ُ

الس ِ
ادس
س َتوى َّ
ا ْل ُم ْ
العربية ّ
للناطقين بغيرها
ّ

دليل المعلم

Dar Al Zeenat

ت�أليف
زينات عبد الهادي الكرمي
د .را�شد علي عي�سى

ُ
يمنع ن�شر �أو �إعادة �إ�صدار �أو ت�صوير �أو ت�سجيل �صوتي �أو مرئي لهذا الكتاب �أو �أي جزء
منه ب�أي و�سيلة �إلكترونية �أو م�ستحدثة دون الح�صول على �إذن خطي من النا�شر.

جميع الحقوق © محفوظة للنا�شر.

دارالزينات للن�شر والتوزيع
عمان  -الأردن

الطبعة2020 :

ت�أليف :زينات عبد الهادي الكرمي  -د .را�شد عي�سى
Samer Haimi AlShalaby

Designed By:

Distributed exclusively by Noorart in
North & South America, UK & Europe, Australia & Far East.

الموزع المعتمد في دولة الإمارات العربية المتحدة
مكتبة دار الحياة  -ال�شارقة www.daralhayat.ae
Printed in Jordan

Dar Al Zeenat

دار الزينات للنشر والتوزيع
Dar AlZeenat Co. Publishing & Distribution

www.darzeenat.com - info@darzeenat.com - Tel: +962 796662992

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

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

ما تتميز به ال�سل�سلة:
 – 1في كل م�ستوى هناك �أ�سرة ترافق الطالب في تقديم الوحدات والأن�شطة ،وتقدم المحتوى ب�أ�سلوب
�شائق يتنا�سب والمحتوى في القراءة والتدريبات المختلفة ،ومن �أ�سماء ال�شخ�صيات يتعلم ويتثبت من
ح�سان و�آالء الرابع :ف�ؤاد
مهارات �إمالئية ترد في الم�ستوى .الأول :داني وبدور الثاني� :آدم وهدى الثالثُ :
و�سارة الخام�س :ر�ؤوف ورائدة ال�ساد�س :ل�ؤي ور�ؤى
 – 2في الم�ستويات ( )3 – 1يتدرب الطالب على الأنماط والتراكيب اللغوية من خالل الأن�شطة والتدريبات
المتتابعة ،وفي الم�ستويات ( )6 – 4تقدم له درو�س القواعد والنحو ب�أ�سلوب هرمي يتنا�سب والم�ستوى.
 – 3حكايات اال�ستماع لها ق�ص�ص مرافقة وم�سجلة بم�ؤثرات �صوتية ي�ستمع �إليها الطالب ليجيب عن الأ�سئلة في الكتاب.
 – 4لوحات المحادثة تت�ضمن ر�سومات تثير التفكير وبت�سل�سل في الأحداث ليعر�ض المعلم الحقاً ن�ص
الحكاية الموجود لديه في الدليل.
 – 5النحو يقدم ب�أ�سلوب مترابط مع المفردات التي تعلمها بما يدعو للتفكير ويحفز على التعبير والأمثلة
المماثلة والإبداعية وبتو�ضيح وتدرج منطقي يقود �إلى الفهم.
 – 6درو�س القراءة من واقع الطالب وحياته اليومية بما يعزز تعلم القيم وتمثلها والتفكير والإبداع
والتمكن من القراءة بر�سوم تو�ضيحية تعين غلى فهم المقروء.
 – 7في الم�ستويات ( )3 – 1يقدم خط الن�سخ على �شكل كلمات وجمل وفقرات يحاكيها ثم كتابة ح ّرة .في
الم�ستوى الرابع يتعلم �أ�سا�سيات خط الن�سخ ويتدرب عليها .في الم�ستويين الخام�س وال�ساد�س يتدرب على
�أ�سا�سيات خط الرقعة .ويرافق ال�سل�سلة كرا�سات �سنابل المهارات الكتابية ،لتدريب الطالب على المهارات التي
تنا�سب الم�ستوى ال�سليمة.
 – 8عدد الوحدات وما تت�ضمنه من معارف ومهارات و�أن�شطة تتنا�سب و�أيام دوام َّ
الطلبة خالل العام
الدرا�سي ،فيتمكن المعلم من �إنجاز المحتوى بي�سر وعمق ،وتوجد �أن�شطة تطويرية تحاكي المحتوى
و�أخرى �إبداعية من َّ
الطلبة والمعلم بما يتنا�سب والفروق الفردية بينهم ويحفزهم على التعلم.
 – 9الأنا�شيد في الم�ستويات ( )3 – 1تم ت�أليفها لتتوافق مع م�ضمون ومفردات الوحدات في كل م�ستوى
ل�شاعر الطفولة د .را�شد عي�سى.
المحفوظات في الم�ستويات ( )6 – 4تم اختيارها بعناية لتتوافق مع م�ضمون الوحدات ومفرداتها ل�شعراء
كبار وهم � :أحمد �شوقي ،وعبد الكريم الكرمي (�أبو �سلمى) ،وحافظ �أبراهيم ،و�إبراهيم طوقان ،ورا�شد
عي�سى.
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الأهداف العامة:

ي�ستمع �إلى ق�صة بيت العنكبوت ويجيب عن الأ�سئلة.يتح َّدث ويع ِّبر عن لوحات عن نهر الحقيقة.يتحلى بال�صبر ويح�سن العامل مع الآخرين.ن�ص المعرفة والجهل ويجيب عن �أ�سئلة اال�ستيعاب.
يقر�أ ّيتب َّين مفهوم المعرفة ويقبل عليها.يقر�أ ن�ص الوقت من ذهب ويجيب عن �أ�سئلة اال�ستيعاب.يحر�ص على ممار�سة الألعاب المفيدة.ينظم وقته ويحر�ص على ا�ستثماره.يقبل على القراءة ويبتعد عن الألعاب الإلكترونية.يفي بوعده وينظم وقته.َّ�ص مرادفات لكلمات معطاة.
يكتب من الن ّي�صنِّف العبارات ويميز ت�صرفات العاقل والجاهل.يملأ الفراغ معتمداً على المعنى.يتب َّين الكلمات التي تحمل �أكثر من معنى.يم ِّيز المدود في الأفعال.ي�صل بين العبارات معتمداً على المعنى.يم ِّيز �ألف تنوين الفتح و�ألف التثنية بعد الهمزة المتطرفة.يتد َّرب على الكتابة ال�سليمة بخط الرقعة.يع ِّبر عن ال�صور وي�ستثمر الوقت.يتذ َّكر الأفعال ويتعرف الفعل ال�صحيح والمعت ّل.يتذ َّكر الفاعل وعالمات �إعرابه.يتذ َّكر المفعول به وعالمات �إعرابه.يتع َّرف الأفعال الخم�سة وعالمات رفعها.-يتد َّرب على �إعراب الجمل.

بيت العنكبوت
�آلية التنفيذ

تهيئ المع ِّلمة َّالق�صة التي �سي�ستمعون لها ،لحفزهم على االنتباه وتمييز
الطلبة ب�إعطائهم فكرة عامة عن َّ
الأ�صوات والألفاظ والتّراكيب.
تذ ِّكرهم ب�ضرورة االنتباه ،والتركيز على ما ي�سمعونه ،والتزام الهدوء و�آداب اال�ستماع.الق�صة ب�صوت وا�ضح وم�سموع ومع ّبر عن المعاني.
تقر�أ لهم َّالق�صة ،وتطرح �أ�سئلة من نوع :ما المق�صود بـ؟ كيف نت�أ َّكد؟ ماذا تتوقع �أن يحدث؟
تتوقف عند نقطة معينة في َّال�سابقة َّ
للطلبة.
تربط �أحداث َّالق�صة بالخبرات ّ
تعقد مقارنة بين العنكبوت والجمل لإظهار �أوجه ال�شبه واالختالف.ال�س ّبورة ،وتقر�أها لهم ،لحفزهم على
تلخّ �ص لهم الأفكار الجزئ َّية وال َّرئي�س ّية في َّالق�صة وتد ّونها على َّ
التفاعل مع المادة المقروءة.
تعيد على �أ�سماع َّالق�صة.
الق�صة من خالل جهاز الت�سجيل ،لتبين لهم الحدث والمكان والزمان وال�شخ�صيات في َّ
الطلبة َّ
الق�صة ،وتطلب
تتيح لهم وقتاً كافياً منا�سباً لطرح �أ�سئلتهم ،وا�ستف�ساراتهم عن معاني الكلمات ال�صعبة في َّمنهم توظيف بع�ض المفردات في جمل من �إن�شائهم.
الق�صة.
الق�صة ،وتتيح لهم المجال للتعبير عن ر�أيهم في َّ
بعد االنتهاء من القراءة ،تناق�شهم في َّالق�صة.
ت�ؤ ِّكد القيم الإيجاب ّية الواردة في َّتنتقل َّبالق�صة.
بالطلبة �إلى ح ّل الأ�سئلة المتعلقة
َّ

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

�أَ ْق َر�أ ُ َو�أَ�ضَ ُع

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

الق�صة من �أفكار و�شخ�صيات و�أحداث وت�ستثمرها في ح ّل جمل التَّدريب.
تذ ِّكرهم المع ِّلمة بما ورد في َّتقر�أ الجملة الأولى من ال�س�ؤال وت�ساعد َّال�صحيحة.
الطلبة في اختيار الإجابة َّ
تك ِّلف َّال�صحيحة.
الطلبة في حل بق ّية الجمل ،بحيث يقر�أ طالب ال�س�ؤال،
وطالب �آخر يختار الإجابة َّ
ٌ
ال�صحيحة وتطلب تف�سيراً منهم ال�ستبعاد بق ّية الخيارات.
تناق�شهم في الإجابة َّال�صحيحة ،وتُ�شرك �أكبر عدد ممكن من َّ
الطلبة.
تك ِّلفهم بالح ِّل الكتابي ،وقراءة الإجابة َّتتيح َّللطلبة الحوار حول الإجابات من خالل العمل في مجموعات.
الحل-1 :القاعود-2 ،لعابها-3 ،الغرباء-4 ،جميع ما ذكر -5 ،لعابه.  -6عري�ض-7 ،الغو�ص في رمال ال�صحراء.8

2

جيب ِب َن َع ٍم َ�أ ْو ال
�أَ ْق َر ُ�أ َو�أُ ُ

توجه المع ِّلمة َّالطلبة لال�ستماع للق�صة ،ثم تعطيهم وقتاً كافياً لت� ُّأمل الجمل وقراءتها قراءة �صامتة.
تقر�أ المع ِّلمة الجمل ويقر�أ َّالطلبة بعدها فرد ّياً.
الق�صة.
تحفزهم ال�سترجاع بع�ض �أحداث َّتك ّلف طالباً بقراءة الجملة ومن طالب �آخر اختيار الإجابة المنا�سبة.ت�صحح الإجابات
وتوجهها وتحاورهم فيها وتع ّلق على االختيارات ال�صحيحة ،وتطلب منهم تف�سير
ِّ
 ّ�إجاباتهم.
المخ�ص�ص.
تتيح لهم ح ّل التدريب كتاب ّياً في المكانَّ
تتابعهم با�ستمرار وتُعزّز المجيدين وت�ص ّوب الأخطاء.الحل-1 :نعم-2 .نعم-3 .ال-4 .نعم.3

-5نعم.

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

تو�ضح المع ِّلمة َّ
للطلبة المطلوب من التَّدريب.
 ّالق�صة على َّ
الطلبة وتطلب �إليهم االنتباه للإجابة من خالل القراءة.
تعيد المع ِّلمة �سرد َّتعيد طرح الأ�سئلة تباعاً.تتلقى �إجابات َّال�صحيحة.
وتوجهها نحو الإجابة َّ
الطلبة ِّ
المخ�ص�ص للكتابة ،ثم قراءة ما كتبوه مرات متع ِّددة ،مع �إ�شراك
تطلب �إليهم تدوين الإجابات في المكانَّ
�أكبر عدد ممكن من َّ
الطلبة.
الحل: -1ال ،لأن قاعود قال :ال �أريد غرباء في بيتي. -2لأنه يغار منها وال ي�ستطيع �أن ين�سج بيتا مثلها. -3ال ،لأنها لم ت�ست�أذن في الدخول. -4تحدث العنكبوت عن �أهمية الجمل. -5من دودة القز. -6لأنه لم ي�ستطع ن�سج الخيوط من ال�شرانق. -7لأن له خف عري�ض يمكنه من الغو�ص في رمال ال�صحراء ،و�شفة عري�ضة تمكنه من �أكل نبات ال�صبار ،ولأنه ي�صبر على الجوع والعط�ش.
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4

�أُ ِ
الح ُظ َو�أَ َت َح َّدثُ

َن ْه ُر ا ْل َحقي َق ِة
بال ،كا َن َر ُج ِ
في َطريقٍ ُم ْل َت ٍو َب ْينَ ا ْلجِ ِ
الن
بان ِح�صا َن ْينِ َ ،و َي ْب َح ِ
َي ْر َك ِ
ثان َعنْ َطريقِ
ِ
ا ْل َع ْو َد ِة .ا ْلتَقى ال َّر ُج ِ
َريحان
النَ ،و َجلَ�سا َي ْ�ست
َت ْح َت �شَ َج َر ٍةَ .م َّر �أَما َم ُهما �أَ ْرن ٌَبَ ،واخْ تَفى
ب ُِ�س ْر َع ٍةَ ،فقا َل الأَ َّو ُل :الأَرا ِن ُب في بِالدي
َكبي َر ٌة َكا ْل ِح ِ
�صانَ ،و ُي ْم ِكن َُك �أَنْ َت ْر َك َبها.
َ�ص َم َت ال َّر ُج ُل ال َّثانيَ ،و َب ْع َد َق ٍ
ليل ،قا َل
الأَ َّو ُل� :إِ َّن ا ْل ِح�صا َن في بِالدي ب َِح ْج ِم
فيلَ ،وا ْل ِحما ُر ب َِح ْج ِم َو ِ
ا ْل ِ
حيد ا ْل َق ْر ِن.
َ�ص َم َت ال َّر ُج ُل ال َّثاني َقلي ً
الُ ،ث َّم قا َلَ :علَ ْينا
ال�س ْي َرَ ،و َن ْب َحثَ َعنْ َمخْ َر ٍج.
�أَنْ نُتا ِب َع َّ
تتيح المع ِّلمة وقتاً كافياً َّللطلبة لت� ُّأمل اللوحات الأربع.
تعر�ض اللوحات واحدة بعد �أخرى على َّالطلبة وت�س�ألهم ع ّما ي�شاهدونه في كل لوحة.
وتوجه �أ�سئلة عليها ،ويجيب َّ
الطلبة.
تذ ِّكرهم بعنا�صر كل لوحة ِّتوزع َّالطلبة في مجموعات ،لتتح َّدث ُّ
كل مجموعة عن لوحة من اللوحات الأربع با�ستخدام مفردات
عنا�صر اللوحات ،وتحثهم على الربط بينها لت�شكل ق�صة مت�سل�سلة الأحداث.
ت�شارك طلبة المجموعات في الحديث لتُ�شعرهم بالراحة والخروج من الحرج والخجل.ت�س�ألهم عن ر�أيهم في الحكاية.تطلب من ََّّ�ص.
الطلبة ا�ستنتاج الفكرة العا َّمة من الن ّ
تتيح لهم فر�صة التَّعبير ع ّما �أعجبهم في الحكاية.الق�صة.
الق�صة ،وتك ِّلفهم بو�ضع �أ�سئلة على َّ
تتحاور كل مجموعة حول عنا�صر َّتحر�ص على ت�شجيع َّالطلبة على النقد و�إبداء الر�أي من خالل الإدالء بملحوظاتهم عن �أحداث الق�صة.
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َو َ�ص َل ال َّر ُج ِ
الن َن ْه ًرا َعمي َق ا ْلما ِءَ ،ف َ�س�أَ َل
الأَ َّو ُل :ما ْا�س ُم هذا ال َّن ْهر؟
جاب ال َّثاني� :إِ َّن ُه َن ْه ُر ا ْل َحقي َق ِةَ ،و َمنْ َي ُ
قول
�أَ َ
ال�ص ْد َق ُي ْم ِك ُن ُه َعبو ُر ال َّن ْه ِر ِب�أَ ٍ
مان� ،أَ َّما ا ْلكا ِذ ُب
ِّ
َف َي ْغ َرقَ ،ه َّيا َت َق َّد ْم َمعي ِل َن ْع ُب َر ال َّن ْه َر.
َو َقفَ الأَ َّو ُل ِع ْن َد َط َر ِف ال َّن ْهرَِ ،وقا َل� :إِ َّن
الأَرا ِن َب َوا ْلخُ يو َل َوا ْل َحمي َر في بِالدي َكبي َرة،
َول ِكنَّها ب َِح ْج ِم َمثيال ِتها في �أَ ِّي َم ٍ
كان.
قا َل ال َّثانيَ :ه َّيا َن ْع ُب ِر ال َّن ْه َر ِب�أَ ٍ
مان ،ما
�أَ ْع َظ َم �أَنْ َيكو َن الإِنْ�سانُ �صا ِد ًقا� ،شُ ْك ًرا يا َن ْه َر
ا ْل َحقيقَة.
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َن ْه ُر ا ْل َحقي َق ِة

س َْ
األ َّو ُل
َّ
الد ْر ُ
1

ا ْل َم ْع ِر َف ُة َوا ْل َج ْه ُل

�أَ ْق َر ُ أ�

تطلب المع ِّلمة �إلى ََّّ�ص،
ال�صورة المثبتة بجانب الن ّ
الطلبة ت� ُّأمل ّ
والتَّعبير ع ّما فهموة منها ،وما توحي لهم دون الدخول في
التّفا�صيل.
تحفز َّالطلبة على ا�ستنتاج مو�ضوع ال َّدر�س من ال�صورة ،وتربط
ذلك بمو�ضوع ال َّدر�س.
تعزّز التّفاعل بين َّالطلبة ،وتثريه بما ُينا�سب م�ضمون ال�صورة.
َّ�ص قراءة جهر َّية �سليمة تراعي مخارج
َّ�ص قراءة جهر َّية مع ِّبرة ،ث َّم تكلفهم قراءة �أجزاء من الن ّ
تقر�أ الن ّالحروف و�ضبط الكلمات.
توجه َّ
َّ�ص قراء َة ٍفهم ٍوا�ستيعاب وتفكيرٍ ٍوتذ ّوق ٍ ،لإعدا ِدهم �إلى مناق�ش ِة الأ�سئلة التّالية.
 ِّالطلبة �إلى قراءة الن ّ
تتابع قراءة َّالطلبة ،وتعزِّز قراءتهم ،وتق ِّومها ،وتثريها.
َّ�ص وتد ِّونها على ال�سبورة ،وتحاورهم فيها.
 ّتو�ضح لهم الأفكار الجزئ َّية والرئي�سة الواردة في الن ّ
تك ِّلف َّالطلبة توظيف الكلمات الم�ستهدفة في �سياقات جديدة.
تطرح �أ�سئلة فرع َّية عليهم �أو على بع�ضهم لتعزيز فهمهم وتعميقه.تناق�شهم في �أثر الجهل والمعرفة على الإن�سان ،والتداعيات ال�سلب َّية للألعاب الإلكترون َّية.2

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

تم ّهد المع ِّلمة بتذكير ََّّ�ص من �أفكار.
الطلبة بما ورد في الن ّ
الطلبة المتم ِّيزين بالقراءة ،لتذكير َّ
تجزِّئ ال َّدر�س لعدد من الفقرات وتك ِّلف عدداً من َّالطلبة بمجرياته.
ال�س�ؤال وطالباً �آخر للإجابة عنه.
تك ّلف طالباً بقراءة َُّّ�ص.
 ِّتوجه الإجابات بما يتوافق مع ما ورد في الن ّ
تطلب منهم تدوين الإجابة كتاب ّياً.تحاورهم في الإجابات بما يتوافق مع �أفكار ال َّدر�س والقيم الواردة فيه.وتوجههم وت�ص ّوب الأخطاء وتعزِّز المجيدين.
تتابعهم با�ستمرار ِّتك ّلفهم قراءة �إجاباتهم التي كتبوها ،والتحاور فيها من خالل المجموعات.12

3

َّ�ص َك ٍ
الح ُظ ا ْل َك ِل ِ
�أُ ِ
لمات ُتقا ِر ُبها في ا ْل َم ْعنى
مات ا ْل ُملَ َّو َن َة َو�أَ ْكت ُُب ِمنَ الن ِّ

تعر�ض المع ِّلمة بطاقات الكلمات والتَّراكيب المل َّونة ( :ي�ضيع ،الوا�سعة ،ت�ضجر ،الكبير ،ب�شغف ،يانعة)،وتدرب الطلبة على قراءتها وا�ستخدامها في �سياق لغوي جديد.
َّ�ص ،وتقر�أها ويقر�أون بعدها.
-تلفت انتباههم �إلى الكلمات المل َّونة في الن ّتذ ِّكرهم بما ورد في ال َّدر�س من مفردات تقاربها في المعنى.حا�سة التذ ُّوق
تحاورهم في الفرق بين الكلمة الملونة والكلمة التي تقاربها في المعنى من الن َّّ�ص ،لتنمية ّ
لديهم.
تترك لهم فر�صة التَّعبير عن �شعورهم بالفرق بين الجمل في �صيغتيها ال�سابقة والالحقة.َّ�ص ،ومن ثم قراءتها في �صورتها
تتابعهم با�ستمرار وتك ّلفهم كتابة الجمل بما يوافقها في المعنى من الن ّالجديدة.
تذ ّكرهم بالم�شترك اللفظيِّ ،وتو�ضح لهم مفهومه من خالل الجمل.
الحل-1 :ي�ضيع :يهدر-2 .الوا�سعة :ال�شا�سعة-3 .ت�ضجر :تمل. -4الكبير :الراجح-5 .ب�شغف :باهتمام-6 .يانعة :ن�ضرة.4

�أَ ْق َر ُ�أ َو�أُ َ�صنِّفُ ا ْل ِع ِ
بارات التّا ِل َي َة في ا ْل َج ْد َو ِل
َيت ََح َّك ُم ب ُِ�سلو ِك ِه َو�أَخْ ال ِق ِه.

تعر�ض المع ِّلمة الجمل في لوحة الجيوب.ُي�سي ُء ِللآخَ رينَ دو َن َق ْ�ص ٍد ِم ْنهُ.
الح َظ ِة.
تب ِّين لهم الحقول ا َّلتي يت�ألف منها الجدول(ُي ْق ِب ُل عَلى ا ْل َم ْع ِر َف ِة َوال َّت ْجريبِ َوا ْل ُم َ
ت�صرفات العاقل /ت�صرفات الجاهل) لتب ِّين لهم
ُي ْدر ُِك ما َيدو ُر َح ْو َل ُه ِمنْ َحقا ِئقَ.
َيغ َْ�ض ُب َوال َيت ََح َّك ُم ِبت ََ�ص ُّرفا ِت ِه.
المطلوب من التَّدريب.
فات ا ْل ِ
ِمنْ ت ََ�ص ُّر ِ
ِمنْ ت ََ�ص ُّر ِ
جاهلِ
فات ا ْلعا ِقلِ
تقر�أ الجمل ويقر�أ بعدها َّالطلبة المتم ِّيزون
وتُ�شرك �أكبر عدد ممكن من َّ
الطلبة في القراءة.
 -1يغصب وال يتحكم بتصرفاته.
 -1يتحكم ب�سلوكه و�أخالقه.
وتف�سر لهم
تحاورهم في م�ضمون الجمل،ِّ
 -2يقبل على المعرفة والتجريب والمالحظة -2 .يسيء لآلخرين دون قصد.
المفاهيم والدالالت التي تت�ض َّمنها.
 -3كثير الكالم فيما ال يعرف.
 -3يدرك ما يدور حوله من حقائق.
تك ّلف طالباً بقراءة الجملة ومن طالب �آخرت�صنيفها بح�سب الجدول ،وتكرر مع باقي
الجمل.
يقر�أ َّالطلبة الجمل في كل حقل من الجدول ،مرات متع ِّددة.
الطلبةَّ ،
تتابع عمل َّوتطلع على نماذج من �إجاباتهم وت�ص ِّوب ما يحتاج �إلى ت�صويب.
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6

َكثي ُر ا ْلكَال ِم فيما ال َي ْعر ُِف.

5

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

تعد المع ِّلمة بطاقات كلمات الن�شاط ،وتدرب َّالطلبة على قراءتها ،وتو�ضح المعنى ،ثم ت�ساعدهم في قراءة
وتوجههم نحو النطق ال�صحيح لها.
الجملِّ ،
تب ِّين لهم العالقة بين معنى الكلمة والجملة. ُّتحل الجملة الأ َّولى ( :في ال�صحراء لم يجد الجهل ما ًء يرويه وال �شجرة تحميه).
تف�سر لهم عالقة كلمتي ( ترويه ،تحميه) بمعنى الجملة.
 ّتق�سم َّالطلبة �إلى مجموعات وتحفزهم على الحل.
ال�صحيح وعر�ضه على بقية الزمالء.
تهيئ لهم الوقت المنا�سب للحوار واختيار الحل َّتك ّلفهم ح ّل بقية الجمل �شفو ّياً وكتاب ّياً ب�صورة فرد َّية ،وتتابعهم با�ستمرار.تقر�أ الجمل بعد ح ّلها ويقر�أ َّالطلبة بعدها ،مع مالحظة القيم ا َّلتي تت�ض َّمنها.
-الحل-2 :عبير� ..ضياء ..عطاء-3 .لأحد�..صديق-4 .كريمة-5 .الراجح ..عد ّوها.

6

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

ال�سابق بالتع ُّلم الالحق من خالل تذكير َّ
الطلبة بالم�شترك اللفظي.
تربط المع ِّلمة التع ُّلم َّتقر�أ الجمل وتلفت انتباههم �إلى الكلمات الملونة.تب ِّين لهم من خالل محاورتهم �أ�صل الفعل الذي ا�ش ُتقَّت منه الكلمات المل َّونة.تو�ضح لهم �أ َّن اختالف �شكل الكلمة و�صوتها يقت�ضي اختالف معناها.
 ّتف�سر لهم من خالل حل المثال الأول �أ َّن �سياق الجملة ومعناها الك ّلي هو ما يح ِّدد معنى الكلمة.
 ّت�ساعدهم في التفريق في المعنى بين الجمل الثالث الأولى.وتوجههم.
تحفزهم لحل بقية الجمل كتاب ّياً ،وتتابعهم ِّتختار �أف�ضل ر�أي وتعليل وتد ّونه على ال�سبورة.الحل: -1عبير :رائحة الوردة جميلة ،وعبير ا�سم بنت. -2عبر ال�شارع  :م�شى من جانب �إلى �آخر .وع ّبر :تكلم و�أبدى ر�أيه في موقف ما.أح�س� .شَ ْعر� :شعر الر�أ�س� ،شعرا :كالم منظوم بترتيب خا�ص ينظمه �شاعر مخت�ص.
� -3شَ ِع َرّ � :14

-الأفعال

�أَ َت َذ َّك ُر
الأَ ْف ُ
عال

تهيئ المع ِّلمة َّالطلبة بتذكيرهم ب�أق�سام الكلمة
و�أق�سام الفعل ،لحفزهم على االنتباه .
ال�سابق بالتع ُّلم الالحق ،و ُيقترح
تربط التع ُّلم َّتنفيذ ذلك من خالل �إخراج ثالثة متع ّلمين:
ال�صحي ُحُ :ك ُّل ِف ْعلٍ تَخْ لو ُحرو ُف ُه الأَ ْ�ص ِل َّي ُة ِمنْ ُح ِ
روف
ا ْل ِف ْع ُل َّ
الأ َّول يتق ّم�ص �شخ�صية الفعل الما�ضي ،والثاني
ا ْل ِع َّل ِة:
َ
الأ ِل ِف َوا ْلوا ِو َوا ْليا ِء.
�شخ�صية الفعل الم�ضارع ،والثالث �شخ�صية فعل
ا ْل ِف ْع ُل ا ْل ُم ْعت َُّلُ :ك ُّل ِف ْعلٍ �أَ َح ُد ُحرو ِف ِه الأَ ْ�ص ِل َّي ِة َح ْر ُف ِع َّلةٍ:
الأمر .ويب ِّين كل واحد منهم عالمة �إعراب الفعل.
�أَ ِلفٌ �أَ ْو وا ٌو َ�أ ْو يا ٌء.
تب ِّين لهم �أن كل فعل من هذه الأفعال �إما يكون�صحيحاً و� ّإما يكون معت ً
ال.
ال�س ّبورة الفعلينَ :ل ِع َب ،ن ََج َح.
تذ ِّكر بالفعل َّال�صحيح والمعت ّل من خالل - :تدون المع ِّلمة على َّ
 -تك ّلفهم قراءة الفعلين وتمييزهما زمنياً - .ت�س�ألهم :هل يوجد في هذين الفعلين حرف واو �أو �ألف �أو ياء.تب ِّين لهم �أ َّن حروف هذين الفعلين هي حروف �أ�صلية ،وتذ ِّكرهم بالمج َّرد والمزيد ،من خالل المثال:العبِّ ،
لعب.
وتو�ضح لهم �أن �أ�صلهَ :
تو�ضح لهم �أن كل فعل ٍ
 ِّما�ض تخلو حروفه الأ�صلية من �أي حرف من حروف الع ّلة(�ألف ،واو ،ياء) ي�س ّمى
فع ً
تف�سر لهم وجود حروف الع َّلة في الأفعال التالية :قال ،وجد ،بكى.
		
ال �صحيحاً.
 ّ تب ِّين لهم �أن ك ّل فعل تكون �أحد حروفه		
تحاورهم في حروف الع َّلة في الأفعال ال�سابقة.ال معت ً
حرف ع ّلة ،ي�س ّمى فع ً
ال.
تف�سر لهم ت�سميتها بالأفعال المعت ّلة بربطها بالأ�صوات ا َّلتي ت�صدر عن ال�شخ�ص المعت ّل( المري�ض) عندما
 ّيبدر منه �صوت الت�أ ُّلم داللة على اعتالله.
7

ٍ
ما�ضَ :م ْب ِن ٌّي َعلى ا ْل َفت ِْح الظّ ِاه ِر َعلى � ِآخ ِر ِه.
ال�ض َّم ُة الظّ ِاه َر ُة َعلى � ِآخ ِر ِه.
ُم�ضا ِر ٌعَ :م ْرفو ٌع َو َعال َم ُة َر ْف ِع ِه َّ
ْ
َو َي ْب َد�أُ ِب َ�أ َح ِد َ�أ ْح ُر ِف َك ِل َم ِة َن�أتي.
ال�س ِ
كون الظّ ِاه ِر َعلى � ِآخ ِر ِه.
�أَ ْم ٌرَ :م ْب ِن ٌّي َعلى ُّ

�أَ ْق َر ُ�أ َو�أُ َ�صنِّفُ الأَ ْفعا َل في ُك ِّل َم ْجمو َع ٍة

تربط المع ِّلمة بين ما تع َّلمه َّالطلبة عن الفعل و�أق�سامه ومو�ضوع التَّدريب؛ لإحداث التهيئة والإثارة
المطلوبة.
تق�سم َّوتوجههم لقراءة الأفعال وت�صنيفها.
الطلبة �إلى مجموعات ثنائ َّية ِّ
تطلب منهم تعليل �إجاباتهم وتف�سيرها.ال�صحيحة ،وت�ص ِّوب الخط�أ وتق ِّدم التغذية الراجعة المنا�سبة.
تعزِّز وت�شجع �إجابات المجموعات َّعر�ض �أعمال المجموعات ،ومناق�شة بع�ضها. فعل ما�ض :كتب ،ا�ستنتج ،تع ّل َم.		
الحل :المجموعة الأولى:اكتب،
يكتب ،ت�ستنت ُج ،تتع ّل ُم - ،فعل �أمر:
ا�ستنتج ،تع ّل ْم.
فعل م�ضارعُ :ْ
ْ
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المجموعة الثانية:َ
َ
رك�ض.
�ضحك،
طلب� ،سم َع،
فعل �صحيح :ج ّرب� ،سجد،َ
فعل معتل :وفى ،يدعو ،رمى ،دنا ،عال ،ت�سمو.1
8

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

يقر�أ عدد من َّالطلبة كلمات التَّدريب ،وتطلب منهم تحديد نوعها من �أق�سام الفعل.
وتو�ضح لهم المطلوب تنفيذه في التَّدريب.
تحفزهم لذكر حروف الم ّدّ ،،توزع َّالطلبة في مجموعات(مجموعة الألف ومجموعة الواو ومجموعة الباء).
تك ّلف كل مجموعة تمييز الكلمات التي تخ�ص مجموعتها وكتابتها على لوحة جانب َّية وعر�ضها على بقيةالمجموعات وعلى َّ
الطلبة ،وقراءتها.
تجري حواراً مع المجموعات فيما �أنجزوه ،وتُ�شرك بق َّية َّالطلبة.
تك ّلف بق ّية َّالمخ�ص�ص.
الطلبة بكتابة المطلوب في الحقل
َّ
الحل :الألف� :أعطى ،نام ،قال ،بنى. الواو :يجود ،يحنو� ،أرجو ،يدور. الياء :ترمي ،ي�ؤ ّديُ ،ينهي ،يجري.9

�أَ�ضَ ُع

َح ْو َل ا ْل ِف ْع ِل َو�أُ َ�ص ِّن ُف ُه في ا ْل َج ْد َو ِل

يقر�أ عدد من َّالطلبة جمل التَّدريب ،وتطلب منهم تمييز الفعل فيها.
تحفزهم لذكر حروف الع ّلة والعالقة بينها وبين حروف الم ّد.تو�ضح لهم المطلوب تنفيذه في التَّدريب.
 ّتوزع َّال�صحيح ومجموعة الفعل المعت ّل).
الطلبة في مجموعات(مجموعة الفعل َّ
توجههم �إلى �إعادة الفعل ل�صيغة الما�ضي الثالثي ،وتحاورهم في التغييرات التي طر�أت عليه.
 ِّتخ�ص مجموعتها وكتابتها على لوحة جانب َّية وعر�ضها على بق ّية
تك ّلف كل مجموعة تمييز الأفعال التي ُّالمجموعات وعلى َّ
الطلبة ،وقراءتها.
تجري حواراً مع المجموعات في ما �أنجزوه ،وتُ�شرك بق ّية َّالطلبة.
تك ّلف بق ّية َّالمخ�ص�ص ،وقراءته.
الطلبة بكتابة المطلوب في الحقل
َّ
الحل :فعل �صحيح� :ض ّل� ،أهمل ،احر�ص، فعل معتل :ي�ض ُع (و�ض َع)� ،سا َر� ،أم�ضى(م�ضى) ،دعا ،ي�سمو(�سما)،16

�أَ َت َذ َّك ُر

�أتذ َّكر الفاعل وعالمات �إعرابه،

فاع َل َو َع ِ
ا ْل ِ
المات �إ ِْعرا ِب ِه:
ا ْل ِ
فاع ُلْ :ا�س ٌم َم ْرفو ٌع َي ُد ُّل َعلى َمنْ قا َم بِا ْل ِف ْعلِ َو َيكونُ َم ْرفو ًعا:
ال�ض ِّم الظّ ِاه ِر َعلى � ِآخ ِر ِه �إِذا كا َن
ِال�ض َّم ِة �أَ ْو َتنْوينِ َّ
ب َّ
ُم ْف َر ًدا �أَ ْو َج ْم َع َتكْ�سي ٍر َ�أ ْو َج ْم َع ُم�ؤَن ٍَّث �سا ِل ًما.
بِالأَ ِل ِف� :إِذا كا َن ُم َثنًّى.
●

والمفعول به وعالمات �إعرابه.ال�س ّبورة:
بِا ْلواوِ� :إِذا كا َن َج ْم َع ُم َذكَّرٍ �سا ِل ًما.
تد ِّون المع ِّلمة المثال التالي على َّر�أى �سعيد �صديقه في المكتبة.
ا ْل َمف ُ
ْعول ِب ِه َو َعالماتُ �إ ِْعرا ِب ِه:
ْ�صوب َيد ُُّل َعلى َمنْ َو َق َع َعلَ ْي ِه ِف ْع ُل ا ْل ِ
تذ ِّكرهم بالجملة اال�سم َّية والفعل َّية ،ومكوناتفاعلِ َ ،و َيكو ُن َمنْ�صو ًبا:
ْا�س ٌم َمن ٌ
بِا ْل َفت َْح ِة �أَ ْو َتنْوينِ ا ْل َفت ِْح �إِذا كا َن ُم ْف َر ًدا �أَ ْو َج ْم َع َتكْ�سيرٍ .
ٍّ
كل منها.
بِا ْلك َْ�س َر ِة �أَ ْو َتنْوينِ ا ْلك َْ�س ِر �إِذا كا َن َج ْم َع ُم َ�ؤن ٍَّث �سا ِل ًما.
ال�س ّبورة،
ت�س�ألهم عن نوع الجملة المدونة على َّبِا ْليا ِء �إِذا كا َن ُم َثنًّى �أَ ْو َج ْم َع ُم َذكَّرٍ �سا ِل ًما.
وتطلب تعلي ً
ال لإجاباتهم.
تحفز َّالطلبة لذكر مك ِّونات الجملة.
تذ ِّكرهم بالمفرد والمثنى والجمع ،والتَّذكير وال َّت�أنيث ،وتحاورهم في مك ِّونات الجملة ،وتطلب منهمتحويل �صيغتها في كل حالة.
ال�س ّبورة عالمات �إعراب كل من الفعل والفاعل ،وتك ّلفهم بقراءتها مع تطبيقها على الأمثلة.
تد ّون على َّ●

●

●

●

●

ل ُ ا ْلفَرا َغ
� 10أَ ْق َر ُ�أ َو�أَ ْم َ أ
تق�سم َّالطلبة �إلى مجموعات ،وتوزّع عليهم الجمل.
تطلب من كل مجموعة قراءة الجملة الخا�صة بها والتعريف بمك ِّوناتها.تلفت انتباههم �إلى ذكر المفرد والمثنى ونوع الجمع ،تذكيراً وت�أنيثاً.تذ ِّكرهم بما �سبق لهم تع ّلمه في التَّدريب ال�سابق ومطابقته على الجمل التي بين �أيديهم.ت�ستخرج كل مجموعة الفعل والمفعول به من الجملة ا َّلتي تحملها� ،شفو َّياً ،ويتحاور َّالطلبة فيها.
المخ�ص�ص ،وتقر�أهما على بق ّية َّ
الطلبة ،وتق ِّدم تف�سيراً
تد ِّون كل مجموعة الفاعل والمفعول به في المكانَّ
لعملها.
تك ِّلف بق ّي َّوتوجههم.
ةالطلبة بالحل ،وتتابعهم با�ستمرار ِّ
-2المزارعان � -سنابل�-3 .،سارة  -فرا�شات.
الحل� -1 :سعيد � -صديقه.-4العمال  -المزارعين-5 .المعلمون � -شهادات.
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� 11أُ ْعر ُِب ا ْل َك ِل ِ
مات ا ْل ُملَ َّو َن َة
توزع َّالطلبة في مجموعات ،وتوزّع عليهم الجمل.
الخا�صة بها والتعريف بمك ِّوناتها.
تطلب من كل مجموعة قراءة الجملةَّ
تلفت انتباههم �إلى ذكر المفرد والمثنى ونوع الجمع ،تذكيراً وت�أنيثاً.تذ ِّكرهم بما �سبق لهم تع ّلمه في التَّدريبين ال�سابقين ومطابقته على الجمل ا َّلتي بين �أيديهم.تعرب كل مجموعة الجملة ا َّلتي تحملها� ،شفو َّياً ،ويتحاور َّالطلبة فيها.
المخ�ص�ص ،وتقر�أها على بق ّية َّ
الطلبة ،وتق ِّدم تف�سيراً
تد ِّون كل مجموعة �إعراب الكلمة المل َّونة في المكانَّ
لعملها.
تك ِّلف بق ّية َّوتوجههم.
الطلبة بالحل ،وتتابعهم با�ستمرار ِّ
الحل-1 :قر�أ خال ٌد كتا ًبا عن الف� ِضا.مبني على الفتح الظاهر على �آخره.
 قر�أ :فعل ما�ض ّخال ٌد :فاعل مرفوع وعالمة رفعه تنوين ال�ضم الظاهر على �آخره.كتا ًبا :مفعول به من�صوب وعالمة ن�صبه تنوين الفتح الظاهر على �آخره. �-2أكل الأرنبان جزرتين كبيرتين.مبني على الفتح الظاهر على �آخره.
 �أك َل :فعل ما�ض ّالأرنبان :فاعل مرفوع وعالمة رفعه الألف لأنه مثنى.جزرتين :مفعول به من�صوب وعالمة الياء لأنه مثنى. -3كاف�أت المعلمات التلميذات المجتهدات. المعلماتُ  :فاعل مرفوع وعالمة رفعه ال�ضمة الظاهر على �آخره.ِ
التلميذات :مفعول به من�صوب وعالمة ن�صبه الك�سرة لأنه جمع م�ؤنث �سالم.
 -4ي�ساعد الممر�ضون الأطباء والمر�ضى. الممر�ضون :فاعل مرفوع وعالمة رفعه الواو لأنه جمع مذكر �سالم.الأط ّبا َء :مفعول به من�صوب وعالمة ن�صبه الفتحة الظاهرة على �آخره. -5ت�شرب �سارة ع�صير البرتقال.ت�شرب :فعل م�ضارع مرفوع وعالمة رفعه ال�ضمة الظاهرة على �آخره.
ُ
�سار ُة :فاعل مرفوع وعالمة رفعه ال�ضمة الظاهرة على �آخره.ع�صي َر :مفعول به من�صوب وعالمة ن�صبه الفتحة الظاهرة على �آخره.18

س ّ
الثاني
َّ
الد ْر ُ
1

ا ْل َو ْق ُت ِم ْن َذ َه ٍب

�أَ ْق َر ُ أ�

تطلب المع ِّلمة �إلى ََّّ�ص،
ال�صورة المثبتة بجانب الن ّ
الطلبة ت� ُّأمل ّ
والتَّعبير ع ّما فهموه منها ،وو�صف ما بها من عنا�صر.
تحفز َّالطلبة على ا�ستنتاج مو�ضوع ال َّدر�س من ال�صورة ،وتربط ذلك
بمو�ضوع ال َّدر�س.
تعزِّز التّفاعل بين َّالطلبة ،وتثريه بما ُينا�سب م�ضمون ال�صورة،
فت�س�ألهم عن كيف َّية تق�ضية �أوقاتهم ،وهل ي�ضعون برنامجاً زمنياً
لتنفيذ �أعمالهم.
َّ�ص
تقر�أ الن َّّ�ص قراءة جهر َّية مع ِّبرة ،ث َّم تك ِّلفهم قراءة �أجزاء من الن ّ
قراءة جهر َّية �سليمة تراعي مخارج الحروف و�ضبط الكلمات.
َّ�ص قراء َة فهم ٍوا�ستيعاب وتفكيرٍ وتذ ّوق ٍ ،لإعدا ِدهم �إلى مناق�ش ِة الأ�سئلة التّالية.
 ِّتوجههم �إلى قراءة الن ّ
تتابع قراءتهم وتعزِّزها ،وتق ِّومها.تو�ضح لهم معاني المفردات والتراكيب ال�صعبة.
 َّّ�ص وتحاورهم فيها.
 ّتو�ضح لهم الأفكار الجزئ َّية والرئي�سة الواردة في الن ّ
تك ِّلفهم توظيف الكلمات الم�ستهدفة في �سياقات جديدة.تطرح �أ�سئلة فرعية عليهم �أو على بع�ضهم لتعزيز فهمهم وتعميقه.ال�سلبية للألعاب الإلكترون َّية.
تناق�شهم في �أهمية ا�ستثمار الوقت ،والتداعيات َّ2

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

تم ّهد المع ِّلمة بتذكير ََّّ�ص من �أفكار.
الطلبة بما ورد في الن ّ
تجزِّئ ال َّدر�س لعدد من الفقرات وتك ِّلف عدداً من َّالطلبة بالقراءة ،لتذكيرهم بمجرياته.
ال�س�ؤال وطالباً �آخر بالإجابة عنه.
تك ِّلف طالباً بقراءة َُّّ�ص.
 ِّتوجه الإجابات بما يتوافق مع ما ورد في الن ّ
تطلب منهم تدوين الإجابة كتاب ّياً.تحاورهم في الإجابات بما يتوافق مع �أفكار ال َّدر�س والقيم الواردة فيه.وتوجههم وت�ص ّوب الأخطاء وتعزِّز المجيدين.
تتابعهم با�ستمرار ِّتك ِّلفهم قراءة �إجاباتهم ا َّلتي كتبوها ،والتحاور فيها من خالل المجموعات.19

1
3

�أَ ْق َر ُ�أ َو�أَ ِ�ص ُل ُك َّل ِعبا َر ٍة بِا ْل َم ْعنى ا ْل ُم ِ
نا�سبِ َلها

تكليف ََّّ�ص وقراءته من
الطلبة الرجوع �إلى الن ّ
			
ْا�س ِتثْما ُر ا ْل َو ْق ِت
●

الكتاب المدر�سي.
			
َه ْد ُر ا ْل َو ْق ِت
توجه الطلبة لقراءة جمل التدريب ،وتحاورهموتوجهها.
في معناها ،وتتلقّى �إجاباتهم ِّ
َد َعتْها ِلل ُْج ِ
			
لو�س
تب ِّين لهم وجود تقارب في المعنى بين ما هو فيالعمود الأول والعمود الثاني.
ْا�ستَجا َب ْت ِل ِندا ِء وا ِل َد ِتها		
تك ِّلف عدداً من َّالطلبة بحل الجمل �شفو َّياً ،ثم
َ
			
الحل الكتابي وقراءته ،وتف�سير العالقة بين كل �أ ْبذ ُُل ُج ْهدي
عبارتين متقاربتين في المعنى.
تتابع َّوتوجههم ،وتحاور بع�ضهم.
الطلبة ِّ
●

●

●

●

4

●

�إِ�ضا َع ُت ُه دو َن فا ِئ َد ٍة.

●

�أَ ْع َم ُل بِجِ ٍّد.

●

�أَطا َع ْت َوا َّت َب َع ِت ال َّت ْع ِ
ليمات.

●

ْا�س ِتغْال ُل ُه بِما ُه َو ُمفي ٌد.

●

لو�س.
َطلَ َب ْت ِمنْها ا ْل ُج َ

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

تتيح المع ِّلمة َّوتوجههم نحو
للطلبة وقتاً كافياً لت� ُّأمل الكلمات وت�ساعدهم في قراءتها وقراءة الجملِّ ،
ال�صحيح لها.
النطق َّ
تب ِّين لهم العالقة بين معنى الكلمة والجملة. ُّتحل الجملة الأ َّولى ( :الوقت ثمين �إن �ض َّيعته �ضعت).
تف�سر لهم عالقة كلمتي ( ثمين� ،ضعت) بمعنى الجملة.
 ّتق�سم َّالطلبة �إلى مجموعات وتحفزهم على الحل.
ال�صحيح وعر�ضه على بق ّية الزمالء.
تهيئ لهم الوقت المنا�سب للحوار واختيار الحل َّتك ِّلفهم ح ّل بق ّية الجمل �شفو َّياً وكتاب ّياً ب�صورة فرد َّية ،وتتابعهم با�ستمرار.يقر�أ َّالطلبة الجمل بعد ح ّلها ،مع مالحظة القيم ا َّلتي تت�ض َّمنها (المحافظة على الوقت وا�ستثماره).
الحل-2 :تهدر-3 .ي�ستثمرون...ي�ستمتعون-4 .المال ...الوقت.5

�أَ ْق َر ُ�أ َو�أُ ِ
الح ُظ َ �أ ِلفَ َتنْوينِ ا ْل َفت ِْح َو�أَ ِلفَ ال َّت ْث ِن َي ِة َب ْع َد ا ْل َه ْم َز ِة ا ْل ُمت ََط ِّر َف ِة

ال�س ّبورة.
تد ِّون المع ِّلمة مجموعة من الأمثلة ا َّلتي ت�شتمل على �ألف التنوين و�ألف التثنية والهمزة المتطرفة ،على َّتحاورهم في تنوين الفتح ،من حيث ال�شَّ كل وال�صوت.توجههم �إلى االنتباه �إلى الهمزة في الكلمات الأمثلة ،وحركة الحرف ا َّلذي ي�سبقها.
 ِّتو�ضح لهم �أ َّن الهمزة المتط ِّرفة تر�سم ح�سب حركة الحرف ا َّلذي ي�سبقها دون النظر �إلى حركتها ،ف�إن كان
 ّ20

ال�سطر منف�صلة ،مثل� :ضوء� ،شيء ،جزء ـ �أما
الحرف ا َّلذي قبل الهمزة �ساكناً كتبت الهمزة المتط ِّرفة على َّ
�إن كان الحرف ا َّلذي ي�سبق الهمزة المتط ِّرفة متح ِّركاً ،فتر�سم الهمزة على حرف ينا�سب الحركة ( �أ� ،ؤ ،ئ
ـئـ) ،ف�إن كان الحرف ا َّلذي قبل الهمزة مفتوحاً كتبت على الألف : :يق َر�أُ ـ ب َد�أ .و�إن كان الحرف ا َّلذي قبل
الهمزة م�ضموماً كتبت على واو :يج ُر�ؤـ و�أما �إن كان الحرف ا َّلذي قبل الهمزة مك�سوراً فكتب على طرف ياء
نا�شئ ِ
غير منقوطة ( ياء بال نقطتين ى):طارِئ ـ قارِئ ـ ِ
�شاطئ.
تب ِّين لهم �أ َّن الهمزة المتطرفة تنقلب �إلى همزة متو�سطة �إذا تالها �ألف التثنية �أو �ألف تنوين النَّ�صب : 1ـ تكتب الهمزة المتطرفة على ال�سطر � :إذا كان الحرف ا َّلذي قبل الهمزة �ساكناً ،مثل:جزء= جزءاً =جزءان� /ضوء=�ضوءاً=�ضوءان.
2ـ تكتب الهمزة المتط َّرفة على نبرة� ،إذا كان الحرف ا َّلذي قبل الهمزة �ساكناًمثل:عبء = عبئاً =عبئان.6

�أُ ْد ِخ ُل َتنْوينَ ا ْل َفت ِْح َعلى الأَ ْ�سما ِء التّا ِل َي ِة

تتيح المع ِّلمة َّللطلبة وقتاً كافياً لت� ُّأمل الكلمات وقراءتها.
تذ ِّكرهم بما �سبق لهم �أن تع َّلموه عن �ألف تنوين الفتح.وتوجهها.
ت�س�ألهم عن قاعدة كتابة تنوين الفتح بعد الهمزة المتط ِّرفة ،وت�ستقبل �إجاباتهم ِّتحفزهم على و�ضع �ألف تنوين الفتح مع الحركة على �آخر الألف وقراءة الكلمات.تُ�شرك �أكبر عدد ممكن من َّالطلبة في الحل والقراءة.
 الحل-1 :هدوءا-2 .بطيئا-3 .لجوءا-4 .رديئا.7

�أَ ْكت ُُب ُم َثنّى ا ْل َك ِل ِ
مات التّا ِل َي ِة

توجه المع ِّلمة َّ
الطلبة لقراءة الكلمات.
 ِّتلفت انتباههم �إلى موقع الهمزة من الكلمات ،وحركة الحرف ا َّلذي ي�سبقها.ت�ساعدهم في تثنية كلمة(ع ّداء)  ،وتحاورهم في مفردها وتثنيتها� ،شك ًال و�صوتاً.
تك ِّلف بق ّي َّةالطلبة �إلى تثنية الكلمات �شفو َّياً ،وتترك لهم فر�صة الحوار في ما بينهم حول �شكل كتابتها مثناة.
وتوجههم وتطلب تعلي ً
ال لإجاباتهم.
تتابعهمِّ ،الحل -1 :ع ّداءان�-2 .شيئان-3 .قارئان-4 .جريئان.21

الأفعال الخم�سة

الأَ ْف ُ
عال ا ْلخَ ْم َ�س ُةِ :ه َي ُك ُّل ِف ْعلٍ ُم�ضا ِر ٍع ات ََّ�صلَ ْت ِب ِه أ�َ ِلفُ اال ْث َن ْينِ �أَ ْو
وا ُو ا ْل َجما َع ِة �أَ ْو يا ُء ا ْل ُم َ
خاط َب ِة.
ا ْل ِف ْع ُل ا ْل ُم�ضا ِر ُع َي ْف َع ُل
الأَ ْف ُ
النَ ،ت ْف َع ِ
عال ا ْلخَ ْم َ�س ُةَ :ي ْف َع ِ
النَ ،ي ْف َعلونََ ،ت ْف َعلونََ ،ت ْف َعلينَ .

ال�س ّبورة،
تد ِّون عدداً من الأفعال الم�ضارعة على َّوتك ِّلف الطلبة بقراءتها.
تذ ِّكرهم ب�أن الفعل الم�ضارع هو الفعل ا َّلذي يد ّلعلى حدث يح�صل في الزمن الحا�ضر �أو الم�ستقبل.
َعال َم ُة َر ْف ِع الأَفْعالِ ا ْلخَ ْم َ�س ِة ُثبوتُ الن ِ
ّون.
تطلب منهم ذكر الحروف ا َّلتي يبد�أ بها الفعل الم�ضارع.ُهما َي ِ
�أَ ْنتُما ت ِ
قوالن ا ْل َحقَّ.
َقوالن ا ْل َحقَّ		.
ُه ْم َيقولو َن ا ْل َحقَّ.
�أَ ْن ُت ْم تَقولو َن ا ْل َحقَّ		.
 تحاورهم في عالمات الفعل الم�ضارع ،و�إعرابه.�أَن ِْت تَقولينَ ا ْل َحقَّ .
ت�ضيف �ألف االثنين وواو الجماعة ،وياءالمخاطبة للأفعال (تقوالن ،يقوالن ،تقولون،
ال�س ّبورة ،وتطلب من َّ
الطلبة قراءتها ،ومالحظة الفرق.
يقولون ،تقولين) ا َّلتي د ّونتها على َّ
تو�ضح لهم موقع �ألف االثنين ،وواو الجماعة ،وياء المخاطبة من الأفعال الم�ضارعة.
 ّ ِّتو�ضح لهم �أن الأفعال الم�ضارعة عندما ن�ضيف لها الحروف ال�سابقة ،ي�صبح ا�سمها الأفعال الخم�سة.
تب ِّين لهم �أ َّن عالمة رفع الأفعال الخم�سة هي ثبوت النون.8

�أَ ْق َر ُ�أ َو�أُ َ�صنِّفُ الأَ ْفعا َل في ا ْل َج ْد َو ِل َكما في ا ْل ِم ِ
ثال

تعر�ض المع ِّلمة الأفعال الخم�سة جميعها في لوحة جيوب.تخبرهم عن المطلوب من التَّدريب.ِ
ِ
َ
ت ْف َعالن
َي ْف َعالن
َي ْف َعلو َن
تذ ِّكرهم ب�ضمائر الغائب و�ضمائر المخاطب،تكتبان
يكتبون
يكتبان
وتب ِّين لهم طريقة �إ�سنادها �إلى الفعل الم�ضارع،
تلعبان
يلعبون
يلعبان
ثم الأفعال الخم�سة.
ال�س ّبورة.
ت�ساعدهم في �إ�سناد �ضمير الغائب للمثنى المذ َّكر ،وتد ِّون الإجابة على َّتحفزهم لح ّل بق ّية الأفعال ،وتتابعهم ،وتطلب منهم تعليل �إجاباتهم.ُهما

9

�أَ ْنتُما

ُه ْم

�أَ ْن ُت ْم

�أَن ِْت

َت ْف َعلو َن
تكتبون
تلعبون

َت ْف َعلينَ
تكتبين
تلعبين

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

توزع المع ِّلمة َّالطلبة في مجموعات عمل.
تتيح لهم وقتاً منا�سباً لت� ُّأمل الأفعال والجمل وقراءتها.تذ ِّكرهم بمفهوم الأفعال الخم�سة.تطلب منهم ذكر �ضمائر الغائب والغائب ،وتف�سير العالقة بينها وبين الأفعال الخم�سة.تك ِّلفهم حل الجمل ،ومقارنة �إجاباتهم مع بق ّية المجموعات.ال�س ّبورة ،وتك ِّلف َّ
الطلبة قراءتها ومقارنة �إجاباتهم بها.
تد ِّون الإجابات َّال�صحيحة على َّ
تعزِّز المجموعات المتميزة ،وت�ساعد َّالطلبة الآخرين.
22

الحل-1 :تقدمون ..تك�سبون.-3ت�شاهدين..ت�ستمعين.

-2يتبادالن ..يفيدان..ي�شعران.
-4ت�ساهمان ..تحر�صان.

� 10أُ ْعر ُِب ا ْل َك ِل ِ
مات ا ْل ُملَ َّو َن َة َكما في ا ْل ِم ِ
ثال
ال�س ّبورة وتحاورهم في �إعرابه.
تد ِّون المثال على َّتف�سر لهم لماذا هو مرفوع بثبوت النون.
 ِّتو�ضح لهم الفرق بين �إعراب اال�سم المثنى والفعل الم�ضارع الم�سند �إليه �ألف االثنين.
 ّتحفزهم على �إعراب الكلمات المل َّونة في الجمل ،وتتابعهم با�ستمرار.الحل-2 :يحرثان :فعل م�ضارع مرفوع بثبوت النون النه من الأفعال الخم�سة.-3تطيعين :فعل م�ضارع مرفوع بثبوت النون النه من الأفعال الخم�سة.
تحر�صين :فعل م�ضارع مرفوع بثبوت النون النه من الأفعال الخم�سة.

ال�سلي َم ِة بِخَ ِّط ال ُّر ْق َع ِة
� 11أَ َت َد َّر ُب َعلى ا ْل ِكتا َب ِة َّ
ال�سلي َم ِة بِخَ ِّط ال ُّر ْق َع ِة
� 12أَ َت َد َّر ُب َعلى ا ْل ِكتا َب ِة َّ
تذ ِّكر المع ِّلمة َّالطلبة بمجموعات حروف خط الرقعة ،وما ُيكتب منها فوق ال�سطر وما تُكتب �أجزاء منها
تحت ال�سطر ،وكذلك الحروف المغلقة والحروف المفتوحة.
توجه َّ
الطلبة �إلى قراءة الكلمات والجمل المكتوبة والتحاور في م�ضمونها.
 ِّوتوجهها وتثريها.
تتابع حواراتهم ِّتوزع َّالطلبة في مجموعات عمل  ،وتقوم كل مجموعة بعر�ض ما �أنتجته �أمام الزمالء .
تطلع على كتاباتهم وتقومها وتثريها.تختار معهم �أجمل العبارات؛ لتكتب على لوحات وتثبت في مكان منا�سب.تقديم التعزيز المنا�سب لأ�صحاب �أف�ضل العبارات.تك ِّلفهم قراءة ما �أنتجوه �أمامها.تطلب من َّالطلبة اال�ستماع ور�صد المالحظات.
تق ِّوم عملهم وتقدم ملحوظاتها وتوجيهاتها ،وتطلب تنفيذ التعديالت.مالحظة :يمكن ا�ستثمار جمل ن�شاط  12في التدريب على الإمالء المنظور واالختباري.23

ِال�ص َو ِر التّا ِل َي ِة َو�أَ ْكت ُُب َك ْيفَ �أُن َِّظ ُم َو�أَ ْ�س َتث ِْم ُر َو ْقتي
� 13أَ ْ�ستَعينُ ب ُّ
تمنح المع ِّلمة طلبتها وقتاً كافياً لت�أمل ال�صور الخم�س.ال�صورة االولى :اال�ستمتاع بالقراءة في المكتبة .ال�صورة الثانية :م�شاهدة برامج مفيدة في التلفاز. ال�صورة الثالثة :الم�ساعدة في �أعمال البيت .ال�صورة الرابعة :اللعب في الحديقة. ال�صورة الخام�سة :ق�ضاء وقت ممتع مع العائلة.تطلب �إليهم و�صف ما �شاهدوه.تناق�شهم في بع�ض ما تح َّدثوا به.ت�س�ألهم �أ�سئلة من مثل :ما الأمور الأخرى ا َّلتي تدل عليها ال�صورة ولي�ست موجودة فيها؟ .تو�ضح لهم المطلوب من التَّدريب ،وتحفزهم على التَّعبير عن �أفكارهم وم�شاعرهم.
 ّوتوجههم  ،وت�ؤ ِّكد القيم الإيجاب ّية.
-تطلب �إليهم قراءة ما كتبوه ،وتتابعهم ِّ
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ا ْل َو ْح َد ُة َّ
الثان ِ َي ُة

�أَ ْخالقي

الأهداف العامة:

ي�ستمع �إلى ق�صة عناد �صخرة ويجيب عن الأ�سئلة.يتح َّدث ويع ِّبر عن لوحات «بذرة ال�صدق».يتح َّلى بالإيثار ويتط َّوع لم�ساعدة الآخرين.ن�ص الإيثار ويجيب عن �أ�سئلة اال�ستيعاب.
يقر�أ ّيتب ِّين مفهوم الإيثار ويذكر موقفاً فيه �إيثار.يقر�أ ن�ص العدل واالعتدال ويجيب عن �أ�سئلة اال�ستيعاب.يتب ِّين مفهومي العدل واالعتدال.يحفظ ال�شعر» عندي ر�أي».يملأ الفراغ معتمداً على المعنى.ير ّكب جم ًال معتمداً على المعنى.
يم ِّيز �ألـ التعريف ال�شَّ م�س َّية والقمر َّية.يم ِّيز التاء المفتوحة والمربوطة.يعيد ترتيب الكلمات ليك ِّون جم ًال.
ي�صل بين العبارات معتمداً على المعنى.يكتب جمع التك�سير لعدد من المفردات.ي�صنِّف المفردات وفق الحروف ا َّلتي تنطق وال تكتب.ي�ضع تراكيب معينة في جمل مفيدة.يعيد ترتيب الأحداث ليك ِّون ق�صة.يتذ َّكر الفعل الم�ضارع.يتب ِّين عالمات رفع الفعل الم�ضارع.ي�صنِّف الأفعال الم�ضارعة وفق عالمات الرفع.يتع َّرف ن�صب الفعل الم�ضارع وعالماته.ي�صنِّف �أفع ًاال م�ضارعة وفق عالمات الن َّّ�صب.
يم ِّيز �أ�سماء الإ�شارة للقريب والبعيد.-يتد َّرب على �إعراب الجمل.

�آلية التنفيذ

عناد �صخرة

تهيئ المع ِّلمة َّالق�صة ا َّلتي �سي�ستمعون لها ،لحفزهم على االنتباه وتمييز
الطلبة ب�إعطائهم فكرة عامة عن َّ
الأ�صوات والألفاظ والتّراكيب.
تذ ِّكرهم ب�ضرورة االنتباه ،والتركيز على ما ي�سمعونه ،والتزام الهدوء ،و�آداب اال�ستماع.الق�صة ب�صوت وا�ضح وم�سموع ومع ّبر عن المعاني.
تقر�أ لهم َّي�ستمعون للق�صة ،وتطرح �أ�سئلة من نوع :ما المق�صود بـ؟ كيف نت�أ َّكد؟ ماذا تتوقع �أن يحدث؟ال�سابقة َّ
للطلبة.
تربط �أحداث َّالق�صة بالخبرات ّ
تعقد مقارنة بين ال�صخرة وحبة الرمل لإظهار �أوجه ال�شبه واالختالف.الق�صة ،وتطلب
تتيح لهم وقتاً كافياً منا�سباً لطرح �أ�سئلتهم ،وا�ستف�ساراتهم عن معاني الكلمات ال�صعبة في َّمنهم توظيف بع�ض المفردات في جمل من �إن�شائهم.
الق�صة.
الق�صة ،وتتيح لهم المجال للتَّعبير عن ر�أيهم في َّ
بعد االنتهاء من القراءة ،تناق�شهم في َّالق�صة.
ت�ؤ ِّكد القيم الإيجاب ّية الواردة في َّالق�صة بلغتهم م�ستعينين ب�ألفاظها وتراكيبها الموجود في الكتاب الق�ص�صي.
تك ِّلفهم تلخي�ص �أحداث َّيقوم َّالق�صة فيلعب طالب دور ال�صخرة و�آخر دور حبة الرمل ويتحاوران.
الطلبة بتمثيل جزء من َّ
تنتقل َّبالق�صة.
بالطلبة �إلى ح ّل الأ�سئلة المتعلقة
َّ

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

�أَ ْق َر ُ�أ ُ َو�أَ�ضَ ُع

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

الق�صة من �أفكار و�شخ�صيات و�أحداث وت�ستثمرها في ح ّل جمل التَّدريب.
تذ ِّكرهم المع ِّلمة بما ورد في َّتقر�أ الجملة الأولى من ال�س�ؤال وت�ساعد َّال�صحيحة.
الطلبة في اختيار الإجابة َّ
تك ِّلف َّال�صحيحة.
الطلبة في حل بق ّية الجمل ،بحيث يقر�أ طالب ال�س�ؤال،
وطالب �آخر يختار الإجابة َّ
ٌ
ال�صحيحة وتطلب تف�سيراً منهم ال�ستبعاد بق ّية الخيارات.
تناق�شهم في الإجابة َّال�صحيحة ،وتُ�شرك �أكبر عدد ممكن من َّ
الطلبة.
تك ِّلفهم بالح ِّل الكتابي ،وقراءة الإجابة َّتتيح َّللطلبة الحوار حول الإجابات من خالل العمل في مجموعات.
-

-3جميع ما ذكر.
الحل-1 :فوق ال�صخرة-2 .جميع ما ذكر.
-4بالعناد-5 .لتغو�ص في البحر-6 .في قاع البحر-7 .لم يعجبها ت�صرف ال�صخرة.
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2

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

تمنح المع ِّلمة َّالطلبة وقتاً كافياً لت� ُّأمل الجمل وقراءتها قراءة �صامتة.
تقر�أ المع ِّلمة الجمل ويقر�أ َّالطلبة بعدها فرد ّياً.
الق�صة.
تحفزهم ال�سترجاع بع�ض �أحداث َّتك ِّلف طالباً بقراءة الجملة ومن طالب �آخر اختيار الإجابة المنا�سبة.ال�صحيحة ،وتطلب منهم تف�سير
ت�صحح الإجابات
وتوجهها وتحاورهم فيها وتع ّلق على االختيارات َّ
ِّ
 ّ�إجاباتهم.
المخ�ص�ص.
تتيح لهم ح ّل التَّدريب كتاب ّياً في المكانَّ
تتابعهم با�ستمرار وتعزِّز المجيدين وت�ص ّوب الأخطاء.الحل-1 :ال-2 .نعم-3 .ال.3

-4نعم.

-5نعم.

جيب َعنِ الأَ ْ�س ِئلَ ِة
�أُ ُ

تو�ضح المع ِّلمة َّ
للطلبة المطلوب من التَّدريب.
 ّالق�صة على َّ
الطلبة وتطلب �إليهم االنتباه للإجابة من خالل القراءة.
تعيد المع ِّلمة �سرد َّتطرح عليهم الأ�سئلة تباعاً.تتلقى �إجابات َّال�صحيحة.
وتوجهها نحو الإجابة َّ
الطلبة ِّ
المخ�ص�ص للكتابة ،ثم قراءة ما كتبوه مرات متع ِّددة ،مع �إ�شراك
تطلب �إليهم تدوين الإجابات في المكانَّ
�أكبر عدد ممكن من َّ
الطلبة.
الحل: -1لأنها تريد �أن تتجول مع �أمواج البحر مثل حبة الرمل. -2لأنها كانت تداعب الأ�سماك وهي ت�سبح حولها. -3لأنها تريد �أن تعود �إلى ال�شاطئ لترى ال�شم�س وتداعبها �أمواج البحر. -4بعد وقت طويل عندما تتفتت وت�صبح حبات رمل. -5-الإجابة مفتوحة من قبل الطلبة.
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4

�أُ ِ
الح ُظ َو�أَ َت َح َّدثُ

ال�ص ْد ِق
ِب ْذ َر ُة ِّ
�أَ ْن َه ْت ُم َع ِّل َم ُة ا ْل ُعلو ِم َد ْر ً�سا َعنِ الن ِ
َّبات،
َو َو َّز َع ْت َعلى ُّ
الط ّلبِ َب ْع َ
�ض ا ْل ُبذورَِ ،و َطلَ َب ْت
ِمنْ ُك ِّل طا ِلبٍ �أَنْ َي ْز َر َع ِب ْذ َر َت ُهَ ،و َي ْع َت ِن َي بِها،
َو ُي ْح ِ�ض َرها َب ْع َد �شَ ْه ٍرِ ،ل َيفو َز َّ
الطا ِل ُب ا َّلذي
َن َم ْت ِب ْذ َر ُت ُه ب َِ�شك ٍْل �أَ ْف َ�ض َل َو َن ْب َت ُت ُه الأَ ْج َم َل.
َم�ضى ا ْل َو ْق ُتَ ،و َدخَ َل ُّ
ال�صفِّ ،
الط ّل ُب ُغ ْر َف َة َّ
َو ُك ٌّل ِم ْن ُه ْم َي ْح ِم ُل َن ْب َت َت ُه ُمت ِ
َباه ًيا ب َِجما ِلها،
�إ َِّل ّ
ي�صا فارِغً ا،
الطا ِلب �أُ�سا َمة َي ْح ِم ُل �إ ِِّ�ص ً
َو َت َع َّر َ
اال�س ِت ْهزا ِء ِمنْ ُز َمال ِئ ِه،
�ض ِل ُّ
ل�سخْ ِر َي ِة َو ْ
َوا َّت َهمو ُه بِا ْلف ََ�ش ِل ِل َع َد ِم ِعنا َي ِت ِه ِب ِب ْذ َر ِت ِه.

تتيح المع ِّلمة وقتاً كافياً َّللطلبة لت� ُّأمل اللوحات الأربع.
تعر�ض اللوحات واحدة بعد �أخرى على َّالطلبة وت�س�ألهم ع ّما ي�شاهدونه في كل لوحة.
تد ِّون �إجابات َّال�س ّبورة وتناق�شهم فيها.
الطلبة على َّ
وتوجه �أ�سئلة عليها ،ويجيب َّ
الطلبة.
تذ ِّكرهم بعنا�صر كل لوحة ِّتوزع َّالطلبة في مجموعات ،لتتح َّدث ُّ
كل مجموعة عن لوحة من اللوحات الأربع با�ستخدام مفردات عنا�صر
اللوحة ،والربط بينها وتكوين ق�صة بت�سل�سل في الأحداث.
ت�س�ألهم عن ر�أيهم في الحكاية ،وا�ستنتاج الفكرة العا َّمة من الق�صة.تتيح لهم فر�صة التَّعبير ع ّما �أعجبهم في الحكاية.28

َدخَ لَ ِت ا ْل ُم َع ِّل َم ُةَ ،و َت َق َّد َم ُك ُّل طا ِلبٍ َيت ََح َّدثُ
َعنْ َن ْب َت ِت ِه َِ ،و َك ْيفَ ْاعتَنى بِهاَ ،و ِه َي َت ْ�ست َِم ُع
�إِ َل ْي ِه ْم بِا ْن ِتبا ٍه ،جا َء َد ْو ُر َّ
الطا ِلبِ �أُ�سا َمة،
َف َت َق َّد َم خَ جِ ًل ِمنْ َنف ِْ�س ِه َو ُه َو َي ْح ِم ُل
ي�صا فارِغً اَ ،وقا َلْ :اع َت َن ْي ُت ِب ِب ْذ َرتي
�إ ِِّ�ص ً
َطوا َل ا ْل َو ْق ِت َول ِكنْ دو َن فا ِئ َد ٍة.
َعال َ�ص ْوتُ �ضَ ِح ِك َّ
الطلَ َب ِة َو ْا�س ِت ْهزا ِئ ِه ْم
َّتيج َة ِمنَ
ِمنْ �أُ�سا َمةَ ،و ُه ْم َي ْنت َِظرو َن الن َ
ا ْل ُم َع ِّل َم ِةُ ،ث َّم �سا َد ا ْل َه َر ُج َوا ْل َم َر ُج ِع ْن َدما
�أَ ْعلَن َْت َف ْو َز �أُ�سا َمةَ ،وقا َل ْت�ُ :أ�سا َمة َي ْح ِم ُل
ال�ص ْد ِقَ ،ل َق ْد َز َّو ْد ُت ُك ْم ِببِذو ٍر تا ِل َف ٍة ال
ِب ْذ َر َة ِّ
ُي ْم ِكنُ �أَنْ َت ْن ُم َو.

الق�صة ،وتك ِّلفهم بو�ضع �أ�سئلة عليها.
تتحاور كل مجموعة حول عنا�صر َّتحر�ص على ت�شجيع َّالطلبة على النقد و�إبداء الر�أي من خالل الإدالء بملحوظاتهم وتقييم
عر�ض زمالئهم للق�صة.
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س َْ
األ َّو ُل
َّ
الد ْر ُ
1

الإيثا ُر

�أَ ْق َر ُ أ�

تطلب المع ِّلمة �إلى ََّّ�ص،
ال�صورة المثبتة بجانب الن ّ
الطلبة ت� ُّأمل ّ
والتَّعبير عن العنا�صر المكونة لها.
تحفز َّالطلبة على ا�ستنتاج مو�ضوع ال َّدر�س من ال�صورة ،وتربط ذلك
بمو�ضوع ال َّدر�س.
تعزِّز التَّفاعل بين َّالطلبة ،وتثريه بما ُينا�سب م�ضمون ال�صورة.
تو�ضح لهم مفهوم الإيثار ،وتطلب منهم ذكر مواقف تميزوا فيها
 ّبالإيثار وم�ساعدة الآخرين.
َّ�ص قراءة جهر َّية �سليمة تراعي مخارج
َّ�ص قراءة جهر َّية مع ِّبرة ،ث َّم تك ِّلفهم قراءة �أجزاء من الن ّ
تقر�أ الن ّالحروف و�ضبط الكلمات.
توجه َّ
َّ�ص قراءة فهم ٍ وا�ستيعاب وتفكيرٍ وتذ ّوق ٍ  ،لإعدا ِدهم �إلى مناق�ش ِة الأ�سئلة التي
 ِّالطلبة �إلى قراءة الن ّ
تلي الن�ص.
تتابع قراءة َّالطلبة ،وتعزِّز قراءتهم ،وتق ِّومها ،وتثريها.
ال�س ّبورة ،وتحاورهم فيها.
 ّتو�ضح لهم الأفكار الجزئ َّية والرئي�سة الواردة في الن ّ
َّ�ص وتد ِّونها على َّ
تك ِّلف َّالطلبة توظيف الكلمات الم�ستهدفة في �سياقات جديدة.
تطرح �أ�سئلة فرعية عليهم �أو على بع�ضهم لتعزيز فهمهم وتعميقه.تناق�شهم في �أثر الإيثار وم�ساعدة الآخرين على الإن�سان ،واالبتعاد عن الأنانية.2

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

تم ّهد المع ِّلمة للموقف بتذكير ََّّ�ص من �أفكار.
الطلبة بما ورد في الن ّ
تجزِّئ ال َّدر�س لعدد من الفقرات وتك ِّلف عدداً من َّالطلبة بالقراءة ،لتذكيرهم بمجرياته.
ال�س�ؤال وطالباً �آخر للإجابة عنه.
تك ِّلف طالباً بقراءة َُّّ�ص.
 ِّتوجه الإجابات بما يتوافق مع ما ورد في الن ّ
تطلب منهم تدوين الإجابة كتاب ّياً.تحاورهم في الإجابات بما يتوافق مع �أفكار ال َّدر�س والقيم الواردة فيه.وتوجههم وت�ص ّوب الأخطاء وتعزِّز المجيدين.
تتابعهم با�ستمرار ِّتك ِّلفهم قراءة �إجاباتهم ا َّلتي كتبوها ،والتحاور فيها من خالل المجموعات.30

3

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

تعر�ض المع ِّلمة بطاقات كلمات الن�شاط ،وتدربهم على قراءتها وو�ضعها في �سياق لغوي جديد لتو�ضيحال�صحيح لها.
وتوجههم نحو النطق َّ
المعنى ،ثم قراءة الجملِّ ،
تب ِّين لهم العالقة بين معنى الكلمة والجملة. ُّتحل الجملة الأ َّولى ( :رافقت ر�ؤى والدتها في زيارة لدار الم�سنّين).
تف�سر لهم عالقة الفعل( رافقت) بمعنى الجملة.
 ّوتف�سرها لهم.
تحاورهم في الدالالت ا َّلتي تت�ض َّمنها الجملِّ ،توزع َّالطلبة في مجموعات وتحفزهم على الحل.
ال�صحيح وعر�ضه على بق ّية الزمالء.
تهيئ لهم الوقت المنا�سب للحوار واختيار الحل َّتك ِّلفهم ح ّل بق ّية الجمل �شفو َّياً وكتاب ّياً ب�صورة فرد َّية ،وتتابعهم با�ستمرار.يقر�أ َّالطلبة الجمل بعد ح ّلها ،مع مالحظة القيم ا َّلتيت ت�ض َّمنها( الإيثار في كل المواقف).
الحل-2 :ا�ضطرت.4

-3تبرع.

-4ت�أثر.

�أُ َر ِّك ُب ُج َم ًل َو�أَ ْق َر�أُ
ال َّرواب َِط َوا ْل َع ِ
القات الإِنْ�سا ِن َّي َة.
َين ُْ�ش ُر
ِ
�صاح َب ُه ب ُّ
ِالط َم�أْني َن ِة َوال ِّر�ضا.
ُي َق ّوي
الإيثا ُر
ا ْل ِكفا َي َة ا ْلما ِّد َّي َة في ا ْل ُم ْج َت َم ِع.
ُي�شْ ِع ُر
�ص
ال َّت� ِآخ َي َوالتَّكا ُف َل َب ْينَ �أَ ْفرا ِد ا ْل ُم ْج َت َم ِع.
ُيخَ ِّل ُ
ِ
ُي َحقِّقُ
�صاح َب ُه ِمنَ ا ْل ُبخْ لِ َوالأَنا ِن َّي ِة.
الإيثار ين�شر الت�آخي والتكافل بين �أفراد المجتمع.
1
الإيثار يقوي الروابط والعالقات الإن�سانية.
2
3
الإيثار ي�شعر �صاحبه بالطم�أنينة والر�ضا.
4
الإيثار يخل�ص �صاحبه من البخل والأنانية.
5
الإيثار يحقق الكفاية المادية في المجتمع.

توجه المع ِّلمة َّ
الطلبة لقراءة كلمات
 ِّتع ّلموها �سابقاً.
تلفت انتباههم لتت ّبع ال�سهم عندتركيب الجملة.
تح ّدثهم عن الإيثار وتب ِّين لهم �أنّالجمل ا َّلتي �سير ّكبونها تتناول الإيثار
وفوائده.
توجه انتباههم �إلى مالحظة �أن هذه
 ِّالجمل هي جمل ا�سم َّية ،وتحاورهم
في داللتها.
تن ّبههم �إلى االلتفات �إلى العالقةال�صحيحة بين اال�سم والفعل وبق ّية
َّ
الجمل عند تركيب الجملة.
المخ�ص�ص.
تحفزهم لتركيب الجمل �شفو َّياً وكتابتها بعد تركيبها في الفراغَّ
الطلبة الجمل بعد تركيبها وكتابتها ،وتحر�ص المع ِّلمة على �إ�شراك �أكبر عدد ممكن من َّ
يقر�أ َّالطلبة.
تتابعهم با�ستمرار وتحفّزهم وت�ص ّوب َّالطلبة الآخرين.
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5

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

َّ�ص �أكثر من مرة ،وتحاورهم في م�ضمونه.
توجه المع ِّلمة الطلبة لقراءة الن ّتذ ِّكرهم بما �سبق لهم تع ُّلمه عن �ألـ ال�شَّ م�س َّية والقمر َّية والتاء والهاء المربوطتين.تب ِّين لهم المطلوب من التَّدريب ،وتلفت انتباههم �إلى الجدول.تطلب منهم قراءة الكلمات المطلوبة في الجدول.تحاورهم في �شكل كتابتها ونطقها.تك ِّلفهم حل التَّدريب وتتابعهم با�ستمرار وتعزِّز المجيدين.الحل :ال �شم�سية :التقديم ،التف�ضيل ،ال�شخ�ص ،ال�شخ�صية.ال قمرية :الأنانية ،الإيثار ،الفائدة ،الم�صلحة ،العامة.تاء مربوطة :الأنانية ،الفائدة ،الم�صلحة ،العامة ،ال�شخ�صية.هاء مربوطة :به ،غيره ،م�صلحته.6

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

ته ّيئ المع ِّلمة َّالطلبة للتدريب ب�أن تطلب منهم الحديث عن الإيثار با�ستخدام مفردات �سبق لهم تع ُّلمها.
توجه الإجابات وتعزِّزها.
 ِّتطلب �إليهم قراءة الكلمات بغير ترتيب ،وتدير نقا�شاً حول معناها غير مرتبة ،وت�س�ألَ :من يرتِّب لنا هذهمعنى مفيداً؟
الكلمات لتعطينا ً
ت�ستقبل �إجابات َّوتوجهها.
الطلبة ِّ
تحاورهم في طريقة ترتيبهم للكلمات ،والمفهوم والقيم ا َّلتي تت�ض َّمنها كل جملة.تربط ترتيبهم بمفهوم الجملة اال�سم َّية.المخ�ص�ص.
تطلب �إليهم ترتيب كلمات التَّدريب وكتابتها في المكانَّ
يقر�أ َّالطلبة الجمل مرتبة فردياً.
ت�ؤ ِّكد المع ِّلمة على قيمة الإيثار و�أثرها في تقوية العالقات الإن�سانية.داخلي يحتاج لإثارة؛ لي�صبح فعال عمليا.
 -1الإيثار �شعورّ
-2 -الإيثار يق ّوي الروابط الإن�سانية ،وال�شعور بالر�ضا والطم�أنينة.
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الفعل الم�ضارع:

ا ْل ِف ْع ُل ا ْل ُم�ضا ِر ُع َي ُدلُّ َعلى َع َملٍ َي ْح ُدثُ في ال َّز َمنِ
ا ْل ِ
حا�ض ِر �أَ ْو َ�س َي ْح ُدثُ في ا ْل ُم ْ�س َت ْق َبلِ َ ،و َي ْب َد�أُ ِب�أَ َح ِد �أَ ْح ُر ِف
َك ِل َم ِة َن�أْتيِ ،مثْلَ :ن ْد ُر�س� ،أَ ْد ُر�سَ ،ت ْد ُر�سَ ،ي ْد ُر�س.

للتو�صل �إلى الفعل
تراجعهم المع ِّلمة في �أق�سام الفعلّ
الم�ضارع.
َعالماتُ َر ْف ِع ا ْل ِف ْعلِ ا ْل ُم�ضا ِر ِع:
تذ ِّكرهم بما �سبق لهم معرفته عن الفعل الم�ضارع،ال�ض َّم ُة ّ
الظ ِاه َر ُة َعلى � ِآخ ِر ِه �إِذا كا َن َ�صحي َح ال ِآخرِ.
َّ .1
تكتب ،يكتب ،و�أن
أكتبُ ،
من خالل الأفعال :نكتبُ � ،
َّ .2
الفعل الم�ضارع يبد�أ ب�أحد �أحرف كلمة ن�أتي.
ال�ض َّم ُة ا ْل ُم َق َّد َر ُة عَلى � ِآخ ِر ِه ِلل َّت َع ُّذ ِر �إِذا كا َن ُم ْع َت َّل ال ِآخ ِر بِالأَ ِل ِف.
ال�ض َّم ُة ا ْل ُم َق َّد َر ُة َعلى � ِآخ ِر ِه ِلل ِّثقَلِ �إِذا كا َن � ِآخ ُر ُه ُم ْع َت َّل
َّ .3
تب ِّين لهم الزمن ا َّلذي يدل عليه الفعل الم�ضارع(ال ِآخ ِر بِا ْلوا ِو �أَ ِو ا ْليا ِء.
يدل على الزمن الحا�ضر �أو الم�ستقبل :زمن حدوث
ُ .4ثبوتُ الن ِ
ّون في � ِآخ ِر ِه �إِذا كا َن ِمنَ الأَفْعالِ ا ْلخَ ْم َ�س ِة.
الفعل).
تربط �صيغ الفعل الم�ضارع بال�ضمائر.تحاورهم في العالمات الدالة على الفعل الم�ضارع.ت�س�ألهم عن العالمة المرافقة لآخر الفعل الم�ضارع ( ال�ضمة).تو�ضح لهم �أن ال�ضمة الظاهرة على �آخر الفعل الم�ضارع هي عالمة �إعرابه.
 ّال�س ّبورة( :فعل م�ضارع مرفوع بال�ضمة الظاهرة على �آخره) وير ِّدد معها َّ
الطلبة العبارة مرات متع ِّددة.
تكتب على َّتحفزهم للتمييز بين الفعل الم�ضارع �صحيح الآخر ،والمعت ّل الآخر بالواو �أو بالياء �أو بالألف من خاللالأفعال(ينمو ،يم�شي ،ترعى) ،وتب ِّين لهم �أن عالمة �إعراب الفعل الم�ضارع معتل الآخر تكون ب�ضمة مق َّدرة،
لتعذُّ ر ظهورها في النطق والكتابة ،وب�سبب ثقل نطقها.
تذ ِّكر َّالطلبة بما �سبق لهم تع ّلمه عن الأفعال الخم�سة وعالقتها بالفعل الم�ضارع.
تب ِّين لهم من خالل المثال(يكتبون /يكتبان) �أن عالمة �إعراب الأفعال الخم�سة هي ثبوت النون.1
7

�أَ ْق َر ُ�أ َو�أُ َ�صنِّفُ الأَ ْفعا َل ا ْل ُم�ضا ِر َع َة التّا ِل َي َة َو ْف َق َعال َم ِة َر ْف ِع ُك ٍّل ِمنْها

تحفز المع ِّلمة لقراءة الأفعال قراءة �صحيحة.تطلب �إليهم ذكر نوعها من الأفعال وتف�سير�إجاباتهم.
ال�ض َّمة الظّ ِاه َرة
َّ
وتوجهها نحو الإجابة
ت�ستقبل �إجاباتهمَعلى � ِآخرِه
ِّ
ال�صحيحة.
َّ
ين�ش ُر
تذ ِّكر بعالمات رفع الفعل الم�ضارع والأفعال�أتطو ُع
الخم�سة.
ت�شاركُ
تو�ضح لهم محتويات الجدول ومتطلباته،وتب ِّين لهم داللة(التعذُّ ر ،الثقل).
تك ِّلفهم حل التَّدريب �شفو َّياً ثم كتاب ّياً ،وتتابعهم با�ستمرار.َينْمو
َتتَعا َونان
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َي َت َب َّرعون
َن ْدعو
َي ْن�شُ ر
نُ�شارِك
ُت ْ�ؤ ِثرين
َت ْر�ضى

َي ْ�سعى
َي ْم�شي

�أَت ََط َّوع
َت ْرعى

ال�ض َّمة ا ْل ُم َق َّد َرة
َّ
ِ
ِ
َعلى �آخرِه لل َّت َعذُّ ر

ال�ض َّمة ا ْل ُم َق َّد َرة
َّ
ِ
ِ
َعلى �آخرِه لل ِّثقَل

ثُبوت النّون
في � ِآخرِه

ي�سعى

ينمو

يتبرعون

تر�ضى

ندعو

تتعاونان

ترعى

يم�شي

ت�ؤثرين

1
8

�أُ ْل ِحقُ الأَ ْ�سما َء التّا ِل َي َة ِب ِف ْع ٍل ُم�ضا ِر ٍع ُي َو ِّ�ض ُح َع َملَها َو�أَ ْذ ُك ُر َعال َم َة َر ْف ِع ِه

تعر�ض المع ِّلمة بطاقات كلمات الأفعال ،وتدرب الطلبة على قراءتها ،وا�ستخدامها في �سياق لغوي.تحاورهم في الأفعال للو�صول بهم �إلى الفعل الم�ضارع وعالقته بالأفعال الخم�سة.ت�س�ألهم ع ّما تبد�أ به الجمل لتو�ضيح مفهوم الجملة اال�سم َّية في جمل التَّدريب.تلفت انتباههم �إلى �صيغ اال�سم من حيث الإفراد والتثنية والجمع.ت�ساعدهم في حل الجملة الأولى ،وتك ِّلفهم ح ّل بق ّية الجمل ،وتتابعهم.تذ ِّكرهم بعالمات رفع الفعل الم�ضارع والأفعال الخم�سة ،وتك ِّلفهم �إعراب �أفعال التَّدريب.تطلب منهم تف�سيراً لإعراب الأفعال.الحل-1 :ي�سمو-2 .يعالجون-3 .ينهمر-4 .ي�سقي-5 .يتح ّلى-6 .ت�ؤ ّديان.1
9

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

تدرب المعلمة الطلبة على قراءة الجمل وتلفت انتباههم �إلى الكلمات المل َّونة.تطلب �إليهم تمييز نوع الكلمات المل َّونة.تذ ِّكرهم بعالمات �إعراب الفعل الم�ضارع المعت ّل.تك ِّلفهم �إعراب الكلمات المل َّونة ،مع تعليل �إجاباتهم. الحل-1 :ي�سمو المرء ب�أخالقه.ي�سمو :فعل م�ضارع مرفوع بال�ضمة المقدرة على �آخره منه من ظهورها الثقل.
المرء :فاعل مرفوع وعالمة رفعه ال�ضمة الظاهرة على �آخره.
-2يكتب الطالب در�سه.
يكتب :فعل م�ضارع مرفوع ،وعالمة رفعه ال�ضمة الظاهرة على �آخره.
الطالب :فاعل مرفوع وعالمة رفعه ال�ضمة الظاهرة على �آخره.
ُ
-3ين�ش ُر الإيثا ُر المح ّب َة بين النا�س.
ين�ش ُر :فعل م�ضارع مرفوع ،وعالمة رفعه ال�ضمة الظاهرة على �آخره.
الإيثا ُر :فاعل مرفوع وعالمة رفعه ال�ضمة الظاهرة على �آخره.
المح ّب َة :مفعول به من�صوب وعالمة ن�صبه الفتحة الظاهرة على �آخره.
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س ّْ
الثاني
َّ
الد ْر ُ
1

االع ِت ُ
دال
ا ْل َع ْد ُل َو ْ

�أَ ْق َر ُ أ�

تطلب المع ِّلمة �إلى ََّّ�ص،
ال�صورة المثبتة بجانب الن ّ
الطلبة ت� ُّأمل ّ
والتَّعبير عن العنا�صر الكونة لها.
تحفز َّالطلبة على ا�ستنتاج مو�ضوع ال َّدر�س من ال�صورة ،وتربط
ذلك بمو�ضوع ال َّدر�س.
تعزِّز التَّفاعل بين َّالطلبة ،وتثريه بما ُينا�سب م�ضمون ال�صورة.
تو�ضح لهم مفهوم العدل واالعتدال ،وتطلب منهم ذكر مواقف
 ّتم َّيزوا فيها بالعدل واالعتدال.
َّ�ص قراءة جهر َّية �سليمة تراعي مخارج
َّ�ص قراءة جهر َّية مع ِّبرة ،ث َّم تك ِّلفهم قراءة �أجزاء من الن ّ
تقر�أ الن ّالحروف و�ضبط الكلمات.
توجه َّ
َّ�ص قراءة فهم ٍ وا�ستيعاب وتفكيرٍ وتذ ّوق ٍ  ،لإعدا ِدهم �إلى مناق�ش ِة الأ�سئلة التي
 ِّالطلبة �إلى قراءة الن ّ
تلي الن�ص.
تتابع قراءة َّالطلبة ،وتعزِّز قراءتهم ،وتق ِّومها.
َّ�ص ،وتحاورهم فيها.
 ّتو�ضح لهم الأفكار الجزئ َّية والرئي�سة الواردة في الن ّ
تك ِّلف َّالطلبة توظيف الكلمات الم�ستهدفة في �سياقات جديدة.
تطرح �أ�سئلة فرعية عليهم �أو على بع�ضهم لتعزيز فهمهم وتعميقه ،وبخا�صة المجاالت ا َّلتي تتطلب العدلوا َّلتي تتطلب االعتدال ،والفرق بين المفهومين.
تناق�شهم في �أثر العدل واالعتدال على النف�س وعلى الآخرين.2

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

تم ّهد المع ِّلمة للموقف بتذكير ََّّ�ص من �أفكار.
الطلبة بما ورد في الن ّ
تجزِّئ ال َّدر�س لعدد من الفقرات وتك ِّلف عدداً من َّالطلبة بالقراءة ،لتذكيرهم بمجرياته.
ال�س�ؤال وطالباً �آخر للإجابة عنه.
تك ِّلف طالباً بقراءة َُّّ�ص.
 ِّتوجه الإجابات بما يتوافق مع ما ورد في الن ّ
تطلب منهم تدوين الإجابة كتاب ّياً.تحاورهم في الإجابات بما يتوافق مع �أفكار ال َّدر�س والقيم الواردة فيه.وتوجههم وت�ص ّوب الأخطاء وتعزِّز المجيدين.
تتابعهم با�ستمرار ِّتك ِّلفهم قراءة �إجاباتهم ا َّلتي كتبوها ،والتحاور فيها من خالل المجموعات.35

1
3

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

ال�س ّبورة وتك ِّلف َّ
الطلبة قراءته.
تد ِّون المعلمة المثال (ف�ضيلة -ف�ضائل) على َّتحاوهم في داللة المثال على العدد ،لتتيح لهم فر�صة المقارنة بين المفرد والجمع.تحاورهم في �أنواع الجموع والعالمات ا َّلتي تم ّيز كل نوع.تو�ضح لهم مفهوم جمع التك�سير ب�أنه ا َّلذي يدل على �أكثر من اثنين وتتغير �صورة مفرده.
 ّتحفزهم على جمع الكلمات المفردة الواردة في التَّدريب� ،شفو َّياً ثم كتاب ّياً وقراءتها مفردة ومجموعة.الحل :ف�ضيلة :ف�ضائل ،فري�ضة :فرائ�ض ،قبيلة :قبائل ،فطيرة :فطائر� ،شريحة� :شرائح.� -صنف� :أ�صناف ،مهمة :مهمات� ،أداة� :أدوات ،نفقة :نفقات ،كمية :كميات.

1
4

نا�س ُبها َو�أَ َت َب َّينُ َم ِ
�أَ ْق َر ُ�أ َو�أَ ِ�ص ُل ا ْل ِعبا َر َة بِما ُي ِ
االع ِتدال
ظاه َر ا ْل َع ْد ِل َو ْ

ت�ساعدهم المع ِّلمة في قراءة الجمل ،وتطلب�إليهم ت� ُّأمل المعنى.
ا ْل َع ْد ُل في ا ْل َق ْولِ
اال ْب ِتعا ُد َعنِ ا ْلك َِذبِ َو�شَ ها َد ِة الزّورِ.
توزع َّالطلبة في مجموعتين؛ مجموعة تقر�أ
ا ْل َع ْد ُل في ا ْل ُم ْع َتق َِد
ال�ص ْدقِ .
ال َت ْع َت ِق ُد َغ ْي َر ا ْل َح ِّق َو ِّ
العمود الأيمن ،و�أخرى تقر�أ العمود الأي�سر،
وتحاورهم في ما يت�ض َّمنه كل عمود من
دال في ا ْل ِع ِ
االع ِت ُ
َب ْينَ ال َّت َك ُّب ِر َوال َّت َذلُّلِ .
بادات
ْ
مفاهيم.
دال في ال َّنف ِ
االع ِت ُ
َب ْينَ الثَّمينِ َوا ْلبالي.
َقات
ْ
تقر�أ الجملة الأولى وتب ِّين لهم المعنىَب ْينَ الإ ِْ�س ِ
االع ِت ُ
دال في ال ِّل ِ
راف َوال َّتقْتيرِ.
با�س
ْ
المنا�سب لها وت�صله به ،وتقر�أهما مو�صولتين،
وير ّدد َّ
الطلبة بعدها.
َب ْينَ الإِ ْف ِ
االع ِت ُ
راط َوالإ ِْهمالِ .
دال في ا ْل َم�شْ ِي
ْ
تطلب من كل طالب في المجموعة الأولىقراءة جملة ،ليكمل طالب �آخر الجملة
المت ِّممة للمعنى ،وتك ِّلفهما معاً �إعادة القراءة.
تك ِّلف َّتامة.
الطلبة الآخرين قراءة الجملة ّ
ي�صل َّالطلبة بين جمل العمودين ،ويقر�أونها بعد و�صلها.
ت�ؤ ِّكد المع ِّلمة مفهوم العدل واالعتدال في العالقات والمفاهيم و�ش�ؤون الحياة ال�شخ�صية والعامة.●

ا ْل َع ْد ُل في ا ْل ُحك ِْم

●

●

●

●

●

●
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�إ ِْعطا ُء ُك ِّل ذي َحقٍّ َح َّقهُ.

1
5

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

َّ�ص قراءة جهر َّية
تقر�أ المع ِّلمة الن ّمع ّبرة ،وتو�ضح لهم المفاهيم
الموجودة في ال�صورة.
يقر�أ ََّّ�ص قراءة اقتداء.
الطلبة الن ّ
َّ�ص من �أفكار
تحاورهم بما ورد في الن ّومفاهيم.
ال�س�ؤال وطالباً �آخر
تك ِّلف طالباً بقراءة ُّللإجابة عنه.
توجه الإجابات بما يتوافق مع ما ورد
 َِّّ�ص.
في الن ّ
تطلب منهم تدوين الإجابة كتاب ّياً.تحاورهم في الإجابات بما يتوافق مع�أفكار ال َّدر�س والقيم الواردة فيه.
وتوجههم وت�ص ّوب
تتابعهم با�ستمرارِّ
الأخطاء وتعزِّز المجيدين.
تف ّعل العمل في مجموعات للإجابةعن ال�س�ؤال الخام�س.
تك ِّلفهم قراءة �إجاباتهم ا َّلتي كتبوها،والتحاور فيها من خالل المجموعات.

َي ْر ُم ُز ا ْلميزانُ ذو ا ْل َك َّف َت ْينِ ِل ْل َعدا َل ِة.
ا ْل ُمما َر َ�س ُة �أَ ِو ا ْل َع َم ُل في ا ْل َك َّف ِة الأولىَ ،وا ْل ُح ْك ُم
�أَ ِو الأَ ْج ُر في ا ْل َك َّف ِة الثّا ِن َي ِة.
َي َق ُع ُّ
الظ ْل ُم �إِذا َر َج َحتْ �إ ِْحدى ا ْل َك َّف َت ْينِ َعلى
الأُخْ رىَ ،و َت َت َح َّق ُق ا ْل َعدا َل ُة ِع ْن َد َتعا ُدلِ ا ْل َك َّف َت ْينِ .
�إِ َّن زِيا َد َة ا ْل ُحك ِْم َوالأَ ْج ِر تَكونُ َمقْبو َل ًة في َع َملِ
ا ْلخَ ْي ِر َو َغ ْي َر َمقْبو َل ٍة في حا َل ِة الإِ�سا َء ِة.
ا ْل َع ْد ُل ُي ْعطي ُك َّل ذي َحقٍّ َح َّق ُه َكما َي ْ�ست َِحقُّ
ٍ
ميزان َدقيقٍ .
َو ْف َق
1
2
3
4
5

ا ْل َع َم ُل

الأَ ْج ُر

ا ْلمُمارَ�سَة

ا ْل ُح ْكمِ

ما َر ْم ُز ا ْل َعدا َل ِة؟ ميزان ذو الكفتين
َمتَى َي َق ُع ُّ
الظ ْل ُم؟ �إذا رجحت �إحدى الكفتين على الأخرى
َمتى َت َق ُع الإِ�سا َءةُ؟ عند زيادة الحكم والأجر
َمتى َتت ََحقَّقُ ا ْل َعدا َل ُة؟ عند تعادل الكفتين
َّ�ص َك ِل ٍ
مات:
�أَ ْكت ُُب ِمنَ الن ِّ
تتحقّقُ
يق ُع
َت ُد ُّل َعلى ِف ْع ٍل ُم�ضا ِر ٍع .يرم ُز
فيها ال َق َم ِر َّي ٌة.
الكفة
العمل
الميزان
الظلم
فيها ال �شَ ْم ِ�س َّي ٌة .الثانية
َت ْنتَهي بِتا ٍء َم ْر َ
الكفة
الممار�سة
بوط ٍة .للعدالة
الأولى
�إحدى
َت ْنتَهي ِب�أَ ِل ٍف َمقْ�صو َر ٍة .الأخرى
●

●

●

●

●
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ن�صب الفعل الم�ضارع

تد ِّون المع ِّلمة الأفعال التالية( يقوم ،ي�سعى ،ينمو،يقومون) على ال�سبورة ،وتذ ِّكرهم بالفعل الم�ضارع
وعالمات رفعه.
َعالماتُ ن َْ�صبِ ا ْل ِف ْعلِ ا ْل ُم�ضا ِر ِع:
تب ِّين لهم �أن الفعل الم�ضارع كما ي�أتي مرفوعاً ف�إنه .ا ْل َفت َْح ُة ّ
الظ ِاه َر ُة َعلى � ِآخ ِر ِه �إِذا كا َن َ�صحي َح ال ِآخرِ.
ي�أتي من�صوباً.
 .ا ْل َفت َْح ُة ا ْل ُم َق َّد َر ُة َعلى � ِآخ ِر ِه ِلل َّت َع ُّذرِ� :إِذا كا َن ُم ْع َت َّل ال ِآخ ِر بِالأَ ِل ِف.
تف�سر لهم دواعي ن�صب الفعل الم�ضارع.
 َّ
َ .3حذ ُْف الن ِ
ّون ِمنْ � ِآخ ِر ِه �إِذا كا َن ِمنَ الأ ْفعالِ ا ْلخَ ْم َ�س ِة.
تع ّرفهم بالأدوات ا َّلتي تن�صب الفعل الم�ضارع( �أنْ ،لن ،كي ،الم التعليل).
تطلب منهم �إدخالها على الفعل الم�ضارع ( ينمو= �أن ينم َو� -أنْ ي�سعى� -أنْ يقوموا).تو�ضح لهم �سبب عدم ظهور حركة الإعراب على الفعل (ي�سعى)  ،وحذف النون من الفعل(يقومون).ن َْ�ص ُب ا ْل ِف ْعلِ ا ْل ُم�ضا ِر ِع
ُين َْ�ص ُب ا ْل ِف ْع ُل ا ْل ُم�ضا ِر ُع �إِذا َ�س َب َق ُه َ�أ َح ُد �أَ ْح ُر ِف الن َّْ�صبِ :
ال َّت ْعليلِ
ال ُم
َك ْي
�أَنْ
َلنْ
1
2

6

�أَ ْق َر ُ�أ َو�أَ ْكت ُُب في ا ْل َج ْد َو ِل ا ْل ِف ْع َل ا ْل ُم�ضا ِر َع َو ْف َق َعال َم ِة ن َْ�ص ِب ِه

تحفز المع ِّلمة َّالطلبة على قراءة الجمل قراءة �صحيحة.
تطلب �إليهم ذكر الفعل الم�ضارع فيها وت�س�ألهم :هل هو مرفوع �أم من�صوب؟ وتطلب منهم ذكر �أداة الن َّّ�صب.تحاورهم في عالمة ن�صبه.تحفزهم على ت�صنيف عالمة ن�صب الفعل الم�ضارع وفق الجدول.ال�صحيحة ،مع التعليل.
وتوجهها نحو الإجابة َّ
ت�ستقبل �إجاباتهم ِّتذ ِّكرهم بعالمات ن�صب الأفعال الخم�سة. ِّتو�ضح لهم محتويات الجدول ومتطلباته ،وتب ِّين لهم داللة(التعذُّ ر).
تك ِّلفهم حل التَّدريب �شفو َّياً ثم كتاب ّياً ،وتتابعهم با�ستمرار.َ
ي�ستيقظ.
الحل :الفتحة الظاهرة على �آخره� :أطمئنَّ ، الفتحة المقدرة على �آخره للتعذر :ن�سعى ،تر�ضى. -حذف النون من �آخره :تحققوا ،تلعبوا.
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1
7

ل ُ ا ْلفَرا َغ ب َِح ْر ِف الن َّْ�صبِ ا ْل ُم ِ
نا�سبِ
�أَ ْق َر ُ�أ َو�أَ ْم َ أ

ال�س ّبورة.
تحفز المع ِّلمة ذاكرة طلبتها لذكر �أدوات ن�صب الفعل الم�ضارع ،وتد ِّونها على َّت�ساعدهم في قراءة الجمل قراءة �صحيحة ومع ّبرة. ِّتو�ضح لهم �أهمية �إدراك العالقة بين حرف الن َّّ�صب و�سياق الجملة.
تك ِّلف �أحد الطلب بحل الجملة الأولى وتحاورهم فيها.تبا�شر معهم حل الجمل �شفو َّياً ثم كتاب ّياً ،وتتابعهم با�ستمرار.أ�سامح ُه-2 .كي يبتع َد-3 .لي�صي َر.
-الحل� -1 :أن � َ

1
8

-4لن �أهاتفَ .

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

تك ِّلفهم قراءة الجمل وتلفت انتباههم �إلى الكلمات المل َّونة.تطلب �إليهم تمييز نوع الكلمات المل َّونة.تذ ِّكرهم بعالمات �إعراب الفعل الم�ضارع المن�صوب و�أدوات ن�صبه.تك ِّلفهم �إعراب الكلمات المل َّونة ،مع تعليل �إجاباتهم.الحل -1 :تم َّر :فعل م�ضارع من�صوب وعالمة ن�صبه الفتحة الظاهرة على �آخره. ال�سياراتُ  :فاعل مرفوع وعالمة رفعه ال�ضمة الظاهرة على �آخره.َ
َ
نحافظ فعل م�ضارع من�صوب وعالمة ن�صبه الفتحة الظاهرة على �آخره.
لنحافظ :الالم حرف ن�صب،
 -2 -3يف�ش َل :فعل م�ضارع من�صوب وعالمة ن�صبه الفتحة الظاهرة على �آخره. المجته ُد :فاعل مرفوع وعالمة رفعه ال�ضمة الظاهرة على �آخره. -يحافظوا :فعل م�ضارع من�صوب وعالمة ن�صبه حذف النون لأنه من الأفعال الخم�سة.
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-حروف ُتنطق وال ُتكتب

ُح ٌ
روف ُتن َْطقُ َوال ُت ْكت َُب
�أَ ِلفُ ا ْل َم ِّد في �أَ ْ�سما ِء الإِ�شا َر ِة:
هذاِ ،
ِ
هذان ،ه�ؤُال ِء ،ذ ِل َك� ،أول ِئ َك.
هذ ِه،

�ألف المد في �أ�سماء الإ�شارةحروف تُنطق وال تُكتبتذ ِّكرهم المع ِّلمة بما �سبق لهم تع ّلمه عنالحروف ا َّلتي تلفظ وال تكتب.
ُح ٌ
روف ُتن َْطقُ َوال ُت ْكت َُب:
تعر�ض المع ِّلمة بطاقات الكلمات :هذا ،هذه،�أَ ِلفُ ا ْل َم ِّد في :هذا ،ل ِكن ،ذ ِل َك.
ه�ؤالء� ،أولئك ،لكنه ،لكن ،هذان ،ذلك ،عينٌ .
ال َّتنْوينُ  :نونٌ �سا ِك َن ٌة ُتن َْطقُ َوال ُت ْكت َُبٌ ٍ ً :
تك ِّلف َّالطلبة قراءتها ،وت�س�أل :هل الحظت
�أنك لفظت حرف الألف فيها؟ وت�ستقبل
�إجابات َّ
وتوجهها من خالل تكرار لفظ هذه الكلمات.
الطلبة ِّ
تذ ِّكرهم ب�أ�سماء الإ�شارة للمذكر والم�ؤنَّثِّ ،وتو�ضح لهم �أ َّن �ألف الم ّد الموجودة في �أ�سماء الإ�شارة الآتية:
هذا  -هذه  -هذان  -ه�ؤالء  -ذلك – �أولئك ،تُلفظ وال تُكتب.
 �ألف الم ّد في :لكن ،لكنه. النون ال�ساكنة في التنوين في :عينٌ  ،لبنٌ  ،بيتٌ .تب ِّين لهم �أنه من الخط�أ كتابة �ألف الم ّد� ،أو النون ال�ساكنة في التنوين في الكلمات المنونة.وتوجههم.
تك ِّلفهم بحل كلمات التَّدريب وفق الت�صنيف المع ّد في الجدول ،وتتابعهم ِّ●

●

●

9

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

مات ا َّلتي َت ْحتَوي َعلى ُح ٍ
ل ُ ا ْلفَرا َغ في ا ْل َج ْد َو ِل بِا ْل َك ِل ِ
روف ُتن َْطقُ َوال ُت ْكت َُب
�أَ ْق َر ُ�أ َو�أَ ْم َ أ

 ِّتو�ضح لهم محتويات الجدول ومتطلباته.
تحفزهم لقراءة الكلمات وتمييزها في حقول تتوافق مع ما في الجدول.ت�س�ألهم عن الحرف الذي لفظوه في الكلمات ولم يظهر في الكتابة.توجههم لمعرفة ت�صنيفه.تك ّلفهم تنفيذ المطلوب في التدريب وتتابعهم با�ستمرار.الحل� :ألف المد في �أ�سماء الإ�شارة :ه�ؤالء ،هذه� ،أولئك. �ألف المد تنطق وال تكتب :طه� ،إلهٌ ،لكنه. -النون ال�ساكنة في التنوين� :صاد ًقا� ،إلهٌ ،عينٌ � ،أمان ٍة.
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ِا�س ِم الإِ�شا َر ِة ا ْل ُم ِ
نا�سبِ
� 10أَ ْم َ أ
ل ُ ا ْلفَرا َغ ب ْ
تحفز المع ِّلمة ذاكرة َّالطلبة على ذكر �أ�سماء الإ�شارة ونوع الم�شار �إليه(مفرد ،مثنى ،جمع) وقريب �أم بعيد.
ت�ساعدهم في قراءة الجمل ،وتب ِّين لهم المطلوب من التَّدريب.يت�شارك َّوتوجههم.
الطلبة في الحل ال�شفوي ،وتتيح لهم المع ِّلمة فر�صة الحوار مع بع�ضهمِّ ،
وتوجههم �إلى عدم كتابة �ألف المد في �أ�سماء الإ�شارة.
تك ِّلفهم بالحل الكتابي ،وتتابعهم ِّ-الحل-1 :هذا-2 ،ه�ؤالء-3 ،هذان-4 ،هذه�-5 ،أولئك-6 ،ذلك.

� 11أَ ْق َر ُ�أ َو�أَ�ضَ ُع

حيح ٍة
َح ْو َل ا ْل َك ِل َم ِة ا ْلخَ َط�أُِ ،ث َّم �أَ ْكت ُُب ا ْل ُج ْملَ َة ب َِطري َق ٍة َ�ص َ

ال�س ّبورة ،وتقر�أها ويقر�أ بعدها َّ
الطلبة.
تد ِّون المع ِّلمة الجمل على َّ ِّتو�ضح لهم وجود خط�أ في كتابة بع�ض كلمات الجمل.
تحفّزهم لقراءة الجمل واكت�شاف الكلمة الخط�أ كتاب ّياً.تطلب منهم تعليل �إجاباتهم ال�شفو َّية.ال�صحيحة.
تك ِّلفهم �إعادة كتابة الجمل ب�صورتها َّ-الحل-1 :هاذان :هذان-2 .ها�ؤالء :ه�ؤالء-3 .هاذا :هذا .الكنها :لكنها�-4 .أوالئك� :أولئك.

� 12أَ ْق َر ُ�أ َو�أَ ْحف َُظ
عندي ر� ٌأيتقر�أ المع ِّلمة الأن�شودة منفردة بحيوية ومرح.تن�شدها وير ِّدد َّالطلبة بعدها مق ّلدين لها في ال�صوت والحركة.
تق�سم الن�شيد �إلى مقاطع وير ِّدد َّالطلبة بعدها.
ال�س ّبورة.
تب ِّين لهم ا�سم ال�شاعر ومعلومات عنه ،ثم الأفكار الرئي�سة الم�ستل َهمة من الأن�شودة ،وتد ِّونها على َّتتابع ترديدهم للن�شيد حتى يتقنوا قراءته قراءة �صحيحة.تحفّزهم لحفظ �أكبر عدد من �أبيات الن�شيد ،وتعزِّز من يحفظ �أ�سرع.41

�أ �أَ َت َب َّينُ َمعاني ا ْل َك ِل ِ
مات التَّا ِل َي ِة:

تب ِّين المع ِّلمة ََّّ�ص  ،فتربط المفردة بالبيت ال�شعري ا َّلذي وردت فيه.
للطلبة معاني المفردات من خالل الن ّ
-تك ِّلفهم با�ستخدام المفردات في جمل من ح�صيلتهم اللغوية.

ب ما ُم ْف َر ُد ا ْل َك ِل ِ
مات التّا ِل َي ِة:

 -تعر�ض الكلمات على ال�سبورة ،وتطلب قراءة ال�سطرين الأول والثاني من ال�شعر ،وو�ضع دائرة على كلمة�آراء ،وكلمة �أ�ضواء.
- -تحاور الطلبة في المفرد والجمع؛ للتو�صل �إلى مفرد �آراء :ر�أي ،ومفرد �أ�ضواء� :ضوء.

حيح ِة:
ج �أَ�ضَ ُع دا ِئ َر ًة َح ْو َل َر ْم ِز ْ إ
الِجا َب ِة َّ
ال�ص َ
تدرب َّالطلبة على قراءة الن�شيد قراءة �صحيحة ،وتو�ضح المعنى الإجمالي للن�شيد.
-توجه الطلبة لقراءة ال�س�ؤال ،وتحاورهم في الخيارات؛ للتو�صل �إلى �أن الأبيات تتحدث عن الت�سامحوقبول الآخر.

د �أُ َك ِّونُ َك ِل َم ًة ِم ْن (حا ٌء با ٌء) َو�أَ ْ�س َتخْ ِد ُمها في ُج ْملَ ٍة ُمفي َد ٍة:
حب الخير خلق جميل.
- -محاورة الطلبة لتكين الكلمة وو�ضعها في جملة ،حبُّ :

حيح ِةَ ،و�إِ�شا َر َة (✘) �أَما َم ا ْل ِعبا َر ِة ا ْلخَ ِ
اط َئ ِة:
د �أَ�ضَ ُع �إِ�شا َر َة (✓) �أَما َم ا ْل ِعبا َر ِة َّ
ال�ص َ
تك ِّلف المع ِّلمة َّالطلبة قراءة الأن�شودة قراءة موزعة بينهم ،وتحاورهم في الأفكار العامة الواردة فيها.
تك ِّلف الطلبة قراءة جمل الن�شاط وتحاورهم في الحل.-الحل -1 :ال-2 .نعم-3 .نعم-4 .ال.
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َّراكيب ال ُّل َغ ِو َّي َة التّا ِل َي َة في ُج َم ٍل ُمفي َد ٍة
� 13أَ�ضَ ُع الت َ
تك ِّلف المع ِّلمة طلبتها بقراءة المفردات والتراكيب.تحفزهم لتكوين جمل من ح�صيلتهم اللغوية.ال�س ّبورة ،وتك ِّلفهم بقراءتها.
تد ِّون الجمل على َّتحاور َّالطلبة في �أكثر الجمل تما�سكاً وتعبيراً عن المعنى.
--توجه الطلبة لتنفيذ الن�شاط على الكتاب.

� 14أَ�ضَ ُع ُ�س� ًؤال ِل ُك ِّل ِعبا َر ٍة َم ّما َيلي
ت�ساعد المع ِّلمة طلبتها في قراءة الجمل ،وتحاورهم في دالالتها.ال�س ّبورة.
تذ ِّكرهم ب�أدوات اال�ستفهام وعالمة الترقيم الخا�صة به ،وتد ِّونها على َّتر ّكز المع ِّلمة على الأداتين� :أين ،ماذا. ِّتو�ضح لهم �أنّ كيف َّية البدء بال�س�ؤال و�أن �أداة اال�ستفهام لها ال�صدارة في الجملة.
يح ّل َّالطلبة التَّدريب �شفو َّياً ثم كتاب ّياً ،وتوجههم لتكوين ق�صة من الجمل وكتابتها في ن�شاط .15
الحل: -1على ماذا اتفق �أرنب ودجاجة؟ -2ماذا وجد الأرنب؟� -3أين و�ضع الأرنب �سنابل القمح؟ -4ماذا وجدت الدجاجة؟� -5-أين و�ضعت الدجاجة الجزر؟

جاج ِة
� 15أَ ْكت ُُب ِق َّ�ص ًة َعنِ الأَ ْرنَبِ َوال َّد َ
تتيح المع ِّلمة فر�صة الحديث ال�شفوي باللغة الف�صيحة.تترك لهم حرية التَّعبير عما كتبوه.ق�صتهم �أمام زمالئهم.
تف�سح لهم المجال لقراءة َّوتوجههم نحو االهتمام بعالمات الترقيم.
ت�ص ّوب لهم �أخطاءهم ِّتعزِّز دافعيتهم نحو القراءة والكتابة والتَّعبير عن م�شاعرهم.43
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ا ْل َو ْح َد ُة َّ
الثال ِ َث ُة

َعالقاتي
الأهداف العامة:

ي�ستمع �إلى ق�صة الفالح والقرد ويجيب عن الأ�سئلة.يتح َّدث ويع ِّبر عن لوحات الحلوى الغربية.يحافظ على �سالمته ويبتعد عن الغرباء.ن�ص العمل التعاوني ويجيب عن الأ�سئلة.
يقر�أ ّيتب ِّين كيف يكون مقبو ًال من زمالئه.يحافظ على نظافته ال�شخ�صية.يقر�أ ن�ص ال�سعادة ويجيب عن �أ�سئلة اال�ستيعاب.يتب ِّين مفهوم ال�سعادة والتوازن في الحياة اليومية.يتب ِّين العوامل الم�ؤثرة في ال�سعادة.يوظف مفردات معينة في جمل مفيدة.معنى.
يتب ِّين الكلمات ا َّلتي تحمل �أكثر من ًيركب جم ًال معتمداً على المعنى.
 ُي ِدخل تنوين الفتح على مفردات معينة.
ي�صل العبارة بما ينا�سبها ويتب ِّين كيف يحقِّق التوازن في حياته اليومية.يم ِّيز ال�ضمير المت�صل مع التَّذكير ال َّت�أنيث.يتع َّرف �ألف التفريق ويم ِّيزها.يتد َّرب على الكتابة ال�سليمة بخط الرقعة.ن�صاً ويع ِّبر عنه.
يقر�أ ّيتع َّرف جزم الفعل الم�ضارع وعالماته.يدخل �أداة الجزم على �أفعال م�ضارعة معينة.يتذ َّكر النكرة والمعرفة.يتب ِّين الم�ضاف والم�ضاف �إليه وحاالتهما.يتع َّرف �ضمائر الرفع المت�صلة بالفعل و�إعرابها.ي�صنِّف الأفعال وفق ال�ضمير المت�صل.-يتد َّرب على �إعراب الجمل.

�آلية التنفيذ

الفالح والقرد

تهيئ المع ِّلمة َّالق�صة ا َّلتي �سي�ستمعون لها ،لحفزهم على االنتباه وتمييز
الطلبة ب�إعطائهم فكرة عامة عن َّ
الأ�صوات والألفاظ والتّراكيب.
تذ ِّكرهم ب�ضرورة االنتباه ،والتركيز على ما ي�سمعونه ،والتزام الهدوء ،و�آداب اال�ستماع.الق�صة ب�صوت وا�ضح وم�سموع ومع ّبر عن المعاني.
تقر�أ لهم َّالق�صة ،وتطرح �أ�سئلة من نوع :ما المق�صود بـ؟ كيف نت�أ َّكد؟ ماذا تتوقع �أن
تتوقف عن نقطة معينة في َّيحدث؟
الق�صة ،وتطلب
تتيح لهم وقتاً كافياً منا�سباً لطرح �أ�سئلتهم ،وا�ستف�ساراتهم عن معاني الكلمات ال�صعبة في َّمنهم توظيف بع�ض المفردات في جمل من �إن�شائهم.
الق�صة.
الق�صة ،وتتيح لهم المجال للتعبير عن ر�أيهم في َّ
بعد االنتهاء من القراءة ،تناق�شهم في َّالق�صة.
-ت�ؤ ِّكد القيم الإيجاب ّية الواردة في َّ

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

�أَ ْق َر ُ�أ ُ َو�أَ�ضَ ُع

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

الق�صة من �أفكار و�شخ�صيات و�أحداث وت�ستثمرها في ح ّل جمل التَّدريب.
تذ ِّكرهم المع ِّلمة بما ورد في َّتقر�أ الجملة الأولى من ال�س�ؤال وت�ساعد َّال�صحيحة.
الطلبة في اختيار الإجابة َّ
تك ِّلف َّال�صحيحة.
الطلبة في حل بق ّية الجمل ،بحيث يقر�أ طالب ال�س�ؤال،
وطالب �آخر يختار الإجابة َّ
ٌ
ال�صحيحة وتطلب تف�سيراً منهم ال�ستبعاد بق ّية الخيارات.
تناق�شهم في الإجابة َّال�صحيحة ،وتُ�شرك �أكبر عدد ممكن من َّ
الطلبة.
تك ِّلفهم بالح ِّل الكتابي ،وقراءة الإجابة َّتتيح َّللطلبة في الحوار حول الإجابات من خالل العمل في مجموعات.
الحل-1 :ت�سلق اال�شجار-2 .قطف ثمار جوز الهند-3 .جميع ما ذكر.-4 -بحبة جوز الهند�-5 .شاب وفيل-6 .بقدمي راجي-7 .ذيله.
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2

جيب ِب َن َع ٍم َ�أ ْو ال
�أَ ْق َر ُ�أ َو�أُ ُ

تمنح المع ِّل َّمةالطلبة وقتاً كافياً لت� ُّأمل الجمل وقراءتها قراءة �صامتة.
تقر�أ المع ِّلمة الجمل ويقر�أ َّالطلبة بعدها فرد ّياً.
الق�صة.
تحفزهم ال�سترجاع بع�ض �أحداث َّتك ِّلف طالباً بقراءة الجملة ومن طالب �آخر اختيار الإجابة المنا�سبة.ال�صحيحة ،وتطلب منهم تف�سير �إجاباتهم.
وتوجهها وتحاورهم فيها وتع ّلق على االختيارات َّ
ت�صحح الإجابات ِّ
 ّالمخ�ص�ص ،وت�ؤ ّكد القيم الإيجاب ّيةا َّلتي تت�ض َّمنها الجمل.
تتيح لهم ح ّل التَّدريب كتاب ّياً في المكانَّ
الحل-1 :نعم-2 .نعم-3 .ال-4 .نعم-5 .ال-6 .نعم.3

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

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

�أُ ِ
الح ُظ َو�أَ َت َح َّدثُ

ا ْل َح ْلوى ا ْلغَري َبة
و َقفَ حا ِز ٌم ِع ْن َد باب ا ْل َم ْد َر َ�س ِة َي ْنت َِظ ُر وا ِل َد ُه
ِل َي ْ�ص َح َب ُه �إِلى ا ْل َب ْي ِت.
�شابَ ،و َت َح َّدثَ َم َع ُه ِب ُل ْط ٍفَ ،و َق َّد َم
ت َق َّد َم ِم ْن ُه ُّ
َل ُه ِق ْط َع َة َح ْلوىَ .ر َف َ�ضها حا ِز ٌمَ ،و َب ْع َد �إِ ْلحا ٍح
تاريخ
َق ِبلَهاَ ،و َ�س َ�أ َل َعنْ َع َد ِم ُوجو ِد ْا�س ٍم �أَ ْو ٍ
لنْتا ِج.
ِل ْ إ
خا�ص ٌة َو َلذي َذ ٌةَ ،و َث َمنُها زَهيد�َ .س ُ�أ َز ِّو ُد َك بِها َد ْو ًما �إِنْ َ�أ َر ْدت.
�أَ َ
جاب ال�شَّ ُّاب� :إِنَّها َح ْلوى َّ
اب،
�أَخْ َب َر حا ِز ٌم وا ِل َد ُه ما َح َدثَ َم َع ال�شَّ ّ
ُث َّم �ضَ ِح َكَ ،وقا َل� :أَ ْو َه ْم ُت ُه يا �أَبي �أَنَّني
�أَ َك ْل ُت ا ْل َح ْلوى ،ل ِكنِّي �أَخْ َف ْيتُها ُِ أل ْط ِع َم �أَخي
ال�صغير ِمنْها�َ .س َ�أ َل الأَ ُبَ :و َه ْل َع َر ْف َت َمنْ
َّ
اب؟ َر َّد حا ِز ٌم :الَ ،غ ًدا َ�س ُي ْح ِ�ض ُر
هذا ال�شَّ ّ
لي ا ْل َمزي َد ِمنَ ا ْل َح ْلوى ال َّلذيذ ِة ِب َث َمنٍ
ز ٍ
َهيد.
توجه المع ِّلمة الطلبة لمالحظة اللوحات الأربع ،والتعبير عنها ،وت�سمية ما بها من عنا�صر.تعر�ض اللوحات واحدة بعد �أخرى على َّالطلبة وت�س�ألهم ع ّما ي�شاهدونه في كل لوحة.
توزع َّالطلبة في مجموعات ،لتتح َّدث ُّ
كل مجموعة عن لوحة من اللوحات الأربع با�ستخدام مفردات عنا�صر
اللوحة ،والربط بينها لتكوين ق�صة مت�سل�سلة الأحداث.
تطلب من ََّّ�ص ،وتتيح لهم فر�صة التَّعبير ع ّما �أعجبهم فيها.
الطلبة ا�ستنتاج الفكرة العا َّمة من الن ّ
تحر�ص على ت�شجيع َّالطلبة على النقد و�إبداء الر�أي من خالل الإدالء بملحوظاتهم.
48

�أَخَ َذ الأَ ُب ا ْل َح ْلوىَ ،و َع َر�ضَ ها َعلى
َ�صديقٍ َل ُه َي ْع َم ُل في ُمخْ َت َب ٍر ِللت ِ
َّحاليل
ِّ
ِال�ص َّح ِة،
الط ِّب َّي ِةَ ،و َت َب َّينَ �أَنَّها �ضا َّر ٌة ب ِّ
اال�س ِتعانَة ِبر ِ
ِجال الأَ ْمنِ ِل َم ْع ِر َف ِة
َون ََ�ص َح ُه ْ
َم ْ�ص َدرِها.

َوفي َم ٍ
كان َقريبٍ ِمنَ ا ْل َم ْد َر َ�س ِة ،ا ْنت ََظ َر الأَ ُب
اب َو ُه َو
َم َع َر ُج ِل الأَ ْمنِ ُ ،ث َّم �أَ ْم َ�س َك بِال�شَّ ِّ
ُي ْعطي ا ْل َح ْلوى ِلحازمٍ.
قا َل َر ُج ُل الأَ ْمنِ  :ا ْل َح ْم ُد ِ ِ
ل َعلى َ�سال َم ِت َك
يا حازم� ،أَن َْ�ص ُح َك يا ُبن ََّي �أَنْ ُت َح ِّذ َر �أَ ْ�صحا َب َك
ِمنَ ا ْل ُغ َربا ِءَ ،و�أَ َّل َت ْق َبلوا ِم ْن ُه ْم �شَ ْيئًا،
َو�أَ ْح َ�سن َْت ِع ْن َدما �أَخْ َب ْرتَ وا ِل َد َكَ ،و َعلَ ْي َك �أَنْ
ُت ِ
�ساه َم في ِحما َي ِة َنف ِْ�س َك َو�أَ ْ�صحاب َِك ِل َي َ
عي�ش ا ْل َجمي ُع ب ِِ�ص َّح ٍة َو َ�سالمٍ.
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س َْ
األ َّو ُل
َّ
الد ْر ُ
1

ا ْل َع َم ُل التَّعا ُو ِن ُّي

�أَ ْق َر ُ أ�

تطلب المع ِّلمة �إلى ََّّ�ص ،والتَّعبير
ال�صورة المثبتة بجانب الن ّ
الطلبة ت� ُّأمل ّ
عنها بجمل مفيدة.
ال�س ّبورة.
تربط ال�صورة بمو�ضوع ال َّدر�س وتد ِّون العنوان على َّتعزِّز التَّفاعل بين َّالطلبة ،وتثريه بما ُينا�سب م�ضمون ال�صورة
(المحافظة على النظافة ال�شخ�صية).
َّ�ص قراءة
َّ�ص قراءة جهر َّية مع ِّبرة ،ث َّم تدربهم على قراءة الن ّ
تقر�أ الن ّجهر َّية �سليمة تراعي مخارج الحروف و�ضبط الكلمات.
 َِّّ�ص ،وتحاورهم فيها.
تو�ضح للطلبة الأفكار الجزئ َّية والرئي�سة الواردة في الن ّ
تناق�شهم في �أثر النظافة ال�شخ�صية والعامة على العالقات الإن�سانية ،والتداعيات ال�سلبية لإهمال ال�صحة وال�سالمة.1
2

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

تم ّهد المع ِّلمة بتذكير ََّّ�ص من �أفكار.
الطلبة بما ورد في الن ّ
تجزِّئ ال َّدر�س لعدد من الفقرات وتك ِّلف عدداً من َّالطلبة بالقراءة ،لتذكيرهم بمجرياته.
ال�س�ؤال وطالباً �آخر للإجابة عنه.
تك ِّلف طالباً بقراءة َُّّ�ص.
 ِّتوجه الإجابات بما يتوافق مع ما ورد في الن ّ
تطلب منهم تدوين الإجابة كتاب ّياً.تحاورهم في الإجابات بما يتوافق مع القيم الواردة فيه.وتوجههم وت�ص ّوب الأخطاء وتعزِّز المجيدين.
تتابعهم با�ستمرار ِّتك ِّلفهم قراءة �إجاباتهم ا َّلتي كتبوها ،والتحاور فيها من خالل المجموعات.1
3

�أَ�ضَ ُع ا ْل ُم ْف َر ِ
دات التّا ِل َي َة في ُج َم ٍل ُمفي َد ٍة

تك ِّلف المع ِّلمة َّالطلبة بقراءة الكلمات ،وت�س�ألهم عن معناها.
َّ�ص ومالحظة �سياقاتها ا َّلتي وردت فيها.
تطلب �إليهم ا�ستخراج هذه المفردات من الن ّتحفزهم لتركيب جملة مفيدة على غرار جمل الكتاب.تحر�ص على �أن يلفظ َّالطلبة الجمل ب�صورة �صحيحة.
المخ�ص�ص ،وقراءتها.
تطلب منهم تدوين الجمل في المكانَّ
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1
4

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

تقر�أ المع ِّلمة جمل كل مجموعة مع �إبراز الكلمات المل َّونة.تلفت انتباههم �إلى الكلمات المل َّونة ،وتطلب منهم قراءتها ،ومالحظة �صيغتها في ال�شكل وال�صوت.تقر�أ الكلمة المل َّونة الأولى في المجموعة الأولى وت�س�ألهم ع ّما فهموه منها في �سياقها.ت�ستقبل �إجاباتهم ِّوتو�ضح لهم �أنها تحمل �أكثر من معنى.
تحفزهم للتَّعبير ع ّما فهموه من الجملة بوجود الكلمتين المل َّونتين.ال�ض ّيق :عك�س وا�سع-2 .يقود :ي�سوق .يقود :ي�ؤ ّدي.
-1بال�ضيق :باالنزعاجّ .-4ت َق ُّب ْل :عك�س رف�ضُ .ت َق ّبل :تعبر عن ح ّبها.
 -3ط َّو َر :ح ّدثَ َ .ط ْور :مرحلة.1
5

�أُ َر ِّك ُب ُج َم ًل َو�أَ ْق َر�أُ

توجه المع ِّلمة َّ
الطلبة لقراءة كلمات وجمل
 ِّتع ّلموها �سابقاً.
تلفت انتباههم لتت ّبع ال�سهم عند ال�شروع فيتركيب الجملة.
االهتمام بالنظافة يحمي الج�سم من الأمرا�ض.
1
وال�سالمة والمحافظة
تح ّدثهم عن النظافة َّ 2المواظبة على اال�ستحمام ين�شط الدورة الدموية.
ال�صحة وتب ِّين لهم �أنّ الجمل ا َّلتي
على ِّ
 3العبارات اللطيفة تجعلك محبوبا من الآخرين.
وال�سالمة
ال�صحة
�سير ّكبونها تتناول
ِّ
َّ
وفوائدها.
 4العناية بالأ�سنان يقي اللثة من التقيح.
توجه انتباههم �إلى مالحظة �أن هذه الجمل
 ِّهي جمل ا�سم َّية ،وتحاورهم في داللتها.
ال�صحيحة بين اال�سم والفعل وبق ّية الجملة عند تركيبها.
تن ّبههم �إلى االلتفات �إلى العالقة َّالمخ�ص�ص.
تحفزهم لتركيب الجمل �شفو َّياً وكتابتها بعد تركيبها في الفراغَّ
الطلبة الجمل بعد تركيبها وكتابتها ،وتحر�ص المع ِّلمة على �إ�شراك �أكبر عدد ممكن من َّ
يقر�أ َّالطلبة.
تتابعهم با�ستمرار وتحفّزهم وت�ص ّوب َّالطلبة الآخرين.
االه ِتما ُم بِالنَّظا َف ِة
ْ
ُ
اال�س ِت ْحما ِم
لى
ع
ة
ب
واظ
َ
ا ْل ُم َ َ
ْ
ا ْل ِعباراتُ اللَّطي َف ُة
ا ْل ِعنا َي ُة بِالأَ ْ�س ِ
نان
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ُينَ�شِّ ُط
َيقي
َي ْحمي
ت َْج َع ُل َك

ال َّل َث َة ِمنَ ال َّت َق ُّي ِح.
َم ْحبو ًبا ِمنَ الآخَ رينَ .
ال َّد ْو َر َة ال َّد َم ِو َّي َة.
الْجِ ْ�س َم ِمنَ الأَ ْم ِ
را�ض.

1
6

�أُ ْد ِخ ُل َتنْوينَ ا ْل َفت ِْح َعلى ا ْل ُم ْف َر ِ
دات التّا ِل َي ِة

تذ ِّكرهم المع ِّلمة بالحركات (الفتح وال�ضم والك�سر وال�سكون) وكذلك تنوينها.تحفزهم لذكر مو�ضع هذه الحركات من الحرف.تك ِّلف عدداً من َّالطلبة بقراءة الكلمات من َّونة بتنوين الفتح.
تطلب منهم كتابة الكلمات من َّونة بتنوين الفتح.تناق�شهم في تغ ّير �صورة (�شيء) والزيادات ا َّلتي طر�أت على بع�ض الكلمات عند �إلحاق تنوين الفتح بها،وتعليل �إجاباتهم.
مت�سامحا� ،شيئًا ،ق�ص ًة� ،أمينًا ،غذا ًء ،ق�صيرةً،
الحل:ً
1
7

فتى ،جز ًءا
فقي ًراً ،

ل ُ ا ْلفَرا َغ ِب َ�أ�سما ٍء ُم َن َّو َن ٍة ِب َتنْوينِ ا ْل َفت ِْح
�أَ ْم َ أ

ت�ساعد المع ِّلمة طلبتها في قراءة الجمل قراءة �صحيحة. ِّتو�ضح لهم المطلوب تنفيذه في التَّدريب.
تلفت انتباههم �إلى �أن يكون اال�سم المن َّون موافقاً ل�سياق الجملة.توجههم �إلى حل الجمل �شفو َّياً ثم كتاب ّياً ،وقراء لجمل بعد ملء فراغاتها بالأ�سماء المن َّونة.
 ًِّ
مقبول.
-الحل-1 :كو ًبا-2 .عر ًقا-3 .حا ًرا ...بار ًدا-4 .
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جزم الفعل الم�ضارع:

َج ْز ُم ا ْل ِف ْعلِ ا ْل ُم�ضا ِر ِع
َ
َ
* ُي ْج َز ُم ا ْل ِف ْع ُل ا ْل ُم�ضا ِر ُع �إِذا َ�س َب َق ْت ُه �أدا ٌة ِمنْ �أ َد ِ
وات ا ْل َج ْزمِ.
* �أَ َدواتُ ا ْل َج ْزمَِ :ل ْم ،ال الن ِّاه َي ُة ،ال ُم الأَ ْمرِ.

ال�س ّبورة الأمثلة :يطرق،
تد ِّون المع ِّلمة على َّي�سعى ،يدعو ،ي�ؤدي ،يلعبون.
ت�س�ألهم :ما نوع هذه الأفعال؟ هل هي �صحيحةالآخر �أم معتلة؟ ثم ت�س�ألهم عن عالمة �إعرابها.
ت ُِدخل �أدوات الجزم على الأفعال :لم ،ال الناهية،
الم الأمر.
لم يطرقْ  .لم ي�س َع .لم يد ُع .لم ُي َ�ؤ ِّد .لم يلعبوا.تب ِّين لهم التَّغيرات ا َّلتي حدثت على الأفعال.تف�سر لهم �أن الف ْعل الم�ضارع يجزم ب�أحد �أحرف الجزْم ،وتكون عالمة جزمه ال�سكون الظاهر �إذا كان �صحيح
 ِّالآخر.
تحاورهم في الأفعال المعت ّلة الآخر فتب ِّين لهم ما ينتهي بالألف المق�صورة ،وما ينتهي بالواو ،وما ينتهيبالياء ،و�أنَّها كلها �أحرف ع ّل ٍة ،وعند جزمها نحذف حرف العلة من �آخره.
بعد �أن تب ِّين لهم �أن عالمة رفع الأفعال الخم�سة ثبوت النونِّ ،تو�ضح لهم �أنها تكون مجزومة بحذف النون
من �آخرها.
 ِّتو�ضح لهم �أن لم حرف نهي وجزمٍ .و�أن الم الأمر :يطلب بها ح�صول الفعل .و�أن ال الناهية :يطلب بها الكفّ
عن الفعل.
يجزم الفعل الم�ضارع ب�أحد �أحرف الجزم ،وتكون عالمة جزمه ال�سكون الظاهر �إذاكان �صحيح الآخر.�إذا كان الفعل الم�ضارع معت ّل الآخر كانت عالمة جزمه حذف حرف الع َّلة من �آخره.�-إذا كان الفعل الم�ضارع من الأفعال الخم�سة كانت عالمة جزمه حذف النون من �آخره.

َعالماتُ َج ْز ِم ا ْل ِف ْعلِ ا ْل ُم�ضا ِر ِع
ال�سكونُ �إِذا كا َن َ�صحي َح ال ِآخرِِ ،مثْل َل ْم َي ْح ُ�ض ْر �أَخي.
* ُّ
* َحذ ُْف َح ْر ِف ا ْل ِع َّل ِة ِمنْ � ِآخ ِر ِه �إِذا كا َن ُم ْع َت َّل ال ِآخ ِر بِالأَ ِل ِف �أَ ِو
بِا ْلوا ِو �أَ ْو بِا ْليا ِء.
* َحذ ُْف الن ِ
ّون ِمنْ � ِآخ ِر ِه �إِذا كا َن ِمنَ الأَفْعالِ ا ْلخَ ْم َ�س ِة.

1
8

وات ا ْل َج ْز ِم َعلى ُك ِّل ِف ْع ٍل ُم�ضا ِر ٍع َو�أَ ْق َر�أُ
�أُ ْد ِخ ُل �إ ِْحدى �أَ َد ِ

تو�ضح المع ِّلمة َّ
 ِّللطلبة المطلوب من التَّدريب.
تك ِّلفهم ذكر �أدوات جزم الفعل الم�ضارع.تلفت نظرهم �إلى الفرق بين الفعل الم�ضارع في حالة الرفع المق ّدر و�صورته مجزوماً.-تحفزهم لقراءة الفعل في �صورتيه وتف�سير قراءتهم له مجزوماً.
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1
9

�أُ ْعر ُِب ا ْل َك ِل ِ
مات ا ْل ُملَ َّو َن َة َكما في ا ِل ِ
مثال

�صحته ،ثم �أثر �أداة الجزم فيه.
ال�س ّبورة وتحاورهم فيه من حيث اعتالله �أو َّ
تد ِّون المثال على َّتق�سم َّالطلبة �إلى مجموعات ،وتوزّع عليهم الجمل.
تطلب من كل مجموعة قراءة الجملة الخا�صة بها والتعريف بمك ِّوناتها.تذ ِّكرهم بما �سبق لهم تع ّلمه في التَّدريبين ال�سابقين ومطابقته على الجمل ا َّلتي بين �أيديهم.تعرب كل مجموعة الجملة ا َّلتي تحملها� ،شفو َّياً ،ويتحاور َّالطلبة فيها.
المخ�ص�ص ،وتقر�أها على بق ّية َّ
الطلبة ،وتق ِّدم تف�سيراً
تد ِّون كل مجموعة �إعراب الكلمة المل َّونة في المكانَّ
لعملها.
الحل-2 :لم :حرف جزم. َي ْ�س ُم :فعل م�ضارع مجزوم وعالمة جزمه حذف حرف العلة من �آخره.  -3لم :حرف جزم. ي�ؤ ّد :فعل م�ضارع مجزوم وعالمة جزمه حذف حرف العلة من �آخره.  -4ال :حرف نهي وجزم. َتخْ َ�ش :فعل م�ضارع مجزوم وعالمة جزمه حذف حرف العلة من �آخره.  -5ال :حرف نهي وجزم. ت� ّؤج ْل :فعل م�ضارع مجزوم وعالمة ال�سكون الظاهر على �آخره.  -6لم :حرف جزم. يفوزوا :فعل م�ضارع مجزوم وعالمة جزمه حذف النون من �آخره لأنه من الأفعال الخم�سة.-يتد ّربوا :فعل م�ضارع مجزوم وعالمة جزمه حذف النون من �آخره لأنه من الأفعال الخم�سة.

54

النكرة والمعرفة

�أَ َت َذ َّك ُر ال َّن ِك َرةُْ :ا�س ٌم َي ُدلُّ َعلى �شَ ْي ٍء َغ ْي ِر َم ْع ٍ
روف.
َث َم َرة
َد ْفتَر
َب ْيت
ِبنْت
ِمثْل:
ْواعهِ:
روفَ ،و ِمنْ �أَن ِ
ا ْل َم ْع ِر َف ُةْ :ا�س ٌم َي ُدلُّ َعلى �شَ ْي ٍء َم ْع ٍ

تذ ِّكرهم المع ِّلمة بما �سبق لهم تع ُّلمه وفقالإجراء التالي:
 ِّتو�ضح لهم �أق�سام اال�سم (ا�سم �إن�سان ،نبات،
�ضاف َوا ْل ُم ُ
ا ْل ُم ُ
�ضاف ِ�إ َل ْي ِه
ا ْل ُم ُ
حيوان ،جماد) من خالل الأمثلة.
�ضافَ :يكونُ عا َد ًة َن ِك َر ًة َو ُي ْع َر ُب َح ْ�س َب َم ْو ِق ِع ِه في ال ُْج ْملَ ِة.
ِ
ِ
ِ
ِ
ْ
ديد.
ج
ة
ء
را
ق
ل
ا
تاب
ك
ثال:
م
َ َ ٌ
ُ
تك ِّلف طالباً بحمل حقيبته وتد ِّون (يحمل �آدمُم ٌ
ُم ٌ
�ضاف �إِ َل ْي ِه .ا ْل ُم ُ
�ضاف
�ضاف ا ْكت ََ�س َب ال َّت ْعريفَ
حقيبة المدر�سة).
ِ أَل َّن ُه �أُ�ضيفَ �إِلى َم ْع ِر َف ٍة.
ُي ْحذ َُف َتنْوينُ ا ْل ُم ِ
�ضاف ِع ْن َد الإِ�ضا َف ِة �إِذا كا َن ُم َن َّونًا َق ْبلَها.
تب ِّين لهم �أ َّن كلمة (�آدم) ُّتدل على �شخ�ص
تاب ا ْل ِقرا َءةِ.
ِ
هذا ِك ٌ
تاب هذا ك ُ
مع ّين ومعروف.
ُم ٌ
ُم ٌ
�ضاف �إِ َل ْي ِه
�ضاف
ت ُْحذ َُف نونُ ا ْل ُم ِ
ِ
ْل:هاتان
�ضاف ِع ْن َد الإِ�ضا َف ِة �إِذا كا َن ُم َثنّىِ ،مث
تف�سر لهم �أ َّن (�آدم) معرفةِّ ،
وتو�ضح لهم نوع
 ِّ
�شَ َج َر ِ
هاتان �شَ َج َرتا ُتفّاحٍ .
تان
المعرفة ب�أنها ا�سم علم.
ُم ٌ
ُم ٌ
�ضاف �إِ َل ْي ِه
�ضاف
يا�ض ِة.
�أَ ْو َج ْم َع ُم َذكَّرٍ �سا ِل ًماِ ،مثْل :ه�ؤُال ِء ُم َعلِّمو ال ِّر َ
توجههم �إلى كلمة(المدر�سة) وتب ِّين لهم �أنا
 ِّ�ضاف �إِ َل ْيهِ
ُم ٌ
ُم ٌ
�ضاف
ا�سم يدل على �شيء معروف ومع َّين ،و�أن ا َّلذي
ا�س ٌم َي�أْتي َب ْع َد ا ْل ُم ِ
ِ
َ
ُ
ْ
ِ
�ضاف َو َيكونُ َم ْجرو ًرا.
ه
ي
ل
�
إ
�ضاف
م
ل
ا
ُ
ْ ْ
د ّلنا على �أنه معرفة وجود �ألـ التعريف في �أوله.
تب ِّين لهم �أن المعرفة هي ما يدل على �أي �شيء مع ّين ومعروف ،ومن �أنواع المعرفة :العلم ،والمع ّرف ب�ألـ.تو�ضح لهم �أنها �أ�سماء معرفة لأنها ُّ
تذ ِّكرهم بال�ضمائر و�أنواعها واال�سم المو�صولِّ - .تدل على مع ّين.
ال�س ّبورة الكلمات :طالب ،بيت ،قلم ،ثمرة.
تد ِّون على َّت�س�ألهم :هل كلمة :طالبُّ ،تدل على طالب مع ّين ومحدد ومعروف؟
يجيب َّالطلبة :ال ،فتو�ضِّ ح لهم �أن كل ا�سم ال ُّ
يدل على �شيء محدد ومعروف ويقبل �ألـ التعريف ي�س ّمى نكرة.
ال�س ّبورة :اال�سم نوعان :اال�سم المعرفة ،واال�سم النكرة.
تد ِّون على َّالم�ضاف والم�ضاف �إليه:ال�س ّبورة بخط وا�ضح َّ
كتاب ،هذا كتاب
للطلبة( كتاب القراءة جديد /هذا ٌ
تد ِّون المع ِّلمة الأمثلة التالية على َّالقراءة /هاتان �شجرتان ،هاتان �شجرتا تفاح /ه�ؤالء معلمو الريا�ضة.
تو�ضح المع ِّلمة َّ
 ِّللطلبة �أركان الجملة الأ�سا�سية :فعل وفاعل �أو مبتد�أ وخبر ،من خالل الأمثلة.
تب ِّين لهم وجود بع�ض الأركان الفرعية يتم ا�ستخدامها في الجمل ،ومن هذه الأركان الفرعية ما يعرفبا�سم الم�ضاف �إليه ،وهو �أحد المجرورات في اللغة العربية.
تع ّرفهم بالم�ضاف والم�ضاف �إليه من خالل الأمثلة ال�سابقة.ت�ساعدهم في معرفة كيف �أ�ضفنا كلمة القراءة �إلى كلمة كتاب.تر�شدهم �إلى �أن كلمة القراءة(م�ضاف) وكلمة كتاب (م�ضاف �إليه) �أي �أننا �أ�ضفنا كلمة (القراءة) �إلى كلمة (كتاب) ِّتو�ضح لهم �أ َّن الم�ضاف �إليه :ا�سم مجرور دائماً يرتبط بالكلمة ال�سابقة ،و�أ َّن الم�ضاف ا�سم يقع قبل الم�ضاف �إليه.
تحاورهم في بق ّية الأمثلة لتو�ضيح �أن تنوين الم�ضاف يحذف �إذا كان منوناً قبلها ،و�أن نون الم�ضاف تحذفمثنى �أو جمع مذكر �سالماً.
�إذا كان ً
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ال�ضمي ُر� :أَناُ ،ه َو� ،أَنْتَ ،
َّ
َ
َي..... ،
ا ْل َعلَ ُم� :أ ْح َمدُ ،ر�ؤىُ ،ل�ؤ ّ
.....

●

●

●

●

اال�س ُم ا ْل َم ْو ُ
�صول :ا َّلذي ،ا َّلتي،
ْ
ِ
ِ
تاب..... ،
ا ْل ُم َع َّر ُف ِب�أَلْ  :ا ْلع ْل ُم ،ا ْلك ُ

.....

� 10أَ ْق َر ُ�أ َو�أُ َ�صنِّفُ الأَ ْ�سما َء التّا ِل َي َة في ا ْل َج ْد َو ِل
1
 ِّتو�ضح لهم المع ِّلمة مك ِّونات الجدول ،وتذ ِّكرهم بالنكرة والمعرفة.
تك ِّلفهم قراءة الكلمات ب�صورة �صحيحة.تطلب �إليهم ذكر �أق�سام المعرفة.تحفزهم على ت�صنيف الكلمات �شفو َّياً ،ثم كتاب ّياً ،وتف�سير ت�صنيفاتهم.تتابعهم با�ستمرار وت�ص ّوب َّالطلبة ،وتعزِّز المجيدين.
ال�س ّبورة وتعزِّز فهمهم للنكرة والمعرفة.
تد ِّون الحل النموذجي على َّالحل :نكرة :قلم ،دفتر� ،سمكة ،ورقة� ،صندوق ،ق�صة. -معرفة :ندى� ،أنتم ،الذين ،هو ،خالد ،القطة.

�ضاف َوخَ َّط ْينِ َت ْح َت ا ْل ُم ِ
� 11أَ ْق َر ُ�أ َو�أَ�ضَ ُع خَ ًّطا َت ْح َت ا ْل ُم ِ
�ضاف �إِ َل ْي ِه
1
ت�ساعدهم في حل الجملة الأولى لتذكيرهمبموقع الم�ضاف والم�ضاف �إليه في الجملة.
مثنى �أو
تذ ِّكرهم ب�صورة الم�ضاف حين يكون ًجمعاً.
تحفّز �أحد َّالطلبة المجيدين لحل الجملة

1

ت ََج َّو ْلتُ في َمدي َن ِة الأَلْعابِ .

2

كوب ا ْل َع�صيرِ.
�أَ ْح َ�ض ْرتُ َ

3

�شَ َج َرتا ال ُّتفّا ِح ُمث ِْم َر ِ
تان.

4

تاب ا ْل ُعلو ِم َجدي ٌد.
ِك ُ

5

ُز ْرتُ َحدي َق َة ُّ
		
الطيورِ.

6

ِ
َ�شيطان.
ُم َع ِّلما ال ِّريا�ضَ ِة ن

ُم َهن ِْد�سو ا ْل َم�شْ رو ِع ِ
ماهرونَ.

8

هاتان َطبي َبتا ُع ٍ
ِ
يون.

الثانية.
تحاور َّالطلبة في الحل ا َّلذي �أجاب به.
تك ِّلف َّالطلبة حل بق ّية الجمل �شفو َّياً ،ثم كتاب ّياً ،وتعليل �إجاباتهم.
7
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� 12أَ�ضَ ُع
1

حيح
َح ْو َل ا ْلخَ َط�أَِ ،و ُ�أعي ُد ِكتا َب َة ا ْل ُج ْملَ ِة ب َِ�شك ٍْل َ�ص ٍ

وتو�ضح َّ
تقر�أ المع ِّلمة جمل التَّدريبِّ ،للطلبة �أنها ت�شتمل على خط�أ.
تتيح لهم وقتاً كافياً لت� ُّأمل الجمل واكت�شاف الخط�أ.ت�ساعدهم في ح ّل الجملة الأولى ،وتميز لهم الخط�أ وتف�سر لهم لماذا هو خط�أ.وتوجههم وتذ ِّكرهم بكيف َّية التعليل.
تحفزهم لح ّل بق ّية الجمل وتحاورهم في حلولهمِّ ،ال�صحيحة وقراءتها م�ص ّوبة.
تك ِّلفهم كتابة الجمل ب�صورتها َّالحل�-1 :سيارتا الأ�سعاف م�سرعتان في الطريق. �-2شاهدت معلمي الحا�سوب في المكتبة. -3بائعو البالونات يقفون عند باب الحديقة.-4 -ر�أيت طبيبة العيون في المتجر.
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س ّْ
الثاني
َّ
الد ْر ُ
1

ال�سعا َد ُة
َّ

�أَ ْق َر ُ أ�

تطلب المع ِّلمة �إلى ََّّ�ص ،والتَّعبير
ال�صورة المثبتة بجانب الن ّ
الطلبة ت� ُّأمل ّ
ع ّما فهموه منها.
تعزِّز التَّفاعل بين َّالطلبة ،وتثريه بما ُينا�سب م�ضمون ال�صورة.
َّ�ص قراءة
َّ�ص قراءة جهر َّية مع ِّبرة ،ث َّم تك ِّلفهم قراءة �أجزاء من الن ّ
تقر�أ الن ّجهر َّية �سليمة تراعي مخارج الحروف و�ضبط الكلمات.
تدرب َِّّ
َّ�ص(ال�سعادة والتوازن
َّ�ص
،وتو�ضح لهم الأفكار الجزئ َّية والرئي�سة الواردة في الن ّ
الطلبة على قراءة الن ّ
في الحياة اليومية ،والعوامل الم�ؤثرة في ال�سعادة) ،وتحاورهم فيها.
َّ�ص ِّ
وتو�ضح لهم دالالتها.
تف�سر لهم الكلمات ال�صعبة في الن ّ
 ّ2

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

تم ّهد المع ِّلمة بتذكير ََّّ�ص من �أفكار.
الطلبة بما ورد في الن ّ
الطلبة بالقراءة ،لتذكير َّ
تجزِّئ ال َّدر�س لعدد من الفقرات وتك ِّلف عدداً من َّالطلبة بمجرياته.
ال�س�ؤال وطالباً �آخر للإجابة عنه.
تك ِّلف طالباً بقراءة َُّّ�ص.
 ِّتوجه الإجابات بما يتوافق مع ما ورد في الن ّ
تطلب منهم تدوين الإجابة كتاب ّياً.تحاورهم في الإجابات بما يتوافق مع �أفكار ال َّدر�س والقيم الواردة فيه.وتوجههم وت�ص ّوب الأخطاء وتعزِّز المجيدين.
تتابعهم با�ستمرار ِّ-تك ِّلفهم قراءة �إجاباتهم ا َّلتي كتبوها ،والتحاور فيها من خالل المجموعات.
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�أَ ِ�ص ُل ُك َّل جِ ا ِنبٍ ِمنْ َجوا ِنبِ َت ْحقيقِ التَّواز ُِن في ا ْل َحيا ِة ا ْل َي ْو ِم َّي ِة بِا ْل ِعبا َر ِة ا ْل ُم ِ
نا�س َب ِة

تعد المع ِّلمة بطاقات الكلمات( :ال�شخ�صي،ال�صحي ،التعليمي ،العملي) على لوحات
وتوزعها على عدد م�سا ٍو لها من َّ
الطلبة،
ال�ص ِّح ّي
الت ََّحلّي ِب َمكا ِر ِم الأَخْ القِ .
ِّ
وتب ِّين لهم �أنه يع ِّبرون عن جانب من
جوانب التوازن في الحياة.
الت ِ
�إِنْجا ُز ا ْل َمها ِّم َو ُمما َر َ�س ُة ا ْل َع َملِ ِب َمها َر ٍة َو�إِت ٍ
َّعليم ّي
ْقان.
تك ِّلف عدداً �آخر من َّالطلبة بحمل لوحات
االج ِتها ُد في َطلَبِ ا ْل ِعل ِْم.
عليها عبارات التَّدريب ،وت�ساعدهم في ا ْل َع َم ِل ّي
ا ْل ُمثا َب َر ُة َوالْجِ ُّد َو ْ
قراءتها.
تطلب من كل طالب �أن ي�صطف �إلى جانب زميله ا َّلذي يحمل اللوحات الموازية لها.ال�صحيح ومالحظة العبارة المنا�سبة لكل جانب من جوانب الحياة.
توجههم نحو اال�صطفاف َّ
 ِّتك ِّلفهم القراءة ال�شفوية ،ثم تنفيذ المطلوب من التَّدريب ،وتتجول بينهم لمتابعتهم ،وتوجيههم.ال�شَّ خْ ِ�ص ّي

1
4

ال�ص ِّح ِّي ا ْل ُمتَواز ِِن َو ُمما َر َ�س ُة ال ِّريا�ضَ ِة.
تَنا ُو ُل ا ْل ِغذا ِء ِّ

�أُ َر ِّك ُب ُج َم ًل َو�أَ َت َب َّينُ ا ْل َع ِ
ال�سعا َد ِة
وام َل ا ْل ُم�ؤَ ِّث َر َة في َّ

توجه المع ِّلمة َّ
الطلبة لقراءة كلمات تع ّلموها �سابقاً.
 ِّتح ّدثهم عن ال�سعادة وتب ِّين لهم �أنّ الجمل ا َّلتي �سير ّكبونها تتناول العوامل ا َّلتي ت�ؤثر في ال�سعادة.توجه انتباههم �إلى مالحظة �أن هذه الجمل هي جمل ا�سمية ،وتحاورهم في داللتها.
 ِّالمخ�ص�ص(.و�ضع الن�شاط محلول)
تحفزهم لتركيب الجمل �شفو َّياً وكتابتها بعد تركيبها في الفراغَّ
الطلبة الجمل بعد تركيبها وكتابتها ،وتحر�ص المع ِّلمة على �إ�شراك �أكبر عدد ممكن من َّ
يقر�أ َّالطلبة.
تحاور َّالطلبة في كيف َّية ت�أثر ال�سعادة بعالقاتنا االجتماع َّية وعاداتنا ال�شخ�ص َّية ،لتعزيز مفهوم ال�سعادة.
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�أَ ْق َر ُ�أ َو�أَ ِ�ص ُل ا ْل ِعبا َر َة بِما ُي ِ
نا�س ُبها
َطري َق ُة ُل�ؤ ٍَّي

ُمعا َملَ ُت ُه

َطري َق ُة ُر�ؤى

�شَ خْ ِ�ص َّي ُتها	

ال�س ّبورة (طريقة
تد ِّون المع ِّلمة على َّل�ؤي ،طريقته) وتحاورهم في
ُمعا َملَتُها
�شَ خْ ِ�ص َّي ُة ُر�ؤى
َطري َق ُت ُه
�شَ خْ ِ�ص َّي ُة ُل�ؤ ٍَّي
التركيبين اللغويين.
�شَ خْ ِ�ص َّي ُت ُه
تذ ِّكرهم المع ِّلمة بال�ضمائر ا َّلتي َ�سعا َد ُة ُل�ؤ ٍَّيَطري َقتُها
َ�سعا َد ُة ُر�ؤى
�سبق لهم تع ُّلمها.
َ�سعا َد ُت ُه
تحفزهم على ذكر �أنواعها( �ضمير ُمعا َملَ ُة ُل�ؤ ٍَّيَ�سعا َدتُها
ُمعا َملَ ُة ُر�ؤى
المتكلم� ،ضمير الغائب� ،ضمير
المخاطب) ِّ
وتو�ضح لهم �أنها �ضمائر مت�صلة.
تف�سر لهم معنى� :ضمير مت�صل ،من خالل المثال ال�سابق.
 ّتلفت انتباههم �إلى عالقة ال�ضمير المت�صل بالتذكير وال َّت�أنيث.تب ِّين لهم �أنها �ضمائر ات�صلت بالكلمة ،وتب ِّين لهم نوع الكلمة :ا�سم ،فعل ،حرف.ت�ؤ ّكد عليهم �أن ال�ضمير ا�سم ولي�س حرفاًـتك ِّلفهم بالحل ال�شفوي ،ثم الحل الكتابي ،ويقر�أ َّالطلبة كل عبارة مو�صولة بما ينا�سبها ،وتتابعهم با�ستمرار.

1
6

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

َّ�ص ويقر�أ بعدها َّ
الطلبة و ُتـ�شرك �أكبر عدد ممكن منهم في القراءة.
تقر�أ المع ِّلمة الن َّّ�ص لمعرفة مدى ا�ستيعابهم.
تحاورهم في الن ّتعر�ض كلمات مخ�صو�صة وفق ما م�شار �إليه في الجدول وتطلب �إلى َّالطلبة قراءتها فردياً.
توجههم �إلى معرفة محتويات الجدول ،وتطلب �إليهم ا�ستخراج الكلمات ا َّلتي تنتهي بتاء وهاء مربوطة ،ثم
 ِّالمخ�ص�ص لها.
الفعل الم�ضارع المجزوم والمن�صوب ،ثم تدوينها في مكانها
َّ
وتوجههم �إلى �إعادة قراءتها بالحركات.
تحاورهم في اختياراتهم وتحفزهم لتعليل �إجاباتهمِّ ،الحل:كلمات تنتهي بتاء مربوطة :اليومية ،بال�سعادة ،االجتماعية ،المطلوبة.كلمات تنتهي بهاء مربوطة :لكنه ،الفتقاره ،تمكنه ،مجتمعه ،عالقاته ،لتفوقه ،اجتهاده.�شخ�صا ،حزينٌ .
�ضروري.
كلمات فيها حرف يلفظ وال يكتب :لكنه ،متفو ًقا (النون في التنوين)،ٌّ
ً
فعل م�ضارع مجزوم :ي�شع ْر.فعل م�ضارع من�صوب :ال يوجد60

�-ضمائر الرفع المت�صلة بالفعل:

�ضَ ما ِئ ُر ال َّر ْف ِع ا ْل ُمت َِّ�صلَ ُة بِا ْل ِف ْعلِ
ال�ضمي ُر ا ْل ُمت َِّ�ص ُل ُين َْطقُ َم َع ا ْل َك ِل َم ِة ا َّلتي ات ََّ�ص َل بِها.
* َّ
* �ضَ ما ِئ ُر ال َّر ْف ِع ا ْل ُمت َِّ�صلَ ُة بِا ْل ِف ْعلِ ِه َي:
التّا ُء َو�أَ ِلفُ اال ْث َن ْينِ َووا ُو ا ْل َجما َع ِة َونونُ الن ِّْ�س َو ِة َويا ُء ا ْل ُم َ
خاط َب ِة.

ال�س ّبورة�( :أكرمتُ � ،أكرمنَ ،
تد ِّون المع ِّلمة على َّ�أكرما� ،أكرموا ،تكرمين).
تذ ِّكرهم بال�ضمائر المت�صلة ،ومفهوم ال�ضميرراب َ�ضما ِئ ِر ال َّر ْف ِع ا ْل ُمت َِّ�صلَ ِة بِا ْل ِف ْعلِ :
�إِ ْع ُ
المت�صل (ا َّلذي ينطق مع الكلمة ا َّلتي ات�صل بها).
* التّا ُء َو َتت َِّ�ص ُل بِا ْلما�ضي َفق َْط َو ُت ْع َر ُب في َم َح ِّل َر ْف ِع ِ
فاعلٍ .
* �أَ ِلفُ اال ْث َن ْينِ َووا ُو ا ْل َجما َع ِة َونو ُن الن ِّْ�س َو ِة َتت َِّ�ص ُل بِا ْلما�ضي َوا ْل ُم�ضا ِر ِع
تحاورهم في نوع الفعل ا َّلذي ات�صلت به ال�ضمائر.َوالأَ ْمرَِ ،و ُت ْع َر ُب في َم َح ِّل َر ْف ِع ِ
فاعلٍ .
ت�س�ألهم على َمن يعود ال�ضمير في هذه الكلمات،* يا ُء ا ْل ُم َ
خاط َب ِة َو َتت َِّ�ص ُل بِا ْل ُم�ضا ِر ِع َفق َْطَ ،و ُت ْع َر ُب في َم َح ِّل َر ْف ِع ِ
فاعلٍ .
ِّ
لتو�ضح لهم مفهوم تاء الفاعل ونون الن�سوة ،و�ألف
االثنين وواو الجماعة ،وياء المخاطبة.
تب ِّين لهم �إعراب هذه ال�ضمائر (في محل رفع فاعل).ال�س ّبورة �أن ال�ضمائر المت�صلة للرفع هي (تاء الفاعل نون الن�سوة � -ألف االثنين  -واو الجماعة
تد ِّون على َّ ياء المخاطبة ) . ِّتو�ضح لهم �أنها تت�صل بالفعل الما�ضي ماعدا ياء المخاطبة ،و� ّأما الم�ضارع والأمر في�سندان �إلى (�ألف
االثنين  -واو الجماعة  -نون الن�سوة  -ياء المخاطبة ).
1
7

�أَ ْق َر ُ�أ َو�أُ َ�صنِّفُ الأَ ْفعا َل ا ْل ُمت َِّ�صلَ َة ب َِ�ضما ِئ ِر ال َّر ْف ِع في ا ْل َج ْد َو ِل

تك ِّلفهم المع ِّلمة بقراءة الأفعال مح ّلالتَّدريب.
تطلب �إليهم ذكر �ضمائر الرفع المت�صلة،و�أنواع الفعل.
تلفت انتباههم �إلى متطلبات الجدول .توجههم لت�صنيف الأفعال �شفو َّياً ،ثم
 ِّكتاب ّياً ،وتتابعهم با�ستمرار.
تك ِّلف مجموعات من َّالطلبة قراءة حقول
الجدول مع االنتباه �إلى نوع ال�ضمير
المت�صل.

ْا�س َمعا
ِ
�ساع ْد َن

�سا َع ْدتُ
ت ِ
ُ�شاه ْد َن

ت َْ�س َمعينَ
ِ
�ساعدوا

�شا َه ْدتُ

ُي ِ
�شاه ِ
دان

َ�س ِم ْعتُ

ت ِ
ُ�ساعدينَ

ُي ِ
�شاهدو َن

ِف ْع ٌل ُمت َِّ�ص ٌل
بِالتّا ِء

ْا�س َم ْعنَ

ِ
�ساعدا
ت ِ
ُ�شاهدينَ
ْا�س َمعوا

ِف ْع ٌل ُمت َِّ�ص ٌل ِف ْع ٌل ُمت َِّ�ص ٌل بِوا ِو ِف ْع ٌل ُمت َِّ�ص ٌل ِف ْع ٌل ُمت َِّ�ص ٌل بِيا ِء
ا ْل ُم َ
ِب�أَ ِل ِف اال ْث َن ْينِ
خاط َب ِة
بِنونِ الن ِّْ�س َو ِة
ا ْل َجما َع ِة

�ساعدت

ا�سمعا

�ساعدوا

ا�سمعن

ت�سمعين

�شاهدت

�ساعدا

ي�شاهدون

�ساعدن

ت�شاهدين

�سمعت

ي�شاهدان

ا�سمعوا

ت�شاهدن

ت�ساعدين
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1
8

�أَ�ضَ ُع

َح ْو َل ا ْل ِف ْع ِل ا ْل ُمت َِّ�ص ِل ب َِ�ضمي ِر ال َّر ْف ِع

تحفز المع ِّلمة طلبتها على قراءة الجملقراءة �صحيحة.
توجه عدداً من َّ
الطلبة لتعيين الأفعال في
 ِّالجمل.
تطلب �إليهم ت�صنيف ال�ضمير المت�صلبالفعل ،وو�ضع دائرة على الفعل.
1
9

1

بان َيتَنا َف ِ
الل ِع ِ
ّ
�سان َعلى ا ْل ُبطو َل ِة.

2

3

ا ْل ُم َع ِّل َم ِ
تان ْا�ست ََحقَّتا ال َّتكْري َم.
�أَ َك ْلتُ َطعا ًما ِ�ص ِّح ًّيا.

4

5
7

6

ا ْل ُع ّم ُال ُي�شَ ِّيدو َن ا ْلبِنا َء.
�أَ ْح َ�ض ْرتُ َحقي َب َة ا ْل َم ْد َر َ�س ِة.
�أَ ْنتُنَّ تُمار ِْ�سنَ رِيا�ضَ َة ا ْل َج ْر ِي.

ال�صغيرِ.
�أَن ِْت ت َْح َترِمينَ ا ْلكَبي َر َو َت ْع ِطفينَ َعلى َّ

�أُ ْعر ُِب ا ْل ُج َم َل التّا ِل َي َة

وتف�سر لهم معنى :في محل رفع فاعل.
ت�ساعدهم المع ِّلمة في �إعراب الجملة الأولىّ ،ال�س ّبورة ،وتك ِّلف َّ
الطلبة بحل الجمل �شفو َّياً.
تد ِّون معطيات الحل على َّتحفز َّالطلبة لإعراب الجمل كتاب ّياً ،وتتابعهم.
الحل-1 :زرت :فعل ما�ض مبني على ال�سكون الت�صاله بالتاء ،والتاء �ضمير مت�صل مبني في محل رفعفاعل.
 حديقة :مفعول به من�صوب وعالمة ن�صبه الفتحة الظاهرة على �آخره ،وهو م�ضاف. الألعاب :م�ضاف �إليه مجرور وعالمة جره الك�سرة الظاهرة على �آخره. � -2سمعت :فعل ما�ض مبني على ال�سكون الت�صاله بالتاء ،والتاء �ضمير مت�صل مبني في محل رفع فاعل. �صوتَ  :مفعول به من�صوب وعالمة ن�صبه الفتحة الظاهرة على �آخره ،وهو م�ضاف.ِ
الجر�س :م�ضاف �إليه مجرور وعالمة جره الك�سرة الظاهرة على �آخره.
  -3حافظتُ  :فعل ما�ض مبني على ال�سكون الت�صاله بالتاء ،والتاء �ضمير مت�صل مبني في محل رفع فاعل. على :حرف جر. نظافة :ا�سم مجرور وعالمة جره الك�سرة الظاهرة على �آخره ،وهو م�ضاف. ِالبيت :م�ضاف �إليه مجرور وعالمة جره الك�سرة الظاهرة على �آخره.
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التفريق.

�أَ ِلفُ ال َّتفْريقِ
* �أَ ِلفُ ال َّتفْريقِ ِه َي الأَ ِلفُ ا َّلتي ُت ْكت َُب َوال ُت ْلف َُظ َب ْع َد وا ِو
ا ْل َجما َع ِة في الأَفْعالِ .
َ
َ
* ُت ْكت َُب في الأَفْعالِ ا ْل ِ
ما�ض َي ِة َو�أفْعالِ الأ ْمرَِ :كتَبوا ،ا ْكتُبوا.
* ُت ْكت َُب في الأَفْعالِ ا ْل ُم�ضا ِر َع ِة ا ْل َمنْ�صو َب ِة َ�أ ِو ا ْل َم ْجزو َم ِة:
َلنْ َي ْكتُبواَ ،ل ْم َي ْكتُبوا.

ال�س ّبورة الكلمات
تد ِّون المع ِّلمة على َّالتالية( :كتبوا ،اكتبوا ،لم يكتبوا ،لن
يكتبوا) ،وكذلك الأمثلة (يدنو ،النم ّو).
ال ُت ْكت َُب �أَ ِلفُ ال َّتفْريقِ :
ال�سا ِل ِم ا ْل ُم ِ
�ضاف �إِلى
تتيح لهم وقتاً كافياً لت� ُّأمل الكلمات ،ثم* َب ْع َد ا ْلوا ِو ا ْل َّ
خا�ص ِة ب َِج ْم ِع ا ْل ُم َذ َّك ِر ّ
َم ْع ِر َف ٍةُ :م َع ِّلمو ال ِّريا�ضَ ِة.
ت�س�ألهم ع ّما يالحظونه عن الحرف ا َّلذي
َ
* َب ْع َد وا ِو ا ْل ِع َّل ِة في الأفْعالِ ا ْل ُم�ضا ِر َع ِةَ :ي ْدعوَ ،ي ْدنو.
تنتهي به الكلمات.
* َب ْع َد ا ْلوا ِو الأَ ْ�ص ِل َّي ِة في َب ْع ِ
ال�س ُم ُّو.
�ض الأَ ْ�سما ِء :ا ْل َج ُّو ،ال ُّن ُم ُّوُّ ،
وتوجهها نحو �ألف
ت�ستقبل �إجاباتهمِّ
التفريق ،وتب ِّين لهم ا�سمها.
 ِّتو�ضح لهم �أ َّن �ألف التفريق هي �ألف تزاد بعد واو الجماعة.
تذكر لهم �سبب ت�سميتها ب�ألف التفريق :للتفريق بينها وبين الواو ا َّلتي هي من �أ�صل الفعل والواو ا َّلتيتكون في جمع المذ ّكر ال�سالم عند حذف نونه للإ�ضافة.
تب ِّين له من خالل الأمثلة ال�سابقة �أن �ألف التفريق تُكتب وال تلفظ في الأفعال الما�ضية ،والم�ضارعةالمن�صوبة والمجزومة ،و�أنها ال تُكتب بعد الواو الخا�صة بجمع المذكر ال�سالم الم�ضاف �إلى معرفة
(معلمو الريا�ضة) ،وتربط هذا بما �سبق لهم �أن تع َّلموه .و�أنها ال تكتب كذلك بعد واو الع ّلة في الأفعال
الم�ضارعة ،وبعد الواو الأ�صلية في بع�ض الأ�سماء.

� 10أُ َ�ص ِّو ُب ا ْلخَ َط َ�أ في ا ْل َك ِل ِ
ال�س َب َب
1
مات ا ْل ُملَ َّو َن ِةَ ،و َ�أ ْذ ُك ُر َّ
ت�ساعدهم المع ِّلمة في قراءة الجمل وتلفت انتباههم �إلى مالحظة الكلمات المل َّونة.وتوجههم.
تطلب �إليهم ت�صنيف الكلمات المل َّونة ،وت�ستقبل �إجاباتهم ال�شفو َّية ِّتحفزهم لمعرفة الخط�أ الوارد في الكلمات المل َّونة.تطلب منهم تعليل �إجاباتهم.تك ِّلفهم بت�صويب الكلمات �شفو َّياً وتف�سير عملهم.ال�صحيحة ،وتتابعهم با�ستمرار.
توجههم نحو كتاب الجمل في �صورتها َّ
 ِّالحل-1 :معلمو( .جمع مذكر �سالم) -2النمو( .واو �أ�صلية) -3يتناولوا( .حذف النون �أفعال خم�سة ) -4ي�سمو( .واو �أ�صلية) .5تتدربوا ...لتفوزوا( .حذف النون �أفعال خم�سة )63

� 11أَ ْق َر ُ�أَ ،و�أُ َغ ِّي ُر ما َي ْل َز ُم َكما في ا ْل ِم ِ
ثال
1
تو�ضح المع ِّلمة على ال�سبورة جزم ون�صب الفعل الم�ضارع من خالل �أمثلة ،وتذكر الطلبة في �إعراب كل منها.توجه الطلبة لمالحظة الكلمات الملونة في الن�شاط ،ثم قراءة الجمل ،وتحاورهم فيها للتمييز بينالمفرد والجمع.
تكلف الطلبة حل الن�شاط ،ثم تدربهم على قراءته قراءة موزعة.الحل-2 :الالعبون لم يرك�ضوا-3 ..الأطفال لم ب�شربوا-5 ..يجب �أن ت�أكلوا-6 ..يجب �أن ت�صمتوا كيت�سمعوا.

� 12أُ َح ِّو ُل الأَ ْفعا َل ا ْل ِ
ما�ض َي َة �إِلى ُم�ضا ِر َع ٍةَ ،و�أَ ْ�س َتخْ ِد ُمها في ُج َم ٍل ُمفي َد ٍة
1
 -تذكر الطلبة بالأفعال الما�ضية معتلة الآخر بالألف ،وتدربهم على تحويلها للم�ضارع ،ومالحظة تحولالألف �إلى واو.
-1 -نجا :ينجو�-2 .سما :ي�سمو-3 .نما :ينمو-4 .رجا :يرجو.

� 13أُ َح ِّو ُل ا ْل ُج َم َل التّا ِل َي َة �إِلى �صي َغ ِة ا ْل َج ْم ِعَ ،و�أُ َغ ِّي ُر ما َي ْل َز ُم َكما في ا ْل ِم ِ
ثال
1
-تذكر الطلبة بالمفرد والجمع ،والم�ضاف والم�ضاف �إليه ،بتدريبات مماثلة للكتاب على ال�سبورة.-توجه الطلبة لحل الن�شاط  ،ثم تحاورهم فيه وتكلفهم قراءته بعد الحل.-الحل-2 :مدربو الريا�ضة ماهرون-3 - .محا�سبو المتجر �أمينون-4 - .عاملو الم�صنع ن�شيطون.

ال�سلي َم ِة بِخَ ِّط ال ُّر ْق َع ِة
� 14أَ َت َد َّر ُب َعلى ا ْل ِكتا َب ِة َّ
ال�سلي َم ِة بِخَ ِّط ال ُّر ْق َع ِة
� 15أَ َت َد َّر ُب َعلى ا ْل ِكتا َب ِة َّ
تذ ِّكر المع ِّلمة َّالطلبة بمجموعات حروف خط الرقعة ،وما ُيكتب منها فوق ال�سطر وما تُكتب �أجزاء منها
تحت ال�سطر ،وكذلك الحروف المغلقة والحروف المفتوحة.
تع ّرفهم من خالل النموذج بالخطوط ال�صاعدة ،وبق ّية المجموعات.توجه َّ
الطلبة �إلى قراءة الكلمات والجمل المكتوبة والتحاور في م�ضمونها.
 ِّوتوجهها وتثريها.
تتابع حواراتهم ِّتوزع َّالطلبة في مجموعات عمل  ،وتقوم كل مجموعة بعر�ض ما �أنتجته �أمام الزمالء .
تك ِّلفهم قراءة ما �أنتجوه �أمامها ،وتق ِّوم عملهم وتقدم ملحوظاتها وتوجيهاتها.64

جيب َعنِ الأَ ْ�س ِئلَ ِة
ال�سعا َد ِةُ ،ث َّم ُ�أ ُ
� 16أَ ْق َر ُ�أ َق ْو ًل َم ْ�أثو ًرا ِللما َو ْر ِد ِّي َعنْ �أَ ْ�سبابِ َّ
َّ�ص عدة م ّرات ويقر�أ بعدها َّ
الطلبة فردياً.
تقر�أ المع ِّلمة الن َّّ�ص لتنمية ا�ستيعابهم للمفاهيم الواردة فيه.
تحاورهم في الن ّال�صعبة.
تف�سر لهم الكلمات َّ
 ّ ِّتو�ضح لهم مفهوم ال�سعادة وفوائدها ومجاالتها.
تطرح عليهم الأ�سئلة ويجيبون عنها �شفو َّياً ثم كتاب ّياً.تعزِّز َّالطلبة المجيدين.
 الحل� :أ�ضداد الكلمات: مكثر :مقل� .شقي� :سعيد .الجاهل :العالم .الغني :الفقير .ي�ضعه :يرفعه.إقبال .تنوين الك�سر :مكثرٍٍّ .
تنوين الفتح� :سعي ًدا� .شق ًيا .تنوين ال�ضم� :سعاد ٌةٌ � .�شقي
مقلٍّ .
�-أ�سباب ال�سعادة بر�أي الماوردي :العلم والعقل و�إن قل معهما المال.
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ا ْل َو ْح َد ُة ال َّراب ِ َع ُة

ِ�ص َّحتي َو� َسال َمتي
الأهداف العامة:

ق�صة خ�شّ وبة ويجيب عن الأ�سئلة.
ي�ستمع �إلى َّيتح َّدث ويع ِّبر عن لوحات المحادثة « زورق النجاة».ن�ص نظارة ل�ؤي ويجيب عن �أ�سئلة اال�ستيعاب.
يقر�أ ّيتب ِّين �أهم َّية حا�سة الب�صر ويحافظ على عينيه.يتب ِّين �أهم َّية التَّوازن في ا�ستخدام الحا�سوب.يقر�أ ن�ص الإ�سعافات الأول َّية ويجيب عن �أ�سئلة اال�ستيعاب.يتب ِّين كيف َّية �إ�سعاف بع�ض الحوادث.يحفظ ِّال�شعر» كن بل�سماً».
يعطي مفردات على وزن افتعل -افتعال.يتب ِّين المفردات ا َّلتي تحمل �أكثر من معنى.يملأ الفراغ معتمداً على المعنى.يم ِّيز بين الألف القائمة والألف المق�صورة.يتب ِّين الهمزة المتو�سطة و�أحكامها.يالحظ موقع الهمزة ويذكر ال�سبب.يتب ِّين �أ�ضداد بع�ض المفردات.يعيد ترتيب الكلمات ليك ِّون جم ًال ثم فقرة.
يتع َّرف الفعل المبني للمجهول.يح ِّول �أفع ًاال ما�ضية من المبني للمعلوم �إلى المبني للمجهول.
يح ِّول �أفع ًاال م�ضارعة من المبني للمعلوم �إلى المبني للمجهول.
يتذ َّكر ال�ضمائر المنف�صلة وا�ستخدامها.يتب ِّين ما يدل على كل �ضمير.يتع َّرف �أدوات اال�ستفهام وا�ستخداماتها.66

�آلية التنفيذ

خ�شوبة

تهيئ المع ِّلمة َّالق�صة ا َّلتي �سي�ستمعون لها ،لحفزهم على االنتباه وتمييز
الطلبة ب�إعطائهم فكرة عامة عن َّ
الأ�صوات والألفاظ والتّراكيب.
تذ ِّكرهم ب�ضرورة االنتباه ،والتركيز على ما ي�سمعونه ،والتزام الهدوء و�آداب اال�ستماع.الق�صة ب�صوت وا�ضح وم�سموع ومع ّبر عن المعاني.
تقر�أ لهم َّالق�صة ،وتطرح �أ�سئلة من نوع :ماذا تتوقع �أن يحدث؟
تتوقف عند نقطة معينة في َّال�سابقة َّ
للطلبة.
تربط �أحداث َّالق�صة بالخبرات ّ
تعقد مقارنة بين الخ�شبات وخ�شوبة من حيث المعاملة.ال�س ّبورة ،وتقر�أها لهم ،لحفزهم على
تلخّ �ص لهم الأفكار الجزئ َّية وال َّرئي�س ّية في َّالق�صة وتد ِّونها على َّ
التَّفاعل مع المادة المقروءة ،و�أبرزها :عدم ال�سخرية من الآخرين مهما كان �ش�أنهم �صغيراً ،ولكل دوره في
الحياة ا َّلتي ت�ستمر بالتكامل بين الجميع ،وتقديم الم�ساعدة لمن يحتاجونها.
تعيد على �أ�سماع َّالق�صة من خالل جهاز الت�سجيل ،لتب ِّين لهم الحدث والمكان والزمان وال�شخ�صيات
الطلبة َّ
الق�صة.
في َّ
الق�صة ،وتطلب
ال�صعبة في َّ
تتيح لهم وقتاً كافياً منا�سباً لطرح �أ�سئلتهم ،وا�ستف�ساراتهم عن معاني الكلمات َّمنهم توظيف بع�ض المفردات في جمل من �إن�شائهم.
الق�صة.
الق�صة ،وتتيح لهم المجال للتَّعبير عن ر�أيهم في َّ
بعد االنتهاء من القراءة ،تناق�شهم في َّالق�صة.
ت�ؤ ِّكد القيم الإيجاب ّية الواردة في َِّ
اب َوا ْل َب�ضا ِئ َع �إِلى ُمخْ َت ِل ِف ُب ْل ِ
جوب ا ْلبِحا َر َوا ْل ُم
دان ا ْلعا َل ِم.
حيطاتَ ،و ِه َي َت ْن ُق ُل ال ُّر َّك َ
« ُم ْرجانَة» َ�سفَين ٌة ِع ْمالق ٌة َت ُال�سفي َن ِة ُم ْرجانَة كان َْت ت ُ
َعي�ش خَ َ�ش َب ٌة َ�صغي َر ٌة ُت ْدعى «خَ �شّ و َبة».
 َوفي قا ِع َّ َل ْم َت ُكنْ خَ �شّ و َب ُة تُ�شْ ِب ُه َغ ْي َرها ِمنْ خَ َ�ش ِال�س ِفي َن ِة ُم ْرجا َن ِةَ ،ف َق ْد كان َْت ِق ْط َع َة خَ َ�شبٍ َ�صغي َر ٍة َو�ضَ َعها ا ْل َب ّحا َر ُة
بات َّ
ال�سفي َن ِة.
ِل َتغ ِْط َي ِة ُثقْبٍ َ�صغي ٍر �أَ ْ�س َف َل َّ
َريب َ�س َب ًبا ِل ُ�سخْ ِر َي ِة َب ِق َّي ِة ا ْلخَ َ�ش ِ
بات ِمنْهاَ ،فكان َْت ت َْ�ض َح ُك َو ُت َغنِّي:
 َو َكا َن �شَ ْك ُلها ا ْلغ ُال�سفي َن ِة ا ْل َمثْقو َبة».
«خَ �شّ و َبة ..يا خَ �شّ و َبة ..يا ِغطا َء َّكان َْت خَ �شّ و َب ُة تَ�شْ ُع ُر ب ُِحز ٍْن �شَ ٍديد ِمنْ ُم�ضا َي َق ِة ا ْلخَ َ�ش ِ
بات َو ُ�سخْ ِر َي ِتها ا ْل ُم ْ�ست َِم َّر ِةَ .وت َْح ُل ُم دا ِئ ًما �أَنْ تُغا ِد َر
ال�سفي َن َة ُم ْرجانَةَ ،و ُت ْب ِح َر َبعي ًدا َم َع ا ْلكا ِئ ِ
نات ا ْل َب ْح ِر َّي ِة ب َِ�سعا َد ٍة َو ُح ِّر َي ٍة َودو َن ُم�ضا َي َق ٍة �أَ ْو ُ�سخْ ِر َي ٍة ِمنْ َ�أ َح ٍد.
َّ
ال�سفي َن َةَ ،و ِحينَ َ�أخْ َب َر ِت ا ْلخَ َ�ش ِ
ال�س ِاخ َر ُةَ ،و َ�أخَ ذ َِت
بات ِبقَرارِها ،تَعا َل ِت َّ
 َق َّر َرتْ خَ �شّ و َب ُة �أَخي ًرا �أَنْ تُغا ِد َر َّال�ض ِحكاتُ ّ
ا ْلخَ َ�شباتُ ت َْ�س َت ْهز ُِئ بِخَ �شّ و َب َة َو َقرارِهاَ ،وت ُ
َقول�« :آ�آ�آه ،يا َو ْيلَنا ،خَ �شّ و َب ُة َ�س َت ْت ُر ُكنا ،ماذا َ�س َي ِح ُّل بِنا َب ْع َد ِك يا
خَ �شّ و َبة؟ ...هاهاها».
 -5زا َد َغ َ�ض ُب خَ �شّ و َبة ب َِ�س َببِ ُ�سخْ ِر َي ِة ا ْلخَ َ�ش ِبات ِمنهاَ ،ف�أَخَ َذتْ َت ْن ِز ُع ا ْل َم�سامي َر ِمن َح ْو ِلها ِب ُعن ٍْف؛ ِلتُغا ِد َر هذا
ا ْل َمكا َن ِب�أَ ْق�صى ُ�س ْر َع ٍة ُم ْم ِك َن ٍة.
كات ا ْلخَ َ�ش ِ
 َو َب ْع َد ُج ْه ٍد َكبيرٍ َ ،و َو َ�س َط �ضَ ِح ِباتَ ،ت َم َّكن َْت خَ �شّ و َبة ِمنْ َن ْز ِع ا ْل َم�سامي ِر َجمي ِعهاَ ،وان َْطلَق َْت ُت ْب ِح ُر
َبعي ًدا.
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َزال ت َْ�س َم ُع َ�ص ْوتَ ا ْلخَ َ�ش ِ
 -6ا ْب َت َع َدتْ خَ �شّ و َب ُة َو ِه َي ال ت ُال�ص ْوتُ ِمنْ �ضَ ِح ٍك َو ْا�س ِت ْهزا ٍء
بات دو َن َت َو ُّق ٍفَ ،و َف ْج�أَ ًة ت ََح َّو َل َّ
حات خَ ٍ
�إِلى َ�ص ْي ِ
وف َو ْا�س ِتغا َث ٍة:
 الن َّْج َدة ..الن َّْج َدة� ..أَغيثينا يا خَ �شّ و َبة. َل ْم ت َُ�ص ِّدقْ خَ �شّ و َب ُة في �أَ َّو ِل الأَ ْم ِر �أَ َّن ْا�س ِتغا َث َة ا ْلخَ َ�ش ِبات كان َْت َحقي ِق َّي ًةَ ،و َظن َّْت �أَنَّها ت َْ�سخَ ُر ِمنْها� ،إِ َّال �أَنَّها َق َّر َرتْ
ال�سفي َن ِة ِلت َْ�ست َْط ِل َع الأَ ْم َر.
�أَنْ تَعو َد �إِلى َّ
ال�سفي َن ِة ُم ْرجانَة ،كان َِت ا ْل ِميا ُه َت ْن َه ِم ُر �إِلى ِ
ال�صغي ِر
داخ ِل ُم ْرجانَة ِمن ذ ِل َك ال ُّثقْبِ َّ
 -7حينَ َو َ�صلَ ْت خَ �شّ و َب ُة �إِلى َّا َّلذي َظ َّل ْت ُتغ َِّطي ِه ِل َ�سن ٍ
ال�سفي َن ُة ا ْل ِع ْمال َق ُة َت ْغ َرقُ .
َواتَ ،حتَّى كا َد ِت َّ
�أَخَ ذ َِت ا ْلخَ َ�شباتُ تَ�صي ُح :خَ �شّ و َبة�َ ،أ ْن ِقذينا يا خَ �شّ و َبة ،ال َت ْت ُركينا َن ْغ َرقُ .ل ِكنْ خَ �شُّ و َب َة َت َذ َّك َرتْ ُ�سخْ ِر َي َة ا ْلخَ َ�ش ِبات ِمنْهاَ ،و َر َف َ�ض ْت َتقْدي َم ا ْل ُم�سا َع َدة.
ال�صغيرَِ ،و ُت ْن ِقذ َُهم ِمنَ ا ْل َغ َرقِ .
ال�سفي َن ِة َو�أَخَ َذ َي ْرجو خَ �شُّ و َب َة �أَنْ تَعو َد �إِلى َمكا ِنها َف ْو َق ال ُّثقْبِ َّ
�أَ َط َّل ُق ْبطا ُن َّال�سن ِ
ال�سا ِب َق ِة ،ل ِكنَّ ا ْل َجمي َع َع َر َف قي َم َة
َوات َّ
 َظ َّل ْت خَ �شّ و َب ُة وا ِق َف ًة َمكا ِنهاَ ،ت َت َذ َّك ُر ما َت َع َّر�ضَ ْت َل ُه ِمنْ ُ�سخْ ِر َي ٍة في َّخَ �شّ و َب َة َو َمكا َن ِتهاَ ،و َ�أ َّكدوا َلها �أَ َّن ُه ْم َلنْ ُي َق ِّللوا ِمنْ �أَ َه ِّم َي ِتها َب ْع َد ا ْل َي ْومِ.
ال�سفي َن ِةَ ،ف َق َّر َرتْ
�شَ َع َرتْ خَ �شّ و َبة بِا ْلفَخْ ِر َو ْاالع ِتزازَِ ،و ِب َ�أ َّن ا ْل َجمي َع باتَ َي ْعر ُِف �أَنَّها ُعن ُْ�ص ٌر ُمه ٌِّم ال ِغنى َع ْن ُه في َّ
ال�صغيرِ.
�أَنْ تَعو َد �إِلى َمكا ِنها َف ْو َق ال ُّثقْبِ َّ
�ساع ُد في �إِ ْف ِ
ال�سفي َن ِة ُي ِ
راغها ِمنَ ا ْلما ِء.
عا َدتْ خَ �شّ و َب ُة �إِلى َمكا ِنها ب ُِ�س ْر َع ٍةَ ،و�أَخَ َذ ُك ُّل َمنْ َعلى َّال�سفي َن ُة ُمرجا َن ُة تَوا ُزنَهاَ ،ونَجا ُك ُّل َمنْ َعلَ ْيها ِمنَ ا ْل َغ َرقِ َ ،ب ْع َد �أَنْ َ�أغْ لَق َْت خَ �شّ و َب ُة ال ُّثق َْب
�أَخيراًْ ،ا�ستَعا َد ِت َِّا�س ِم خَ �شّ و َبةَ ،و َي�شْ ُك ُرها َو ُه ْم َي ْه ِتفون:
َّ
ال�صغي َرَ ،و َب َد�أَ ا ْل َجمي ُع ُينادي ب ْ
«خَ �شّ و َبة يا َم ْهيو َبة� ..أَن ِْت ا ْل َب َطلَة ا ْل َم ْحبو َبة».َعي�ش ب َِ�سعا َد ٍة َم َع َ�صديقا ِتها ا ْلخَ َ�ش ِ
ال�صغيرَِ ،وت ُ
باتَ ،و َق ْد
عا َدتْ خَ �شّ و َب ُة �إِلى َحيا ِتها ا ْلقَدي َم ِةَ ،ف ْو َق ذ ِل َك ال ُّثقْبِ َّال�سفي َن ُة ال ُت ْب ِح ُر
َع َر َف ا ْل َجمي ُع �أَ َّن ِلك ٍُّل ِم ْن ُه ْم َد ْو ُر ُه َو َوظي َف ُت ُه ا َّلتي ال ِغنى َعنْهاَ ،م ْهما كا َن َح ْج ُم ُه �أَ ْو �شَ ْك ُل ُهَ ،ف َّ
�إِ َّال ِبتَعا ُو ِن ُك ّل َمنْ َعلَ ْيها.

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

�أَ ْق َر ُ�أ ُ َو�أَ�ضَ ُع

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

الق�صة من �أفكار و�شخ�صيات و�أحداث وت�ستثمرها في ح ّل جمل التَّدريب.
تذ ِّكرهم المع ِّلمة بما ورد في َّتقر�أ الجملة الأولى من ال�س�ؤال وت�ساعد َّال�صحيحة.
الطلبة في اختيار الإجابة َّ
تك ِّلف َّال�صحيحة.
الطلبة في حل بق ّية الجمل ،بحيث يقر�أ طالب ال�س�ؤال،
وطالب �آخر يختار الإجابة َّ
ٌ
ال�صحيحة وتطلب تف�سيراً منهم ال�ستبعاد بق ّية الخيارات.
تناق�شهم في الإجابة َّ68

ال�صحيحة ،وتُ�شرك �أكبر عدد ممكن من َّ
الطلبة.
تك ِّلفهم بالح ِّل الكتابي ،وقراءة الإجابة َّتتيح َّللطلبة في الحوار حول الإجابات من خالل العمل في مجموعات.
الحل-1 :خ�شبة �صغيرة-2 .تغطي ثقبا �صغيرا-3 .غادرت ال�سفينة. -4جميع ما ذكر-5 .عن�صر مهم في ال�سفينة-6 .جميع ما ذكر.2

جيب ِب َن َع ٍم َ�أ ْو ال
�أَ ْق َر ُ�أ َو�أُ ُ

تمنح المع ِّلمة َّالطلبة وقتاً كافياً لت� ُّأمل الجمل وقراءتها قراءة �صامتة.
تقر�أ المع ِّلمة الجمل ويقر�أ َّالطلبة بعدها فرد ّياً وجماع ّياً.
الق�صة.
تحفزهم ال�سترجاع بع�ض �أحداث َّتك ِّلف طالباً بقراءة الجملة ومن طالب �آخر اختيار الإجابة المنا�سبة.ال�صحيحة ،وتطلب منهم تف�سير
ت�صحح الإجابات
وتوجهها وتحاورهم فيها وتع ّلق على االختيارات َّ
ِّ
 ّ�إجاباتهم.
تتيح لهم ح ّل الن�شاط ،وتتابعهم.الحل-1 :نعم-2 .ال-3 .نعم-4 .ال-5 .نعم-6 .نعم.3

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

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

�أُ ِ
الح ُظ َو�أَ َت َح َّدثُ

َز ْو َر ُق النَّجا ِة
َغ ِر َق ْت َ�سفي َن ٌة َعلى َمقْر َب ٍة ِمنْ َم َ�ص ِّب َن ْه ِر
الأَ ِ
مازونَ ،و ْا�ستَطا َع �أَ َح ُد ال ُّر َّكابِ �أَنْ َين ُْج َو
ِب َنف ِْ�س ِه في َز ْو َر ٍق ِللنَّجا ِةَ .م َ�ض ْت ِع َّد ُة �أَ َّيا ٍم
َو َن َف َذ ما َم َع ُه ِمنْ ما ٍء َو َطعامٍَ ،و�أَ�شْ َر َف َعلى
ا ْل َه ِ
الك جو ًعا َو َع َط�شً ا.

َر�أى ُر َّبانُ َ�سفي َن ٍة ِتجا ِر َّي ٍة ُم َح َّملَة بِا ْل َب�ضا ِئ ِع
ال َّز ْو َر َقَ ،ف�أَ ْ�س َر َع ن َْح َو ا ْل َب َّحا ِر َو�أَ ْن َق َذ ُهَ .ت َ�أ َّل َم
ِل�سو ِء حا ِل ِهَ ،و َق َّد َم َل ُه َّ
الطعا َم َوا ْلما َءَ ،و َ�س�أَ َل ُه
في َد ْه َ�ش ٍة� :أَ َل ْم ُتحاو ِْل َ�أنْ تَ�شْ َر َب ِمنَ ا ْلما ِء
ا َّلذي َي ْطفو َز ْو َر ُق َك َف ْو َق ُه؟
تتيح المع ِّلمة وقتاً كافياً َّللطلبة لت� ُّأمل اللوحات الأربع.
تعر�ض اللوحات واحدة بعد �أخرى على َّالطلبة وت�س�ألهم ع ّما ي�شاهدونه في كل لوحة.
تد ِّون �إجابات َّال�س ّبورة وتناق�شهم فيها ،وت�ساعدهم في قراءتها.
الطلبة على َّ
وتوجه �أ�سئلة عليها ،ويجيب َّ
الطلبة.
تذ ِّكرهم بعنا�صر كل لوحة ِّتوزع َّالطلبة في مجموعات ،لتتح َّدث ُّ
َّ�ص.
كل مجموعة عن لوحة من اللوحات الأربع با�ستخدام مفردات الن ّ
ت�س�ألهم عن ر�أيهم في الحكاية.تطلب من ََّّ�ص.
الطلبة ا�ستنتاج الفكرة العا َّمة من الن ّ
تتيح لهم فر�صة التَّعبير ع ّما �أعجبهم في الحكاية.الق�صة.
الق�صة ،وتك ِّلفهم بو�ضع �أ�سئلة على َّ
تتحاور كل مجموعة حول عنا�صر َّتحر�ص على ت�شجيع َّالطلبة على النقد و�إبداء الر�أي من خالل الإدالء بملحوظاتهم عن الق�صة.
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َت َع َّج َب ا ْل َب َّحا ُر ِمنْ ُ�س� ِؤال ال ُّر َّب ِانَ ،وقا َل:
لوح ِة ِميا ِه
َك ْيفَ �أَ�شْ َر ُب َو�أَنا �أَ ْعلَ ُم َمدى ُم َ
ا ْل َب ْحرِ؟ �ضَ ِح َك ال ُّر َّبانُ َ ،و�أَ ْن َز َل َد ْل َو ما ٍء
لَ ُه ِمنْ ِميا ِه ا ْل َب ْحرِ� ،شَ ر َِب ِم ْن ُهَ ،و َطلَ َب
َم َ أ
ِمنَ ا ْل َب َّحا ِر َت َذ ُّو َق ُه.
جيبِ ،ميا ُه
ُد ِه َ�ش ا ْل َب َّحا ُرَ ،وقا َل� :أَ ْم ٌر َع ٌ
ا ْل َب ْح ِر َع ْذ َب ٌةَ ،ك ْيف؟
قا َل ال ُّر َّبانُ  :ن َْحنُ �أَما َم َم َ�ص ِّب َن ْه ِر
الأَ ِ
مازون� ،أَ ْع َر ُ
�ض َن ْه ٍر في ا ْلعا َل ِمَ ،وهذا
ال َّن ْه ُر َي ْد َف ُع ِميا َه ُه �إِلى َم ٍ
�سافات َبعي َد ٍة في
ا ْل َب ْح ِر َق ْب َل �أَنْ َتخْ َت ِل َط بِا ْل ِميا ِه ا ْلما ِل َح ِة.
قا َل ا ْل َب َّحا ُر�ُ :س ْبحا َن اهلل! ِك ْدتُ �أَموتُ
َع َط�شً اَ ،و َز ْو َرقي َي ْطفو َف ْو َق ا ْلما ِء ا ْل َعذْبِ ،
�أَ�شْ ُك ُر َك َ�أ ُّيها ال ُّر َّبانُ .
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س َْ
األ َّو ُل
َّ
الد ْر ُ
1

ن َّظا َر ُة ُل�ؤ ٍَّي

�أَ ْق َر ُ أ�

تطلب المع ِّلمة �إلى ََّّ�ص ،والتَّعبير ع ّما
ال�صورة المثبتة بجانب الن ّ
الطلبة ت� ُّأمل ّ
توحيه لهم.
تحفز َّالطلبة على ا�ستنتاج مو�ضوع ال َّدر�س من ال�صورة ،وتربط ذلك بمو�ضوع
ال َّدر�س.
تعزِّز التَّفاعل بين َّالطلبة ،وتثريه بما ُينا�سب م�ضمون ال�صورة.
تحاور َّالطلبة ا َّلذين يلب�سون نظارات طبية عن كيف َّية ا�ستخدامهم لها في
الليل والنهار.
َّ�ص قراءة جهر َّية �سليمة تراعي مخارج
َّ�ص قراءة جهر َّية مع ِّبرة ،ث َّم تدربهم على قراءة �أجزاء من الن ّ
تقر�أ الن ّالحروف و�ضبط الكلمات.
توجه َّ
َّ�ص قراءة فهم ٍوا�ستيعاب وتفكي ٍر ٍوتذ ّوق ٍ ،لإعدا ِدهم �إلى مناق�ش ِة الأ�سئلة التّالية.
 ِّالطلبة �إلى قراءة الن ّ
تتابع قراءة َّالطلبة ،وتعزِّز قراءتهم ،وتق ِّومها.
 َِّّ�ص ،وتحاورهم فيها (المحافظة على العينين بتناول
تو�ضح لهم الأفكار الجزئ َّية والرئي�سة الواردة في الن ّ
الطعام الطبيعي وال�صحي ،وتنظيم الوقت عند التعامل مع الحوا�سيب).
تطرح �أ�سئلة فرعية عليهم �أو على بع�ضهم لتعزيز فهمهم وتعميقه.تناق�شهم في �أثر الوجبات ال�سريعة على �صحة الإن�سان ،والتداعيات ال�سلبية للألعاب الإلكترونية وت�أثيرهاعلى الب�صر.
2

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

تم ّهد المع ِّلمة بتذكير ََّّ�ص من �أفكار.
الطلبة بما ورد في الن ّ
تجزِّئ ال َّدر�س لعدد من الفقرات وتك ِّلف عدداً من َّالطلبة بالقراءة ،لتذكيرهم بمجرياته.
ال�س�ؤال وطالباً �آخر للإجابة عنه.
تك ِّلف طالباً بقراءة َُّّ�ص.
 ِّتوجه الإجابات بما يتوافق مع ما ورد في الن ّ
تطلب منهم تدوين الإجابة كتاب ّياً.تحاورهم في الإجابات بما يتوافق مع �أفكار ال َّدر�س والقيم الواردة فيه.وتوجههم وت�ص ّوب الأخطاء وتعزِّز المجيدين.
تتابعهم با�ستمرار ِّتك ِّلفهم قراءة �إجاباتهم ا َّلتي كتبوها ،والتحاور فيها من خالل المجموعات.72

3

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

تعر�ض المع ِّلمة بطاقات الكلمات وتدربهم على قراءتها ،وو�ضعها في �سياق لغوي جديد.ال�س ّبورة ،وت�س�أل َّ
الطلبة :ما نوع الفعل �أب�ص َر؟
تد ِّون المثال� :أب�ص َر� -إب�صار ،على َّتو�ضح لهم �أنه فعل ٍ
 ِّما�ض.
تب ِّين لهم التغيرات ا َّلتي طر�أت على الفعل الما�ضي (�أب�ص َر) حتى �أ�صبح في �صورة نمط لغوي �آخر�( :إب�صار).ت�ساعدهم في تحويل الفعل (ارتدى) �إلى النمط اللغوي الجديد ،واالنتباه لهمزة الو�صل في الكلمات.توجههم لحل بق ّية الأفعال �شفو َّياً ثم كتاب ّياً وقراءتها ،وير ِّدد َّ
الطلبة معها الفعل والنمط اللغوي.
 ِّتوجههم نحو ت� ُّأمل النمط اللغوي (افتع َل -افتعال).
 ِّالحل :ارتدى :ارتداء ،اتبع :اتباع ،اجتهد :اجتهاد ،ابت�سم :ابت�سام. اختراع :اختراع ،انتظم :انتظام ،اندفع :اندفاع ،ا�ستخدم :ا�ستخدام ،ا�ستقبل :ا�ستقبال.4

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

ال�س ّبورة وتبرز كلمة (عثر ،يحفظ) بلون مميز.
تد ِّون المع ِّلمة الجملتين على َّتك ِّلف �أحد َّالطلبة المتم ِّيزين قراءة الجمل.
 ت�س�ألهم عن الكلمة ا َّلتي تك ّررت في الجملتين الأوليين (عثر).تب ِّين لهم �أن في اللغة العربية كلمات تت�شابه في لفظها وتختلف في معناها ومنها كلمة (عثر). ِّوتف�سر لهم �أن وجودها في جملة� /سياق مع ّين ،هو ا َّلذي
تو�ضح لهم �أننا ال يمكن لنا تحديد معناها وحدهاّ ،
ي�ساعدنا في معرفة المعنى المق�صود منها.
تحاورهم في ما فهموه من كلمة (عثر) في الجملة الأ َّولى والثانية.وتوجهها.
ت�ستقبل �إجاباتهم ِّت�ساعدهم في معرفة �أن (عثر) في الجملة الأ َّولى تعني :وجدها ،و�أنها تعني في الجملة الثانية :التعثر فيال�سير والوقوع �أر�ضاً �أو الإ�صابة ب�أذى.
على النمط نف�سه ت�ساعدهم في تمييز معنى الجملتين الأخريين.يحفظ الأن�شودة :ي�سمعها غيبا.يحفظ جدي الأمانة :يحتفظ بها ويعيدها لأ�صحابها.73

5

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

تعد المع ِّلمة بطاقات كلمات الن�شاط ،وتدربهم على قراءتها وقراءة الجمل.تب ِّين لهم العالقة بين معنى الكلمة والجملة ،وتو�ضح معاني الكلمات من خالل ا�ستخدامها في �سياق لغويجديد.
 ُّتحل الجملة الأ َّولى( :فقد ل�ؤي نظارته وعثر عليها في حقيبته).
تف�سر لهم عالقة كلمتي (فق َد ،عث َر) بمعنى الجملة.
 ّتق�سم َّالطلبة �إلى مجموعات وتحفزهم على الحل.
ال�صحيح وعر�ضه على بق ّية الزمالء.
تهيئ لهم الوقت المنا�سب للحوار واختيار الحل َّتك ِّلفهم ح ّل بق ّية الجمل �شفو َّياً وكتاب ّياً ب�صورة فرد َّية ،وتتابعهم با�ستمرار.تقر�أ الجمل بعد ح ّلها ويقر�أ َّالطلبة بعدها ،مع مالحظة القيم ا َّلتي تت�ض َّمنها.
الحل-2 :ندرك-3 .الإب�صار ..الأخطار-4 .نتجنب ..نتناول.6

ل ُ ا ْلفَرا َغ َكما في ا ِل ِ
�أَ ْم َ أ
مثال َو ُ�أ َم ِّي ُز َب ْينَ الأَ ِل ِف ا ْلقا ِئ َم ِة َوالأَ ِل ِف ا ْل َمقْ�صو َر ِة

ال�س ّبورة.
تد ِّون المع ِّلمة المثال التالي� :شكا= ي�شكو /جرى يجري ،على َّتحاورهم في �أي نوع من �أق�سام الكالم ي�صنِّفون المثال ،وتخبرهم �أنها �أفعال ما�ضية وم�ضارعة. ِّتو�ضح لهم �أن (�شكا) ينتهي بـ الألف القائمة (ا) و�أ َّن (جرى) تنتهي بالألف المق�صورة (ى).
تلفت نظرهم �إلى مالحظة الفعل الم�ضارع (ي�شكو ،يجري).تب ِّين لهم �أنه �إذا انتهى الفعل الم�ضارع بياء ،ف�إننا نكتب الما�ضي منه بالألف المق�صورة (بياء بال نقطتين(ى)� ،أما �إذا انتهى الم�ضارع منه بالواو ف�إننا نكتب الما�ضي منه ب�ألف ممدودة (ا).
تك ِّلفهم كتابة الأفعال الم�ضارعة لكل فعل ٍوتوجههم.
ما�ض في التَّدريب ،وتتابعهمِّ ،
الحل :دعا :يدعو ،دنا :يدنو ،ك�سا :يك�سو. -بنى :يبني ،جنى :يجني ،طوى :يطوي.
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7

�أُ ِ
ل ُا ْلفَرا َغ بِا ْل َك ِل َم ِة ا ْل ُم ِ
الح ُظ الأَ ِلفَ ا ْل َمقْ�صو َر َةَ ،و َ�أ ْم َ أ
نا�س َب ِة

تهيء المع ِّلمة طلبتها للتدريب ب�أن يذكروا لها �أ�سماء �أ�شخا�ص و�أ�شياء تنتهي بالألف المق�صورة (ى). ّال�س ّبورة (فتى،هدى) ِّ
وتو�ضح لهم �أن �أ�صل الألف المق�صورة في هذه الأ�سماء الثالثية هو الياء
-تد ِّون على َّ(فتي،هدي) ف�أ�صبحت (فتى،هدى) بالألف المق�صورة.
-تب ِّين لهم من خالل المثال (م�صطفى) �أنه يت�ألف من �أكثر من ثالثة �أحرف ولي�س قبل (ى) حرف ياء،ولهذا يكتب (م�صطفى� ،سلوى) بالألف المق�صورة.
-تر�شدهم �إلى �أننا نعرف �أ�صل الألف (واو �أو ياء) في اال�سم بالنظر �إلى مفرده� ،أو تثنيته� ،أو جمعه.تف�سر لهم الفرق بين حروف المعاني وحروف المبانيِّ ،وتو�ضح لهم �أن حروف المعاني جميعها تُكتب
 ّبالألف الممدودة ،با�ستثناء (حتى ،على ،بلى� ،إلى ،متى) فتكتب بالألف المق�صورة.
-تقر�أ المع ِّلمة الجمل ويقر�أ َّالطلبة بعدها فردياً.
ال�صحيحة.
-تك ِّلفهم بو�ضع الكلمات المنتهية بالألف المق�صورة في فراغاتها َّ الحل-1 :ر�ؤى�-2 .أغلى-3 .م�صطفى على...حتى�-4 .إلى الم�ست�شفى.8

ل ُ ا ْلفَرا َغ بِا ْل َك ِل َم ِة ا ْل ُم ِ
نا�س َب ِة َو�أَ ْق َر ُ أ�
�أَ ْم َ أ
لح ّمالِ ِل َي ْذ َه َب ِب ِه
ا�شترى ُجحا َدقيقًاَ ،و �أعطى ال َّدقي َق ِل َ

�أَ ْعطى
َر�أى
�إِلى
اخْ تَفى
َر�أى

تطلب المع ِّلمة من طلبتها مالحظة الكلماتالموجودة داخل الم�ستطيل العمودي ،وتك ِّلفهم
�إلى َم ْن ِز ِل ِهَ ،فتا َه ا ْل َح ّم ُال َعنِ ا ْل َب ْي ِت.
قراءتها.
َو َب ْع َد �أَ ّيا ٍم ر�أى ُجحا ا ْل َح ّما َلَ ،فـ اختفى ِم ْنهَُ ،فقي َل َلهُ:
ت�س�ألهم ع ّما تنتهي به �أواخرها ،وتتلقىِلماذا اخْ َت َف ْيتَ ِمنَ ا ْل َح ّمالِ ؟ َفقا َلِ :خفْتُ �أَنْ ُيطا ِل َبني بِالأُ ْج َر ِة.
�إجاباتهم وتذ ِّكرهم بالألف المق�صورة.
َّ�ص واختيار الكلمة
ت�ساعدهم في قراءة الن َّّ�ص بوجودها.
المنا�سبة وقراءة الن ّ
تطلب منهم تف�سيراً لإجاباتهم.تحاورهم في م�ضمون الن�ص ،وتحثهم على التعبير عن الموقف الفكاهي المرح ،وذكر مواقف مماثلة...............................

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

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

..............................
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الفعل المبني للمجهول

ا ْل ِف ْع ُل ا ْل َم ْب ِن ُّي ِل ْل َم ْجهولِ
فاع ُل ُه في ا ْل َكال ِم ِم ْث َلَ :ك َت َب ّ
* ا ْل ِف ْع ُل ا ْل َم ْعلو ُمِ :ف ْع ٌل ُذ ِك َر ِ
الطا ِل ُب ال َّد ْر َ�س.
* ا ْل ِف ْع ُل ا ْل َم ْجهو ُلِ :ف ْع ٌل َل ْم ُي ْذ َك ْر ِ
فاع ُل ُه في ا ْل َكال ِم ِم ْث َلُ :ك ِت َب ال َّد ْر ُ�س.
* ُي�صا ُغ ا ْل ِف ْع ُل ا ْل َم ْب ِن ُّي ِل ْل َم ْجهولِ ِمنَ ا ْل ِف ْعلِ ا ْلما�ضي َوا ْل ِف ْعلِ ا ْل ُم�ضا ِر ِع.
�أَ ّما ِف ْع ُل الأَ ْم ِر َفال َيكونُ َم ْج ً
هول.

تذ ِّكر المع ِّلمة طلبتها بالجملة الفعل َّيةكتب
ومك ِّوناتها من خالل المثال التاليَ :
ال�س ّبورة.
ُ
الطالب ال َّدر�س ،وتد ِّونه على َّ
تطلب منهم ت�سمية مك ِّونات الجملة* ا ْل ِف ْع ُل ا ْلما�ضي ا ْل َم ْب ِن ُّي ِل ْل َم ْجهولِ ُي َ�ض ُّم �أَ َّو ُل ُه َو ُيك َْ�س ُر ما َق ْب َل
(فعل +فاعل +مفعول به).
� ِآخ ِر ِه ِم ْث َل�ُ :س ِم َعُ ،ك ِ�س َرُ ،ر ِف َع.
تك ِّلف �أحد َّالطلبة المميزين �إعراب
* ا ْل ِف ْع ُل ا ْل ُم�ضا ِر ُع ا ْل َم ْب ِن ُّي ِل ْل َم ْجهولِ ُي َ�ض ُّم �أَ َّو ُل ُه َو ُي ْف َت ُح ما َق ْب َل
الجملة الفعل َّية المذكورة.
� ِآخ ِر ِه ِم ْث َلُ :ي ْ�س َم ُعُ ،يك َْ�س ُرُ ،ت ْر َف ُع.
فاعلِ َب ْع َد َح ْذ ِف ِه َو ُي َ�س ّمى نا ِئ َب ا ْل ِ
ْعول ِب ِه َعنِ ا ْل ِ
نوب ا ْل َمف ُ
فاعلِ .
* َي ُ
(كتب)
تب ِّين لهم �أ َّن الفعل الما�ضيَ
فاعلِ َم ْرفو ٌع دا ِئ ًما ِم ْث َل ا ْل ِ
* نا ِئ ُب ا ْل ِ
فاعلِ .
فعل معلوم لأن فاعله مذكور في الكالم
(الجملة).
ال�س ّبورة المثال نف�سه ب�صورة �أخرىُ ( :ك ِت َب ال َّدر�س).
تكتب على َّتحاورهم في ما حدث للجملة من تغييراتِّ ،تب) �إلى ( ُك ِت َب)،
وتو�ضح لهم �أنه تم تغيير الفعل ( َك َ
ف�ض َّم الحرف الأول ،و ُك�سر الحرف ما قبل الأخير� .أما �إذا كان الفعل معت ً
 ُال �أجوف فيقلب حرف العلة �إلى
ياء ،و ُيك�سر الحرف الأول :مثل باع :بِيع .و�إذا كان الفعل (معتل ناق�ص) ،في�ضم الحرف الأول ،ويك�سر ما
قبل الأخير ،ويقلب حرف العلة في �آخر الكلمة �إلى حرف ياء ،مثل رمىُ :ر ِم َي .و�إذا كان الفعل الما�ضي �أكثر
من ثالثة �أحرف ف ُي�ضم الحرف الأول ،و ُيك�سر ما قبل الأخير و ُي�ضم الحرف ا َّلذي قبلهَ ،
انطلَق :ان ُْط ِلقَ.
 ِّتو�ضح لهم �أننا نحذف الفاعل وتتغير حركة المفعول به من الن َّّ�صب �إلى الرفع ،وعندها ي�سمى نائب فاعل.
يكتب الول ُد ال َّدر�سُ /يكت َُب ال َّدر�س)
تف�سر لهم طريقة بناء الفعل الم�ضارع من المعلوم �إلى المجهول ُ
 ّال�س ّبورة:
تد ِّون القاعدة التالية على َّ* ينوب المفعول به عن الفاعل بعد حذفه وي�سمى نائب فاعل. * نائب الفاعل مرفوع دائماً مثل الفاعل.9

�أَ ْق َر ُ�أ َو�أُ ِ
الح ُظ ا ْل ِف ْع َل ا ْلما�ضي ا ْل َم ْب ِن َّي ِل ْل َم ْعلو ِم َوا ْل َم ْب ِن َّي ِل ْل َم ْج ِ
هول

تعر�ض المع ِّلمة الأفعال في �صورتيها في بطاقات وتك ِّلف َّالطلبة قراءتها.
تك ِّلف �أحد َّالطلبة بتو�ضيح الفرق بين �صورتي الفعل (دعاُ -د ِع َي).
تك ِّلف َّالطلبة في الحوار في التغيرات ا َّلتي طر�أت على الفعل الأول.
ت�ستقبل �إجابات َّوتوجهها ،ثم تك ِّلفهم قراءة الأفعال في �صورتيها ومالحظة التغيرات ،ومن ثم
الطلبة ِّ
قراءتها ب�صورة �صحيحة.
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� 10أَ ْق َر ُ�أ َو�أُ ِ
الح ُظ ا ْل ِف ْع َل ا ْل ُم�ضا ِر َع ا ْل َم ْرفو َع َوا ْل َم ْب ِن َّي ِل ْل َم ْج ِ
هول
تتبع المع ِّلمة الخطوات نف�سها ا َّلتي وردت في التَّدريب ال�سابق.وال�صحيح.
ت�ؤ ّكد على عالمة رفع الفعل الم�ضارع المعت ّل الآخر َّتك ِّلف َّالطلبة بالقراءة ومالحظة الفروقات.

ل ُ ا ْلفَرا َغ َكما في ا ْل ِم ِ
� 11أَ ْق َر ُ�أ َو�أَ ْم َ أ
ثال
ال�س ّبورة.
تد ِّون المع ِّلمة المثال( :حم َلُ
الطالب الحقيب َةُ /ح ِملت الحقيب ُة) على َّ
تحاورهم في �أركان الجملة الفعل َّية الأولى ،والتغيرات ا َّلتي طر�أت عليها حتى �أ�صبحت في �صورتها الثانية.وتوجهها لم�ساعدتهم في حل بق ّية الجمل.
تتلقى �إجاباتهم ِّتك ِّلف َّالطلبة بح ّل بق ّية الجمل وقراءتها ب�صورتها الجديدة ومن ثم كتابتها ،وتطلب منهم تف�سيراً لعملهم.
الحليبُ * .ك ِ�س ِ
ُ
البرتقال.
رت الزّهر ّي ُةُ * .ع ِ�ص َر
الحل�*-1 :شُ ر َِبُ
ُ
المري�ضُ * .ي ْر َف ُع العل ُمُ * .ي ْع َ�ص ُر الزّيتونُ .
�ص
ُ *-2 -يف َْح ُ

� 12أُ ْعر ُِب ا ْل َك ِل ِ
مات ا ْل ُملَ َّو َن َة َكما في ا ْل ِم ِ
ثال
تعر�ض المع ِّلمة �إعراب المثال على ال�سبورة ،وتحاور َّالطلبة فيه.
 ِّتو�ضح لهم �صيغة �إعراب الفعل المبني للمجهول ونائب الفاعل ،وتف�سر لهم الجملة الإعراب َّية.
تلفت انتباههم �إلى �صيغة المبني للمجهول في الفعلين الما�ضي والم�ضارع.ت�ؤ ّكد عليهم ترديد �صيغة الإعراب عند �إعراب الجمل.تتابعهم وتحاورهم في تنفيذهم المطلوب.الحل -2 :الزيتون :نائب فاعل مرفوع ،وعالمة رفعه ال�ضمة الظاهرة على �آخره. ُ -3ك ِ�س َر :فعل ما�ض مبني للمجهول ،مبني على الفتح الظاهر على �آخره. الزُجا ُج :نائب فاعل مرفوع ،وعالمة رفعه ال�ضمة الظاهرة على �آخره. ُ -4ي َك َّر ُم :فعل م�ضارع مبني للمجهول ،مرفوع ،وعالمة رفعه ال�ضمة الظاهرة على �آخره. الفائزُ :نائب فاعل مرفوع ،وعالمة رفعه ال�ضمة الظاهرة على �آخره.77

-الهمزة

ا ْل َه ْم َز ُة

الهمزة المتو�سطةتد ِّون المع ِّلمة الأمثلة التالية علىَ�سـ�أَ َل
الْفتحة
الْفتحة
م�س�ؤول).
ال�س ّبورةَ :
َّ
الْفتحة
(�س َ�أ َل�ُ ،س ِئ َلْ ،
�ُ .2س ِئ َل ُّ
َح َر َك ُة ا ْل َه ْم َز ِة ا ْلك َْ�س َرةُ.
الط ّل ُب:
تك ِّلف َّالطلبة قراءتها م�ضبوطة بالحركات.
ُ�س ِئ َل
ال�ض َّمةُ.
َح َر َك ُة ال َْح ْر ِف ا َّلذي َق ْب َل ا ْل َه ْم َز ِة َّ
ا ْلك َْ�س َرة
ال�ض ّمة
َّ
ال�ض َّم ِة.
ا ْلك َْ�س َر ُة �أَقْوى ِمنَ َّ
ا ْلك َْ�س َرة
تحاورهم في موقع الهمزة من الكلمةال َْح ْر ُف الأُ ُّم ِل ْلك َْ�س َر ِة الْيا ُءُ ،ت ْكت َُب ا ْل َه ْم َز ُة َعلى َن ِب َر ٍة.
ُّ
وحركتها وحركة الحرف ا َّلذي ي�سبقها .
 .3ا ْل ُم َع ِّل ُم َم ْ�س� ٌ
ال�ض َّمةُ.
ؤول َعنِ الط ّلبِ َ :ح َر َك ُة ا ْل َه ْم َز ِة َّ
َم ْ�س� ٌ
ال�سكونُ .
ؤول
َح َر َك ُة ال َْح ْر ِف ا َّلذي َق ْب َل ا ْل َه ْم َز ِة ُّ
 ِّتو�ضح لهم �أ َّن الهمزة المتو�سطة تكتب على
ل�ض َّم ِة الْوا ُو.
ال َْح ْر ُف الأُ ُّم ِل َّ
ال�ض ّمة
ال�سكون
َّ
ُّ
ُت ْكت َُب ا ْل َه ْم َز ُة َعلى واوٍ.
ال�ض ّمة
َّ
�ألف �إذا كانت مفتوحة وما قبلها مفتوح.
* ا ْل َه ْم َز ُة ا ْل ُم َت َو ِّ�س َط ُة ا ْل ُم ْن َف ِر َدةُ:
وتكتب على نبرة �إذا كان ما قبلها م�ضموم
ْتوح ًة َو َق ْبلَها �أَ ِلفٌ َ�أ ْو وا ٌو �سا ِك َن ٌة ُت ْكت َُب ا ْل َه ْم َز ُة ُم ْن َف ِر َد ًة
�إِذا كان َِت ا ْل َه ْم َز ُة َمف َ
وهي مك�سورة ،وتب ِّين لهم �أن الك�سر �أقوى
ِم ْث َلَ :برا َءةُ ،مرو َءة.
َ
َ
ِ
ْ
ِ
ِ
ِ
ِاللف �أ ِو ا ْلياء� :إِذا ُ�س ِب َقت ال َه ْم َز ُة ِب َم ٍّد
* ا ْل َه ْم َز ُة ا ْل ُم َت َو ِّ�س َط ُة َو َق ْبلَها َم ٌّد ب ْ أ
من ال�ضم .و�أنا تُكتب على واو �إذا كان ما
بِالأَ ِل ِف �أَ ِو ا ْليا ِء ُت ْك َت ُب عَلى َن ِب َر ٍة َمهْما كا َنتْ َح َر َك ُة ا ْل َه ْم َز ِةِ ،م ْث َلَ :بري َئةُ ،م َت�شا ِئم.
* ا ْل َه ْم َز ُة ا ْل ُمت ََط ِّر َف ُة في � ِآخ ِر ا ْل َك ِل َم ِة:
قبلها �ساكناً وهي م�ضمومة .
ْتوح ٌة َو ُ�س ِبقَتْ ِب َفت َْح ٍة ُت ْكت َُب َعلى الأَ ِل ِف :نَ�شَ �أَ.
ا ْل َه ْم َز ُة َمف َ
ا ْل َه ْم َز ُة َم ْ�ضمو َم ٌة َو ُ�س ِبقَتْ ب َِ�ض َّم ٍة ُت ْكت َُب َعلى واوٍَ :ي ْج ُر�ؤ.
الهمزة المتو�سطة المنفردةٍ
ٍ
ِ
ْ
ٌ
ُ
ُ
َ
ِ
ْ
ِ
ال َه ْمزة َمكْ�سو َرة َو ُ�سبقَتْ بك َْ�س َرة تكت َُب َعلى ياء :دافئ.
الهمزة المتو�سطة بعد الياء ال�ساكنة.الهمزة المتطرفة في �آخر الكلمة.ال�س ّبورة( :برا َءةُ ،مرو َءة ،بريئة ،مت�شائم ،يجر�ؤ ،مليء).
تد ِّون المع ِّلمة الأمثلة التالية على َّتك ِّلف َّالطلبة قراءتها م�ضبوطة بالحركات.
تحاورهم في موقع الهمزة من الكلمة وحركتها وحركة الحرف ا َّلذي ي�سبقها . ِّتو�ضح لهم قاعدة كتابة الهمزة المتو�سطة �إذا كانت منفردة �أو متو�سطة بعد الياء ال�ساكنة �أو متطرفة في
و�أ َّن ال�ضمة �أقوى من ال�سكون.
ال�س ّبورة وتك ِّلف َّ
الطلبة قراءتها مع االلتفات �إلى الأمثلة لتعزيز �صورتها ذهنياً لديهم.
تد ِّون القاعدة على ٍَّ
(عندئذ،
تذ ِّكره بما �سبق لهم تع ّلمه في م�ستويات �أخرى من �أ َّن الك�سرة �أقوى من الفتحة وال�سكون وال�ضمةخائفاً ،اطفئوا) ،و�أن ال�ضمة �أقوى من ال�سكون ،والفتحة ،ومن ال�سكون (ي�أخذ ،الم�ؤ ّلفة ،ت�أخذ).
* ا ْل َه ْم َز ُة ا ْل ُم َت َو ِّ�س َط ُة

�َ .1سـ�أَ َل ا ْل ُم َع ِّل ُم ُّ
الط ّل َب:

●

●

●

●

َح َر َك ُة ا ْل َه ْم َز ِة ا ْل َفت َْحةُ.
َح َر َك ُة ال َْح ْر ِف ا َّلذي َق ْب َل ا ْل َه ْم َز ِة ا ْل َفت َْحةُ.
ال َْح َركَتانِ ُمتَ�سا ِو َيتانِ .
ال َْح ْر ُف الأُ ُّم ِل ْل َفت َْح ِة الأَ ِلفُ ُ ،ت ْكت َُب ا ْل َه ْم َز ُة َعلى الأَ ِل ِف.

●

●

●

●

●

●

●

●

●
●
●
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� 13أَ ْق َر ُ�أ َو�أُ ِ
ال�س َب َب
الح ُظ َم ْو ِق َع ا ْل َه ْم َز ِة َو�أَ ْذ ُك ُر َّ
تك ِّلف َّالطلبة قراءة الكلمات بالحركات.
تحفزهم لذكر موقع الهمزة من الكلمة ،وحركتها وحركة ما قبلها.-تطلب �إليهم تف�سير لماذا كتبت الهمزة في هذه الكلمات بهذه ال�صورة.

ل ُ ا ْلفَرا َغ بِا ْل َك ِل َم ِة ا ْل ُم ِ
نا�س َب ِة
� 14أَ ْم َ أ
تحفز َّالطلبة لقراءة الكلمات المهموزة ومالحظة حركة الهمزة وحركة ما قبلها.
ت�ساعدهم في قراءة الجمل ومالحظة الكلمات المهموزة الأخرى في الجمل.ت�ؤ ِّكد عليهم تحقيق المطابقة في المعنى بين الكلمة والجملة.تك ِّلفهم قراء الجمل بعد تعبئة الفراغات قراءة �صحيحة.-الحل-1 :المدف�أة�-2 .أ�ساءت�-3 .أ�صدقاءك-4 .زئير-5 .الم�ضيئة.

� 15أَ ْق َر ُ�أ َو�أَ�ضَ ُع

َح ْو َل ا ْل َك ِل َم ِة ا َّلتي َت ْحتَوي َعلى ا ْل َه ْم َز ِة

َّ�ص قراءة مع ّبرة وب�صوت م�سموع ،ويقر�أ عدد من َّ
الطلبة بعدها فردياً.
تقر�أ المع ِّلمة الن ّتك ِّلف عدداً من َّالطلبة قراءة الكلمات المهموزة ،وتو�ضح لهم المعنى من خالل ال�سياق.
تحاورهم في حركة الهمزة وحركة الحرف ا َّلذي قبلها.تطلب منهم تف�سيراً لكتابة الهمزة بهذه ال�صورة.تك ِّلف َّالطلبة جميعهم و�ضع دائرة على الكلمات ا َّلتي تحتوي على الهمزة ،وتتابعهم وتتحاور معهم
في تف�سير موقع الهمزة.
الحل :ل�ؤي ،زمالئه ،حائط� ،شائقة ،ن�صائح ،البيئة.-مالحظة :يمكن ا�ستثمار جمل الن�شاط في الإمالء المنظور واالختباري.
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س ّْ
الثاني
َّ
الد ْر ُ
1

الإ ِْ�سعافاتُ الأَ َّو ِل َّي ُة

�أَ ْق َر ُ أ�

تطلب المع ِّلمة �إلى ََّّ�ص،
ال�صورة المثبتة بجانب الن ّ
الطلبة ت� ُّأمل ّ
والتَّعبير ع ّما فهموه منها ،وت�سمية عنا�صرها.
تحفز َّالطلبة على ا�ستنتاج مو�ضوع ال َّدر�س من ال�صورة ،وتربط
ذلك بمو�ضوع ال َّدر�س.
تعزِّز التَّفاعل بين َّالطلبة ،وتثريه بما ُينا�سب م�ضمون ال�صورة.
َّ�ص قراءة جهر َّية مع ِّبرة ،ث َّم تدربهم على قراءة �أجزاء
تقر�أ الن َّّ�ص قراءة جهر َّية �سليمة تراعي مخارج الحروف و�ضبط
من الن ّ
الكلمات.
توجه َّ
َّ�ص وتحاورهم في الم�ضمون لتعزيز الفهم.
 ِّالطلبة �إلى قراءة الن ّ
تتابع قراءة َّالطلبة ،وتعزِّز قراءتهم ،وتق ِّومها ،وتثريها.
 َِّّ�ص ،وتحاورهم فيها.
تو�ضح لهم الأفكار الجزئ َّية والرئي�سة الواردة في الن ّ
تك ِّلف َّالطلبة توظيف الكلمات الم�ستهدفة في �سياقات جديدة.
2

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

تم ّهد المع ِّلمة بتذكير ََّّ�ص من �أفكار.
الطلبة بما ورد في الن ّ
الطلبة بالقراءة ،لتذكير َّ
تجزِّئ ال َّدر�س لعدد من الفقرات وتك ِّلف عدداً من َّالطلبة بمجرياته.
ال�س�ؤال وطالباً �آخر للإجابة عنه.
تك ِّلف طالباً بقراءة َُّّ�ص.
 ِّتوجه الإجابات بما يتوافق مع ما ورد في الن ّ
تطلب منهم تدوين الإجابة كتاب ّياً.تحاورهم في الإجابات بما يتوافق مع �أفكار ال َّدر�س والقيم الواردة فيه.وتوجههم وت�ص ّوب الأخطاء وتعزِّز المجيدين.
تتابعهم با�ستمرار ِّ-تك ِّلفهم قراءة �إجاباتهم ا َّلتي كتبوها ،والتحاور فيها من خالل المجموعات.
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3

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

تعر�ض المع ِّلمة بطاقات الكلمات ،وتدرب الطلبة على قراءتها.تلفت انتباه َّالطلبة �إلى كل كلمة وما تدل عليه.
تلفت نظرهم �إلى �أن كلمة �ضد تعني (عك�س).تعر�ض مجموعة من الأ�شياء المت�ضادة في المعنى �إلى حجرة ال�صف وتطلب منهم التَّعبير عنها ،لتو�ضيحمفهوم الت�ضاد عملياً.
تك ِّلف َّالطلبة قراءة بطاقات الكلمات واكت�شاف العالقة بينها ،ثم ت�صنيفها كل كلمة مع م�ضادها ،وت�س�أل عن
موقع الهمزة في الكلمات وتف�سير ال�سبب.
تحفزهم لو�صل كل كلمة ب�ضدها وقراءتهما معاً.الحل :م�ؤقتة :دائمة .معقمة :ملوثة .ب�سيطة� :صعبة .عناية� :إهمال. ال�ضرر :الفائدة .تقطع :ت�صل .وقف :ا�ستمرار� .إبعاد :تقريب.4

نا�س َب ِة َو ُ�أ ِ
ل ُ ا ْلفَرا َغ بِا ْل َك ِل َم ِة ا ْل ُم ِ
الح ُظ َه ْم َز َة ا ْلق َْط ِع
�أَ ْق َر ُ�أ َو�أَ ْم َ أ

تحفز َّالطلبة لقراءة الكلمات قراءة �صحيحة.
تذ ِّكرهم بهمزتي الو�صل والقطع وقواعد كتابتهما.ت�ساعد َّالطلبة في قراءة الجمل وتحاورهم في المفاهيم ا َّلتي تت�ض َّمنها.
تلفت انتباههم �إلى �أنّ بع�ض الكلمات ا َّلتي �سيملأون بها الفراغ ت�شتمل على همزة قطع ،و�أن بع�ض الكلماتالموجودة �أ�ص ً
ال في الجمل ت�شتمل كذلك على همزة قطع.
تحر�ص على �أن ُيبرز َّالطلبة �صوت همزة القطع في الكلمات في �أثناء القراءة.
الحل-1 :ا�ستخدم� ..أوقف-2 .قطع�..أنقذ�-3 .أبعد�..أطف�أ.�-4 -أتدخّ ل�-5 .أب ّرد�-6 .أتح ّلى� ..أ�س ّبب.
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5

ل ُ ا ْلفَرا َغ بِا ْل َك ِل َم ِة ا ْل ُم ِ
�أَ ْم َ أ
نا�س َب ِة َو�أَ َت َب َّينُ ماذا �أَ ْف َع ُل في حا َل ِة ا ْل ُك�سو ِر

توجه َّ
الطلبة ما يجوز عمله وما ال يجوز في تقديم الإ�سعافات الأولية للم�صابين.
 ِّتحفزهم لقراءة الجمل ومالحظة الحروف ا َّلتي تبد�أ بها الجمل.ت�ساعدهم في ح ّل الجملة الأولى (ال ت�ؤخّ ْر ا�ست�شارة الطبيب).تحاورهم في الجملة ِّوتو�ضح لهم �أن (ال) حرف نهي يجزم الفعل الم�ضارع.
تلفت انتباههم �إلى جزم الفعل الم�ضارع المعت ّل الآخر.توجههم �إلى االلتفات �إلى همزة القطع في الق�سم الثاني من التَّدريب.
 ِّ ِّتو�ضح لهم المفاهيم ا َّلتي تت�ض َّمنها الجمل.
تحفزهم لقراءة الجمل بالحركات بعد ملء الفراغات.ِ
*تعط.
*ت�سمح.
الحل* :ت�ؤخّ ْر.ْ
ْ
*اربط.
 *تح ّرك..ا�ستد ِع* .ا�سن ْد.6

الط ْف ُل ِل َ�س ْح ٍ
�ض ِّ
ل ُ ا ْلفَرا َغ َو َ�أ َت َب َّينُ ماذا �أَ ْف َع ُل �إِذا َت َع َّر َ
جات في �أثناء ال َّل ِعب
�أَ ْم َ أ

تذ ِّكرهم المع ِّلمة بمبادئ الإ�سعافات الأول َّية.تف�سر لهم مفهوم ال�سحجات.
 ِّتطلب �إليهم قراءة الكلمات الموجودة على �أي�سر الجمل.ت�ساعدهم في قراءة الجمل ِّوتو�ضح لهم ما تت�ضمنه من مفاهيم .
تلفت انتباههم �إلى مالحظة همزات القطع في �أثناء قراءة الجمل.تب ِّين لهم �ضرورة �أن تكون الكلمة ا َّلتي �س ُيملأ بها الفراغ منا�سبة ل�سياق معنى الجملة.تك ِّلفهم ملء الفراغات �شفو َّياً ثم كتاب ّياً وتتابعهم با�ستمرار ،وتعزِّز المجيدين.-الحل* :ال تنفخ..ت�سبب* .نظف..تزيل* .ا�ستخدم* .ا�ست�شر.
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�أ َت َذ َّك ْر

ال�ضمائر

تذ ِّكرهم �أ َّن ال�ضمائر كلمات ُّتحل مح ّل
�أ�شخا�ص بد ًال من الت�صريح بذكرهم،
وت�ستخدم في اللغة الخت�صار الكالم.
تحفزهم ال�سترجاع خبراتهم ومعارفهمب�أنواع ال�ضمائر.
تتوقف معهم عند ال�ضمائر المنف�صلة. ِّتو�ضح لهم �أنها تق�سم �إلى �ضمائر المتكلم
(�أنا ،نحن) والغائب المذ َّكر والم�ؤنَّث (هو
هما هم ،هي ،هما ،هنَّ ) و�ضمائر المخاطب
المذ َّكر والم�ؤنَّث (�أنتَ � ،أنتما� ،أنتمِ � ،
أنت� ،أنتما� ،أنتنَّ ).
تك ِّلفهم ترداد ال�ضمائر جميعها مع دالالتها.7

ال�ضما ِئ ُر
َّ
َ
َّ
ال�ضما ِئ ُر َك ِلماتٌ ت ُْ�س َت ْع َم ُل ِل َت ُدل َعلى �أ�شْ ٍ
َّ
خا�ص َم ْعروفينَ
َب َد ًل ِمنْ ِذ ْكر ِِه ْم ِلالخْ ِت�صارِ.
ال�ضما ِئ ُر ا ْل ُم ْنف َِ�صلَ ُة
َّ
ا ْل ُم َت َك ِّل ُم
�أَنا
ن َْحنُ

ا ْلغا ِئ ُب
ُم َذ َّك ٌر
ُه َو
ُهما
ُه ْم

ُم�ؤَنَّثٌ
ِه َي
ُهما
ُهنَّ

ا ْل ُم َ
خاط ُب
ُم َذ َّك ٌر
�أَنْتَ
�أَ ْنتُما
�أَ ْن ُت ْم

ُم�ؤَنَّثٌ
�أَن ِْت
�أَ ْنتُما
�أَ ْنتُنَّ

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

تحفزهم المع ِّلمة لقراءة الأفعال ب�صورة �صحيحة. ِّتو�ضح لهم �أن هذه الأفعال قد �أ�سند �إلى مجموعة من ال�ضمائر المنف�صلة- .ت�ؤ ِّكد عليهم الربط بين
ال�ضمير والفعل المنا�سب - .تك ِّلفهم تنفيذ حل التَّدريب �شفو َّياً ثم كتاب ّياً ،وتتابعهم با�ستمرار.
الحل�* :أنا �أنقذ .نحن ن�سعف.يتدرب .هي تبع ُد .هما يقدمان .هما تعتنيان .هم يعقمون .هن و�صلن.
 *هوُ
 *�أنتَ تتحلىِ � .أنت ت�شاركين� .أنتما تتعاونان� .أنتما ت�صنعان� .أنتم تحتاجون� .أنتن تهدفن.
8

�أَ ْق َر ُ�أ َو�أَ�ضَ ُع

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

 ِّتو�ضح لهم المع ِّلمة المطلوب من التَّدريب في ما يتع ّلق بال�ضمائر.
تطلب منهم تعداد ال�ضمائر المنف�صلة و�أق�سامها.توجههم لفهم متن ال�س�ؤال قبل اختيار الإجابة.
 ِّتحفّزهم لقراءة المتن واكت�شاف العالقة بينه وبين الخيارات المتاحة.تطلب منهم اختيار الإجابة ال�صحية وتعليلها �شفو َّياً ثم و�ضع دائرة عليها.الحل-1 :متكلم ،غائب ،مخاطب-2 .الغائب�-3 .أنا-4 .الجمع. -5مثنى المذكر والم�ؤنث-6 .هن-7 .هو� ،أنا� ،أنتم.83

اال�ستفهام

اال�س ِتفْها ُم
ْ
ال�س ِتفْ�سا ِر َعنْ �شَ ْي ٍء ما.
* �أُ ْ�س ُ
اال�س ِتفْها ِم ُي ْ�س َت ْع َم ُل ِل ْ
لوب ْ
اال�س ِم َّي َة �أَ ِو ا ْل ِف ْع ِل َّي َة �إِلى
* �أُ ْ�س ُ
اال�س ِتفْها ِم ُي َح ِّو ُل ا ْل ُج ْملَ َة ْ
لوب ْ
ُج ْملَ ٍة ْا�س ِتف ِ
ْهام َّي ٍة.

تو�ضح المع ِّلمة َّ
 ِّللطلبة مفهوم اال�ستفهام
ب�أنّه طلب معرفة �شيء مجهول لدى ال�سائل
من قبل ،ويتم بوا�سطة �أدوات ت�سمى �أدوات
اال�س ِتفْهامِ:
�أَ َدواتُ ْ
اال�ستفهام ،وذلك من خالل المثال التالي:
َمنْ ِللْعا ِقلِ َ ،متى ِلل َّز َمنِ َ ،و�أَ ْينَ ِل ْل َم ِ
كان.
 َمن �أ�سعفَ الطفل �إلى الم�ست�شفى؟ل�س َببِ .
ما ِل َغ ْي ِر ا ْلعا ِقلِ َ ،و َك ْيفَ ِللْحالِ َ ،وماذا َو ِلماذا ِل َّ
واب َن َع ْم �أَ ْو ال.
َك ْم ِل ْل َع َد ِدَ ،و َهلْ َوا ْل َه ْم َز ُة �إِذا كا َن ا ْل َج ُ
تب ِّين لهم �أدوات اال�ستفهام ،وهيَ :من للعاقل.ما لغير العاقل� .أين للمكان .متى للزمان .كيف
للحال .كم للعدد .ماذا ولماذا لل�سبب .وهل
والهمزة �إذا كان الجواب نعم �أو ال.
تلفت انتباههم �إلى ا َّن اال�ستفهام يح ّول الجملة اال�سم َّية والفعل َّية �إلى جملة ا�ستفهامية.تذ ّكرهم �أ َّن من عالمات الترقيم  ،عالمة ال�س�ؤال ،وتذ ِّكرهم ب�شكلها (؟ ) ،وتو�ضع في نهاية الجملةاال�ستفهامية.
9

�أَ ْق َر ُ�أ ا ْل ُج َم َل ،و�أَ ْ�س َت ْف ِه ُم َع ّما ُي ْ�س َت ْف َه ُم في ُك ٍّل ِمنْها

ت�ساعدهم المع ِّلمة في قراءة الجمل قراءة �صحيحة.تك ِّلفهم ب�إبراز نبرة اال�ستفهام في �أثناء القراءة.تطلب �إليهم ربط الأداة بما ُي�ستفهم عنه لفهم �سياق الجملة جميعها.تك ِّلف طالباً بقراءة الجملة وطالباً �آخر تف�سير داللة �أداة اال�ستفهام.يكتب َّالمخ�ص�ص (الإجابات مفتوحة من ح�صيلة الطلبة اللغوية).
الطلبة ما ي�ستفهم عنه في المكان
َّ
وتوجههم.
-تتابعهم المع ِّلمة وتعزِّزهم ِّ
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� 10أُ َك ِّونُ ُج َم ًل ْا�س ِتف ِ
ِاال�س ِتفْها ِم التّا ْلي
ْهام َّي ًة َت ْب َد�أُ ب ْ
تب ِّين لهم المع ِّلمة �أ َّن �أدوات اال�ستفهام لها ال�صدارة في الجملة.تتيح لهم وقتاً كافياً لت� ُّأمل �أدوات اال�ستفهام في التَّدريب.تذ ِّكرهم بما تفيده كل �أداة من هذه الأدوات.تق�سم َّالطلبة �إلى مجموعات بعدد �أدوات اال�ستفهام وتطلب منهم تكوين الجمل اال�ستفهامية ،وتختار �أجمل
الجمل تعبيراً( .الإجابات مفتوحة من ح�صيلة الطال اللغوية)
-تك ِّلفهم كتابة الجمل اال�ستفهامية مع االنتباه �إلى عالمة الترقيم في نهاية الجملة اال�ستفهامية.

� 11أَ ْق َر ُ�أ َو�أَ ْكت ُُب ُ�س� ًؤال ُم ِ
نا�س ًبا ِل ُك ِّل �إِجا َب ٍة ِم ّما َيلي
ت�ساعدهم المع ِّلمة في قراءة الجمل قراءة �صحيحة وفهم م�ضمونها.تب ِّين لهم �أنه عند �صياغة �س�ؤال من هذه الجمل تُ�ستبعد بع�ض الكلمات منها.ت�ساعدهم في ح ّل الجملة الأولى (و�ضعت الكتاب في الحقيبة� -أين و�ضعت الكتاب؟ ).تك ِّلفهم حل بق ّية الجمل �شفو َّياً ثم كتاب ّياً ،وتتابعهم وتطلب تف�سيراً لحلولهم.الحل-2 :من يدرب الطالب على الإ�سعافات الأولية؟ -3ماذا طلب الطبيب من المري�ض؟-4 -متى تعود �إلى البيت؟ -5هل �أنهيت واجباتك المدر�سية؟

� 12أَ ْق َر ُ�أ َو�أَ ْحف َُظ
كن بل�سماًتقر�أ المع ِّلمة الأن�شودة منفردة بحيوية ومرح.تعيد قراءتها وير ِّدد َّالطلبة بعدها مق ّلدين لها في ال�صوت والحركة.
تق�سم الن�شيد �إلى مقاطع وير ِّدد َّالطلبة بعدها.
تحدثهم عن قائل الأبيات ال�شعرية ،ونبذة عن حياته.تب ِّين لهم الأفكار الرئي�سة الم�ستل َهمة من الأن�شودة.تتابع ترديدهم للن�شيد حتى يتقنوا قراءته قراءة �صحيحة.تحفّزهم لحفظ �أكبر عدد من �أبيات الن�شيد ،وتعزِّز من يحفظ �أ�سرع.85

�أ �أَ َت َب َّينُ َمعاني ا ْل َك ِل ِ
مات التَّا ِل َي ِة:

تب ِّين المع ِّلمة ََّّ�ص  ،فتربط المفردة بالبيت ال�شعري ا َّلذي وردت فيه.
للطلبة معاني المفردات من خالل الن ّ
-تك ِّلفهم با�ستخدام المفردات في جمل من �إن�شائهم.

ب �أَ ْق َر ُ�أ َو�أَ ِ�ص ُل َب ْينَ ا َلأ ْ�ضدا ِد

تحفز َّالطلبة على قراءة الكلمات قراءة �صحيحة.
َّ�ص ال�شعري ،وت�س�ألهم عما فهموه منها.
تك ِّلفهم ا�ستخراج بع�ضها من الن ّتذ ِّكرهم بمعنى الأ�ضداد ،وتحفزهم لو�صل الكلمة ب�ض ِّدها وقراءتهما معاً.-الحل :حالوة :علقم� ،أحبب :ابغ�ض ،ورد� :أ�شواك ،ا�ستيقظ :نم ،ن ّير :مظلم.

ج �أَ ْق َر ُ�أ َو�أَ ِ�ص ُل ُك َّل َك ِل َم ٍة بِالتَّ�شْ بيه ا ْل ُم ِ
نا�سبِ

تك ِّلف المع ِّلمة �أحد َّالطلبة قراءة الكلمات ،وتحفزهم الكت�شاف العالقة بين الكلمات.
ت�ساعدهم في فهم الت�شبيه بحل التالي بو�صل كلمة الجهل بكلمة العمى. ِّتو�ضح لهم �أننا �شبهنا الجهل بالعمى ،وهذا هو الرابط بين الكلمتين.
تك ِّلفهم بو�صل بق ّية الكلمات بالت�شبيه المنا�سب ،وتعزِّز المتم ِّيزين.-الحل :الكوخ :الق�صر .النا�س :الدمى .الأغبياء :مر�ضى.

حيح ِة
د �أَ�ضَ ُع دا ِئ َر ًة َح ْو َل َر ْم ِز الأِجا َب ِة َّ
ال�ص َ

تك ِّلف المع ِّلمة َّالطلبة قراءة الق�صيدة قراءة موزعة فيما بينهم.
 ِّتو�ضح لهم المفهوم ا َّلذي تت�ضمنه الخيارات ،والمعنى العام وهو :المحبة والتفا�ؤل والإح�سان �إلى النا�س.
ال�صحيحة في �ضوء فهمهم للق�صيدة.
تتيح لهم وقتاً كافياً لت� ُّأمل الخيارات واختيار الإجابة َّتطلب منهم تعلي ًال لإجاباتهم.
-الحل :المحبة والتفا�ؤل والإح�سان �إلى النا�س.
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تيب ا ْل َك ِل ِ
مات ِ ألُ َك ِّو َن ُج َم ًل ُث َّم �أُ َر ِّت ُب الأَ ْحداثَ ِمنْ
� 13أُعي ُد َت ْر َ

5-1

ته ّيئ المع ِّلمة َّالطلبة للتدريب ب�أن تطلب منهم الحديث عن ممار�سة الإ�سعافات الأول َّية �أو متابعتها من
مواقف في الحياة ،با�ستخدام مفردات �سبق لهم تع ُّلمها.
تطلب �إليهم قراءة الكلمات بغير ترتيب ،وتدير نقا�شاً حول معناها غير مرتبة ،وت�س�ألَ :من يرتِّب لنا هذهمعنى مفيداً؟
الكلمات لتعطينا ً
ت�ستقبل �إجابات َّوتوجهها.
الطلبة ِّ
تحاورهم في طريقة ترتيبهم للكلمات ،والمفهوم والقيم ا َّلتي تت�ض َّمنها كل جملة.المخ�ص�ص.
تربط ترتيبهم بمفهوم الجملة الفعل َّية ،تطلب ترتيب كلمات التَّدريب وكتابتها في المكانَّ
يقر�أ َّالطلبة الجمل مرتبة فردياً ،ثم تطلب منهم ترتيب الأحداث في الجمل الخم�س ح�سب ت�سل�سلها
المخ�ص�ص ،وقراءتها.
وكتابتها في المكان
َّ
الحل* 3 :ات�صلت من هاتفي النقال بالدفاع المدني، �* 1صحوت من النوم على �صوت ا�ستغاثة، * 2ور�أيت بيتا م�شتعال قرب بيتنا. * 4و�شكرت رجال الإطفاء على ن�شاطهم.-مالحظة :يمكن ا�ستثمار جمل الن�شاط في التدريب على الإمالء المنظور واالختباري.
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ا ْل َو ْح َد ُة ا ْلخا ِ
س ُة
م َ

َم ْ�س�ؤو ِل ّياتي
الأهداف العامة:

ي�ستمع �إلى ق�صة «القطع النقدية» ويجيب عن الأ�سئلة.يتح َّدث ويع ِّبر عن لوحات المحادثة عن «فرحة ال�شفاء».ن�ص التل ُّوث ويجيب عن �أ�سئلة اال�ستيعاب.
يقر�أ ّيتب ِّين كيف يكون �صديقاً للبيئة.يقر�أ ن�ص «�أحبك يا وطني» ويجيب عن �أ�سئلة اال�ستيعاب.يتب ِّين حقوقه وواجباته في وطنه.يعت ّز بوطنه ويذكر المعالم ال�سياح َّية والتاريخ َّية والح�ضار َّية فيه.يفكر ماذا يحدث لو -مواقف مع َّينة.يملأ الفراغ معتمداً على المعنى.ي�صل العبارة بما ينا�سبها معتمداً على المعنى.يتب ِّين المفردات ا َّلتي تحمل �أكثر من معنى.يم ِّيز التاء المربوطة ويحول الأ�سماء من المذ َّكر �إلى الم�ؤنَّث.يم ِّيز التاء المفتوحة ويحول الأفعال من المذ َّكر �إلى الم�ؤنَّث.يعيد ترتيب الكلمات ليك ِّون جم ًال.
يتد َّرب على الكتابة ال�سليمة بخط الرقعة.ي�ستخدم �أ�سماء الإ�شارة للقريب والبعيد.يتذ َّكر الجمل اال�سم َّية :المبتد�أ والخبر.يتع َّرف كان و�أخواتها.يم ِّيز ا�سم كان وخبرها و�إعرابهما.يذكر المجرور بحرف الجر.يتب ِّين عالمات جر اال�سم.يتد َّرب على �إعراب الجمل.88

�آلية التنفيذ

القطع النقدية

تهيئ المع ِّلمة َّالق�صة ا َّلتي �سي�ستمعون لها ،لحفزهم على االنتباه وتمييز
الطلبة ب�إعطائهم فكرة عامة عن َّ
الأ�صوات والألفاظ والتّراكيب.
تذ ِّكرهم ب�ضرورة االنتباه ،والتركيز على ما ي�سمعونه ،والتحلي ب�آداب اال�ستماع.الق�صة ب�صوت وا�ضح وم�سموع ومع ّبر عن المعاني.
تقر�أ لهم َّال�سابقة َّ
للطلبة.
تربط َّالق�صة بالخبرات ّ
تعيد على �أ�سماع َّالق�صة من خالل جهاز الت�سجيل ،لتب ِّين لهم الحدث والمكان والزمان وال�شخ�صيات
الطلبة َّ
الق�صة.
في َّ
الق�صة ،وتطلب
تتيح لهم وقتاً كافياً منا�سباً لطرح �أ�سئلتهم ،وا�ستف�ساراتهم عن معاني الكلمات ال�صعبة في َّمنهم توظيف بع�ض المفردات في جمل من �إن�شائهم.
الق�صة.
الق�صة ،وتتيح لهم المجال للتعبير عن ر�أيهم في َّ
بعد االنتهاء من القراءة ،تناق�شهم في َّالق�صة.
ت�ؤ ِّكد القيم الإيجاب ّية الواردة في َّالق�صة بلغتهم م�ستعينين بالألفاظ والتراكيب الي ا�ستمعوا �إليها.
تك ِّلفهم تلخي�ص �أحداث َّتنتقل َّبالق�صة.
بالطلبة �إلى ح ّل الأ�سئلة المتعلقة
َّ

-ا ْل ِق َط ُع ال َّنق ِْد َّي ُة

بيعي َج ٍ
ِالَزْها ِر ا ْل ُم َت َفت َِّح ِة َوال�شَّ ْم ِ�س ال َّدا ِف َئ ِة.
ميل ،خَ َر َج ُح�سا ٌم �إِلى ا ْل َحدي َق ِة َو�أَخَ َذ َي ْل َع ُب َو ْح َد ُه َفر ًِحا ب ْ أ
في َي ْو ٍم َر ٍّ َب ْع َد َق ٍليلَ ،ر�أى ُح�سا ٌم �شَ يئًا َي ْل َم ُع في �أَ ْر ِ�ض ا ْل َحدي َق ِة ،ن ََظ َر �إِ َل ْي ِه َو ُه َو ُي َف ِّك ُر ماذا ُي ْم ِكنُ �أَنْ َيكونَ؟
ال�شي ِء َّ
ا ْق َت َر َب ُح�سا ٌم �أَ ْك َث َر ِمنَ ِّالل ِم ِع َب ْينَ ا ْل َح�شا ِئ ِ�ش َوالأَزْهارُِ ،و ُد ِه َ�ش ِع ْن َدما َر�أى َم ْجمو َع ًة َكبي َر ًة ِمنَ ا ْل ِق َط ِع
ال َّنق ِْد َّي ِة.
ناك َمنْ َف َق َد ِ
 َح َم َل ُح�سا ٌم ا ْل ِق َط َع ال َّنق ِْد َّي َة في َي ِد ِه َو�أَخَ َذ َي ْب َحثُ َح ْو َل ُهَ ،و َي ْ�س َ�أ ُل إِ�نْ كا َن ُه َهذ ِه النُّقو َد َحتَّى
ُيعي َدها �إِ َل ْي ِه.
 َل ْم َي ُكنْ ُه َناك �أَ َح ٌد في ا ْل َح ِدي َق ِةَ ،ف َت َو َّقفَ ُح�سا ٌم َعنِ ا ْل َب ْح ِثَ ،و َب َد َ�أ َي ُع ُّد ا ْل ِق َط َع ال َّنق ِْد َّي َة ا َّلتي َو َج َدها.
ِهذ ِه النُّقو ِد؛ َح ْلوى َو�شوكوال َت َة َو َع�صا ِئ َر َو ُمث َّل ٍ
 َذ َه َب ُح�سا ٌم �إِلى ا ْل َمت َْج ِر َو ُه َو ُي َف ِّك ُر�َ ،س�أَ�شْ تَري ب ِجات ب َِجمي ِع
ال َّنكَهات...
ال َي ْج ِل ُ�س ِع ْن َد ا ْلبابِ َ ،وكان ِ
 ٍع ْن َدما َو َ�ص َل ُح�سا ٌم �إِلى ا ْل َمت َْجرَِ ،و َج َد َر ُج ًوا�ض ًحا ِمنْ َمالب ِِ�س ِه َ�أ َّن ُه َفقي ٌر َو ِم ْ�سكينٌ .
كا َن ال َّر ُج ُل ا ْلفَقي ُر َي َت�أَ َّل ُمَ ،و َي ُقول� :آه َ ..ك ْم �أَنا جا ِئ ٌع!
 َت�أَ َّث َر ُح�سا ٌمَ ،و�شَ َع َر بِا ْل َح ْي َر ِةَ ،و َف َّك َر �أَنْ ُيعط َي ُه النُّقو َد ا َّلتي َو َج َدهاَ ،ول ِك َّن ُه ُيري ُد �أَنْ َي�ش َتر َِي بِها الأَ�شْ يا َء ا َّلتيُي ِح ُّبها.
طي النُّقو َد ِلل َّر ُج ِل ا ْلفَقيرَِ ،وقا َل :يا َع ُّم ،خُ ْذ ِ
هذ ِه النُّقو َد َوا�شْ َت ِر ما تُري ُد ِمنَ َّ
الطعامِ.
 َف َّك َر ُح�سا ٌم َو َق َّر َر �أَنْ ُي ْع َ89

كا َن َر ُّد ال َّر ُجل ا ْلفَقي ِر �صا ِد ًما َو َغري ًباَ ،ف َق ْد �أَخَ َذ َين ُْظ ُر �إِلى ُح�سا ٍم َو ُه َو َي ْ�ض َح ُك.ال َيخْ ُرج ِمنَ ا ْل َمت َْج ِر َو ُه َو َي ْ�ص ُر ُخ ِ
-10زا َدتْ َد ْه َ�ش ُة ُح�سا ٍم ِع ْن َدما َر�أى َر ُج ًغا�ض ًباَ :ت َو َّقفوووا� ...أَ ْب ِعدوا هذا
ا ْل َو َل َد ِمنْ ُهنا ب ُِ�س ْر َع ٍةَ ،ه َّيا ب ُِ�س ْر َع ٍةَ ،و َل ْم َي ْف َه ْم ما َي ْجري َح ْو َل ُه.
َ -11و ِخال َل َل َح ٍخا�ص َي ْح ِملو َن � ِ
ظات ،خَ َر َج ِمنْ خَ ْل ِف الأَ�شْ جا ِر بِجا ِنبِ َّ
آالت ت َْ�صويرٍ َو�أَ ْج ِه َز َة �إِ�ضا َء ٍة،
الطريقِ �أَ�شْ ٌ
رام ِج ال ِّت ْلفازَِ ،و َع َر َف �أَ َّن ال َّر ُج َل ا ْل ِ
خا�ص ِب َ�أ َح ِد َب ِ
غا�ض َب ُه َو
َو َي ْ�ض َحكو َن َم َع ال َّر ُج ِل ا ْلفَقيرِِ ،لنَجا ِح ا ْل َم�شْ َه ِد ا ْل ِّ
ُمخْ ِر ُج ا ْل َم�شْ َه ِد.
كان� ،أَت َْت ُم ِ
ِاالع ِتذا ِر َو ُمغا َد َر ِة ا ْل َم ِ
تى
ِ -12ع ْن َدما َه َّم ُح�سا ٌم ب ْ�ساع َد ُة ا ْل ُمخْ ِر ِجَ ،و َقا َل ْت ِل ْل ُمخْ ِر ِج� :أَنْتَ َت ْب َحثُ َعنْ َف ً
اج ِة؟ َما َر�أْ ُي َك بِهذا ا ْلفَتى؟ �أَال َي ْ�ص ُل ُح ِ ألَدا ِء ا ْل َم�شْ َه ِد؟
ِل ُي�ؤَ ِّدي َم�شْ َه َد ال َّد ّر َ
-13ا ْل َت َفتَ ا ْل ُمخْ ِر ُج ن َْح َو ُح�سامٍَ ،وقا َل :ما َر ْ�أ ُي َك َ�أ ُّيها ا ْلفَتى �أَنْ ت َْح َ�ص َل َعلى ُمكا َف�أَ ٍة ُمقا ِب َل َت ْم ِثيل َم�شْ َه ٍد َ�صغيرٍ؟
اج ٍة َجم ِيلَ ٍة �أَ ْي ً�ضا ،ما َر�أْ ُي َك؟
َو َ�ست َْح َ�ص ُل َعلى َد َّر َ
َ -14ف ِر َح ُح�سا ٌم َو َق ِب َل َع ْر َ�ض ا ْل ُمخْ ِر ِج َف ْوراًُ ،ث َّم قا َم ِب َ�أدا ِء ا ْل َم�شْ َه ِد ا ْل َم ْطلوبِ َو َح َ�ص َل َعلى ما َو َع َد ُه ِب ِه ؛ ا ْل ُمكا َف�أَ َة
اج َة ا ْل َجميلَ َة.
َوال َّد ّر َ
َ -15ت َو َّج َه ُح�سا ٌم �إِلى ا ْل َمت َْجرَِ ،وا�شْ تَرى َه ِد َّي ًة َجميلَ ًة لأُ َّم ِهُ ،ث َّم عا َد ُم ْ�س ِر ًعا �إلى ا ْل َب ْي ِت ُي َح ِّدثُ َك ْيفَ َح َ�ص َل َعلىاج ِة ا َّلتي كا َن َي ْح ُل ُم بِها ،لأَ ّن ُه َّكا َن َط ِّي ًبا َ ،و�أَرا َد �أَنْ ُي ْعطي ا ْل ِق َط َع ال َّنق َِد َّي َة التّي َو َج َدها ِلذ ِلك
ا ْل ُمكا َف�أ ِة وال َّد ّر َ
ال َّر ُج ِل ا ْلفَقيرِ.

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

�أَ ْق َر ُ�أ ُ َو�أَ�ضَ ُع

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

الق�صة من �أفكار و�شخ�صيات و�أحداث وت�ستثمرها في ح ّل جمل التَّدريب.
تذ ِّكرهم المع ِّلمة بما ورد في َّتقر�أ الجملة الأولى من ال�س�ؤال وت�ساعد َّال�صحيحة.
الطلبة في اختيار الإجابة َّ
تك ِّلف َّال�صحيحة.
الطلبة حل بق ّية الجمل ،بحيث يقر�أ طالب ال�س�ؤال،
وطالب �آخر يختار الإجابة َّ
ٌ
ال�صحيحة وتطلب تف�سيراً منهم ال�ستبعاد بق ّية الخيارات.
تناق�شهم في الإجابة َّال�صحيحة ،وتُ�شرك �أكبر عدد ممكن من َّ
الطلبة.
تك ِّلفهم بالح ِّل الكتابي ،وقراءة الإجابة َّتتيح َّللطلبة في الحوار حول الإجابات من خالل العمل في مجموعات.
 الحل�-1 :س�أل عن �صاحبها-2 .جميع ما ذكر-3 .رجال فقيرا. �-4أعطاه النقود التي وجدها-5 .جميع ما ذكر-6 .جميع ما ذكر.90

2

جيب ِب َن َع ٍم َ�أ ْو ال
�أَ ْق َر ُ�أ َو�أُ ُ

توجه المع ِّلمة َّالطلبة لال�ستماع للق�صة �أكثر من مرة ،ثم ت� ُّأمل الجمل وقراءتها قراءة �صامتة.
تقر�أ المع ِّلمة الجمل ويقر�أ َّالطلبة بعدها فرد ّياً.
الق�صة.
تحفزهم ال�سترجاع بع�ض �أحداث َّتك ِّلف طالباً بقراءة الجملة ومن طالب �آخر اختيار الإجابة المنا�سبة.ال�صحيحة ،وتطلب منهم تف�سير �إجاباتهم.
وتوجهها وتحاورهم فيها وتع ّلق على االختيارات َّ
ت�صحح الإجابات ِّ
 ّالمخ�ص�ص.
تتيح لهم ح ّل التَّدريب كتاب ّياً في المكانَّ
تتابعهم با�ستمرار وتعزِّز المجيدين وت�ص ّوب الأخطاء.الحل-1 :نعم-2 .نعم-3 .نعم-4 .ال-5 .نعم-6 .نعم.3

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

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

91

4

�أُ ِ
الح ُظ َو�أَ َت َح َّدثُ

َف ْر َح ُة ِّ
ال�شفا ِء
نَدى ُتمار ُِ�س التَّمارينَ ال ِّر ِ
يا�ض َّي َة بِا ْن ِتظامٍ،
َو َت ْ�س َت ْم ِت ُع ِب َ�أ ْلعابِ ا ْلقُوى ا ْلخَ ِط َر ِةَ ،وال
َت�أْ َب ُه ِلت َْح ِ
ذيرات وا ِل َد ْيها بِا ْل ُمحا َف َظ ِة َعلى
َ�سال َم ِتها.
َوذاتَ َي ْو ٍم َت َع َّر�ضَ ْت نَدى في �أَ ْثنا ِء َل ِعبِها
ليم� ،أَ ْق َع َدها َعلى ُك ْر ِ�س ٍّي ُمت ََح ِّر ٍك،
ِلحا ِد ٍث �أَ ٍ
َو�أَ�صا َبها ا ْل َي�أْ ُ�س َوا ْل ُه ُ
زالَ ،و َف َّ�ضلَ ِت ا ْل ُع ْز َل َة
في ا ْل َب ْي ِت.
حا َو َل وا ِل َد ّي نَدى ُم�سا َع َدتهاَ ،و َح ّثها
ال�ص ْب ِر َوالت ََّح ُّم ِلَ ،ف َم َع ا ْل ِعال ِج
َعلى َّ
الطبي ِع ّي َ�س َت ْن َع ُم بِا ْل َم�شْ ي ِمنْ َج ٍ
َّ
ديد� .إِ َّال
�أَ َّن ُمحا َوال ِت ِه ْم با َءتْ بِا ْلف ََ�ش ِلَ .و َب ْع َد �إِ ْقنا ٍع
َو ُج ْه ٍد َكبي ٍر وا َفق َْت َعلى الذَّهابِ �إِلى َب ْي ِت
َج ِّدها في ا ْل َج َب ِل َوا ْل ُم ِ
كوث في ِ�ضيا َف ِت ِه
ِع َّدة �أَ ّيا ٍم ِلت َْ�ستَعي َد ن ِ
َ�شاطها َو َح َي ِو َّي ِتها.
تتيح المع ِّلمة وقتاً كافياً َّللطلبة لت� ُّأمل اللوحات الأربع.
تعر�ض اللوحات واحدة بعد �أخرى على َّالطلبة وت�س�ألهم ع ّما ي�شاهدونه في كل لوحة.
وتوجه �أ�سئلة عليها ،ويجيب َّ
الطلبة.
تذ ِّكرهم بعنا�صر كل لوحة ِّتوزع َّالطلبة في مجموعات ،لتتح َّدث ُّ
كل مجموعة عن لوحة من اللوحات الأربع با�ستخدام مفردات اللوحة،
ثم الربط بينها لتكون ق�صة مت�سل�سلة الأحداث.
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ا ْل َتق َْت نَدى في َب ْي ِت َج ِّدها ب ِّ
ِالط ْفلَ ِة
�سا َرة ا ْبنَة جارِهم َّ
الطبيبَ ،و ْا�س َت ْم َت َع ْت
بِال َّل ِعبِ َم َعهاَ ،و�أَ ْ�ص َب َحتا َ�صدي َق َت ْينِ َ .وذاتَ
َي ْو ٍم ا ْن َد َف َع ْت �سا َر ُة ِلت ُْح ِ�ض َر ا ْل ُك َر َة ِلنَدى،
َف َت َع َّث َرتْ َو َو َق َع ْت َعلى الأَ ْر ِ�ضَ ،و َل ْم َي ُكنْ
ناك َمنْ ُي ِ
ُه َ
�ساعدها َغ ْي َر َ�صدي َق ِتها نَدى.

َت�أَ َّل َم ْت �سا َر ُةَ ،وحا َرتْ نَدى ماذا َت ْف َع ُل؟
ُث َّم �أَخَ َذتْ َت ْ�ست َْج ِم ُع ُقواها ِل َت ِقفَ َ ،و َت ْت ُر َك
ا ْل ُك ْر ِ�س ِّي ا ْل ُمت ََح ِّر ِكَ ،و َل ْم ُت َف ِّك ْر في َنف ِْ�سها،
َو َم َ�ش ْت ن َْح َو �سا َرة َك ْي ُت ِ
�ساع َدها .ل ِكنَّ َف ْر َح َة
�سا َر ُة ب ِِ�شفا ِء نَدى �أَنْ�ساها �أَ َل َمهاَ ،و َتعا َنقَتا
ِب َف َر ٍحَ ،و َر َك َ�ضتا ن َْح َو ا ْل َج ِّد َ�سعي َد َت ْينِ .

ت�س�ألهم عن ر�أيهم في الق�صة ،وتطلب منهم ا�ستنتاج الفكرة العا َّمة من الق�صة.تتيح لهم فر�صة التَّعبير ع ّما �أعجبهم في الق�صة.الق�صة ،وتك ِّلفهم بو�ضع �أ�سئلة عليها ،وتحر�ص على ت�شجيع َّ
الطلبة على
تتحاور كل مجموعة حول عنا�صر َّالنقد و�إبداء الر�أي من خالل الإدالء بملحوظاتهم.
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س َْ
األ َّو ُل
َّ
الد ْر ُ
1

ال َّتلَ ُّوثُ

�أَ ْق َر ُ أ�

تطلب المع ِّلمة �إلى ََّّ�ص ،وت�سمية
ال�صورة المثبتة بجانب الن ّ
الطلبة ت� ُّأمل ّ
ما بها من عنا�صر.
َّ�ص قراءة
َّ�ص قراءة جهر َّية مع ِّبرة ،ث َّم تك ِّلفهم قراءة �أجزاء من الن ّ
تقر�أ الن ّجهر َّية �سليمة تراعي مخارج الحروف و�ضبط الكلمات.
تتابع قراءة َّالطلبة ،وتعزِّز قراءتهم ،وتق ِّومها.
 َِّّ�ص ،وتحاورهم فيها.
تو�ضح لهم الأفكار الجزئ َّية والرئي�سة الواردة في الن ّ
تناق�شهم في دور الإن�سان في المحافظة على البيئة ،والآثار ال�سلبية للإ�ضرار بها.2

ال ْ�س ِئلَ ِة
جيب َعنِ َْ أ
�أُ ُ

تم ّهد المع ِّلمة بتذكير ََّّ�ص من �أفكار.
الطلبة بما ورد في الن ّ
الطلبة بالقراءة ،لتذكير َّ
تجزِّئ ال َّدر�س لعدد من الفقرات وتك ِّلف عدداً من َّالطلبة بمجرياته.
ال�س�ؤال وطالباً �آخر للإجابة عنه.
تك ِّلف طالباً بقراءة َُّّ�ص.
 ِّتوجه الإجابات بما يتوافق مع ما ورد في الن ّ
تطلب منهم تدوين الإجابة كتاب ّياً.تحاورهم في الإجابات بما يتوافق مع �أفكار ال َّدر�س والقيم الواردة فيه.وتوجههم وت�ص ّوب الأخطاء وتعزِّز المجيدين.
تتابعهم با�ستمرار ِّ-تك ِّلفهم قراءة �إجاباتهم ا َّلتي كتبوها ،والتحاور فيها من خالل المجموعات.
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3

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

توجه المع ِّلمة َّال�صحيح لها.
وتوجههم نحو النطق َّ
الطلبة لقراءة الكلمات والجملِّ ،
تب ِّين لهم العالقة بين معنى الكلمة والجملة ،وت�شجعهم على و�ضع الكلمات في �سياق لغوي لتو�ضيحالمعنى.
 ُّتحل الجملة الأ َّولى( :المياه الجوفية هي الموجودة في خزانات تحت الأر�ض).
تف�سر لهم عالقة كلمتي (الجوفية ،خزانات) بمعنى الجملةِّ ،
وتو�ضح لهم معنى الجمل كافة.
 ّتوزع َّالطلبة في مجموعات وتحفزهم على الحل.
ال�صحيح وعر�ضه على بق ّية الزمالء.
تهيئ لهم الوقت المنا�سب للحوار واختيار الحل َّتك ِّلفهم ح ّل بق ّية الجمل �شفو َّياً وكتاب ّياً ب�صورة فرد َّية ،وتتابعهم با�ستمرار.يقر�أ َّالطلبة الجمل بعد ح ّلها ،مع مالحظة القيم ا َّلتي تت�ض َّمنها (المحافظة على البيئة والتربة والمياه).
الحل-2 :الأمطار-3 .الم�ضخات-4 .الطبيعي ..الكيماوي-5 .التربة-6 .يزيد.4

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

توزع المع ِّلمة َّالطلبة في مجموعات؛ وت�ساعدهم
في قراءة الجمل :مجموعة تقر�أ العمود الأيمن،
ومجموعة �أخرى تقر�أ العمود الأي�سر.
�أَ ْدعو ا ْل َجمي َع ِل َع َد ِم ال َّت ْدخينِ ؛
تف�سر لهم معنى الجمل ودالالتها ،وت�ساعدهم
 ّفي و�صل الجملة الأولى (�أفتح نوافذ البيت في
�أَطْ ِفئُ النّا َر في ال ِّر ْح ِ
الد ِ
خان.
الت،
ِلل َّت�أَ ُّك ِد ِمنْ ُوجو ِد عا ِد ِم ُّ
ال�صباح لأج ِّدد الهواء).
�أَ�ضَ ُع ِمن ً
ِ ألُ َج ِّد َد ا ْل َهوا َء.
ْديل َعلى �أَنْفي،
تطلب من كل طالب في المجموعة الأولى قراءةجملة ،ليكمل الطالب ا َّلذي يحمل الجملة المت ِّممة
للمعنى ،وتك ِّلفهما معاً �إعادة القراءة.
ي�صل َّالطلبة بين جمل العمودين ،ويقر�أونها بعد و�صلها.
ت�ؤ ِّكد المع ِّلمة ال�سلوكات الإيجاب ّية المتعلقة بالمحافظة على ال�صحة ،وممار�سة واجبي في تنبيه النا�سللأف�ضل.
●

●

ال�صبا ِح؛
�أَ ْف َت ُح نَوا ِف َذ ا ْل َب ْي ِت في َّ
ال�س ّيا َر ِة؛
�أَطْ ُل ُب ِمنْ �أَبي َف ْح َ
�ص َّ

●

●

●

95

ِال�ص َّح ِة.
ِ أل َ َّن ُه �ضا ٌّر ب ِّ
َب ْع َد اال ْن ِتها ِء ِمنْ ِ�شوا ِء الل َّْح ِم.
َو�أَ ْب َت ِع ُد َعنِ الأَما ِكنِ ا ْل ُملَ َّو َث ِة.

5

�أَ ْق َر ُ�أ َو�أَ ْم َلأ ُ ا ْلفَرا َغ ِ ألَ َت َب َّينَ َك ْيفَ ن َْحمي ال ُّت ْر َب َة

تذ ِّكر المع ِّلمة طلبتها بكلمات �سبق لهم تع ُّلمها.ت�ساعدهم في قراءة الجمل. ِّتو�ضح لهم المطلوب تنفيذه في التَّدريب.
ال�صحيح من خالل حل الجملة الأولى.
ت�ؤ ّكد عليهم �أهمية و�ضع الكلمة في �سياقها َّتناق�شهم في الجمل لتب ِّين لهم من خاللها كيف َّية حماية التربة.تك ِّلفهم قراءة الجمل بعد ملء فراغاتها .تتيح المجال َّللطلبة للحوار في كيف َّية حماية التربة باال�ستفادة من جمل التَّدريب.
الحل-1 :الأطعمة-2 .الأ�شجار-3 .مخلفات-4 .الري-5 .المحمية-6 .انجراف.6

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

تذ ِّكرهم المع ِّلمة بما �سبق لهم تع ّلمه عن ا�سم الإ�شارة.تحفزهم لذكر �أ�سماء الإ�شارة.ت�ستو�ضحهم �أيها للقريب و�أيها للبعيد. ِّتو�ضح لهم المطلوب تنفيذه في التَّدريب.
تلفت انتباههم �إلى مالحظة التَّذكير وال َّت�أنيث في الجمل ،والقريب والبعيد.تحفزهم لو�ضع ا�سم الإ�شارة المنا�سب.تتابع حلولهم وتعزِّز المجيدين.الحل-1 :هذا ..ذلك-2 .هذا ..ذلك-3 .هذا ..ذلك-4 .هذا ..ذلك.-5 -هذه ..تلك-6 .هذه ..تلك-7 .هذه ..تلك.

96

�أتذ ّكر

�أ َت َذ َّك ْر

اال�س ِم َّي ُة
ا ْل ُج ْملَ ُة ْ
ُ
ِا�سمٍ َو َت َت َك َّونُ ِمنْ ُر ْك َن ْينِ
اال�س ِم َّي ُة ِه َي ا ْل ُج ْملَ ُة ا َّلتي َت ْب َد�أ ب ْ
ا ْل ُج ْملَ ُة ْ
�أَ ِ
�سا�س َّي ْينِ ُهما ا ْل ُم ْب َت َد�أُ َوا ْلخَ َب ُر.
* ا ْل ُم ْب َت َد�أُْ :ا�س ٌم َم ْرفو ٌع َي َق ُع في �أَ َّولِ ا ْل ُج ْملَ ِةَ ،و َيكونُ :
ْا�س ًما ِ
ظاه ًراّ :
الطا ِل ُب ُم ْج َت ِه ٌد� .ضَ مي ًرا ُم ْنف َِ�ص ًلُ :ه َو ُم ْج َت ِه ٌد.
* ا ْلخَ َب ُرْ :ا�س ٌم َم ْرفو ٌع ُيخْ ِب ُر َعنِ ا ْل ُم ْب َت َد ِ�أ.

الجملة اال�سم َّيةتذ ِّكر المع ِّلمة َّالطلبة ب�أق�سام الكلمة.
الطالب
ال�س ّبورة المثال:
ُ
تد ِّون على َّمجتهد ،وت�س�ألهم ب�أي ق�سم من �أق�سام
الكالم بد�أت الجملة؟ وما العالمة
ا ْل َو ْر َد ُة َجميلَ ٌة.
ا َّلتي لحقت بكلمة :الطالب.
ُم ْب َت َد�أٌ
خَ َب ُر ا ْل ُم ْب َت َد�أِ
 ِّتو�ضح لهم �أن الكلمة ا َّلتي بد�أنا بها
وتف�سر لهم
الجملة ت�س ّمى :المبتد�أّ ،
�أن المبتد�أ ا�سم مرفوع يقع �أول الجملة غالباً.
تحاورهم في كلمة (مجتهد) لتب ِّين لهم �أنها الجزء ا َّلذي �أكمل الجملة مع المبتد�أ وت َّمم معناها ،و�أنها�أفادتنا معنى المبتد�أ.
تب ِّين لهم �أنّ الجملة ا َّلتي تجمع المبتد�أ والخبر ت�سمى الجملة اال�سم َّية (لأنها تبد�أ با�سم).ال�س ّبورة المثال :هو مجته ٌد ،لتب ِّين َّ
للطلبة �أن المبتد�أ يكون ا�سماً ظاهراً ،و�ضميراً منف�ص ً
ال.
تد ِّون على َّال�س ّبورة مع تف�سير كل عالمة �إعراب.
تعر�ض الخال�صة على َّ●

●

كان و�أخواتها

كا َن َو�أَخَ واتُها

اال�س ِم َّي ِةُ ،ت ْبقي ا ْل ُم ْب َت َد�أَ
* كا َن َو�أَخَ واتُها �أَ ْف ٌ
عال نا ِق َ�ص ٌة َت ْدخُ ُل َعلى ا ْل ُج ْملَ ِة ْ

تد ِّون المع ِّلمة المثال :المط ُر غزي ٌر/ال�س ّبورة.
كان المط ُر غزيراً ،على َّ
َّ
الطلبة قراءة الجملتين
تك ِّلفومالحظة الفرق بينهما.
تذ ِّكرهم بالجملة اال�سم َّية و�أركانها.تب ِّين لهم �أن كان تدخل على الجملة اال�سم َّية فالت�ؤثر في المبتد�أ حيث يبقى مرفوعاً وبد ًال من
ت�سميته مبتد�أ ي�صبح ا�سمه (ا�سم كان) ،و�أنها ت�ؤثر
في الخبر في�صبح من�صوباً وي�سمى خبر كان ولي�س
خبر المبتد�أ.
 ِّتو�ضح لهم �أن لكان �أخوات يعملن نف�س عملها،
منهنَّ � :أ�صبح� ،أم�سى� ،أ�ضحى ،ظ َّل ،بات ،لي�س.
تف�سر لهم داللة كل واحدة من �أخوات كان ووجه ا�ستخدامها.
ّ -

َم ْرفو ًعا َو ُي َ�س ّمى ْا�س َمها َو َتن ُْ�ص ُب ا ْلخَ َب َر َو ُي َ�س ّمى خَ َب َرها.
* ت َُ�س ّمى �أَ ْف ً
عال نا ِق َ�ص ًة ِ ألَنَّها َت ُدلُّ َعلى ز ٍ
َمان َفق َْط� ،أَ ْي �أَنَّها ال َت ُدلُّ َعلى
َح َد ٍث َو ِمنْ ُث َّم ال ت َْحتا ُج �إِلى ِ
فاعلٍ .
* كا َن َو�أَخَ واتُها� :أَ ْ�ص َب َحَ ،و�أَ ْ�ضحىَ ،و�أَ ْم�سىَ ،و َظ َّل َوباتَ َ�أ ْف ٌ
عال نا ِق َ�ص ٌة
تُفي ُد ات َ
ٍ
�صو�ص.
ِّ�صاف ْا�س ِمها بِخَ َبرِها ِب َو ْق ٍت َمخْ
كا َن ِّ
الط ْف ُل نا ِئ ًما .تُفي ُد ات َ
ِّ�صاف ْا�س ِمها بِخَ َبرِها في ا ْلما�ضي.
�أَ ْ�ص َب َح َّ
ْ�س با ِر ًدا تُفي ُد ات َ
ال�صبا ِح.
ِّ�صاف ْا�س ِمها بِخَ َبرِها في َّ
الطق ُ
�أَ ْ�ضحى ُّ
الط ّل ُب ُم ْ�س َت ِع ّدينَ ِلل ِّر ْحلَ ِة ُتفي ُد ا ِّت َ
�صاف ْا�س ِمها ِبخَ َبرِها في ُّ
ال�ضحى.
هول َم ْعلو ًما تُفي ُد ات َ
�أَ ْم�سى ا ْل َم ْج ُ
ِّ�صاف ْا�س ِمها بِخَ َبرِها في ا ْل َم�سا ِء.
َظ َّل َّ
ْ�س حا ًّرا تُفي ُد ات َ
ِّ�صاف ْا�س ِمها بِخَ َبرِها نَها ًرا.
الطق ُ
باتَ ا ْل ُم َع ِّل ُم ِ
�ساه ًرا تُفي ُد ات َ
ِّ�صاف ْا�س ِمها بِخَ َبرِها َل ْي ًل.
َل ْي َ�س الأَ ْم ُر َ�س ْه ًل تُفي ُد َنف َْي الْحالِ .
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7

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

ت�ستثمر تذكيرهم بالجملة اال�سم َّية وكان و�أخواتها في ت�أكيد فهمهم لت�أثير كان و�أخواتها.تب ِّين لهم �أ َّن المطلوب هو خبر كان �أو خبر �إحدى �أخواتها.تحفزهم الختيار الكلمة المنا�سبة ل�سياق الجملة من الكلمات ال�سابقة على الجمل.تك ِّلفهم حل الجمل �شفو َّياً وتحاورهم فيها ،ثم حلها كتاب ّياً مع �إظهار التنوين كتاب ّياً.وتوجههم ،وتطلب منهم تف�سير داللة كل �أخت من �أخوات كان ،لتعزيز فهمهم.
تتابعهم ِّالحل-1 :بار ًدا-2 .نائ ًما-3 .القمر بد ًرا-4 .المطر�-5 .سعي ًد. -6نق ًياً -7 .ن�شيطا-8 .الطفلة.
8

�أَ ْق َر ُ�أ َو�أَ َ�ض ُع

َح ْو َل كا َن �أَ ْو �إ ِْحدى �أَ َخوا ِتهاَ ،و ُم َث َّلثاً َح ْو َل ْا�س ِمها َو ُم ْ�س َت ً
طيل َح ْو َل َخ َبرِها

ت�ستدعي خبراتهم في الجملة اال�سم َّية وت�أثير كان و�أخواتها فيها.َّ�ص قراءة مع ّبرة مبرزة الحركات على الكلمات.
تقر�أ الن ّيقر�أ َّالطلبة المميزون بعدها قراءة �صحيحة.
تلفت انتباههم �إلى مالحظة كان �أو �إحدى �أخواتها ،وتحاورهم في ت�أثيراتها.توجههم �إلى تحديد الجمل اال�سم َّية الم�سبوقة بكان �أو �إحدى �أخواتها( .و�ضع
 ِّالن�شاط محلول)
تك ِّلفهم بتنفيذ المطلوب من التَّدريب ،وتتابعهم با�ستمرار ،وتعزِّز المتم ِّيزين.�أقر�أ و�أملأ الفراغ با�سم كان المنا�سب:ت�ستثمر تذكيرهم بالجملة اال�سم َّية وكان و�أخواتها في ت�أكيد فهمهم لت�أثير كان و�أخواتها.تب ِّين لهم �أ َّن المطلوب هو ا�سم كان.تحفزهم الختيار الكلمة المنا�سبة ل�سياق الجملة من الكلمات ال�سابقة على الجمل.توجههم �إلى االلتفات �إلى �صيغ الكلمات من حيث الإفراد والتثنية والجمع ب�أنواعة.
 ِّتذ ِّكرهم بعالمات �إعراب المثنى والجمع ب�أنواعه.تك ِّلفهم حل الجمل �شفو َّياً وتحاورهم فيها ،ثم حلها كتاب ّياً.وتوجههم ،وتطلب منهم تف�سير داللة كان ،لتعزيز فهمهم.
تتابعهم ِّالحل-1 :المعلمان -2 .الممر�ضون-3 .العمال-4 .المعلمتان-5 .الممر�ضات-6 .الماء.98

9

ِا�س ِم كا َن ا ْل ُم ِ
نا�سبِ
�أَ ْق َر ُ�أ َو�أَ ْم َ أ
ل ُ ا ْلفَرا َغ ب ْ

الحل: -1كان المعلمان غائ َب ْين. -3كان العمال ماهرين. -5-كانت الممر�ضات ن�شيطات.

 -2كان الممر�ضون ن�شيطين.
 -4كانت المعلمتان غائب َت ْين.
 -6كان الماء ملو ًثا.

ل ُ ا ْلفَرا َغ بِخَ َب ِر كا َن ا ْل ُم ِ
نا�سبِ
� 10أَ ْق َر ُ�أ َو�أَ ْم َ أ
تتبع الخطوات نف�سها الواردة في التَّدريب ال�سابق ،مع مالحظة �أنّ التَّدريب يتطلب خبر كان ،لكييم ِّيزوا ت�أثير كان على الخبر.
-الحل-1 :نق ًيا -2 .م�سرورين-3 .مجتهد ْين-4 .مجتهدات-5 .مجتهدت ْين-6 .مثمرة.

� 11أُ ْعر ُِب ا ْل َك ِل ِ
مات ا ْل ُملَ َّو َن َة َكما في ا ْل ِم ِ
ثال
ال�س ّبورة وتحاورهم في �إعرابه للو�صول بهم �إلى الجملة اال�سم َّية وت�أثيرات كان
تد ِّون المثال على َّو�أخواتها فيها.
تلفت انتباههم �إلى �إعراب المثنى والجمع ب�أنواعه.تك ِّلفهم �إعراب الجمل �شفو َّياً وتف�سير عالمتي الرفع والن َّّ�صب في الجمل ،ثم كتاب ّياً.الحل: -2القم ُر :ا�سم كان مرفوع وعالمة رفعة ال�ضمة الظاهرة على �آخره. بد ًرا :خبر كان من�صوب وعالمة ن�صبه تنوين الفتح الظاهر على �آخره. -3البنتان :ا�سم كان مرفوع وعالمة رفعة الألف لأنه مثنى. �سعيدت ْين :خبر كان من�صوب وعالمة ن�صبه الياء لأنه مثنى. -4ال ُأطفال :ا�سم كان مرفوع وعالمة رفعة ال�ضمة الظاهرة على �آخره.
 م�سرورين :خبر كان من�صوب وعالمة ن�صبه الياء لأنه جمع مذكر �سالم. -5النحالتُ  :ا�سم كان مرفوع وعالمة رفعة ال�ضمة الظاهرة على �آخره.ٍ
ن�شيطات :خبر كان من�صوب وعالمة ن�صبه الك�سرة لأنه جمع م�ؤنث �سالم.
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س ّ
الثاني
َّ
الد ْر ُ
1

�أُ ِح ُّب َك يا َو َطني

�أَ ْق َر ُ أ�

تطلب المع ِّلمة �إلى ََّّ�ص،
ال�صورة المثبتة بجانب الن ّ
الطلبة ت� ُّأمل ّ
والتَّعبير عنها وت�سمية عنا�صرها.
َّ�ص قراءة
َّ�ص قراءة جهر َّية مع ِّبرة ،ث َّم تدربهم على قراءة الن ّ
تقر�أ الن ّجهر َّية �سليمة تراعي مخارج الحروف و�ضبط الكلمات.
تتابع قراءة َّالطلبة ،وتعزِّز قراءتهم ،وتق ِّومهاِّ ،
وتو�ضح لهم الأفكار
َّ�ص ،وتحاورهم فيها.
الجزئ َّية والرئي�سة الواردة في الن ّ
تناق�شهم في دور الإن�سان في المحافظة على البيئة ،والآثار ال�سلبيةللإ�ضرار بها.
1
2

مَعال ٌم �سياح َّي ٌة

مَعال ٌم َح�ضار َّي ٌة

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

تم ّهد المع ِّلمة بتذكير ََّّ�ص من �أفكار.
الطلبة بما ورد في الن ّ
الطلبة بالقراءة ،لتذكير َّ
تجزِّئ ال َّدر�س لعدد من الفقرات وتك ِّلف عدداً من َّالطلبة بمجرياته.
ال�س�ؤال وطالباً �آخر للإجابة عنه.
تك ِّلف طالباً بقراءة َُّّ�ص.
 ِّتوجه الإجابات بما يتوافق مع ما ورد في الن ّ
تطلب منهم تدوين الإجابة كتاب ّياً.تحاورهم في الإجابات بما يتوافق مع �أفكار ال َّدر�س والقيم الواردة فيه.وتوجههم وت�ص ّوب الأخطاء وتعزِّز المجيدين.
تتابعهم با�ستمرار ِّ-تك ِّلفهم قراءة �إجاباتهم ا َّلتي كتبوها ،والتحاور فيها من خالل المجموعات.
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مَعال ٌم تاريخ َّي ٌة

3

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

ت�ستخدم المع ِّلمة بطاقات الكلمات وتدربهم على قراءتها ،ثم قراءة الجمل.تب ِّين لهم العالقة بين معنى الكلمة والجملة.توزع َّال�صحيح وعر�ضه على بق ّية الزمالء.
الطلبة في مجموعات ،وت�شجعهم على الحوار واختيار الحل َّ
تك ِّلفهم ح ّل الجمل �شفو َّياً وكتاب ّياً ب�صورة فرد َّية ،وتتابعهم با�ستمرار.يقر�أ َّالطلبة الجمل بعد ح ّلها ،مع مالحظة القيم ا َّلتي تت�ض َّمنها (المحافظة على النظافة والم�ساهمة في
حماية البيئة واالعتزاز بالوطن وااللتزام بالتعليمات والقوانين).
الحل-1 :مل�صقات�-2 .أطمح-3 .ي�ضمن ..الد�ستور. -4الم�ساهمة-5 .التنمية�-6 .أعتز�..ألتزم.4

الح ُظ ا ْل َك ِ
�أُ ِ
لمات ا ْل ُملَ َّو َن َة َو�أُ َف ِّر ُق في ا ْل ُم ْعنى

ال�سابق بالتع ُّلم الالحق من خالل تذكير َّ
الطلبة بالكلمات ا َّلتي تحمل �أكثر من معنى.
تربط المع ِّلمة التع ُّلم َّتقر�أ الجمل وتلفت انتباههم �إلى الكلمات المل َّونة.تب ِّين لهم من خالل محاورتهم �أ�صل الفعل ا َّلذي ا�شتقت منه الكلمات المل َّونة. ِّتو�ضح لهم �أ َّن اختالف �شكل الكلمة و�صوتها يقت�ضي اختالف معناها.
تف�سر لهم من خالل حل المثال الأول �أ َّن �سياق الجملة ومعناها الك ّلي هو ما يح ِّدد معنى الكلمة.
 ّت�ساعدهم في التفريق في المعنى بين الجمل الثالث.وتوجههم.
تحفزهم لحل بق ّية الجمل كتاب ّياً ،وتتابعهم ِّال�س ّبورة.
تختار �أف�ضل ر�أي وتعليل وتد ِّونه على َّ -1ع ّبر :ذكر ر�أيه .ع َب َر :م�شى من جانب لآخر. -2رعى :اعتنى وكفل طفال يتيما .رعى :ح�ضر االحتفال وقدم ن�شاطا فيه .رعى الغنم :ا�صطحبه لي�أكلالع�شب.
 -3دوري :مهامي وما يجب �أن �أفعله. دوري في ركوب الحافلة :متى علي �صعود الحافلة.101
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�أُ َح ِّو ُل الأَ ْ�سما َء التّا ِل َي َة ِمنْ �صي َغ ِة ا ْل ُم َذ َّك ِر �إِلى ا ْل ُم�ؤَن َِّث َكما في ا ْل ِم ِ
ثال

تعر�ض المع ِّلمة المثال( :م�س�ؤول -م�س�ؤولة) في لوحة الجيوب وتحاور َّالطلبة فيه.
تك ِّلفهم قراءة بق ّية الأ�سماء ،وتلفت نظرهم �إلى �صوت نطق التاء المربوطة عند الوقف عليها.تب ِّين لهم �أن التاء ا َّلتي لحقت بالمذ َّكر ت�سمى تاء ال َّت�أنيث.تحفزهم على تحول الأ�سماء المذ َّكرة �إلى م�ؤنثة. ِّتو�ضح لهم �أن تاء ال َّت�أنيث المربوطة تت�صل بالأ�سماء.
الحل* :متطوع :متطوعة� .صادق� :صادقة� .أمين� :أمينة. *لذيذ :لذيذة .مدير :مديرة .جديد :جديدة .عزيز :عزيزة.�أح ّول الأفعال التالية من �صيغة المذ َّكر �إلى �صيغة الم�ؤنَّث كما في المثال:تعر�ض المع ِّلمة المثال( :جاء -جاءت) في لوحة الجيوب وتحاور َّالطلبة فيه.
تك ِّلفهم قراءة بق ّية الأفعال ،وتلفت نظرهم �إلى �صوت نطق التاء المربوطة عند الوقف عليها.تب ِّين لهم �أن التاء ا َّلتي لحقت بالأفعال ت�سمى تاء ال َّت�أنيث.تحفزهم على تحويل الأفعال من �صيغة المذ َّكر �إلى �صيغة الم�ؤنَّث. ِّتو�ضح لهم �أن تاء ال َّت�أنيث المفتوحة تت�صل بالأفعال.
الحل�* :سال� :س�ألت� .سئل� :سئلت .قر�أ :قر�أت* .فرح :فرحت .كتب :كتبت� .أخذ� :أخذت .و�صل :و�صلت.وجهت .حافظ :حافظت.
وجهّ :
*�سمع� :سمعت .فرغ :فرغتّ .
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ْتوح ٍة� ،أَ ْو بِها ٍء َم ْر َ
ل ُ ا ْلفَرا َغ بِتا ٍء َم ْر َ
�أَ ْق َر ُ�أ َو�أَ ْم َ أ
بوط ٍة
بوط ٍة�َ ،أ ْو َمف َ

َّ�ص.
ت�ساعد المع ِّلمة طلبتها في قراءة الن َّّ�ص.
تب ِّين لهم المفاهيم ا َّلتي يت�ضمنها الن ّتر�شدهم �إلى ما يتط َّلبه الفراغ في التَّدريب.تذ ِّكرهم بالتاء المربوطة والمفتوحة وبالهاء المربوطة وكيف َّية التفريق بينها.ت�ؤ ِّكد عليهم �إظهار الحركات في �أثناء القراءة( .و�ضع �صورة الن�شاط محلول)الطلبة على ملء الفراغات لإ�شراك �أكبر عدد ممكن من َّ
الطلبة بالقراءة بحيث يتناوب َّ
تك ِّلف َّالطلبة.
يملأ َّالطلبة الفراغات المطلوبة في التَّدريب ويقر�أونها.
رفعتُ وقلتُ �أنتَ بعظم ِة حما�س ًة والمثابر ِة وتق ّدم ِه حماي ِت ِه.عر ْفتُ ع ّز ِه ذ ّل ِه نخدم ُه مدر�س ِت ِه عم ِل ِه م�شفا ُه موقع ِه مكتب ِه عمل ِه. ِع�شْ تَ للح ّر ّي ِة.102

�أتذ َّكر

�أَ َت َذكَّر

المجرور بحرف الجرتعر�ض المع ِّلمة حروف الجر على لوحةالجيوب ،وتذكر َّ
الطلبة بها ،وتدعوهم
لقراءتها.

ا ْل َم ْجرو ُر ب َِح ْر ِف ا ْل َج ِّر
اال�س ُم �إِذا َو َق َع َب ْع َد َح ْر ٍف ِمنْ ُح ِ
روف ا ْل َج ِّر.
ُي َج ُّر ْ
روف ا ْل َج ِّر ِ
ُح ُ
:منْ � ،إِلىَ ،عنْ َ ،على ،في ،ا ْلباء ،ا ْلكافّ ،
اللم.
ِمنْ َع ِ
اال�س ِم:
المات َج ِّر ْ
َ .1ك ْ�س َر ٌة ِ
ظاه َر ٌة �إِذا كا َن ا ْل َم ْجرو ُر:
ْا�س ًما ُم ْف َر ًدا� ،أَ ْو َج ْم َع َتكْ�سي ٍر�َ ،أ ْو َج ْم َع ُم َ�ؤن ٍَّث �سا ِل ًما.
َ .2ك ْ�س َر ٌة ُم َق َّد َر ٌة ِلل َّت َعذُّ ِر �إِذا كا َن ا ْل َم ْجرو ُر:
ْا�س ًما َمقْ�صو ًراِ ،م ْث َل� :أَ ْث َن ْيتُ َعلى ا ْلفَتى.
 .3ا ْليا ُء �إِذا كا َن ا ْل َم ْجرو ُرُ :م َثنًّى� ،أَ ْو َج ْم َع ُم َذكَّرٍ �سا ِل ًما.

تحاورهم في حروف الجر والأ�سماءالمجرورة ِّ
وتو�ضح لهم عالمة ج ّره.
 ِّتو�ضح لهم عالمات ج ّر اال�سم �إذا كان
مفرداً �أو جمع تك�سير� ،أو جمع م�ؤنث
�سالماً (بالك�سرة) ،وعالمة جر اال�سم المق�صور (ك�سرة مقدرة لتعذر ظهور الك�سرة) ،والمثنى وجمع
المذ َّكر ال�سالم (بالياء).
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�أَ ْق َر ُ�أ َو�أُ َ�صنِّفُ الأَ ْ�سما َء ا ْل َم ْجرو َر َة التّا ِل َي َة في ا ْل َج ْد َو ِل َو ْف َق َعال َم ِة ا ْل َج ِّر

تك ِّلف المع ِّلمة قراءةوالتراكيب
الكلمات
َج ْمع
َج ْمع
ْا�سم ُم ْف َرد
بالحركات.
َتكْ�سير ُم�ؤَنَّث �سا ِلم
تطلب �إليهم تمييز حروفالحدائقِ الطالبات
للبيت
الجر في التَّدريب وذكرها.
الم�صان ِع الفرا�شات
للوطن
تحفزهم على ت�صنيفاال�سم المجرور من حيث
الإفراد والتثنية والجمع.
تك ِّلفهم تمييز عالمة جرالأ�سماء المجرورة ،وكتابتها في مكانها المنا�سب من الجدول.
توجههم لتعليل �إجاباتهم ،وتحاورهم فيها.
 َِّك ْ�س َرة ِ
ظاه َرة
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َك ْ�س َرة ُم َق َّد َرة ِلل َّت َعذُّ ر

ا ْلياء
ُم َثنّى

َج ْمع
ُم َذكَّر �سا ِلم

كالندى

ق�سمين

للم�س�ؤولين

بالغنى

الالعبتين

المواطنين

ْا�س ٌم َمقْ�صور

9

ل ُ ا ْلفَرا َغ ب َِح ْر ِف ا ْل َج ِّر ا ْل ُم ِ
نا�سبِ
�أَ ْق َر ُ�أ َو�أَ ْم َ أ

تتيح المع ِّلمة َّوتوجههم نحو النطق
للطلبة وقتاً كافياً لت� ُّأمل حروف الجر وت�ساعدهم في قراءة الجملِّ ،
ال�صحيح لها.
َّ
تب ِّين لهم العالقة بين حرف الجر و�سياق الجملة.تق�سم َّالطلبة �إلى مجموعات وتحفزهم على الحل.
ال�صحيح وعر�ضه على بق ّية الزمالء.
تهيئ لهم الوقت المنا�سب للحوار واختيار الحل َّتك ِّلفهم ح ّل بق ّية الجمل �شفو َّياً وكتاب ّياً ب�صورة فرد َّية ،وتتابعهم با�ستمرار.تقر�أ الجمل بعد ح ّلها ويقر�أ َّالطلبة بعدها ،مع مالحظة القيم ا َّلتي تت�ض َّمنها.
-الحل-1 :على-2 .عنِ -3 .لـ �-4 .إلى-5 .في -6 .بِـ َ -7 .كـ -8 .في ..من ..على.

تيب ا ْل َك ِل ِ
مات ِ ألُ َك ِّو َن ُج َم ًل
� 10أُعي ُد َت ْر َ
ته ّيئ المع ِّلمة َّالطلبة للتدريب ب�أن تطلب منهم ذكر كيف َّية المحافظة على �سالمتهم وبيئتهم.
توجه الإجابات وتعزِّزها بما ي�ساعدهم على ترتيب الجمل.
 ِّتطلب �إليهم قراءة الجملة غير مرتبة ،وتدير نقا�شاً حول معناها وتحفز َّالطلبة لترتيبها �شفو َّياً.
ت�ستقبل �إجابات َّوتوجهها نحو الإجابة المنا�سبة.
الطلبة ِّ
المخ�ص�ص ،وقراءتها ،ومالحظة الفرق بين
تطلب �إليهم تدوين كلمات التَّدريب مرتبة في المكانَّ
الحا َّلتين.
يقر�أ َّالطلبة الجمل مرتبة فردياً.
ت�ؤ ِّكد المع ِّلمة على القيم الإيجاب ّية ا َّلتي تت�ض َّمنها الجمل.الحل-1 :وجبة الفطور �ضرورية ل�صحة الفرد ،وقدرته على التركيز. -2زاد اهتمام الإن�سان بمياه ال�شرب ،وحمايتها من التلوث.-مالحظة :يمكن ا�ستثمار جمل الن�شاط في التدريب على الإمالء المنظور واالختباري.

104

الح ُظ ا ْل َك ِل ِ
� 11أُ ِ
مات ا ْل ُملَ َّو َن َةَ ،و�أَ�ضَ ُع

َح ْو َل َر ْم ِز الإ ِْعرابِ ا ْل ُم ِ
نا�سبِ

تو�ضح المع ِّلمة َّ
 ِّللطلبة �أن التَّدريب يتعلق ب�إعراب كلمات بح�سب موقعها من الجملة ،و�أنه يت�ألف من
مجموعة من الخيارات الم�ساعدة ،ومن الجمل.
تقر�أ المع ِّلمة الجملة ِّوتو�ضح للطلبة معناها ،وتلفت نظرهم للحركة ا َّلتي تنتهي بها الكلمة .
توجههم للتمييز بين المبتد�أ والفاعل في حال مجيء اال�سم مرفوعاً.
 ِّتحفزهم لمطابقة الخيارات على واقع الكلمة المل َّونة ،والمفا�ضلة بين الخيارات.ال�صحيح.
ت�ؤ ّكد عليهم لفظ خيار الإعراب عند و�ضع الدائرة على الخيار َّت�ستثمر التَّدريب لتذكيرهم بالفاعل والمفعول به واال�سم المجرور ،وعالمات �إعراب كل منها.الحل-1 :ا�سم مجرور-2 .ا�سم مجرور بالياء لأنه مثنى-3 .ا�سم مجرور -4م�ضاف �إليه.-5 -فاعل مرفوع بالألف لأنه مثنى-6 .مفعول به من�صوب بالياء لأنه جمع مذكر �سالم.
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� 12أُ ْعر ُِب ا ْل ُج َم َل التّا ِل َي َة
تحفز المع ِّلمة َّالطلبة على قراءة الجمل قراءة �صحيحة.
تحاورهم في مك ِّونات كل جملة ،وتذ ِّكرهم بالجملة الفعل َّية و�أركانها.ت�سترجع معهم عالمات رفع جمع المذ َّكر ال�سالم والمثنى ون�صب جمع الم�ؤنَّث ال�سالم.توزع َّالطلبة في مجموعات فتخ�ص�ص لكل مجموعة جملة تتيح لها وقتاً كافياً للحوار في �إعرابها.
تعر�ض المجموعات نتائج عملها ،وت�صوب المع ِّلمة حلولهم.المخ�ص�ص وقراءته.
تك ِّلفهم تدوين �إعراب الجمل في المكانَّ
الحل: -1قطفَ  :فعل ما�ض مبني على الفتح الظاهر على �آخره. الفالحون :فاعل مرفوع وعالمة رفعه الواو لأنه جمع مذكر �سالم. الثما َر :مفعول به من�صوب وعالمة ن�صبه الفتحة الظاهرة على �آخره. -2عا َد :فعل ما�ض مبني على الفتح الظاهر على �آخره. ال ُأطفال :فاعل مرفوع وعالمة رفعه ال�ضمة الظاهرة على �آخره.
 م�سرورين :مفعول به من�صوب وعالمة ن�صبه الياء لأنه جمع مذكر �سالم. �-3س�ألتُ  :فعل ما�ض مبني على ال�سكون الت�صاله بالتاء ،والتاء �ضمير مت�صل مبني في محل رفع فاعل. المعلمات :مفعول به من�صوب وعالمة ن�صبه الك�سرة لأنه جمع م�ؤنث �سالم. عن :حرف جر. الرحل ِة :ا�سم مجرور وعالمة جره الك�سرة الظاهرة على �آخره.فعل ما�ض ناق�ص. الطالبان :ا�سم كان مرفوع وعالمة رفعه الألف لأنه مثنى.غائب ْين :خبر كان من�صوب وعالمة ن�صبه الياء لأنه مثنى. -5ينهم ُر :فعل م�ضارع مرفوع وعالمة رفعه ال�ضمة الظاهرة على �آخره. المط ُر :فاعل مرفوع وعالمة رفعه ال�ضمة الظاهرة على �آخره. في :حرف جر. ِف�صل :ا�سم مجرور عالمة جره الك�سرة الظاهرة على �آخره وهو م�ضاف.
ال�شتا ِء :م�ضاف �إليه مجرور وعالمة جره الك�سرة الظاهرة على �آخره.106

ال�سلي َم ِة بِخَ ِّط ال ُّر ْق َع ِة
� 13أَ َت َد َّر ُب َعلى ا ْل ِكتا َب ِة َّ
ال�سلي َم ِة بِخَ ِّط ال ُّر ْق َع ِة
� 14أَ َت َد َّر ُب َعلى ا ْل ِكتا َب ِة َّ
تذ ِّكرهم المع ِّلمة �أن خط الرقعة هو �أحد �أنواع الخط العربي ا َّلذي يكثر تداوله وا�ستخدامه،و�أنه ُي�ستخدمفي الحياة اليومية ب�شكل كبير ،وال يحتاج �إلى الزخرفة وال الت�شكيل.
تعر�ض عليهم نماذج من خط الرقعة ،لتعزيز فهمهم لخط الرقعة.تدرب الطلبة على قراءة الجملة المكتوبة  ،وتناق�شهم في معناها.تحفز َّالطلبة لمحاكاة النموذج.

 15ماذا َي ْح ُدثُ َل ْو
تتيح المع ِّلمة َّللطلبة وقتاً كافياً لت� ُّأمل الجمل والتفكير فيها ،ثم توزعهم للعمل في مجموعات للحوار
وتبادل الآراء.
ت�س�ألهم ع ّما تتحدث عنه الجمل.ت�ؤ ِّكد القيم الإيجاب ّية ا َّلتي تر�شد �إليها دالالت الجمل.تطرح الأفكار تباعاً وتحفز َّالطلبة على تو ُّقع ما ا َّلذي يحدث.
توجه َّ
الطلبة للربط بين ال�سبب والنتيجة في �إجاباتهم.
 ِّتحفزهم نحو مزيد من التوقعات لتعزيز مهارة المحادثة.-تك ِّلفهم تدوين تو ّقعاتهم كتاب ّياً وت�شجعهم على قراءتها ،وتتابعهم با�ستمرار.

� 16أُ َف ِّك ُر
تقر�أ المع ِّلمة ال�س�ؤالين على َّالطلبة وتطلب �إليهم عدم الت�س ُّرع في الإجابة.
تتيح لهم وقتاً منا�سباً للتفكير الح ّر.من المتوقع �أن يق ّدم َّالطلبة �إجابات متعددة ،وهنا تك ِّيف المع ِّلمة الإجابات لتكون مخت�صرة وعميقة ومع ّبرة.
تترك لهم حرية الكتابة عن �أفكارهم و�آرائهم ،وتتابعهم لتوجيههم نحو التفكير ال�سليم.يقر�أ َّالطلبة الإجابات ا َّلتي دونوها ويتحاورون فيها فيما بينهم.
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السا ِ
س ُة
ا ْل َو ْح َد ُة َّ
د َ

عا َلمي ا ْلوا� ِس ُع
-الأهداف العامة:

ي�ستمع �إلى ق�صة «يم يم في مدينة الب�سكويت» ويجيب عن الأ�سئلة.يتح َّدث ويع ِّبر عن لوحات عن بائع الزهور.يتحلى بال�صبر ويح�سن العامل مع الآخرين.ن�ص التوازن العظيم ويجيب عن �أ�سئلة اال�ستيعاب.
يقر�أ ّيقر�أ ن�ص «تجربة علمية»ويجيب عن �أ�سئلة اال�ستيعاب.يقبل على البحث والتزود بالمعرفة.يحفظ ال�شعر « القمر ال�ساطع»يملأ الفراغ بالكلمة المنا�سبة معتمداً على المعنى.َّ�ص عن �أ�ضداد مفردات معينة.
يبحث في الن ّي�صل العبارات بما ينا�سبها معتمداً على المعنى.يركب جم ًال معتمداً على المعنى.
يملأ الفراغ با�سم �إ َّن المنا�سب.يملأ الفراغ بخبر �إ َّن المنا�سب.يدخل �إ َّن �أو �إحدى �أخواتها على الجملة اال�سم َّية.يبحث عن الخط�أ وي�ص ِّوبه في الجملة.يعيد ترتيب الجمل ليكون فقرة.يع ِّبر عن رحلة يقوم بها مع �أ�سرته.يتع َّرف �إ َّن و�أخواتها.يم ِّيز ا�سم �إ َّن وخبرها و�إعرابهما.يتب ِّين عالمات ن�صب ا�سم �إنَّ.يتب ِّين عالمات رفع خبر �إنَّ.يتب ِّين العددين  ،2 ،1و�أحكامهما مع المذ َّكر والم�ؤنَّث.يتب ِّين الأعداد  19 - 11و�أحكامها.يتب ِّين العقود  90 - 20و�أحكامها.108

�آلية التنفيذ

يم يم في مدينة الب�سكويت»

تهيئ المع ِّلمة َّالق�صة ا َّلتي �سي�ستمعون لها ،لحفزهم على االنتباه وتمييز
الطلبة ب�إعطائهم فكرة عامة عن َّ
الأ�صوات والألفاظ والتّراكيب.
تذ ِّكرهم ب�ضرورة االنتباه ،والتركيز على ما ي�سمعونه ،والتزام الهدوء و�آداب اال�ستماع.الق�صة ب�صوت وا�ضح وم�سموع ومع ّبر عن المعاني.
تقر�أ لهم َّال�سابقة َّ
للطلبة.
تربط �أحداث َّالق�صة بالخبرات ّ
تعقد مقارنة بين الفيل ال�صغير والطيور لإظهار �أوجه ال�شبه واالختالف.ال�س ّبورة ،وتقر�أها لهم ،لحفزهم على
تلخّ �ص لهم الأفكار الجزئ َّية وال َّرئي�س ّية في َّالق�صة وتد ِّونها على َّ
التَّفاعل مع المادة المقروءة.
الق�صة ،وتطلب
تتيح لهم وقتاً كافياً منا�سباً لطرح �أ�سئلتهم ،وا�ستف�ساراتهم عن معاني الكلمات ال�صعبة في َّمنهم توظيف بع�ض المفردات في جمل من �إن�شائهم.
الق�صة.
تتيح لهم المجال للتعبير عن ر�أيهم في َّالق�صة (م�ساعدة الآخرين ،واالبتعاد عن المخاطر).
-ت�ؤ ِّكد القيم الإيجاب ّية الواردة في َّ

« َي ْم َي ْم» في َمدي َن ِة ا ْل َب ْ�س َكويت

ِا�سم « َي ْم َي ْم» ،لأ ًّن ُه كا َن ُي ِح ُب ا ْل َب ْ�سك ِ
عي�ش ٌ
 – 1في غا َب ٍة خَ ْ�ضرا َء َجميل ٍة ،كا َن َي َُويت
فيل َ�صغي ٌر ينادي ِه �أَ ْ�ص ِد َقا�ؤُ ُه ب ِ
قولَ « :ي ْم َي ْمَ ...ك ْم �أُ ِح ُّب ا ْل َب ْ�سك ِ
ا ْل ُم َح ّلى َكثيراًَ ،و َي ُ
َويت!َ ..ي ْم َي ْم».
 َوفي �أَ َّح ِد الأَ َّيامِ ،كان « َي ْم َي ْم» َي ْج ِل ُ�س َم َع َ�صدي َق ِت ِه الزْرا َفة «زَريفة» ت َْحتَ �شَ َج َر ِتهما ا ْل ُمف ََّ�ضلَ ِةَ ،و ُي َح ِّد ُثهايوج ُد ا ْلكَثي ُر ِمنَ ا ْل َب ْ�سك ِ
ديد ل ْل َب ْ�سك ِ
َكعا َد ِت ِه َعنْ ُح ِّب ِه ال�شّ ِ
َويتَ ،و َي ُ
َويت في ا ْلغا َب ِة يا زَريفة .ماذا
قولَ :ي ْم َي ْم ،ال َ
�أَفعل ل ْأح ُ�ص َل َعلى ا ْلكَثي ِر ِمنَ ا ْل َب ْ�سك ِ
َويت؟ َي ْم َي ْم.
� – 2أَ َرا َدتْ زَريفة �أَنْ ت َُ�س ِاع َد َ�ص ِدي َق َها َك ْي َي ْح َ�ص َل َعلى ا ْل َب ْ�سك َِويت ا َّلذي ُي ِح ُّبَ ،ف�أَخْ َب َر ْت ُه �أَ َّن في ا ْل َمدي َن ِةَ ،ح ْيثُ
عي�ش الإنْ�سا ُن ،ا ْل َعدي َد ِمنْ َم�صا ِنع ا ْل َب ْ�سك ِ
َي ُ
َويتَ ،ويبيعو َن ُه في ا ْل َمتاجِ رِ ،ل ِك َنّها َح َّذ َرت ُه ِمنْ خَ َط ِر الذَّهابِ َ ،ح َتّى
ال َي ْقبِ�ضو َن َعلَ ْي ِه َو َي َ�ضعو َن ُه في َقف ٍ
َ�ص.
� – 3شَ َع َر « َي ْم َي ْم» ب َِ�سعا َد ٍة َكبي َر ٍةَ ،وقا َلَ :ي ْم َي ْمَ ..ب ْ�سكَويت ،ا ْلكَثي ُر ِمنَ ا ْل َب ْ�سكَويتَ ،ب ْ�سكَويت في ُك ِّل َم ٍكانَ ،ي ْم
َي ْم.
�أَخَ َذ « َي ْم َي ْم» َيتَخَ َّي ُل َنف َْ�س ُه ُمحاطاً بِا ْلكَثي ِر ِمنَ ا ْل َب ْ�سك َِويت ،دو َن َ�أنْ َي ْه َت َّم ِلت َْحذي ِر َ�صدي َق ِت ِه زَري َف َة َح ْو َل خَ َط ِر
الذَّهابِ �إلى ا ْل َمدي َن ِة ،لأَ َّن ُه ُي ِح ُّب ا ْل َب ْ�سك ِ
َويت.
َ – 4ل ْم َي ْ�ست َِط ْع « َي ْم َي ْم» ا ْن ِتظا َر َ�صبا َح ا ْل َي ْو ِم ال َتّاليَ ،ف َق ْد كا َن ُم َتلَ ِّهفًا ِللذَّهابِ �إِلى ا ْل َمدي َن ِة َك ْي َي�أْ ُك َل ما �شا َءال َجمي َع ا ْل َم ِ
ال ُم َتّجِ ًها �إِلى ا ْل َمدي َن ِةُ ،مت ِ
ِمنَ ا ْل َب ْ�سك ِ
َجاه ً
َويتَ ،فما كا َن ِم ْن ُه �إ ِّل �أَنْ َح َمل �أَ ْم ِت َع َت ُه َوخَ َر َج َل ْي ً
خاطرِ.
َو َي�شْ ُع ُر بِا ْل َف َر ِح لأ َّن ُه َ�س َي ْح ُ�ص ُل َعلى ا ْلكَثي ِر ِمنْ ا ْل َب ْ�سك ِ
َويت.
ْ�سانَ ،ح ْيثُ ا ْلكَثي ُر ِمنَ ا ْل َب ْ�سك ِ
ِ – 5ع ْن َد ا ْلف َْجرَِ ،ق َط َع « َي ْم َي ْم» �أَ ْك َث َر ِمنْ ِن ْ�ص ِف ا ْل َّطريقِ إِ�لى َمدي َن ِة الإِن َِويتَ .و َب ْع َد
�ساع ْدني �أ ْرجوكِ ،
ليل َ�س ِم َع َ�ص ْوتًا خَ فيفًا ُينادي ِهِ :
َق ٍ
�ساع ْدني! ...
ن ََظ َر « َي ْم َي ْم» �إلى جا ِنبِ َّالطريقِ َ ،ف َر َ�أى َحما َم ًة َب ْي�ضا َء َو َق َع ْت في َم ْ�ص َي َد ٍة ِل َ�ص ْي ِد ُّ
الطيورِ.
َ – 6ك َ�س َر « َي ْم َي ْم» ا ْل ِم ْ�ص َي َد َة بخُ ْر ِطوم ِه ا ْل َقو ِِّي ِبك ُِّل ُ�سهو َل ٍةَ ،و َح َّر َر ا ْل َحما َم َة ا ْل َب ْي�ضا َء التّي �شَ َك َر ْت ُه لإِنْقا ِذها،
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َو ِعنْدما َر�أَتْ َح ْج َم َ�صدي ِقها ا ْل َج ِ
بت ِم ْن ُه ُم َ�سا َع َدتَها ِلت َْحري ِر َ�أ ْ�ص ِدقا ِئها ا ْل ُطيو ُرَ ،لأ َّن ا ْل َعدي َد
ديد ا ْل ِع ْمالقِ َ ،طلَ ْ
ْ�سانَ ،فلَ ْم َيتَوا َن « َي ْم َي ْم» َعنْ ُم�سا َع َد ِتها َو َح َّر َر َجمي َع ُّ
الن ِ
الطيورِ.
ِمنْها َو َق َع في َم�صا ِئ ِد ِ إ
�َ – 7س َ�أ َل « َي ْم َي ْم» ُّالطيو َر� :أَ ُّيها الأَ ْ�ص ِدقا ُءَ ،هل َت ْعرِفو َن َّ
الطري َق �إِلى َمدي َن ِة الإِن ِ
ْ�سان ،ا ْل َمدي َن ُة ا ْلكَبي َر ُة َح ْيثُ
يوج ُد ا ْلكَثي ُر ِمنَ ا ْل َب ْ�سك ِ
َويتَ ...ي ْم َي ْم؟
َ
الطيو ُر َ�صديقَها ا ْل َجدي َد َ�أ َّن ا ْل َمدين َة َت َق ُع في �آَ ِخ ِر َّ
�أَخْ َب َر ِت ُّالطريقِ ا ّلذي َي ُم ُّر ِمنْ َو َ�س ِط ا ْلغا َب ِةَ ،ول ِك َنّها َح ّذ َر ْت ُه
واناتَ ،وذ ِل َك لأَ َّن الإِنْ�سا َن َي ْ�صطا ُد ا ْل َح َي ِ
هذ ِه ا ْل َمدي َن َة خَ طي َر ٌة جِ ًّدا َعلى ا ْل َح َي ِ
ِمنْ �أَ َّن ِ
وانات َو َي َ�ض ُعها في �أَ ْق ٍ
فا�ص.
 َل ْم ُي ْ�ص ِغ « َي ْم َي ْم» �إلى ت َْحذي ِر ُّالطيو ِر َل ُه ِمنْ خُ طو َر ِة الذَّهابِ �إلى ا ْل َمدي َن ِةَ ،و َم�شىَ ،و ُه َو َي ُ
قولَ :ي ْم َي ْم� ..أنا
َ
َويتَ ...ي ْم َي ْم� ..أنا قا ِد ٌم لآ ُك َل ا ْل َب ْ�سك ِ
قا ِد ٌم يا َمدين ُة ا ْل َب ْ�سك ِ
َويتَ ...ي ْم َي ْم.
ِ –8ع ْن َدما َو َ�ص َل « َي ْم َي ْم» �إلى ا ْل َمدي َن ِة �أخي ًراُ ،د ِه َ�ش َو ُه َو َين ُْظ ُر إِ�لى ا ْلب ِِنايات ا ْلكَبي َر ِةَ ،وال�شّ وا ِر ِع ا ْل ُم َع َّب َد ِة،
�صول َعلى ا ْل َب ْ�سك ِ
َوالأ ْل ِ
وان ا ْل َب َّرا َق ِةُ ،ث َّم َق َط َع ا ْل َّ�شا ِر َع ُم َتلَ ِّهفًا ل ْل ُو�صول ِ �إلى ا ْل َمت َْج ِر ِمنْ َ�أ ْج ِل ا ْل ُح ِ
َويتَ ،ول ِكنْ ،
ال�صغي ُر! ...
َح َدثَ ما َل ْم َي ُكنْ َي َت َو َّق ُع ُه هذاَ ا ْلفي ُل ّ
ّا�س في ً
ال في
َ –9ل ْم َي ْت َن ِب ْه « َي ْم َي ْم» �إِلى �أَ َّن ُوجو َد ُه في َو َ�س ِط ا ْل َمدي َن ِة َل ْم َي ُكنْ �شَ يئًا َطبيع ًّياَ ،ف ِع ْن َدما َر�أى ال َن ُال�شّ ا ِر ِع �شَ َعروا با ْلخَ ْو ِف َو َعال ُ�صراخُ ُه ْمَ ،و َت َع َّطلَ ْت َح َر ُك ُة ا ْل ُمرورَِ .و َ�س ْرعا َن ما َو َ�صلَ ْت َ�س َّيا َر ُة ُع َم ِال َحدي َق ِة
ا ْل َح َي ِ
واناتَ ،ح ْيثُ َق ّيدوا « َي ْم َي ْم» َو�أَخَ ذوه �إِ َل ْيها.
َ�ص َكبيرٍَ ،و َرمى ا ْل ُم َد ِّر ُب َل ُه ا ْلكَثي َر ِمنَ ا ْل َب ْ�سك ِ
َويتَ ،كما َرمى الأَ ْط ُ
ال�صغي َر في َقف ٍ
فال
َ – 10و�ضَ َع ا ْل ُع ّم ُال ا ْلفي َل َّ�ض ا ْل َب ْ�سك ِ
خا�ص ا ّلذين كانوا َيزورون َحديق َة ا ْل َح َي ِ
َويت ل ْل ِ
وانات َب ْع َ
فيل « َي ْم َي ْم» ،الأَ ْم َر ا ّلذي َ�أ ْب َه َج ُه،
َوالأَ�شْ ُ
َف�أَخَ َذ َي ْ�أ ُك ُل ب َِ�شرا َه ٍة َو ُ
يقولَ :ي ْم َي ْمَ ..ب ْ�سكَويتَ ..ي ْم َي ْم ..ا ْلكَثي ُر ِمنَ ا ْل َب ْ�سكَويتَ ..ي ْم َي ْمَ ،و َظ َّل َي ْ�أ ُك ُل ا ْل َب ْ�س َكويتَ
ِال�سعا َد ِة.
َو ُه َو َي�شْ ُع ُر ب َّ
َ –11م َع ُمرو ِر ا ْل َو ْق ِت� ،شَ َع َر « َي ْم َي ْم» با ْل َملَ ِل ِمنْ �أَ ْك ِل ا ْل َب ْ�سك َِويت َي ْو ِم ًّياَ ،كما �شَ َع َر بِال َّرغْ َب ِة في ا ْلخُ رو ِج ِمنْ هذا
ا ْل َقف ِ
َ�ص ا ْلكَبيرَِ ،والذَّهابِ ِل ُر�ؤْ َي ِة �أَ ْ�ص ِدقا ِئ ِه في ا ْلغا َب ِة.
َ�ص ِمنْ ِ
دون َج ْدوىَ ،ف َق ْد كا َن ُم ْح َك َم الإغْ القِ َو ِمنَ ا ْل ُم ْ�ست ِ
باب ا ْل َقف ِ
َحيل َك ْ�سر ِه.
حا َو َل « َي ْم َي ْم» َك ْ�س َر ََ –12جلَ َ�س « َي ْم َي ْم» َحزينًاَ ،و َ�أخَ َذ َي ْبكي َو َي ْ�ص ُرخُ ،كان َْت ُّال�سماء،
الطيو ُر التّي َ�أ ْن َقذَها ِمنَ ا ْل َم ْ�ص َي َد ِة ت َُح ِّلقُ في َّ
َ�س ِم َع ْت َ�ص ْوتَ ُبكا ِئ ِهَ ،و َذ َه َب ْت ُم ْ�س ِر َع ًة ن َْح َو ُه ِل ُر ْ�ؤ َي ِة ما �أَ�صا َب ُهَ ،و ُمحا َو َل ِة َر ّد ا ْل َج ِ
ميل َل ُه.
َ –13و َ�صلَ ِت َُّ�صَ ،ر�أَتْ « َي ْم َي ْم» َي ْبكي َحزينًا لأَ َّن ُه َو َق َع في �أَ ْ�س ِر الإن ِ
الطيو ُر �إِلى ا ْل َقف ِ
ْ�سانَ ،فقا َل ْت َل ُه :ال َت ْب ِك �أَ ُّيها
َ
ال�صغي ُر� ،إِ َّن َجمي َع ُّ
الطيو ِر ُهنا َقد �أت َْت ِل ُم�سا َعد ِت َكَ ،و َ�سن ْف َع ُل ا ْل ُم ْ�ستَحي َل ِلإخْ راجِ َك ِمنْ هذا ا ْل َقف ِ
َ�ص.
ا ْلفي ُل ّ
 َذ َه َب ِت ُّالطيو ُر �إِلى ُغ ْر َف ِة ا ْل ُم َد ِّربِ َو َ�أخَ ذ َِت ا ْل َمفا ِتي َحُ ،ث َّم َذ َه َب ْت ُم ْ�سرِع ًة �إِلى َقف ِ
َ�ص « َي ْم َي ْم» َ ،ف َفت ََح ْت ُه َو�أَخْ َر َج ْت ُه
رب ا ْل َجميع ُب ُِ�س ْر َع ٍة ِمنْ َحدي َق ِة ا ْل َح َي ِ
وانات.
ِم ْن ُهَ ،و َه َ

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

�أَ ْق َر ُ�أ ُ َو�أَ�ضَ ُع

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

الق�صة من �أفكار و�شخ�صيات و�أحداث وت�ستثمرها في ح ّل جمل التَّدريب.
تذ ِّكرهم المع ِّلمة بما ورد في َّتقر�أ الجملة الأولى من ال�س�ؤال وت�ساعد َّال�صحيحة.
الطلبة في اختيار الإجابة َّ
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تك ِّلف َّال�صحيحة.
الطلبة ح ّل بق ّية الجمل ،بحيث يقر�أ طالب ال�س�ؤال،
وطالب �آخر يختار الإجابة َّ
ٌ
ال�صحيحة وتطلب تف�سيراً منهم الختيارها.
تناق�شهم في الإجابة َّال�صحيحة ،وتُ�شرك �أكبر عدد ممكن من َّ
الطلبة.
تك ِّلفهم بالح ِّل الكتابي ،وقراءة الإجابة َّتتيح َّللطلبة في الحوار حول الإجابات من خالل العمل في مجموعات.
الحل-1 :جميع ما ذكر-2 .الغابة-3 .يحب الب�سكويت-4 .داخل م�صيدة. -5حديقة الحيوانات-6 .جميع ما ذكر.2

جيب ِب َن َع ٍم أ�َ ْو ال
�أَ ْق َر ُ�أ َو�أُ ُ

تمنح المع ِّلمة َّالطلبة وقتاً كافياً لت� ُّأمل الجمل وقراءتها قراءة �صامتة.
تقر�أ المع ِّلمة الجمل ويقر�أ َّالطلبة بعدها فرد ّياً.
الق�صة.
تحفزهم ال�سترجاع بع�ض �أحداث َّتك ِّلف طالباً بقراءة الجملة ومن طالب �آخر اختيار الإجابة المنا�سبة.ال�صحيحة ،وتطلب منهم تف�سير
ت�صحح الإجابات
وتوجهها وتحاورهم فيها وتع ّلق على االختيارات َّ
ِّ
 ّ�إجاباتهم.
المخ�ص�ص.
تتيح لهم ح ّل التَّدريب كتاب ّياً في المكانَّ
تتابعهم با�ستمرار وتعزِّز المجيدين وت�ص ّوب الأخطاء.-الحل-1 :نعم-2 .ال-3 .نعم-4 .نعم-5 .نعم-6 .نعم.

جيب َعنِ الأَ ْ�س ِئلَ ِة
� 3أَ ْق َر ُ�أ َو�أُ ُ
تو�ضح المع ِّلمة َّ
 ِّللطلبة المطلوب من التَّدريب.
الق�صة على َّ
الطلبة وتطلب �إليهم االنتباه للإجابة من خالل القراءة.
تعيد المع ِّلمة �سرد َّتعيد طرح الأ�سئلة تباعاً.تترك لهم حرية التَّعبير عن �أفكارهم وم�شاعرهم في الإجابة عن ال�س�ؤال ال�ساد�س.تتلقى �إجابات َّال�صحيحة.
وتوجهها نحو الإجابة َّ
الطلبة ِّ
المخ�ص�ص للكتابة ،ثم قراءة ما كتبوه مرات متع ِّددة ،مع �إ�شراك
تطلب �إليهم تدوين الإجابات في المكانَّ
�أكبر عدد ممكن من َّ
الطلبة.
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4

�أُ ِ
الح ُظ َو�أَ َت َح َّدثُ

با ِئ ُع الزُّهو ِر
َز ْي ٌد ِطف ٌْل في ا ْلحا ِد َية َع َ�شر ِمنْ ُع ُم ِر ِهَ ،يبي ُع
�أَ ْطوا َق الزُّهو ِر ا ْل َجميلَ ِة ِل ْل ُم َت َنزِّهينَ في
الح َظ �أَ َح ُد ا ْل ُم ْح ِ�سنينَ
ا ْل َحدي َق ِة ا ْلعا َّم ِةَ .
ن َ
َ�شاط َز ْي ٍدَ ،و َتحا َو َر َم َع ُهَ ،و ُ�أ ْعجِ َب ِبذَكا ِئ ِه،
َفا�شْ تَرى ما َم َع ُهَ ،و َق َّر َر �أَنْ َي ْت َب َع ُهَ ،و َي َت َع َّر َف
�إِلى ُظرو ِف ِه ا ْل َحيا ِت َّي ِة.
َت ِب َع ا ْل ُم ْح ِ�سنُ َز ْي ًداَ ،و َر�آ ُه َي ْدخُ ُل َمت َْج ًرا
الطبي ِع َّي ِةُ ،ث َّم َح َّيا ِ
ِل َب ْي ِع الزُّهو ِر َّ
�صاح َب َة
ا ْل َمت َْجرَِ ،و�أَخَ َذ ِمنْها َم ْجمو َع ًة ِمنَ الأَزْها ِر
ا ْل ُمتَ�سا ِق َط ِة َب ْع َد ال َّت ْن�سيقِ َ ،وعا َد �إِلى َب ْي ِت ِه.
كان َْت �أُ ُّم ُه في ا ْن ِتظا ِر ِه في �شُ ْر َف ِة ا ْل َب ْي ِت،
َو َت ْج ِل ُ�س َعلى ُك ْر ِ�س ٍّي ُمت ََح ِّر ٍك� .أَ ْ�س َر َع ِ�إ َل ْيها
ُي َق ِّبلَهاَ ،و ُي َق ِّد ُم َلها �شَ طي َرة �أَ ْح َ�ض َرها َم َع ُه.
تتيح المع ِّلمة وقتاً كافياً َّللطلبة لت� ُّأمل اللوحات الأربع.
تعر�ض اللوحات واحدة بعد �أخرى على َّالطلبة وت�س�ألهم ع ّما ي�شاهدونه في كل لوحة ،وتناق�شهم فيها.
وتوجه �أ�سئلة عليها ،ويجيب َّ
الطلبة.
تذ ِّكرهم بعنا�صر كل لوحة ِّتوزع َّالطلبة �إلى مجموعات ،لتتح َّدث ُّ
كل مجموعة عن لوحة من اللوحات الأربع با�ستخدام مفردات عنا�صر
اللوحة.
تطلب من ََّّ�ص.
الطلبة ا�ستنتاج الفكرة العا َّمة من الن ّ
تتيح لهم فر�صة التَّعبير ع ّما �أعجبهم في الحكاية.تحر�ص على ت�شجيع َّالطلبة على النقد و�إبداء الر�أي من خالل الإدالء بملحوظاتهم.
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�شَ َع َر ا ْل ُم ْح ِ�سنُ بِالأَ�سى َوا ْل َع ْط ِف ال�شَّ ِ
ديد
هذ ِه الأُ ْ�س َر ِةَ ،وبِالإ ِْعجابِ ِبن ِ
َعلى ِ
َ�شاط َز ْي ٍد
راح ِة وا ِل َد ِت ِهَ .و َق َّر َر
َو ِح ْر ِ�ص ِه َعلى ِ�ص َّح ِة َو َ
�أَنْ ُي َق ِّد َم ا ْل ُم�سا َع َد َةَ ،و ُي ْل ِح َق الأُ َّم ِب َم ْر َك ٍز
ِ�ص ِّح ٍّي تُ�شْ ر ُِف َعلَ ْي ِه �إ ِْحدى ا ْل َج ْم ِع َّي ِا ِت
ا ْلخَ ْي ِر َّي ِةَ ،و ُي ْل ِح َق َز ْي ًدا بِا ْل َم ْد َر َ�س ِة َو ُي�شْ ر َِف
َعلى َت ْع ِ
ليم ِه.
ال�سنينَ ،و َت َف َّو َق َز ْي ٌدَ ،و�أَ ْ�ص َب َح َطبي ًبا
َ َم ِ�ض ِت ِّ
َي ْم ِل ُك ِعيا َد ًة ِط ِّب َّي ًة في َم ِ
كان َ�س َك ِن ِه ا ْلقَديم.
َي ْعتَني ِب�أُ ِّم ِهَ ،و ُيعا ِل ُج ا ْل َم ْر�ضىَ .و َل ْم َين َْ�س
ِ
�صاح َب َة َمت َْج ِر الزُّهو ِر ا َّلتي �سا َع َد ْت ُه في
ُطفو َل ِت ِهَ ،و َظ َّل ُم ْم َتنًّا ِل ْل ُم ْح ِ�سنِ َو ْاع َت َب َر ُه
َكوا ِل ِد ِه َي ِب ُّر ُه دا ِئ ًما.
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س َْ
األ َّو ُل
َّ
الد ْر ُ
1

التَّوازُنُ ا ْل َعظي ُم

�أَ ْق َر ُ أ�

تطلب المع ِّلمة �إلى ََّّ�ص،
ال�صورة المثبتة بجانب الن ّ
الطلبة ت� ُّأمل ّ
والتَّعبير ع ّما توحي لهم دون الدخول في التّفا�صيل.
تحفز َّالطلبة على ا�ستنتاج مو�ضوع ال َّدر�س من ال�صورة ،وتربط ذلك
بمو�ضوع ال َّدر�س.
َّ�ص قراءة جهر َّية مع ِّبرة ،ث َّم تدرب الطلبة على قراءة �أجزاء من
تقر�أ الن َّّ�ص قراءة جهر َّية �سليمة تراعي مخارج الحروف و�ضبط الكلمات.
الن ّ
 َِّّ�ص  ،وتحاورهم
تو�ضح لهم الأفكار الجزئ َّية والرئي�سة الواردة في الن ّ
فيها.
2

جيب َعنِ الأَ ْ�س ِئلَة
�أَ ْق َر ُ�أ َو�أُ ُ

تم ّهد المع ِّلمة بتذكير ََّّ�ص من �أفكار تتعلق بالتوازن الدقيق.
الطلبة بما ورد في الن ّ
الطلبة بالقراءة ،لتذكير َّ
تجزِّئ ال َّدر�س لعدد من الفقرات وتك ِّلف عدداً من َّالطلبة بمجرياته.
ال�س�ؤال وطالباً �آخر للإجابة عنه.
تك ِّلف طالباً بقراءة َُّّ�ص.
 ِّتوجه الإجابات بما يتوافق مع ما ورد في الن ّ
تطلب منهم تدوين الإجابة كتاب ّياً.تحاورهم في الإجابات بما يتوافق مع �أفكار ال َّدر�س والقيم الواردة فيه.وتوجههم وت�ص ّوب الأخطاء وتعزِّز المجيدين.
تتابعهم با�ستمرار ِّ-تك ِّلفهم قراءة �إجاباتهم ا َّلتي كتبوها ،والتحاور فيها من خالل المجموعات.
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3

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

الطلبة بكلمات �سبق لهم تع ّلمها وتك ِّلف َّ
تذ ِّكر المع ِّلمة َّالطلبة بقراءتها.
ال�صحيح لها.
وتوجههم نحو النطق َّ
ت�ساعدهم في قراءة الجمل قراءة �صحيحةِّ ،تح ّل الجملة الأولى( :اقترح �أبي تبادل الآراء حول فوائد الماء).تف�سر لهم عالقة كلمتي (اقترح) بمعنى الجملة.
 ّتك ِّلفهم ح ّل بق ّية الجمل �شفو َّياً وكتاب ّياً ،وتتابعهم با�ستمرار.تقر�أ الجمل بعد ح ّلها ويقر�أ َّالطلبة بعدها.
ت�ؤ ّكد القيم الإيجاب ّية ا َّلتي تت�ض َّمنها الجمل.الحل-2 :منا�سب-3 .ا�ستمتعنا-4 .جرداء-5 .ابتعدنا�..ضعفت-6 .اقتربت ..تهلك.4

ظيم َعنْ َ�أ ْ�ضدا ِد ا ْل َك ِل ِ
مات التّا ِل َي ِة
َ�ص التَّواز ُِن ا ْل َع ِ
�أَ ْق َر ُ�أ َو�أَ ْب َحثُ في ن ِّ

تعر�ض المع ِّلمة كلمات التَّدريب على بطاقات ،وتوزّعها على َّالطلبة.
 ِّتو�ضح لهم �أن كل كلمة من الكلمات ا َّلتي معهم لها كلمة م�ضادة لها في المعنى موجودة في ن�ص التوازن
العظيم.
تذ ِّكرهم بمفهوم الأ�ضداد و�أنه لفظ مختلف ي�أتي للتعبير عن عك�س معنى الكلمة ا َّلتي في حوزتهم.َّ�ص.
تطلب من كل طالب قراءة الكلمة ا َّلتي يحملها والبحث عن الكلمة الم�ضادة لها في المعنى في الن ّال�صحيح.
تك ِّلفهم قراءة الكلمتين قراءة مع ّبرة مع النطق َّتحفز عدداً من َّالطلبة لقراءة جميع الكلمات ب�صورتيها.
الحل�* :سهلة :م�ستحيلة *نق�صت :زادت *تجمع :تبعثر *الن�شاط :الك�سل *يبد�أ :ينتهي*-المفيدة :ال�ضارة *قويت� :ضعفت *تكاثف :تبخر *بعيدة :قريبة *باردة :حارة
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� 5أَ ْق َر ُ�أ َو�أَ ِ�ص ُل ا ْل ِعبا َر َة بِما ُي ِ
نا�س ُبها
● ا ْلبي َئ ُة ا ْل َح َّي ُة َعلى الأَ ْر ِ�ض

ِ
عاعات
ت َْحميها ِمنْ �إِ�شْ
ال�ضا َّر ِة.
ا ْلفَ�ضا ِء ّ

تقر�أ المع ِّلمة العبارات الموجودة فيكال العمودين ،وتدرب َّ
الطلبة على
ا ْلبي َئ ُة َغ ْي ُر ا ْل َح َّي ِة َعلى الأَ ْر ِ�ض
قراءتها.
ِه َي الإِنْ�سانُ َوا ْل َح َيوانُ َوالنَّباتُ .
ت َْحتا ُج ا ْلكا ِئناتُ ا ْل َح َّي ُة �إِلى
تذ ِّكرهم بمفردات �سبق لهم تع ُّلمها.ا ْل َهوا ِء ال َّن ِق ِّي
ِه َي ا ْلما ُء َوال ُّت ْر َب ُة َوا ْل َهوا ُء.
توزع َّالطلبة في مجموعتين؛ مجموعة
َ
َ
ِ
َ
ُ
َ
ِ
لِ
ِ
َ
اال�س ِت ْمرا ِر في َحيا ِتها.
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تقر�أ العمود الأيمن ،و�أخرى تقر�أ
العمود الأي�سر.
تقر�أ الجملة الأولى وتب ِّين لهم المعنى المنا�سب لها وت�صله به ،وتقر�أهما مو�صولتين ،ويكرر َّالطلبة
القراءة.
تب ِّين لهم العالقة بين الجملة الموجودة في العمود الأيمن بالموجودة في العمود الأي�سر.تطلب من كل طالب في المجموعة الأولى قراءة جملة ،ليكمل طالب �آخر الجملة المت ِّممة للمعنى،وتك ِّلفهما معاً �إعادة القراءة.
ي�صل َّالطلبة بين جمل العمودين ،ويقر�أونها بعد و�صلها.
ت�ؤ ِّكد القيم العلمية ا َّلتي تت�ض َّمنها الجمل.●

●

●

� 6أُ َر ِّك ُب ُج َم ًل َو�أَ ْق َر�أُ
توجه المع ِّلمة َّ
الطلبة لقراءة كلمات وجمل
 ِّتع ّلموها �سابقاً.
تلفت انتباههم لتت ّبع ال�سهم عند ال�شروع فيتركيب الجملة.
 ِّتو�ضح لهم المفاهيم ا َّلتي تت�ض َّمنها جمل
التَّدريب الناتجة عن دورة الأر�ض ودورة
القمر.
تذ ِّكرهم بوجود فعل وفاعل في الجملة ا َّلتي�سير ّكبونها.
تك ِّلف َّالطلبة بتنفيذ التركيب الأول مع
مراعاة الحركات.
ير ِّكب َّالطلبة الجمل ويقر�أونها فرد ّياً.
-يكتبون الجمل بعد تركيبها �شفو َّياً.

تَدو ُر الأَ ْر ُ
�ض
َيدو ُر ا ْل َق َم ُر

َح ْو َل الأَ ْر ِ�ض
َح ْو َل ال�شَّ ْم ِ�س
َح ْو َل ِم ْح َورِها

َم َّر ًة ُك َّل عا ٍم َوت ُْح ِدثُ ال�شُّ هو َر ا ْل َق َم ِر َّي َة.
َم َّر ًة ُك َّل عا ٍم َوت ُْح ِدثُ ا ْلفُ�صو َل الأَ ْر َب َع َة.
َم َّر ًة ُك َّل يو ٍم َوت ُْح ِدثُ ال َّل ْي َل َوالنَّها َر.
َم َّر ًة ُك َّل �شَ ْه ٍر َوت ُْح ِدثُ �أَ ْو ُج َه ا ْل َق َمرِ.

1

تدور الأر�ض حول ال�شم�س مرة كل عام وتحدث الف�صول الأربعة.

2

تدور الأر�ض حول محورها مرة كل يوم وتُحدث الليل والنهار.

3

يدور القمر حول الأر�ض مرة كل �شهر و ُيحدث �أوجه القمر.

4

يدور القمر حول ال�شم�س مرة كل عام و ُيحدث ال�شهور القمرية.
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�إ َّن و�أخواتها

�إِ َّن َو�أَخَ واتُها
روف ِ
�إِ َّن َو�أَخَ واتُها ُح ٌ
اال�س ِم َّي ِة َتن ُْ�ص ُب
نا�سخَ ٌة َت ْدخُ ُل َعلى ا ْل ُج ْملَ ِة ْ
ا ْل ُم ْب َت َد�أَ َو ُي َ�س ّمى ْا�س َمها َو ُت ْبقي ا ْلخَ َب َر َم ْرفو ًعا َو ُي َ�س ّمى خَ َب َرها.
�إِ َّن َو�أَخَ واتُها ِ�س َّت ُة ُح ٍ
روف ِه َي:

الطالب مجته ٌد� /إ َّن
تد ِّون المع ِّلمة المثال:ُ
ال�س ّبورة.
َ
الطالب مجته ٌد ،على َّ
�إِ َّن �أَ َّن َك�أَ َّن ل ِكنَّ َل ْيتَ َل َع َّل
تك ِّلف َّالطلبة قراءة الجملتين ومالحظة
َمعاني ُح ِ
الفرق بينهما.
روف �إِ َّن َو�أَخَ واتُها.
َ
�إِ َّن َو�أ َّن ت ِ
ُفيدان ال َّت ْوكي َد.
تذ ِّكرهم بالجملة اال�سم َّية و�أركانها.َ
َ
ْ
ِ
َ
حيح�َ - .س َّرني �أنَّك ُم ْجته ٌد.
ِم ْث َل� - :إِ َّن الخَ َب َر َ�ص ٌ
 ِّتو�ضح لهم عالمة �إعراب المبتد�أ والخبر
َك�أَ َّن تُفي ُد التَّ�شْ بي َه ِم ْث َلَ :ك�أَ َّن ا ْلما َء ِم ْر�آةٌ.
َل ْيتَ تُفي ُد ال َّت َمنّي ِم ْث َلَ :ل ْيتَ ا ْل َق َم ُر َب ْد ًرا.
في الجملة الأ َّولى.
را�س ِ
اال�س ِت ْد َ
حا�ض ٌر ل ِكنَّ ا ْب َن ُه غا ِئ ٌب.
راك ِم ْث َلِ :ف ٌ
ل ِكنَّ تُفي ُد ْ
تلفت انتباههم �إلى دخول �إ َّن على الجملةَل َع َّل :تُفي ُد ال َّرجا َء ِم ْث َلَ :ل َع َّل ا ْل َم َط َر غَزي ٌر.
اال�سم َّية وت�أثيراتها في عالمة �إعراب
المبتد�أ.
تب ِّين لهم �أ َّن �إ َّن تدخل على الجملة اال�سم َّية فت�ؤثر في المبتد�أ فتن�صبه وبد ًال من ت�سميته مبتد�أ ي�صبحا�سمه (ا�سم �إنَّ) ،و�أنها ال ت�ؤثر في الخبر ويبقى مرفوعاً وي�سمى خبر �إ َّن ولي�س خبر المبتد�أ.
 ِّتو�ضح لهم �إعراب �إنَّ :حرف توكيد ون�صب.
 ِّتو�ضح لهم من خالل الأمثلة �أن ا�سم �إ َّن يكوِن من�صوباً بالفتحة او تنوين الفتح �إذا كان مفرداً� ،أو جمع
مثنى� ،أو جمع مذكر �سالماً .وين�صب بالك�سرة �أو تنوين الك�سر �إذا كان
تك�سير ،و�أنه ين�صب بالياء �إذا كان ً
جمع م�ؤنث �سالماً.
تب ِّين لهم من خالل الأمثلة �أ َّن خبر �أنّ يك ِّون مرفوعاً بال�ضمة �أو تنوين ال�ضم �إذا كان مفرداً �أو جمع تك�سيرمثنى ،وبالواو �إذا كان جمع مذكر �سالماً.
�أو جمع م�ؤنث �سالماً .و�أنه يك ِّون مرفوعاً بالألف �إذا كان ً
تحر�ص المع ِّلمة على ا�ستخدام الألوان في الأمثلة. ِّتو�ضح لهم �أ َّن لإ َّن �أخوات يعملن نف�س عملها.
ت�س ّمي لهم �أخوات �إنَّ� :أنَّ ،ك�أنَّ ،لكنَّ  ،ليت ،لع َّل ،وتذكر لهم ما تفيده من ٍمعان.
●

●
●
●
●
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7

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

ت�ستثمر المع ِّلمة ما �سبق تو�ضيحه في بند �إ َّن و�أخواتها في حفز َّالطلبة لملء الفراغات.
تك ِّلف َّالطلبة ت� ُّأمل الكلمات وقراءتها مع الجمل الناق�صة.
تلفت انتباههم لمالحظة العالقة بين الكلمات والجمل.تحاورهم في عمل �إ َّن و�أخواتها في الجملة اال�سم َّية. ِّتو�ضح لهم �أ َّن الكلمات ا َّلتي �سيملأون بها الفراغ �سيكون موقعها الإعرابي هو خبر �إ َّن �أو �إحدى �أخواتها.
تك ِّلف َّالطلبة بالحل ال�شفوي ثم بالحل الكتابي وتتابعهم با�ستمرار.
الحل-1 :بد ٌر-2 .الحديق َة-3 .نو ٌر-4 .الغيو َمٌ -5 .عليل-6 .الثما َر.
8

ِا�س ِم إِ� َّن ا ْل ُم ِ
نا�سبِ
�أَ ْق َر ُ�أ َو�أَ ْم َ أ
ل ُ ا ْلفَرا َغ ب ْ

ت�ستثمر المع ِّلمة ما �سبق تو�ضيحه في بند �إ َّن و�أخواتها في حفز َّالطلبة لملء الفراغات.
تك ِّلف َّالطلبة ت� ُّأمل الكلمات وقراءتها مع الجمل الناق�صة.
تلفت انتباههم لمالحظة العالقة بين الكلمات والجمل.تذ ِّكرهم بعالمة �إعراب المثنى والجمع في حالة الن َّّ�صب.تحاورهم في عمل �إ َّن في الجملة اال�سم َّية. ِّتو�ضح لهم �أ َّن الكلمات ا َّلتي �سيملأون بها الفراغ �سيكون موقعها الإعرابي هو ا�سم �إنَّ.
تك ِّلف َّالطلبة بالحل ال�شفوي ثم بالحل الكتابي وتتابعهم با�ستمرار.
ِ
الحل-1 :العل َم-2 .ال�صناديقَ-3 .المعلمين-4 .ال َالرحالت-6 .الطالبتين.
أر�ض-5 .
9

ل ُا ْلفَرا َغ بِخَ َب ِر �إِ َّن ا ْل ُم ِ
نا�سبِ
�أَ ْق َر�أ ُ َو�أَ ْم َ أ

تتبع الخطوات نف�سها الواردة في التَّدريب ال�سابق مع التركيز على خبر �إنَّ ،وااللتفات �إلى عالمة �إعرابجمع المذ َّكر وجمع الم�ؤنَّث.
الحل-1 :مهذباتٌ ٌ -2 .عليل-3 .نا�ضج ٌة-4 .ناف ٌع-5 .ماهرون.
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اال�س ِم َّي ِة التّا ِل َي ِة
� 10أُ ْد ِخ ُل �إِ َّن �أَ ْو �إ ِْحدى �أَخَ وا ِتها َعلى ا ْل ُج َم ِل ْ
ال�س ّبورة ،وت�ساعد َّ
الطلبة في قراءتها.
تد ِّون المع ِّلمة الجمل على َّتحاورهم في الجملة اال�سم َّية ومك ِّوناتها في هذه الجمل.تذ ِّكرهم بعمل �إ َّن �أو �إحدى �أخواتها في الجملة اال�سم َّية.وتوجههم.
تك ِّلفهم بح ّل الجمل �شفو َّياً ثم كتاب ّياً وتتابعهم ِّيقر�أ َّالطلبة الجمل ب�صورتها الجديدة.
�-1إن ال�سما َء �صافي ٌة�-2 .إن ال�شوار َع مزدحم ٌة بال�سيارات. �-3إن الحديق َة جميل ٌة�-4 .إن الفرا�شتين جميلتان.ِ
القاعات وا�سع ٌة�-6 .إن الممر�ضين ن�شيطون.
�-5 -إن

اال�س ِم َّي ِة التّا ِل َي ِة
� 11أُ ْد ِخ ُل َكا َن �أَ ْو �إ ِْحدى �أَخَ وا ِتها َعلى ا ْل ُج َم ِل ْ
تحفز المع ِّلمة طلبتها ال�سترجاع معلوماتهم عن كان و�أخواتها.ت�س�ألهم عن ت�أثيراتها في الجملة اال�سم َّية.ت�ساعدهم في حل الجملة الأولى.ال�س ّبورة.
تدخل �إ َّن على الجملة نف�سها وت�سجلها على َّتحاورهم لإبراز �أن كان و�أخواتها تعمل عك�س �إ َّن و�أخواتها.تك ِّلفهم بح ّل الجمل وقراءتها مع �إبراز الحركات ،وتتابعهم من خالل التجوال بينهم ومالحظة �إجاباتهم.الطق�س حا ًرا-2 .لي�س الوقتُ منا�س ًبا للزيارة.
الحل�-1 :أ�صبحُ
 -3كان ال�سوقُ مزدح ًما بال�سيارات�-4 .أ�صبحت المدر�س ُة نظيف ًة.ٍ
ن�شيطات-6 .ظل الأطبا ُء ماهرين.
�-5 -أ�ضحت النمالتُ
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� 12أُ ْعر ُِب ا ْل َك ِل ِ
مات ا ْل ُملَ َّو َن َة
توزع َّالطلبة في مجموعات ،وتوزّع عليهم الجمل.
تطلب من كل مجموعة قراءة الجملة الخا�صة بها والتعريف بمك ِّوناتها.تلفت انتباههم �إلى المثنى ،و�إلى التمييز بين �أخوات كان و�أخوات �إنَّ.تذ ِّكرهم بما �سبق لهم تع ّلمه عن �إ َّن وكان و�أخواتهما ومطابقته على الجمل ا َّلتي بين �أيديهم.تعرب كل مجموعة الجملة ا َّلتي تحملها� ،شفو َّياً ،ويتحاور َّالطلبة فيها.
المخ�ص�ص ،وتقر�أها على بق ّية َّ
الطلبة ،وتق ِّدم تف�سيراً
تد ِّون كل مجموعة �إعراب الكلمات المل َّونة في المكانَّ
لعملها.
الحل:�-1إنّ  :حرف توكيد.ال�صدقَ :ا�سم �إن من�صوب وعالمة ن�صبه الفتحة الظاهرة على �آخره.�أمان ٌة :خبر �إنّ مرفوع وعالمة رفعه تنوين ال�ضم الظاهر على �آخره. �-2أ�صبح:فعل ما�ض ناق�ص من �أخوات كان.العم ُل :ا�سم كان مرفوع وعالمة رفعه ال�ضمة الظاهرة على �آخره.و�سيل ًة :خبر كان من�صوب وعالمة ن�صبه تنوين الفتح الظاهر على �آخره.ِ
 ِالعي�ش :ا�سم مجرور وعالمة جره الك�سرة الظاهرة على �آخره.
للعي�ش :الالم حرف جر،
 -3ليت:من �أخوات �إنّالنافذتين :ا�سم ليت من�صوب وعالمة ن�صبه الياء لأنه مثنى.مفتوحتان :خبر ليت مرفوع وعالمة رفعه الألف لأنه مثنى. -4كان:فعل ما�ض ناق�ص.النجمان :ا�سم كان مرفوع وعالمة رفعه الألف لأنه مثنى.-م�ضيئ ْين :خبر كان من�صوب وعالمة ن�صبه الياء لأنه مثنى.
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َت ْج ِر َب ٌة ِع ْلم َّي ٌة

س ّ
الثاني
َّ
الد ْر ُ
1

�أَ ْق َر ُ أ�

تطلب المع ِّلمة �إلى ََّّ�ص،
ال�صورة المثبتة بجانب الن ّ
الطلبة ت� ُّأمل ّ
والتَّعبير عنها وت�سمية ما بها من عنا�صر.
تحفز َّالطلبة على ا�ستنتاج مو�ضوع ال َّدر�س من ال�صورة.
تعزِّز التَّفاعل بين َّالطلبة ،وتثريه بما ُينا�سب م�ضمون ال�صورة.
َّ�ص قراءة
َّ�ص قراءة جهر َّية مع ِّبرة ،ث َّم تدربهم على قراءة الن ّ
تقر�أ الن ّجهر َّية �سليمة تراعي مخارج الحروف و�ضبط الكلمات.
تتابع قراءة َّالطلبة ،وتعزِّز قراءتهم ،وتق ِّومها.
 َِّّ�ص ،وتحاورهم فيها.
تو�ضح لهم الأفكار الجزئ َّية والرئي�سة الواردة في الن ّ
2

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

تم ّهد المع ِّلمة بتذكير ََّّ�ص من �أفكار.
الطلبة بما ورد في الن ّ
الطلبة بالقراءة ،لتذكير َّ
تجزِّئ ال َّدر�س لعدد من الفقرات وتك ِّلف عدداً من َّالطلبة بمجرياته.
ال�س�ؤال وطالباً �آخر للإجابة عنه.
تك ِّلف طالباً بقراءة َُّّ�ص.
 ِّتوجه الإجابات بما يتوافق مع ما ورد في الن ّ
تطلب منهم تدوين الإجابة كتاب ّياً.-تك ِّلفهم قراءة �إجاباتهم ا َّلتي كتبوها ،والتحاور فيها من خالل المجموعات.
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3

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

الطلبة بكلمات �سبق لهم تع ّلمها وتك ِّلف َّ
تذ ِّكر المع ِّلمة َّالطلبة بقراءتها.
ال�صحيح لها.
وتوجههم نحو النطق َّ
ت�ساعدهم في قراءة الجمل قراءة �صحيحةِّ ،تحاورهم في ما تت�ضمنه الجمل من دالالت ومفاهيم.تح ّل الجملة الأولى( :تزداد �سرعة نب�ضات القلب عند الجري).تف�سر لهم عالقة كلمتي (نب�ضات) بمعنى الجملة.
 ّتك ِّلفهم ح ّل بق ّية الجمل �شفو َّياً وكتاب ّياً ،وتتابعهم با�ستمرار.تقر�أ الجمل بعد ح ّلها ويقر�أ َّالطلبة بعدها.
ت�ؤ ّكد القيم الإيجاب ّية ا َّلتي تت�ض َّمنها الجمل.الحل-1 :نب�ضات-2 .ع�ش�شت-3 .م�سجل-4 .تبذل-5 .جوفُ -6 .عثر.4

َ�ص ا ْل ِقرا َء ِة �أَ ْ�ضدا َد ا ْل َك ِل ِ
مات التّا ِل َي ِة
�أَ ْكت ُُب ِمنْ ن ِّ

تذ ِّكرهم المع ِّلمة بكلمات �سبق لهم تع ُّلمها ،وتك ِّلفهم قراءتها على نحو �صحيح.تد ِّون الكلمات على بطاقات وتوزعها على َّالطلبة.
 ِّتو�ضح لهم �أن كل كلمة من الكلمات ا َّلتي معهم لها كلمة م�ضادة لها في المعنى موجودة في ن�ص تجربة
علمية.
تذ ِّكرهم بمفهوم الأ�ضداد و�أنه لفظ مختلف ي�أتي للتعبير عن عك�س معنى الكلمة ا َّلتي في حوزتهم.َّ�ص.
تطلب من كل طالب قراءة الكلمة ا َّلتي يحملها والبحث عن الكلمة الم�ضادة لها في المعنى في الن ّال�صحيح.
تك ِّلفهم قراءة الكلمتين قراءة مع ّبرة مع النطق َّتحفز عدداً من َّالطلبة لقراءة جميع الكلمات ب�صورتيها.
الحل* :ثقيلة :خفيفة الالحقة :ال�سابقة ذهبت :عادت �أجابت� :س�ألت* -المختلفة :المماثلة حب�س� :أطلق �ضاع :عثر مملوء :فارغ
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5

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

تقر�أ المع ِّلمة العبارات الموجودة فيكال العمودين ،وير ِّدد َّ
الطلبة بعدها.
تَعو ُد ُّ
الطيو ُر في َف ْ�صلِ ال َّربي ِع
َت ْب َحثُ َعنِ ال ِّد ْف ِء َوا ْل ِغذا ِء.
تذ ِّكرهم بمفردات �سبق لهم تع ُّلمها،ِّ
وتو�ضح لهم الأفكار والمفاهيم ا َّلتي
تَ�صي ُح ُّ
ال�س ْربِ
َو َتتَنا َو ُل َك ِّم ّي ٍات َكبي َر ًة ِمنَ ا ْل ِغذا ِء.
الطيو ُر في ُم�ؤَخِّ َر ِة ِّ
تت�ض َّمنها الجمل.
تق�سم َّالطلبة �إلى مجموعتين؛
ت َْ�س َت ِع ُّد ُّ
الطيو ُر ِل ْله ِْج َر ِة
�إِلى َم ْو ِط ِنها ِمنْ �أَ ْجلِ التَّكا ُثرِ.
مجموعة تقر�أ العمود الأيمن،
و�أخرى تقر�أ العمود الأي�سر.
تقر�أ الجملة الأولى وتب ِّين لهم المعنى المنا�سب لها وت�صله به ،وتقر�أهما مو�صولتين ،ويكرر َّالطلبة
القراءة.
تب ِّين لهم العالقة بين الجملة الموجودة في العمود الأيمن بالموجودة في العمود الأي�سر.تطلب من كل طالب في المجموعة الأولى قراءة جملة ،ليكمل طالب �آخر الجملة المت ِّممة للمعنى،وتك ِّلفهما معاً �إعادة القراءة.
ي�صل َّالطلبة بين جمل العمودين ،ويقر�أونها بعد و�صلها.
ِل َت ْ�شجي ِع ُّ
الطيو ِر ِل ُتحا ِف َظ َعلى ُ�س ْر َع ِتها.

الطيو ُر في ا ْلخَ ِ
● تُهاجِ ُر ُّ
ريف

●

●

●

6

�أُ َر ِّك ُب ُج َم ًل َو�أَ ْق َر�أُ

ُّ
الطيو ِر

ا ْل ُع ُل َّو َواال ْر ِتفا َع.

توجه المع ِّلمة َّ
الطلبة لقراءة كلمات
 ِّوجمل تع ّلموها �سابقاً.
ا ْل َحما ِم
التَّعا ُو َن َوا ْل َع َم َل َم َع ا ْل َجما َع ِة.
تلفت انتباههم لتت ّبع ال�سهم عند ال�شروعا ْلجِ بالِ
ا ْل َحنينَ َو ُح َّب ا ْل َو َطنِ .
في تركيب الجملة.
 ِّتو�ضح لهم المفاهيم ا َّلتي تت�ض َّمنها جمل  1نتعلم من الطيور الحنين وحب الوطن.
التَّدريب والمتعلقة بما يمكن للإن�سان
 2نتعلم من ال�سماء العلو واالرتفاع.
تع ُّلمه من المخلوقات الأخرى .
 3نتعلم من الحمام التعاون والعمل مع الجماعة.
تلفت انتباههم �إلى �صيغة :نتعلم من،وتربطه بالجملة الفعل َّية وحروف الجر 4 .نتعلم من الجبال ال�صمود والثبات.
تك ِّلف َّالطلبة بتنفيذ التركيب الأول مع
مراعاة الحركات.
ير ِّكب َّالطلبة الجمل ويقر�أونها فرد ّياً ويكتبونها.
123
َن َت َع َّل ُم ِمنَ

ال�سما ِء
َّ

ال�صمو َد َوالثَّباتَ .
ُّ

العددان و

2 1

ا ْل َع َد ِ
دان َ 1و 2

قان ا ْل َم ْعدو َد دا ِئ ًما في ال َّتذْكي ِر َوال َّت�أْ ِ
دان َ 1و ُ 2يوا ِف ِ
ا ْل َع َد ِ
نيث �أَ ْي �أَ َّن
ا ْل َع َد َد ُي َذ َّك ُر َم َع ا ْل ُم َذ َّك ِر َو ُي�ؤَنَّثُ َم َع ا ْل ُم�ؤَن َِّث.

تد ِّون المع ِّلمة الأمثلة التاليةال�س ّبورة( :طالب واحد،
على َّ
ُم�ؤَنَّث
ُم�ؤَنَّث
ُم َذكَّر
ُم َذكَّر
طالبان اثنان /طالبة واحدة،
ِ
ِ
واح ٌد
طا ِل َب ٌة
واح َد ٌة
طا ِل ٌب
طالبتان اثنتان).
ا ْل َم ْعدو َد
ا ْل َم ْعدو َد
ا ْل َع َدد
ا ْل َع َدد
 ِّتو�ضح لهم �أن كلمة (واحد ،اثنان)
ا ْثن ِ
طا ِل َب ِ
اث ِ
طا ِل ِ
َتان
تان
ْنان
بان
هي �أعداد ،و�أ َّن الكلمتين (طالب،
ُم�ؤَنَّث
ُم�ؤَنَّث
ُم َذكَّر
ُم َذكَّر
طالبة) هي ال�شيء المعدود.
الأَ ْعدا ُد 10 - 3
تحاورهم في تذكير الكلماتَ
َ
َ
ْ
الأ ْعدا ُد  10-3تُخا ِلفُ ا ْل َم ْعدو َد في ال َّتذْكي ِر َوال َّت�أ ِ
نيث �أ ْي �أ َّن ا ْل َع َد َد
وت�أنيثها.
ُي َذ َّك ُر َم َع ا ْل ُم�ؤَن َِّث َو ُي�ؤَنَّثُ َم َع ا ْل ُم َذ َّكرِ.
تلفت انتباههم �إلى العالقةَ
َ
َ
َ
ُم�ؤنَّث
ُمذكَّر
ُمذكَّر
ُم�ؤنَّث
بين العدد والمعدود من حيث
طا ِلبات
َثالث
ُط َّلب
ثالثة
الموافقة والمخالفة.
ا ْل َم ْعدو َد
ا ْل َم ْعدو َد
ا ْل َع َدد
ا ْل َع َدد
ت�ؤكد لهم �أن العددين  1و 2َ
ْ
ِ
ِ
* َي�أتي ا ْل َم ْعدو ُد في �صي َغة ا ْل َج ْم ِع َب ْع َد الأ ْعداد .10-3
يوافقان المعدود من حيث
ِت ْ�س ُع طا ِل ٍ
ِت ْ�س َع ُة ُط ّلبٍ
َج ْمع.
بات
َج ْمع
التَّذكير وال َّت�أنيث ،وتد ِّون هذا
ال�س ّبورة ،وتحفز
المفهوم على َّ
َّ
الطلبة لقراءته مع مالحظة
الأمثلة.
ت�ستمر المع ِّلمة في تدوين �أمثلة �أخرى على الأعداد من ( 10-3ثالثة طالب ،ع�شر طالبات) وبالطريقةتو�ضح لهم �أن الأعداد من  10-3تخالف المعدود من حيث التَّذكير وال َّت�أنيثِّ .
نف�سها ِّ
وتو�ضح لهم �أ َّن المعدود
ي�أتي جمعاً مع هذه الأعداد.
7

�أَ ْق َر ُ�أ َج ْد َو َل الأَ ْعدا ِد

10-1

تعر�ض المع ِّلمة الجدول المب َّين في التَّدريب على لوحة كبيرة �أمام َّالطلبة.
تحاورهم في محتويات اللوحة.تطلب من �أحد َّالطلبة قراءة الأعداد الرقم َّية.
تلفت انتباههم �إلى مالحظة �أن الأعداد الرقم َّية تحولت في العمود الثاني �إلى اعداد كتاب َّية ،وتك ِّلف �أحدَّ
الطلبة بقراءتها.
تطلب �إليهم ا�ستخراج المعدود وتمييزه من حيث التَّذكير وال َّت�أنيث. ِّوتف�سرها لهم.
تو�ضح لهم العالقة بين العدد والمعدود ّ
تك ِّلفهم قراءة محتويات التَّدريب عدة مرات وتُ�شرك �أكبر عدد ممكن من َّالطلبة.
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8

�أَ ْق َر ُ�أ َو�أَ ْكت ُُب ْا�س َم ا ْل َع َد ِد بِا ْل َك ِل ِ
مات

تو�ضح المع ِّلمة َّ
 ِّللطلبة محتويات
الجمل.
تلفت انتباههم �إلى مالحظة الأعدادالرقم َّية داخل الجمل ،وتخبرهم
�أنهم �سيحولونها �إلى كلمات تحمل
ا�سم العدد.
تذ ِّكرهم بالعالقة بين العددوالمعدود في الأعداد من .-110
تحفزهم على تنفيذ المطلوب منالتَّدريب ،وقراءة الجمل ب�صورتها
الجديدة.
9

1

َر�أَ ْيتُ

2

َ .................................م ِ
� .................................أَ ْقال ٍم َو  3ثالث
َو�ضَ ْعتُ في ا ْل َحقي َب ِة � 6ستة
�ساط َر.

3

ُق ْر َب َم ْد َر َ�ستي َحدي َق ٌة

4

َ .................................و َم ْقلَ َم ِ
في َحقي َب ِة ُر�ؤى ِك ِ
تان  2اثنتان
تابان  2اثنان
. .................................

5

9

ت�سع

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

في َب ْيتي

7

�سبعة

ٍ
ُجاجات َو
ز

1

واحدة

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

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

�أَ ْبوابٍ َو

ل ُ ا ْلفَرا َغ بِا ْل َم ْعدو ِد ا ْل ُم ِ
نا�س ِب
�أَ ْق َر ُ�أ َو�أَ ْم َ أ

تحفز المع ِّلمة عدداً من َّالطلبة لقراءة الجمل.
 ِّتو�ضح لهم �أن الجمل تحتاج �إلى معدود ،وتب ِّين لهم مفهوم المعدود.
تن ِّبههم �إلى مالحظة الأعداد المذكورة في الجمل من حيث التَّذكير وال َّت�أنيث.تذ ِّكرهم بقاعدة كتابة العدد والمعدود ،وتطلب �إليهم تنفيذ الحل.ٍ
الحلٍ -1 :�ساعات-3 .ق�ص ًة..كتا ًبا�-4 .سر ًبا.
رجال-2 .
ٍ
عبارات-6 .تفاح ًة ..موزةً�-6 .شهران..يومان.
-5 -
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9

ت�سعة

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

َع�صافي َر.

َو َمت َْج ٌر  1واحد
. .................................

7

�سبع

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

نَوا ِفذَ.

الأعداد

119-1

بالطريقة ال�سابقة نف�سها ِّتو�ضح المع ِّلمة
لطلبتها �أنَّ:
*العدد  11و  12يوافقان المعدود دائماً.وتذ ِّكرهم بالعددين 1و.2
*الأعداد من  19 -3 1يخالفان المعدود فيجزئها الأول وتطابق في جزئها الثاني (ثالثة
ع�شر طالباً /ثالث ع�شرة طالبة)
 ِّ*تو�ضح لهم مفهوم العقود وهي ،40 ،30 ،20
 ،90 ،80 ،70 ،60 ،50و�أنها تلزم �صورة واحدة
مع المعدود (ع�شرون طالباً /ع�شرون طالبة).
 ِّ*تو�ضح لهم مفهوم الأعداد المركبة من
خالل المثال (واحد وع�شرون يوماً� /إحدى
وع�شرون ليلة) و�أنَّه ينطبق على جزئها الأول
ما تعلموه عن الأعداد  -19وعلى جزئها الثاني
ما تعلموه عن �ألفاظ العقود .-090 2

� 10أَ ْق َر ُ�أ َج ْد َو َل الأَ ْعدا ِد

الأَ ْعدا ُد -

19 11

* ا ْل َع َد ِ
دان َ 11و ُ 12يوا ِف ِ
قان ا ْل َم ْعدو َد دا ِئ ًما ِب ِكال ُج ْز�أَ ْيهِما.
َ
ِ
ِ
ال�صفِّ �إ ِْحدى َع�شْ َر َة طال َبةً.
ال�صفِّ �أ َح َد َع�شَ َر طال ًبا ● .في َّ
● في َّ
ِ
�شَ
فِّ
ال�صفِّ ا ْثنَتا َع�شْ َر َة طا ِل َبةً.
في
●
ا.
ب
ل
طا
ال�ص
ر
ع
ْنا
ث
ا
َّ
● في َّ
َ َ ً
َ
* الأَ ْعدا ُد  19 -13تُخا ِلفُ َم ْعدو َدها في ُج ْز ِئها الأ َّولِ َوتُطابِقُ في ُج ْز ِئها

ال�صفِّ َثال َث َة َع�شَ َر طا ِل ًبا َو َثالثَ َع�شْ َر َة طا ِل َبةً.
الثّانيِ .مثال :في َّ

ا ْل ُعقو ُد

90 - 20

* ا ْل ُعقو ُد
30
20
َ
ِ
ِ
ْ
ْ
َّ
َت ْل َز ُم �صو َر ًة واح َد ًة َم َع ال َم ْعدود َ�سوا ًء كا َن ال َم ْعدو ُد ُم َذك ًرا �أ ْم ُم�ؤَ َّنثًا.
ال�صفِّ ِع�شْ رو َن طا ِل َبةً.
ال�صفِّ ِع�شْ رو َن طا ِل ًبا ● .في َّ
ِمثال ● :في َّ
ُ
َّ
* الأَ ْعدا ُد ا ْل ُم َرك َبة 99 - 21
َ
َين َْطبِقُ َعلى ُج ْز ِئها الأَ َّولِ ما ُذ ِك َر ِمنَ الأ ْعدا ِد َ 9-1و َعلى ُج ْز ِئها
الثّاني ما ُذ ِك َر َعنْ �أَ ْل ِ
فاظ ا ْل ُعقو ِد .90 - 20
ِمثالْ ● :ا�س َت ْغ َر َق ِت ال ِّر ْحلَ ُة ِ
واح ًدا َو ِع�شْ رينَ َي ْو ًما.
● ْا�س َت ْغ َر َق ِت ال ِّر ْحلَ ُة �إ ِْحدى َو ِع�شْ رينَ َل ْيلَةً.
● ْا�س َت ْغ َر َق ِت ال ِّر ْحلَ ُة خَ ْم َ�س ًة َو َثالثينَ َي ْو ًما.
● ْا�س َت ْغ َر َق ِت ال ِّر ْحلَ ُة خَ ْم ً�سا َو َثالثينَ َل ْيلَةً.
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10-1

تعر�ض المع ِّلمة الجدول المب َّين في التَّدريب على لوحة كبيرة �أمام َّالطلبة.
تحاورهم في محتويات اللوحة.تطلب من �أحد َّالطلبة قراءة الأعداد الرقم َّية.
تلفت انتباههم �إلى مالحظة �أن الأعداد الرقم َّية تحولت في العمود الثاني �إلى �أعداد كتاب َّية ،وتك ِّلف �أحدَّ
الطلبة بقراءتها.
تطلب �إليهم ا�ستخراج المعدود وتمييزه من حيث التَّذكير وال َّت�أنيث. ِّوتف�سرها لهم.
تو�ضح لهم العالقة بين العدد والمعدود ّ
تك ِّلفهم قراءة محتويات التَّدريب ع َّدة مرات وتُ�شرك �أكبر عدد من َّالطلبة.
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� 11أَ ْق َر ُ�أ َو�أَ�ضَ ُع

َح ْو َل ا ْل َم ْعدو ِد في ا ْل ُج َم ِل التّا ِل َي ِة

تقر�أ المع ِّلمة الجمل ويقر�أ َّالطلبة بعدها فردياً.
 ِّتو�ضح لهم المطلوب تنفيذه من التَّدريب.
تحاورهم في العدد والمعدود تذكيراً وت�أنيثاً.تحفزهم لتمييز المعدود �شفو َّياً وقراءته من الجملة.تك ِّلفهم و�ضع دائرة عليه مع الترديد ب�صورة (�أكواب-معدود).
-تطلب منهم تف�سير العالقة بين العدد والمعدود.

� 12أَ ْق َر ُ�أ َو�أَ�ضَ ُع

1

�شَ ِر ْبتُ ا ْل َي ْو َم َثما ِن َي َة �أَكْوابِ ما ٍء.

2

َق َف َز ُل�ؤ ٌَّي خَ ْم َ�س َم ّر ٍات َو َق َفزَتْ ُر�ؤى �أَ ْر َب َع َم ّر ٍات.

3

الت َو ِ�س َّت َ�س ّي ٍ
َر�أَ ْيتُ في ا ِل ْمر�آبِ َثالثَ حا ِف ٍ
ارات.

4

َق َر�أْتُ َ�س ْب َع ِق َ�ص ٍ�ص َو َثالثَ َم َج ّل ٍت.

5

ال�ص ّيا ُد خَ ْم َ�س َع�شْ َر َة َ�س َم َك ًة.
ا�صطا َد َّ
ْ

واب
ال�ص َ
َح ْو َل ا ْلخَ َط�أِ ُث َّم �أَ ْكت ُُب َّ

تقر�أ المع ِّلمة الجمل ويقر�أ َّالطلبة بعدها فرد ّياً.
 ِّتو�ضح لهم المطلوب تنفيذه من التَّدريب.
تحاورهم في العدد والمعدود تذكيراً وت�أنيثاً.تحفزهم لتمييز العالقة بين العدد والمعدود �شفو َّياً وقراءته من الجملة ،واكت�شاف الخط�أ.ال�صحيحة .
تك ِّلفهم و�ضع دائرة على الخط�أ وكتابة العدد ب�صورته َّتطلب منهم تف�سير �إجاباتهم.الحل-1 :ت�سع كواكب :ال�صواب ت�سعة كواكب. �-2أربعة وع�شرون �ساعة :ال�صواب �أربع وع�شرون �ساعة. �-3سبع �أيام :ال�صواب �سبعة �أيام. �-4أربع ف�صول :ال�صواب �أربعة ف�صول. -5اثنتا ع�شر �شهرا :ال�صواب اثنا ع�شر �شهرا.-6 -خم�س �أ�صابع :ال�صواب خم�سة �أ�صابع.
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� 13أَ ْق َر ُ�أَ ،و�أَ ْحف َُظ
تقر�أ المع ِّلمة الأن�شودة منفردة بحيوية ومرح.تقر�أ وير ِّدد َّالطلبة بعدها مق ّلدين لها في ال�صوت والحركة.
تق�سم الن�شيد �إلى مقاطع وير ِّدد َّالطلبة بعدها.
تب ِّين لهم قائل الأن�شودة ونبذة عن حياته ،ثم الأفكار الرئي�سة فيها..تتابع ترديدهم للن�شيد حتى يتقنوا قراءته قراءة �صحيحة.-تحفّزهم لحفظ �أكبر عدد من �أبيات الن�شيد ،وتعزِّز من يحفظ �أ�سرع.

�أ �أَ َ�ض ُع دا ِئ َر ًة َح ْو َل ا ْل َك ِل َم ِة ا َّلتي َل ْي َ�س َلها َعال َق ٌة بِا ْل َك ِل ِ
ال�س َب َب
مات الأُخْ رىَ ،و َ�أ ْذ ُك ُر َّ
تحفز َّالطلبة على قراءة الكلمات قراءة �صحيحة.
تحاورهم فيما ّتدل عليه كل كلمة في كل مجموعة.
تتيح لهم وقتاً كافياً لمعرفة الكلمة ا َّلتي لي�س لها عالقة ببق ّية الكلمات.ت�ساعدهم في تف�سير الإجابة (المجموعة الأولى كلمة �أكتب لأنها فعل وبق ّية الكلمات تدل على الوقت/والمجموعة الثانية كلمة كتبي لأن بق ّية الكلمات تدل على �أع�ضاء الج�سم).

نا�س ُبها ِ
ب �أَ ِ�ص ُل ا ْل َك ِل َم َة بِما ُي ِ
داخ َل ال َّدوا ِئ ِر

تك ِّلف �أحد َّالطلبة بقراءة الكلمات جميعها.
تخبرهم المع ِّلمة بوجود عالقة ما بين الكلمات الثالث والكلمات ا َّلتي داخل الدوائر.تحفزهم الكت�شاف العالقة بين الكلمات من خالل داللة كل كلمة.ت�ساعدهم في اكت�شاف العالقة من خالل الحوار والمناق�شة.تك ِّلفهم و�صل الكلمة بما ينا�سبها داخل الدوائر.الحل* :قمر� :شع�شع ،نور ،ط ّوف�* .أرجو� :أريد� ،أطلب� ،أحتاج.* -حزن� :ضباب ،غربة ،غيم.
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جيب:
ج �أُ َف ِّك ُر َو�أُ ُ

تك ِّلف المع ِّلمة َّالطلبة قراءة الق�صيدة قراءة موزعة.
تحاورهم في الأفكار العامة الواردة في الق�صيدة.تك ِّلف طالباً بقراءة ال�س�ؤال و�آخر بتقديم �إجابة عنه.ت�ساعد َّالتو�صل للإجابة النموذجية.
الطلبة في
ُّ
المخ�ص�ص لها.
تك ِّلفهم بتدوين الإجابات في المكانَّ
وتوجههم وتحفّزهم وتعزِّز المجيدين.
-تتابعهم ِّ
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تيب ا ْل ُج َم ِل ِمنْ ُ ِ 5-1أل َك ِّو َن ِف ْق َر ًة
� 14أُعي ُد َت ْر َ
تمنح المع ِّلمة َّالطلبة وقتاً كافياً لت� ُّأمل الجمل.
تقر�أ الجمل ب�صوت مع ّبر وم�سموع ،ويقر�أالطبي َعةِ.
ِ
ظيم ِللْما ِء في َّ
ُ
ْ
َّ
ِ
 5تُحافظ َعلى التَّوازُن ال َع ِ
الطلبة.
الطلبة قراءة الجمل قراءة � 2إِلى الأَ ْر ِ�ض بِا ْل ُهطولِ َ�أ ِو ا ْل َج َر ِ
يان.
تك ِّلف عدداً من ََّ 4وهذا َد ٌ
ليل َعلى �أَ َّن َد ْو َر َة ا ْلما ِء
�صحيحة بالحركات.
تن ّبههم �إلى مراعاة ت�سل�سل ترتيب الأحداث.َ
ِ
ِ
ِ
َ
َّ
ْ
ْ
ْ
َ
َ
ِ
جِ
�إِذا ل ْم ت ْر ِع الميا ُه التي ت َبخَّ َرتْ منَ البِحار َوال ُمحيطات� .إِلى الأ ْر ِ�ض
توزّع َّالطلبة للعمل في مجموعات.
بِا ْل ُهطولِ �أَ ِو ا ْل َج َر ِ
يانَ .ف ِ�إ َّن ُم ْ�ستوى َ�س ْط ِح ا ْل َب ْح ِر َ�س َينْخَ ِف ُ
�ض ِب ُم َع َّدلِ ِم ْت ٍر
تطلب من المجموعة الأولى اختيار الجملة ا َّلتيِ
واح ٍد َ�س َن ِو ًّياَ .وهذا َد ٌ
ظيم
ليل َعلى �أَ َّن َد ْو َر َة ا ْلما ِء تُحا ِف ُظ َعلى التَّواز ُِن ا ْل َع ِ
تبد�أ بها الفقرة .ثم ت�ضيف المجموعة الثانية
ِللْما ِء في َّ
الطبي َع ِة.
الفقرة ا َّلتي تليها ،وهكذا حتى االنتهاء من
تركيب الفقرة كاملة.
تدعوهم لكتابة الجمل مرتبة. ت�ؤ ّكد القيم وال�سلوكات الإيجاب ّية ا َّلتي تت�ض َّمنها الفقرة.تقر�أ المع ِّلمة الفقرة كاملة وير ّدد َّالطلبة بعدها فردياً ،ثم تكلفهم كتابتها مرتبة.
�ض ِب ُم َع َّدلِ ِم ْت ٍر ِ
َ 3ف�إِ َّن ُم ْ�ستوى َ�س ْط ِح ا ْل َب ْح ِر َ�س َينْخَ ِف ُ
واح ٍد َ�س َن ِو ًّيا.
ِ
حيطات.
� 1إِذا َل ْم َت ْرجِ ِع ا ْل ِميا ُه ا َّلتي َت َبخَّ َرتْ ِمنَ ا ْلبِحا ِر َوا ْل ُم

� 15أُ َع ِّب ُر َو�أَ ْكت ُُب
 ِّتو�ضح لهم المع ِّلمة المطلوب تنفيذه من التَّدريب.
تر�شدهم �إلى المواقف ا َّلتي �سي�ض ّمنونها في كتابتهم.تف�سر لهم كيف َّية البدء بالكتابة.
 ّتتيح لعدد من َّالطلبة التَّعبير �شفو َّياً.
ت�ؤ ّكد عليهم االهتمام بعالمات الترقيم وعدم تكرار الفكرة الواحدة �أكثر من م ّرة.توجههم ال�ستخدام ورقة جانبية كم�سودة ثم الكتابة على الكرا�س.
ِّ -
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