجودة في ن�س تجربة 	  تو�سِّ

علمية.
رهم بمفهوم الأ�سداد واأنه لفظ مختلف ي�أتي للتعبير عن عك�س معنى الكلمة الَّتي في حوزتهم.	  تذكِّ
تطلب من كل ط�لب قراءة الكلمة الَّتي يحمله� والبحث عن الكلمة الم�س�دة له� في المعنى في النَّ�ّس.	 
حيح.	  تكلِّفهم قراءة الكلمتين قراءة معّبرة مع النطق ال�سَّ
لبة لقراءة جميع الكلم�ت ب�سورتيه�.	  تحفز عدداً من الطَّ

الحل: *ثقيلة: خفيفة الالحقة: ال�س�بقة ذهبت: ع�دت اأج�بت: �س�ألت	 
 *المختلفة: المم�ثلة حب�س: اأطلق �س�ع: عثر مملوء: ف�رغ	 
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ُل اْلِعب�َرَة ِبم� ُين��ِسُبه� اأَْقَراأُ َواأَ�سِ 5

ُب ُجَماًل َواأَْقَراأُ اأَُركِّ 6

يوُر في اْلَخريِف ● ُته�ِجُر الطُّ

بيِع ِل الرَّ يوُر في َف�سْ ●  َتعوُد الطُّ

ْرِب َرِة ال�سِّ يوُر في ُموؤَخِّ ● َت�سيُح الطُّ

يوُر ِلْلِهْجَرِة ● َت�ْسَتِعدُّ الطُّ

يوِر ِلُتح�ِفَظ َعلى �ُسْرَعِته�. ِلَت�ْسجيِع الطُّ
    

ْفِء َواْلِغذاِء. َتْبَحُث َعِن الدِّ
    

ّي�ٍت َكبيَرًة ِمَن اْلِغذاِء. َوَتَتن�َوُل َكمِّ
    

اإِلى َمْوِطِنه� ِمْن اأَْجِل التَّك�ُثِر.

َنَتَعلَُّم ِمَن  

 اْلُعُلوَّ َوالْرِتف�َع.

موَد َوالثَّب�َت. ال�سُّ

التَّع�ُوَن َواْلَعَمَل َمَع اْلَجم�َعِة.

 اْلَحنيَن َوُحبَّ اْلَوَطِن.

يوِر الطُّ

م�ِء ال�سَّ

اْلَحم�ِم

 اْلِجب�ِل 

1

2

3

4

تقراأ المعلِّمة العب�رات الموجودة في 	 
لبة بعده�. كال العمودين، ويردِّد الطَّ

رهم بمفردات �سبق لهم تعلُّمه�، 	  تذكِّ
ح لهم الأفك�ر والمف�هيم الَّتي  وتو�سِّ

نه� الجمل. تت�سمَّ
مجموعتين؛ 	  اإلى  لبة  الطَّ تق�سم 

الأيمن،  العمود  تقراأ  مجموعة 
واأخرى تقراأ العمود الأي�سر.

لبة 	  الطَّ ويكرر  مو�سولتين،  وتقراأهم�  به،  وت�سله  له�  المن��سب  المعنى  لهم  وتبيِّن  الأولى  الجملة  تقراأ 
القراءة.

تبيِّن لهم العالقة بين الجملة الموجودة في العمود الأيمن ب�لموجودة في العمود الأي�سر. 	 
للمعنى، 	  مة  المتمِّ الجملة  اآخر  ط�لب  ليكمل  جملة،  قراءة  الأولى  المجموعة  في  ط�لب  كل  من  تطلب 

وتكلِّفهم� مع�ً اإع�دة القراءة.
لبة بين جمل العمودين، ويقراأونه� بعد و�سله�.	  ي�سل الطَّ

كلم�ت 	  لقراءة  لبة  الطَّ المعلِّمة  ه  توجِّ
وجمل تعّلموه� �س�بق�ً.

تلفت انتب�ههم لتتّبع ال�سهم عند ال�سروع 	 
في تركيب الجملة.

نه� جمل 	  ح لهم المف�هيم الَّتي تت�سمَّ تو�سِّ
لالإن�س�ن  يمكن  بم�  والمتعلقة  التَّدريب 

تعلُّمه من المخلوق�ت الأخرى .
من، 	  نتعلم  �سيغة:  اإلى  انتب�ههم  تلفت 

وتربطه ب�لجملة الفعليَّة وحروف الجر.
مع 	  الأول  التركيب  بتنفيذ  لبة  الطَّ تكلِّف 

مراع�ة الحرك�ت.
لبة الجمل ويقراأونه� فردّي�ً ويكتبونه�.	  ب الطَّ يركِّ

نتعلم من الطيور الحنين وحب الوطن.

نتعلم من ال�سم�ء العلو والرتف�ع.

نتعلم من الحم�م التع�ون والعمل مع الجم�عة.

نتعلم من الجب�ل ال�سمود والثب�ت.
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اأَْقَراأُ َجْدَوَل الأَْعداِد  10-1 7

اْلَعَدداِن 1 َو 2
�أْنيِث اأَْي اأَنَّ  اْلَعَدداِن 1 َو 2 ُيواِفق�ِن اْلَمْعدوَد داِئًم� في التَّْذكيِر َوالتَّ

ِر َوُيوؤَنَُّث َمَع اْلُموؤَنَِّث. ُر َمَع اْلُمَذكَّ اْلَعَدَد ُيَذكَّ

 الأَْعداُد 3 - 10
�أْنيِث اأَْي اأَنَّ اْلَعَدَد  الأَْعداُد 3-10 ُتخ�ِلُف اْلَمْعدوَد في التَّْذكيِر َوالتَّ

ِر. ُر َمَع اْلُموؤَنَِّث َوُيوؤَنَُّث َمَع اْلُمَذكَّ ُيَذكَّ

* َي�أْتي اْلَمْعدوُد في �سيَغِة اْلَجْمِع َبْعَد الأَْعداِد 10-3.
ِت�ْسَعُة ُطاّلٍب          َجْمع             ِت�ْسُع ط�ِلب�ٍت          َجْمع.

ط�ِلَبٌةط�ِلٌب

ط�ِلَبت�ِنط�ِلب�ِن

واِحَدٌةواِحٌد

اْثَنت�ِناْثن�ِن

ر ُموؤَنَّثُمَذكَّ

اْلَمْعدوَداْلَمْعدوَد

ر ُموؤَنَّثُمَذكَّ

ر ُموؤَنَّثُمَذكَّ

اْلَعَدداْلَعَدد

ر ُموؤَنَّثُمَذكَّ

َثالثثالثة ب ط�ِلب�تُطالَّ
رُموؤَنَّث ُمَذكَّ

اْلَعَدداْلَعَدد

ر ُموؤَنَّثُمَذكَّ

اْلَمْعدوَداْلَمْعدوَد

العددان 1و 2
الت�لية 	  الأمثلة  المعلِّمة  ن  تدوِّ

واحد،  )ط�لب  ّبورة:  ال�سَّ على 
واحدة،  ط�لبة  اثن�ن/  ط�لب�ن 

ط�لبت�ن اثنت�ن(.
ح لهم اأن كلمة )واحد، اثن�ن( 	  تو�سِّ

هي اأعداد، واأنَّ الكلمتين )ط�لب، 
ط�لبة( هي ال�سيء المعدود.

الكلم�ت 	  تذكير  في  تح�ورهم 
وت�أنيثه�.

العالقة 	  اإلى  انتب�ههم  تلفت 
حيث  من  والمعدود  العدد  بين 

الموافقة والمخ�لفة.
 	 2 و   1 العددين  اأن  لهم  توؤكد 

حيث  من  المعدود  يوافق�ن 
هذا  وتدوِّن  والتَّ�أنيث،  التَّذكير 
وتحفز  ّبورة،  ال�سَّ على  المفهوم 
مالحظة  مع  لقراءته  لبة  الطَّ

الأمثلة.
ت�ستمر المعلِّمة في تدوين اأمثلة اأخرى على الأعداد من 3-10 )ثالثة طالب، ع�سر ط�لب�ت( وب�لطريقة 	 

ح لهم اأنَّ المعدود  ح لهم اأن الأعداد من 3-10 تخ�لف المعدود من حيث التَّذكير والتَّ�أنيث. وتو�سِّ نف�سه� تو�سِّ
ي�أتي جمع�ً مع هذه الأعداد.

لبة.	  تعر�س المعلِّمة الجدول المبيَّن في التَّدريب على لوحة كبيرة اأم�م الطَّ
تح�ورهم في محتوي�ت اللوحة.	 
لبة قراءة الأعداد الرقميَّة.	  تطلب من اأحد الطَّ
تلفت انتب�ههم اإلى مالحظة اأن الأعداد الرقميَّة تحولت في العمود الث�ني اإلى اعداد كت�بيَّة، وتكلِّف اأحد 	 

لبة بقراءته�. الطَّ
تطلب اإليهم ا�ستخراج المعدود وتمييزه من حيث التَّذكير والتَّ�أنيث.	 
ح لهم العالقة بين العدد والمعدود وتف�ّسره� لهم.	  تو�سِّ
لبة.	  تكلِّفهم قراءة محتوي�ت التَّدريب عدة مرات وُت�سرك اأكبر عدد ممكن من الطَّ
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لبة لقراءة الجمل.	  تحفز المعلِّمة عدداً من الطَّ

ح لهم اأن الجمل تحت�ج اإلى معدود، وتبيِّن لهم مفهوم المعدود.	  تو�سِّ

تنبِّههم اإلى مالحظة الأعداد المذكورة في الجمل من حيث التَّذكير والتَّ�أنيث.	 

رهم بق�عدة كت�بة العدد والمعدود، وتطلب اإليهم تنفيذ الحل.	  تذكِّ

الحل: 1-رج�ٍل. 2-�س�ع�ٍت. 3-ق�سًة..كت�ًب�. 4-�سرًب�. 	 
 5-عب�راٍت. 6-تف�حًة.. موزًة. 6-�سهران..يوم�ن.	 

8

9

َع�س�فيَر.  .................................  9 َو  ُزج�ج�ٍت   .................................  9 َراأَْيُت 

َو�َسْعُت في اْلَحقيَبِة 6 ................................. اأَْقالٍم َو 3 ................................. َم�س�ِطَر.

.  .................................  1 َوَمْتَجٌر   .................................  1 َحديَقٌة  َمْدَر�َستي  ُقْرَب 

. .................................  2 َوَمْقلََمت�ِن   .................................  2 ِكت�ب�ِن  ُروؤى  في َحقيَبِة 

َنواِفَذ.  .................................  7 َو  اأَْبواٍب   .................................  7 َبْيتي  في 

1

3

2

4

5

اأَْقَراأُ َواأَْكُتُب ا�ْسَم اْلَعَدِد ِب�ْلَكِلم�ِت

اأَْقَراأُ َواأَْماَلأُ اْلَفراَغ ِب�ْلَمْعدوِد اْلُمن��ِسِبِ

محتوي�ت 	  لبة  للطَّ المعلِّمة  ح  تو�سِّ
الجمل.

تلفت انتب�ههم اإلى مالحظة الأعداد 	 
وتخبرهم  الجمل،  داخل  الرقميَّة 
تحمل  كلم�ت  اإلى  �سيحولونه�  اأنهم 

ا�سم العدد.
العدد 	  بين  ب�لعالقة  رهم  تذكِّ

والمعدود في الأعداد من 110-. 
من 	  المطلوب  تنفيذ  على  تحفزهم 

ب�سورته�  الجمل  وقراءة  التَّدريب، 
الجديدة.

ت�سعةت�سع

ث�ستة ثال

واحد واحدة

اثن�ن

�سبع�سبعة

اثنت�ن
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اأَْقَراأُ َجْدَوَل الأَْعداِد  10-1 10

الأَْعداُد 11- 19
* اْلَعَدداِن 11 َو 12 ُيواِفق�ِن اْلَمْعدوَد داِئًم� ِبِكال ُجْزاأَْيِهم�.

فِّ اإِْحدى َع�ْسَرَة ط�ِلَبًة. فِّ اأََحَد َع�َسَر ط�ِلًب�.  ● في ال�سَّ ● في ال�سَّ
فِّ اْثَنت� َع�ْسَرَة ط�ِلَبًة. فِّ اْثن� َع�َسَر ط�ِلًب�.   ● في ال�سَّ ● في ال�سَّ

ِل َوُتط�ِبُق في ُجْزِئه�  * الأَْعداُد 13- 19 ُتخ�ِلُف َمْعدوَده� في ُجْزِئه� الأَوَّ
فِّ َثالَثَة َع�َسَر ط�ِلًب� َوَثالَث َع�ْسَرَة ط�ِلَبًة. الّث�ني. ِمث�ل: في ال�سَّ

اْلُعقوُد 20 - 90
 90  80  70  60  50  40  30  20 اْلُعقوُد   *
ًرا اأَْم ُموؤَنًَّث�. َتْلَزُم �سوَرًة واِحَدًة َمَع اْلَمْعدوِد �َسواًء ك�َن اْلَمْعدوُد ُمَذكَّ
فِّ ِع�ْسروَن ط�ِلَبًة. فِّ ِع�ْسروَن ط�ِلًب�.   ● في ال�سَّ ِمث�ل: ● في ال�سَّ

َبُة 21 - 99 * الأَْعداُد اْلُمَركَّ
ُجْزِئه�  َوَعلى   9-1 الأَْعداِد  ِمَن  ُذِكَر  م�  ِل  الأَوَّ ُجْزِئه�  َعلى  َيْنَطِبُق 

الّث�ني م� ُذِكَر َعْن اأَْلف�ِظ اْلُعقوِد 20 - 90.
ْحلَُة واِحًدا َوِع�ْسريَن َيْوًم�. ِمث�ل: ● ا�ْسَتْغَرَقِت الرِّ
ْحلَُة اإِْحدى َوِع�ْسريَن َلْيلًَة.  ● ا�ْسَتْغَرَقِت الرِّ

ْحلَُة َخْم�َسًة َوَثالثيَن َيْوًم�.  ● ا�ْسَتْغَرَقِت الرِّ

ْحلَُة َخْم�ًس� َوَثالثيَن َلْيلًَة.  ● ا�ْسَتْغَرَقِت الرِّ

الأعداد 119-1 
المعلِّمة 	  ح  تو�سِّ نف�سه�  ال�س�بقة  ب�لطريقة 

: لطلبته� اأنَّ
دائم�ً. 	  المعدود  يوافق�ن   12 و   11 *العدد 

رهم ب�لعددين 1و2. وتذكِّ
في 	  المعدود  يخ�لف�ن   19  -3  1 *الأعداد من 

جزئه� الأول وتط�بق في جزئه� الث�ني )ثالثة 
ع�سر ط�لب�ً/ ثالث ع�سرة ط�لبة(

ح لهم مفهوم العقود وهي 20، 30، 40، 	  *تو�سِّ
50، 60، 70، 80، 90، واأنه� تلزم �سورة واحدة 
مع المعدود )ع�سرون ط�لب�ً/ ع�سرون ط�لبة(.

من 	  المركبة  الأعداد  مفهوم  لهم  ح  *تو�سِّ
اإحدى  يوم�ً/  وع�سرون  )واحد  المث�ل  خالل 
واأنَّه ينطبق على جزئه� الأول  وع�سرون ليلة( 
م� تعلموه عن الأعداد 19- وعلى جزئه� الث�ني 

م� تعلموه عن األف�ظ العقود 2 090-.

لبة.	  تعر�س المعلِّمة الجدول المبيَّن في التَّدريب على لوحة كبيرة اأم�م الطَّ
تح�ورهم في محتوي�ت اللوحة.	 
لبة قراءة الأعداد الرقميَّة.	  تطلب من اأحد الطَّ
تلفت انتب�ههم اإلى مالحظة اأن الأعداد الرقميَّة تحولت في العمود الث�ني اإلى اأعداد كت�بيَّة، وتكلِّف اأحد 	 

لبة بقراءته�. الطَّ
تطلب اإليهم ا�ستخراج المعدود وتمييزه من حيث التَّذكير والتَّ�أنيث.	 
ح لهم العالقة بين العدد والمعدود وتف�ّسره� لهم.	  تو�سِّ
لبة.	  ة مرات وُت�سرك اأكبر عدد من الطَّ تكلِّفهم قراءة محتوي�ت التَّدريب عدَّ
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11

�َسِرْبُت اْلَيْوَم َثم�ِنَيَة اأَْكواِب م�ٍء.

َقَفَز ُلوؤَيٌّ َخْم�َس َمّراٍت َوَقَفَزْت ُروؤى اأَْرَبَع َمّراٍت.

َراأَْيُت في اِلْمراآِب َثالَث ح�ِفالٍت َو�ِستَّ �َسّي�راٍت.

َقَراأُْت �َسْبَع ِق�َس�ٍس َوَثالَث َمَجاّلٍت.

ّي�ُد َخْم�َس َع�ْسَرَة �َسَمَكًة. ط�َد ال�سَّ ا�سْ

1

2

3

4

5

لبة بعده� فردّي�ً.	  تقراأ المعلِّمة الجمل ويقراأ الطَّ

ح لهم المطلوب تنفيذه من التَّدريب.	  تو�سِّ

تح�ورهم في العدد والمعدود تذكيراً وت�أنيث�ً.	 

�ً وقراءته من الجملة، واكت�س�ف الخط�أ.	  تحفزهم لتمييز العالقة بين العدد والمعدود �سفويَّ

حيحة .	  تكلِّفهم و�سع دائرة على الخط�أ وكت�بة العدد ب�سورته ال�سَّ

تطلب منهم تف�سير اإج�ب�تهم.	 

الحل: 1-ت�سع كواكب: ال�سواب ت�سعة كواكب. 	 
 2-اأربعة وع�سرون �س�عة: ال�سواب اأربع وع�سرون �س�عة.	 

 3-�سبع اأي�م: ال�سواب �سبعة اأي�م.	 

 4-اأربع ف�سول: ال�سواب اأربعة ف�سول.	 

 5-اثنت� ع�سر �سهرا: ال�سواب اثن� ع�سر �سهرا.	 

 6-خم�س اأ�س�بع: ال�سواب خم�سة اأ�س�بع.	 

واَباأَْقَراأُ َواأَ�َسُع  َحْوَل اْلَخَط�أِ ُثمَّ اأَْكُتُب ال�سَّ 12

َحْوَل  اْلَمْعدوِد  في اْلُجَمِل الّت�ِلَيِةاأَْقَراأُ َواأَ�َسُع 

لبة بعده� فردي�ً.	  تقراأ المعلِّمة الجمل ويقراأ الطَّ
ح لهم المطلوب تنفيذه من التَّدريب.	  تو�سِّ
تح�ورهم في العدد والمعدود تذكيراً وت�أنيث�ً. 	 
�ً وقراءته من الجملة.	  تحفزهم لتمييز المعدود �سفويَّ
تكلِّفهم و�سع دائرة عليه مع الترديد ب�سورة )اأكواب- 	 

معدود(.
تطلب منهم تف�سير العالقة بين العدد والمعدود.	 



تقراأ المعلِّمة الأن�سودة منفردة بحيوية ومرح.	 
لبة بعده� مقّلدين له� في ال�سوت والحركة.	  تقراأ ويردِّد الطَّ
لبة بعده�.	  تق�سم الن�سيد اإلى مق�طع ويردِّد الطَّ
تبيِّن لهم ق�ئل الأن�سودة ونبذة عن حي�ته، ثم الأفك�ر الرئي�سة فيه�..	 
تت�بع ترديدهم للن�سيد حتى يتقنوا قراءته قراءة �سحيحة.	 
ز من يحفظ اأ�سرع.	  تحّفزهم لحفظ اأكبر عدد من اأبي�ت الن�سيد، وتعزِّ

لبة على قراءة الكلم�ت قراءة �سحيحة.	  تحفز الطَّ
تح�ورهم فيم� تدّل عليه كل كلمة في كل مجموعة.	 
تتيح لهم وقت�ً ك�في�ً لمعرفة الكلمة الَّتي لي�س له� عالقة ببقّية الكلم�ت.	 
ت�س�عدهم في تف�سير الإج�بة )المجموعة الأولى كلمة اأكتب لأنه� فعل وبقّية الكلم�ت تدل على الوقت/ 	 

والمجموعة الث�نية كلمة كتبي لأن بقّية الكلم�ت تدل على اأع�س�ء الج�سم(.

لبة بقراءة الكلم�ت جميعه�.	  تكلِّف اأحد الطَّ
تخبرهم المعلِّمة بوجود عالقة م� بين الكلم�ت الثالث والكلم�ت الَّتي داخل الدوائر.	 
تحفزهم لكت�س�ف العالقة بين الكلم�ت من خالل دللة كل كلمة.	 
ت�س�عدهم في اكت�س�ف العالقة من خالل الحوار والمن�ق�سة.	 
تكلِّفهم و�سل الكلمة بم� ين��سبه� داخل الدوائر.	 

الحل: *قمر: �سع�سع، نور، طّوف. *اأرجو: اأريد، اأطلب، اأحت�ج.	 
 *حزن: �سب�ب، غربة، غيم.	 
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، َواأَْحَفُظ اأَْقَراأُ 13

واِئِر ُل اْلَكِلَمَة ِبم� ُين��ِسُبه� داِخَل الدَّ اأَ�سِ

َبَب ْذُكُر ال�سَّ  اأَ�َسُع داِئَرًة َحْوَل اْلَكِلَمِة الَّتي َلْي�َس َله� َعالَقٌة ِب�ْلَكِلم�ِت الأُْخرى، َواأَ

ب

اأ



لبة قراءة الق�سيدة قراءة موزعة.	  تكلِّف المعلِّمة الطَّ
تح�ورهم في الأفك�ر الع�مة الواردة في الق�سيدة.	 
تكلِّف ط�لب�ً بقراءة ال�سوؤال واآخر بتقديم اإج�بة عنه.	 
ل لالإج�بة النموذجية.	  لبة في التو�سُّ ت�س�عد الطَّ
�س له�.	  تكلِّفهم بتدوين الإج�ب�ت في المك�ن المخ�سَّ
ز المجيدين.	  ههم وتحّفزهم وتعزِّ تت�بعهم وتوجِّ

129

ُر َواأُجيُب: اأَُفكِّ ج



.� ِل ِمْتٍر واِحٍد �َسَنِويًّ َف�إِنَّ ُم�ْستوى �َسْطِح اْلَبْحِر �َسَيْنَخِف�ُس ِبُمَعدَّ

َرْت ِمَن اْلِبح�ِر َواْلُمحيط�ِت. اإِذا َلْم َتْرِجِع اْلِمي�ُه الَّتي َتَبخَّ

بيَعِة.  ُتح�ِفُظ َعلى التَّواُزِن اْلَعظيِم ِلْلم�ِء في الطَّ

ِو اْلَجَري�ِن.  اإِلى الأَْر�ِس ِب�ْلُهطوِل اأَ

 َوهذا َدليٌل َعلى اأَنَّ َدْوَرَة اْلم�ِء

الأَْر�ِس  اإِلى  َواْلُمحيط�ِت.  اْلِبح�ِر  ِمَن  َرْت  َتَبخَّ الَّتي  اْلِمي�ُه  َتْرِجِع  َلْم  اإِذا 

ِل ِمْتٍر  نَّ ُم�ْستوى �َسْطِح اْلَبْحِر �َسَيْنَخِف�ُس ِبُمَعدَّ ِب�ْلُهطوِل اأَِو اْلَجَري�ِن. َف�إِ

�. َوهذا َدليٌل َعلى اأَنَّ َدْوَرَة اْلم�ِء ُتح�ِفُظ َعلى التَّواُزِن اْلَعظيِم  واِحٍد �َسَنِويًّ

بيَعِة. ِلْلم�ِء في الطَّ
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ُر َواأَْكُتُب اأَُعبِّ

14

15

ح لهم المعلِّمة المطلوب تنفيذه من التَّدريب.	  تو�سِّ
تر�سدهم اإلى المواقف الَّتي �سي�سّمنونه� في كت�بتهم.	 
تف�ّسر لهم كيفيَّة البدء ب�لكت�بة.	 
 	.ً� لبة التَّعبير �سفويَّ تتيح لعدد من الطَّ
توؤّكد عليهم الهتم�م بعالم�ت الترقيم وعدم تكرار الفكرة الواحدة اأكثر من مّرة.	 
ههم ل�ستخدام ورقة ج�نبية كم�سودة ثم الكت�بة على الكرا�س. 	  توجِّ

َن ِفْقَرًة اأُعيُد َتْرتيَب اْلُجَمِل ِمْن  1-5  ِلأَُكوِّ

ل الجمل.	  لبة وقت�ً ك�في�ً لت�أمُّ تمنح المعلِّمة الطَّ
ويقراأ 	  وم�سموع،  معّبر  ب�سوت  الجمل  تقراأ 

لبة. الطَّ
قراءة 	  الجمل  قراءة  لبة  الطَّ من  عدداً  تكلِّف 

�سحيحة ب�لحرك�ت.
تنّبههم اإلى مراع�ة ت�سل�سل ترتيب الأحداث.	 
لبة للعمل في مجموع�ت.	  توّزع الطَّ
تطلب من المجموعة الأولى اختي�ر الجملة الَّتي 	 

الث�نية  المجموعة  ت�سيف  ثم  الفقرة.  به�  تبداأ 
من  النته�ء  حتى  وهكذا  تليه�،  الَّتي  الفقرة 

تركيب الفقرة ك�ملة.
تدعوهم لكت�بة الجمل مرتبة.	 
نه� الفقرة.	   توؤّكد القيم وال�سلوك�ت الإيج�بّية الَّتي تت�سمَّ
لبة بعده� فردي�ً، ثم تكلفهم كت�بته� مرتبة.	  تقراأ المعلِّمة الفقرة ك�ملة ويرّدد الطَّ

3
1
5

2

4


