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المقّدمة 
الإخوة المعلمون، المعلم�ت

ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبرك�ته، وبعد

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

التعليمي ال�س�مل للم�ستوي�ت الأخرى.

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

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

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

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

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

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

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

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

اإلى م�ستوى مرحلته ب�سهولة وي�سر.



عن�وين)مح�ور( الم�ستوي�ت ال�ستة:

1 – الوحدة الأولى: من مثلي؟
وحم�يته�  وتكوينه�  اأنف�سن�  اأهمية  ب�إدراك  المتعلقة  والمع�رف  القيم  على  تركز 

وارتب�طه� ب�لأ�سرة.

2 – الوحدة الث�نية: اأخالقي
تركز على الج�نب الأخالقي بم� يتن��سب والم�ستوى، وتعزز القيم الأخالقية وم� يتعلق 

به� من مع�رف في البيت والمدر�سة والمجتمع والدولة.

3 – الوحدة الث�لثة: عالق�تي
والمدر�سة  البيت  في  الآخرين  مع  الإيج�بية  العالق�ت  اإلى  الط�لب  توجه 

والمجتمع والدولة.

4 – الوحدة الرابعة: �سحتي و�سالمتي 
والمدر�سة  البيت  في  و�سالمته  �سحته  على  المح�فظة  �سبل  الط�لب  يتبين  وفيه� 

والمجتمع والدولة بم� يتن��سب والم�ستوى.

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

التراث والمواطنة.

6 – الوحدة ال�س�د�سة: ع�لمي الوا�سع
تعمق معرفة الط�لب ب�لبيئة المحيطة والع�لم من مع�لم ح�س�رية وت�ريخية ودينية، 

وتقدم علمي وتكنولوجي وتقدير عظمة الخ�لق. 



م� تتميز به ال�سل�سلة:

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

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

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

عي�سى.

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

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

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

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

تن��سب الم�ستوى ال�سليمة. 

الع�م  خالل  لبة  الطَّ دوام  واأي�م  تتن��سب  واأن�سطة  ومه�رات  مع�رف  من  تت�سمنه  وم�  الوحدات  عدد   –  8

المحتوى  تح�كي  تطويرية  اأن�سطة  وتوجد  وعمق،  بي�سر  المحتوى  اإنج�ز  من  المعلم  فيتمكن  الدرا�سي، 
لبة والمعلم بم� يتن��سب والفروق الفردية بينهم ويحفزهم على التعلم. واأخرى اإبداعية من الطَّ

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

الحك�ية الموجود لديه في الدليل.

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

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

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

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

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

ل�س�عر الطفولة د. را�سد عي�سى.
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الأهداف الع�مة
البيت. - اأق�سام  يتعّرف م�سمّيات 
يتعّرف م�سميات اأثاث غرفة النوم. -
ي�ساعد في اأعمال البيت. -
يحبُّ بيته ويحافظ على نظافته وترتيبه. -
يتعرف م�سمّيات مرافق المدر�سة. -
يتعرف م�سمّيات موجودات غرفة ال�سف. -
المدر�سة. - اأهمّية  يتبّين 
يحب مدر�سته ويحافظ على نظافتها. -
يتعرف اأ�سكال واأ�سوات الحروف )ب، ا، و، ي، اأَ اأُ اإ، ء( -
يتعرف الحركات: الفتحة، ال�سمة، الك�سرة، ال�سكون. -
يلفظ مفردات تحتوي على الحروف التي تعلمها. -
يقراأ مفردات مقرونة بال�سور. -
يكتب الحروف التي تعلّمها. -
يرّكب المقاطع: با، بو، بي. -
يرّكب الكلمات: بابا، باب -
يعّبر عن نف�سه بالتذكير اأو التاأنيث. -
ي�ستخدم �سمير المتكلم )اأنا( مع الفعل الم�سارع. -
ي�ستخدم �سمير الغائب )هو، هي( مع الفعل الم�سارع. -

اْلَوْحَدُة اأُلولى

َمْن ِمْثلي؟



َبْيُت داني َوُبدور ُل ْرُس اأَلوَّ الدَّ

ُد َواأَْقَراأُ اأَُردِّ 1

ُد اأَ�ْسَتِمُع َواأَُردِّ 2

ل ال�سور. - تطلب المعلمة من الطلبة تاأمُّ
تكّلفهم ت�سمية ال�سور من خالل ال�سوؤال: ماذا يوجد في ال�سورة الأولى، الثانية، الثالثة...؟ -
التالية: - الأ�سئلة  تطرح 
اأّي �سورة من ال�سور اأعجبتك؟ لماذا؟ -
كم �سخ�سًا في ال�سورة؟ -
ما ا�سم البنت �ساحبة ال�سورة؟ -
ما ا�سم الولد �ساحب ال�سورة؟ -
اأين ي�سكن داني وبدور؟ -
تقراأ المعلمة كل عبارة اأمام كل �سورة، ويردد معها الطلبة مّرات متعددة، اإلى اأْن تتحّقق من اإتقانهم لفظها ب�سكل �سحيح -
تطلب من الطلبة ترديد و�سف ال�سورة، فرديًا، ثم الترديد الجماعي. -
التالية: - الأ�سئلة  توجه 
اأين كلمة )ولد(؟ -
اأين كلمة )بنت(؟ -
ماذا يوجد في بيت داني وبدور؟ -

تمنح المعلمة الطلبة وقتًا كافيًا لمالحظة ال�سور جميعها. -
تناق�ش الطلبة في ال�سور بطرح الأ�سئلة: -
ماذا يوجد في ال�سورة الأولى.. الثانية.. الثالثة؟ -
في اأي غرفة ن�ستقبل ال�سيوف؟ -
في اأي غرفة نتناول الطعام؟ -
ماذا ن�سمي الغرفة التي ننام فيها؟  -
اأين تطهو ماما الطعام؟ -
اأين تجل�ش عائلتك؟ -
تقراأ المعلمة و�سف ال�سورة )ا�سمها( ب�سوت وا�سح اأكثر من مّرة. -
د الطلبة خلفها ترديدًا زمريًا ثم فرديًا. - يردِّ
تعر�ش ال�سور على بطاقات، ويقراأ الطلبة م�سّميات البيت المكتوبة اأمام ال�سورة. -
تعر�ش �سورًا ت�ستمل على اأق�سام البيت، وتطلب من الطلبة ِذْكر ما تعّبر عنه. -
توّجه المعلمُة الطلبة نحو اأهمية المحافظة على نظافة البيت وترتيبه. -
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اأَْقَراأُ َواأُلِحُظ َحْرَف اْلب�ِء 1

تطلب المعلمة من الطلبة النظر اإلى ال�سور الخم�ش الموجودة، وتمنحهم وقتًا كافيًا لتاأملها. -
تعر�ش اأمامهم من خالل بطاقات، العبارة التي اأمام كل �سورة. -
تقراأ كل عبارة ب�سوت م�سموع ووا�سح، ويرّدد الطلبة خلفها.  -
تعر�ش العبارات تباعًا وتطلب من الطلبة النتباه للحرف الملّون. -
تقراأ كل كلمة تحتوي حرف الباء، وتطلب من الطلبة النتباه اإلى �سكل الباء وطريقة نطق �سوتها. -
تكلف الطلبة فرديًا بنطق �سوت حرف الباء. -
اإلى مجموعات - تق�سم الطلبة 
مجموعة )1(: ُتبرز �سوت الباء من ت�سمية محتوى ال�سور. -
)مكتُب / َبْيت / باب / ُبدور / ِبنت(. -
مجموعة )2(: تنطق حرف الباء في كلمات: )ُبدور / ِبنت / َبْيت(. -
مجموعة )3(: ترّدد حرف الباء في كلمتي: )باب / َبابي(. -
تنّبه المعلمة الطلبة اإلى تغيُّر �سوت الباء في الكلمات التي رّددتها المجموعات الثالث. -
تكرر نطق حرف الباء بالأ�سوات: )ُب / َب / بـِ / ْب / با / بي(. -
تلفت نظر الطلبة اإلى �سكل حرف الباء في الكلمات: )مكتب / بدور / باب / مطبخ( -
توؤّكد اأن حرف الباء يكتب مو�سوًل بالكلمة اإذا جاء في اأولها وو�سطها، ومو�سوًل ومنف�ساًل في اآخر الكلمة.  -

وَرِة اْلُمن��ِسَبِة ُل اْلَكِلَمَة ِب�ل�سّ اأَْقَراأُ َواأَ�سِ 2

بطاقة  - على   ) بـ  )ب،  ب�سكليه  الباء  حرف  المعلمة  تعر�ش 
ما هذا الحرف؟ وهذا الحرف؟ وت�ساأُل: 

الباء  - حرف  تحتوي  التي  الكلمات  اإلى  للنظر  الطلبة  تدعو 
ال�سور. ت�سمية  ب�سكليه، وتطلب منهم 

على  - عليها  الدالة  والكلمات  مجموعة،  على  التمرين  �سور  توّزع 
مجموعة ثانية، وتطلب ممن يحملون ال�سور رفعها بالتتالي ليقوم 

طالب من المجموعة الثانية برفع الكلمات الدالة على ال�سورة.
تنتقل اإلى الكتاب المدر�سي فتقراأ الكلمة ويرّدد الطلبة فرديًا وجماعيًا. -
ت�سل كلمة )باب( بال�سورة، وتطلب من الطلبة و�سل بقية الكلمات بال�سور وهم يلفظون الكلمة الدالة على ال�سورة. -
بومة( وتطلب  - ِبطريق /  َبّطة /  لـ )ُدّب /  اإ�سافية  باأن تعر�ش على بطاقات �سورًا  بالحرف  التالميذ  تعّزز خبرة 

ت�سميتها. منهم 
تطلب منهم التعبير عن �سور )باب مكتب بدور( ب�سكل مت�سل لتكوين جملة. -

ب�ب

ُبدور

َبْيت 

َمْكَتب

بـب َحْرُف اْلب�ء
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اأَْكُتُب 3
ال�سحّية. - بالقلم والجل�سة  بتو�سيح الطريقة ال�سحيحة لالإم�ساك  للكتابة  الطلبة  المعلمة  تهيُء 
تعر�ش اأمام الطلبة بطاقات تحمل حرف الباء ب�سكليه )ب بـ(. -
والكتابة  - الملونة،  الطبا�سير  وا�ستخدام  اللوح  بت�سطير  وذلك  ال�سطر،  من  الحرف  مو�سع  اإلى  انتباههم  تلفت 

اأمامهم.
تدعوهم اإلى تمرير القلم على �سكل الحرف المنقوط -
توؤّكد على الطلبة ُنْطق �سوت الحرف في اأثناء كتابته. -
اأخطائهم وتعزيز المتميزين. - اأثناء الكتابة وت�سويب  متابعة الطلبة 

اأَْقَراأُ َواأُلِحُظ َحْرَف الأَِلف 1

ر المعلمة الطلبة بالكلمات التي تعّلموها �سابقًا: )داني / خزانة / باب / حّمام( وذلك بعر�ش �سورها على  - تذِكّ
بطاقات.

تقراأ الكلمات: )خزانة / داني / باب / حّمام / طعام( في بطاقات وتعر�سها على الطلبة. -
تعر�ش الجملة الأولى )خزانة داني مرتبة( وتقراأها، وتطلب من الطلبة ترديد �سوت حرف الألف فرديًا وجماعيًا. -
تطلب منهم مالحظة حرف الألف الملّون في الكلمات. -
تقراأ الكلمات ويرّدد الأطفال خلفها مع اإبراز �سوت الألف. -
ت�ساأُل الطلبة: ماذا ي�سبه �سكل حرف الألف؟. -
تو�سح للطلبة اأننا ننطق حرف الألف بفتح ال�سفتين ومّد ال�سوت )ا(. -

ت�سميتها  - منهم  تطلب  ثم  الطلبة  على  التدريب  �سور  المعلمة  تعر�ش 
عنها(. )التعبير 

تطلب من الطلبة ترديد اأ�سماء ال�سور فرديًا ثم جماعيًا. -
تقراأ المعلمة كلمات التدريب ويرّدد الطلبة خلفها. -
وتطرح  - ملونًا،  فيها  الألف  حرف  يكون  بطاقات  في  الكلمات  تعر�ش 

التالي: ال�سوؤال 
ما هو الحرف الملّون الذي تكرر في جميع الكلمات؟  -
َمْن يقراأ حرف الألف؟ -
حتى  - ال�سور،  بقية  في  تفعل  وهكذا  عليها.  تدلُّ  التي  الكلمة  اإلى  وتر�سدهم  الأولى،  ال�سورة  ت�سمية  منهم  تطلب 

التمرين. يكتمل حل 

وَرِة اْلُمن��ِسَبِة ُل اْلَكِلَمَة ِب�ل�سّ اأَْقَراأُ َواأَ�سِ داني2

ِخزاَنة

َطع�م

َحّم�م

ا َحْرُف الأَِلف
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اأَْكُتُب 3
تر�سم المعلمة حرف الألف منّقطًا على ال�سبورة با�ستخدام الطبا�سير الملونة. -
توجه الطلبة اإلى مالحظة طريقة الو�سل بين اأجزاء الحرف المنقط. -
ح للطلبة طريقة الكتابة )من الأعلى اإلى الأ�سفل(، واأن جزء الحرف ال�سفلي ينتهي على ال�سطر الأ�سفل. - تو�سّ
تطلب من الطلبة تمرير اأقالمهم على �سكل حرف الألف المنقط مع مراعاة اتجاه الكتابة. -
عند كتابة ال�سطر الأخير من التمرين تطلب منهم و�سع راأ�ش القلم على النقطة ثم النزول اإلى الأ�سفل باتزان. -

اأَْقَراأُ َواأُلِحُظ َحْرَف اْلواو 1

وَرِة اْلُمن��ِسَبِة ُل اْلُجْملََة ِب�ل�سّ اأَْقَراأُ َواأَ�سِ 2

تعر�ش المعلمة �سور التدريب على الطلبة، ثم تطرح الأ�سئلة التالية: -
ما هذه ال�سورة؟ )�سورة ولد(. -
ما ا�سم البنت التي تظهر في ال�سورة الثانية )ُبدور(. -
َمْن يذكر الغرف التي يتكون منها البيت؟ -
)غرفة ال�سيوف – غرفة الجلو�ش – غرفة النوم(. -
تعر�ش المعلمة ال�سورة الأخيرة وتقول: هذه �سورة )َولد( وهذه �سورة )بنت(. -
توؤكد لهم ما ت�ستمل عليه ال�سورة بترديد: )َولد َو بنت(. -
تقراأ المعلمة م�سّمى ال�سورة ويرّدد الطلبة خلفها فرديًا وجماعيًا. -
تغّير ترتيب ال�سور ثم تقراأ ويقراأ الطلبة بعدها. -
تعر�ش ال�سور خالية من الكتابة وتطلب منهم التعبير عنها. -
متابعة قراءة الطلبة للكلمات الوا�سفة لل�سور مع التعزيز والت�سويب. -
تطلب من الطلبة تمييز الكلمات التي ت�ستمل على حرف الواو من خالل النتباه اإلى الحرف الملون )الواو(. -
تقراأ الكلمات التي ت�ستمل على حرف الواو ويقراأ الطلبة بعدها فرديًا وجماعيًا. -
توؤّكد للطلبة اأن حرف الواو ُيكتب منف�ساًل ومت�ساًل بالكلمة. -
تذكر للطلبة ا�سم الحرف )حرف الواو(. -
تبين لهم طريقة نطق �سوت حرف الواو مع الحركات التي تكون عليه )َو / ُو / ِو / ْو( -
تنطق اأمامهم حرف الواو بالحركات منف�ساًل ثم من خالل الكلمات التي ت�ستمل عليه.  -

تعر�ش المعلمة ال�سورة الأولى وت�ساأل: -
َمن ال�سخ�ش الذي يظهر في ال�سورة اليمنى؟ -
هل هو ولد اأم بنت؟ -
ويرد  - بنت(،  )بدور  تقراأ:  ثم  ولد(  )داني  تقراأ: 

خلفها. الطلبة 

داني َوَلد

ُبدور ِبْنت

و َحْرُف اْلواو
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تقراأ المعلمة كلمات ال�سطر الأعلى ويرّدد الطلبة خلفها. -
تّنبه الطلبة اإلى طريقة لفظ �سوت الواو في كل كلمة. -
قراءة  - الطلبة  اأحد  من  تطلب  ثم  الأولى  الكلمة  تقراأ 

الكلمة المماثلة لها في ال�سطر الثاني.
اإلى مجموعتين:  - الطلبة  تق�سم 
المجموعة الثانية: تحمل كلمات العمود الثاني. - المجموعة الأولى: تحمل كلمات العمود الأول. 
تطلب من كل طالب في المجموعة الأولى قراءة الكلمة التي يحملها -
ثم تطلب من الطالب الذي يحمل الكلمة نف�سها من المجموعة الثانية الوقوف بجانب الطالب الذي يحمل الكلمة المماثلة. -
تكلف بقية الطلبة النظر اإلى الكلمات المتماثلة التي يحملها طلبة المجموعتين ثم و�سل الكلمات المتماثلة في كتبهم.  -

ُل َبْيَن اْلَكِلم�ِت اْلُمَتم�ِثلَِة اأَ�سِ يوف       َنْوم3 َوَلد       ُبدور      ُجلو�س       �سُ

يوف ُبدور       ُجلو�س      َوَلد       َنْوم       �سُ

اأَْكُتُب 4

تو�سح المعلمة للطلبة طريقة كتابة حرف الواو على ال�سبورة على النحو التالي: -
ر�سم دائرة على ال�سطر، ثم و�سلها بخٍط منحٍن اإلى الي�سار. -
تنبههم اإلى عدم رفع القلم عن النقاط في اأثناء الكتابة.  -
تطلب من الطلبة تح�سير اأنف�سهم للكتابة من خالل تو�سيح طريقة الإم�ساك بالقلم، والجل�سة ال�سحيحة، ومراعاة النظافة. -
تكلفهم بتمرير القلم على حرف الواو المنقط، وتتجول بينهم لمالحظة دقة تنفيذهم. -
تكّرر تنفيذ ما �سبق في كتابة ال�سطر الأخير غير المنقط وت�سحيح اأخطاء الطلبة. -
تبّين لهم طريقة كتابة حرف الواو منف�ساًل ومت�ساًل من خالل عر�ش كلمات التمرين ال�سابق على بطاقات. -

تطلب منهم اأن يرّددوا: )داني ولد( وهم ي�سلون الجملة بال�سورة. -
 ثم يرّددون: )بدور بنت( وهم ي�سلون الجملة بال�سورة. -
تقراأ المعلمة الجملتين من دون ال�سورة ويرّدد الطلبة خلفها. -
تطلب من طالب اأن يرّدد )داني ولد( ومن طالب اآخر ترديد جملة )بدور بنت(، وتكّرر الطلب نف�سه من بقية الطلبة. -
تنبههم اإلى طريقة لفظ �سوت الواو في كلمتي )َولد / ُبدور(. -

اأَْقَراأُ َواأُلِحُظ َحْرَف اْلي�ِء 1

طرح  - خالل  من  ت�سميتها  منهم  وتطلب  الطلبة  على  تباعًا  ال�سور  المعلمة  تعر�ش 
اأ�سئلة عليها مثل:

ماذا ت�ساهد في ال�سورة الأولى، الثانية، الثالثة؟ -
- لو اأردت اأن تر�سم فماذا تر�سم؟  - - َمن يقف مع داني؟  ماذا يفعل داني؟ 

يـي َحْرُف اْلي�ء
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تجريد الحرف الملّون )ي( في كلمات: )داني / ير�سم / يد / �سرير( -
تعر�ش على الطلبة مجموعة من ال�سور الإ�سافية ت�ستمل على حرف الياء: -
مجموعة تذكر اأ�سماء نباتات / تين -
مجموعة تذكر اأ�سماء حيوانات / فيل -
مجموعة تذكر اأ�سماء اأ�سخا�ش )يا�سر / فادي / خليل( -
يلفظ الطلبة الكلمات التالية )داني / ير�سم / يد / �سرير( مبرزين �سوت حرف الياء. -
تعر�ش المعلمة ال�سور من دون الجمل والكلمات ومن دون ترتيب وتطلب من الطلبة ت�سميتها. -
تبّين �سكلي حرف الياء بح�سب موقعه من الكلمة. -

وَرِة اْلُمن��ِسَبِة ُل اْلَكِلَمَة ِب�ل�سّ اأَْقَراأُ َواأَ�سِ َيد2

َيْر�ُسُم

داني

�َسرير

تقراأ المعلمة الكلمات: )يد / ير�سم / داني / �سرير(، من  -
بطاقات وتطلب من الطلبة مالحظة حرف الياء الملون.

هذه  - في  الياء  حرف  ورد  مّرة  كم  التالي:  ال�سوؤال  تطرح 
الكلمات؟

تقراأ الكلمات نف�سها ويرّدد الطلبة بعدها فرديًا وجماعيًا. -
تقراأ الكلمة الأولى وت�سلها بال�سورة الدالة عليها. -
تطلب من الطلبة قراءة الكلمات الأخرى كلمة كلمة وو�سلها بال�سور. -
تالحظ حركة يد الطلبة في اأثناء و�سل الكلمات بال�سور. -
تطلب من الطلبة قراءة الكلمات بعد و�سلها بال�سور. -

اأَْكُتُب 3
تهيئة الطلبة لكتابة حرف الياء ب�سكليه. -
تكتب المعلمة �سكل حرف الياء في الهواء وتلفظه وتطلب من الطلبة تقليدها في الحركة وال�سوت. -
تطلب منهم مالحظة حرف الياء في كلمة )داني( في التمرين ال�سابق. -
تكتب على ال�سبورة حرف الياء )ي / يـ(، وتبّين للطلبة ما يقع منه فوق ال�سطر وما يقع تحته. -
ي�سل الطلبة الخطوط المنقطة مبتدئين من النقطة الحمراء. -
تالحظ المعلمة حركة يد الطلبة واتجاهها في اأثناء الكتابة. -
عند تنفيذ الكتابة على ال�سطر الأخير غير المنقط تطلب منهم: -
تاأمل الكلمات: )يد / ير�سم / �سرير( -
النتباه اإلى موقع الحرف من الكلمة )في البداية والو�سط(. -
الكتابة. - تنفيذ 
كتابة حرف الياء ب�سكليه والنطق به عند الكتابة.  -
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اأَن� اأَْر�ُسُم اني ْرُس الثَّ الدَّ

ُد َواأَْقَراأُ اأَُردِّ 1

تهيئة الطلبة للدر�ش بطرح اأ�سئلة من مثل؟ -
ماذا يفعل داني؟ -
ماذا تفعل بدور؟ -
عر�ش عنوان الدر�ش )اأنا اأر�سم( على لوحة الجيوب وقراءة المعلمة له ثم قراءة الطلبة فرديًا وزمريًا. -
عر�ش ال�سورة الأولى وقراءة الجملة المقابلة لها، وترديد الطلبة لها ثم ال�سوؤال: ما لون الوردة في ال�سورة؟ -
تتابع المعلمة عر�ش ال�سور وقراءة الجملة المقابلة لكل �سورة، وتطرح اأ�سئلة عّما ي�ساهده الطلبة في كل �سورة. -
تقراأ جملة التركيب اللغوي: )اأنا اأر�سم / اأنا األّون / اأنا اأقراأ( ويرّدد الطلبة بعدها. -
تطلب من الطلبة تكوين تعبير لغوي يبداأ بـ )اأنا... ( -
يرّدد الطلبة خلف المعلمة التعبير اللغوي: )هي تر�سم / هي تكّون / هي تقراأ(. -
تطلب من الطلبة تكوين تعبير يبداأ بـ: )هي... ( -
تعر�ش المعلمة جملة )اأنا اأحبُّ مدر�ستي( وتقراأها، ويرّدد الطلبة بعدها فرديًا وجماعيًا. -
تحب  - )هي  التالي:  النحو  على  قراءتها  الطلبة  من  وتطلب  )هي(  الغائب  �سمير  مع  التركيب  المعلمة  تحّول 

مدر�ستها(.

ُد اأَ�ْسَتِمُع َواأَُردِّ 2

ل �سور التمرين، ثم تطرح اأ�سئلة من مثل:  - تطلب المعلمة من الطلبة تاأمُّ
ما ا�سم مدر�ستك؟ -
اأين نذهب في ح�سة الريا�سة؟ -
ما ا�سم المكان الذي ن�ستري منه في المدر�سة؟ -
في اأي مكان في المدر�سة نقراأ الق�س�ش ون�ساهد رفوف الكتب؟ -
في اأي �سف تدر�ش؟  -
ل ال�سور ثم تقراأ الكلمة التي تحتها بدللة ال�سورة ب�سوت م�سموع، ويرّدد الطلبة بعدها. - تطلب من الطلبة تاأمُّ
تعيد ترتيب ال�سور وتطلب من الطلبة و�سف ال�سور بكلمة تدل عليها. -
تقراأ الكلمات الدالة على ال�سور دون عر�ش ال�سور. -
الجملة.  - بداية  الطلبة و�سع  وتكليف  )اأنا(  التركيب  الأول من  الجزء  واإخفاء  وقراءتها،  )اأنا معلم(  عر�ش جملة 

ثم تخفي الجزء الثاني )معلم( وتكلفهم تكملة الجملة. وهكذا تفعل في تركيب )اأنا معلمة(، )اأنا طالب(، )اأنا 
طالبة(.

يتحّدث الطلبة عن حّبهم لمدر�ستهم واهتمامهم بنظافتها. -
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اْلَحَرك�ت
اأَ�ْسَتِمُع َواأَُردُِّد 1

اأَْقَراأُ 2

على  - الملونة  بالطبا�سير  وكتابته  بطاقات  خالل  من  الطلبة  على  بالحركات  ملونًا  الباء  حرف  المعلمة  تعر�ش 
ال�سبورة.

تلفت نظر الطلبة اإلى الحركات الموجودة على الحرف ومو�سعها من الحرف، وت�سميها لهم. -
ح لهم من خالل النطق طريقة �سوت الباء مع الحركات الأربع. - تو�سّ
تف�ّسر لهم معنى: فتحه / �سّمة / ك�سرة / �سكون: -
ال�سفتين لالأعلى. - لأننا نفتح 
لأننا ن�سم ال�سفتين لالإمام. -
لأننا نميل / نك�سر ال�سفة ال�سفلى. -
لأننا ل نحّرك ال�سفتين باأي اتجاه. -
م اأمثلة �سوتية لحرف الباء. - وتقدِّ
تقراأ الحرف مع حركته منفردًا ثم من خالل كلمات التدريب، ويرّدد الطلبة بعدها. -

ت�ساأل المعلمة الطلبة عّما ي�ساهدونه في كل �سورة. -
تقراأ الحرف مع حركته في كل �سورة. -
تقراأ الحرف مو�سوًل بالكلمة في كل �سورة. -
تلفت انتباه الطلبة اإلى الحرف الملّون وتطلب منهم قراءته مع الحركة. -
تعر�ش ال�سور عليهم وتطلب منهم ت�سميتها مع التركيز على حرف الباء المفتوح والم�سموم والمك�سور وال�ساكن. -
تقراأ الحرف هكذا بـَ فتحة / بـُ �سمة / بـِ ك�سرة / ْب �سكون -
تبّين لهم اأن الحركة ُتغّير �سوت الحرف. -
تطلب منهم قراءة الكلمات بعد قراءتها لها. -
تطرح عليهم ال�سوؤال التالي: ماذا ت�ساهدون في ال�سورة الأخيرة؟ -
تطلب منهم مالحظة حرف الباء في الجلمة، وت�سمية الحركة الموجودة عليه، ثم نطق الحرف بالحركات الأربع. -
تبّين لهم اأن نطق الحرف بالحركات يتطلب اأن نمّد الحرف مّدًا ق�سيرًا جدًا، وذلك من خالل اأمثلة منطوقة تبرز  -

�سوت المّد الق�سير بـَ / بـُ / بـِ.
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ُب َواأَْقَراأُ اأَُركِّ 3

تعر�ش المعلمة حرف الباء ) بـَ ( في لوحة الجيوب وتقراأه محّركًا بالفتح، وتطلب من الطلبة الترديد خلفها. -
ت�سيف حرف الألف اإلى جانبه، ثم تقراأ )با( ويرّدد الطلبة خلفها فرديًا وجماعيًا. -
تعر�ُش حرف الباء ) بـُ ( ثم ت�سيف اإليه حرف الواو )و( وتقراأه )بو( ويرّدد الطلبة خلفها، وهكذا تفعل مع حرف  -

الياء )بي(.
تطلب من اأحد الطلبة قراءة )بابا( ومن طالب اآخر قراءة كلمة )باْب( مع التنبيه على حركة ال�سكون. -
ترّدد مّرات متعددة )بابا / بو / بي( ويرّدد الطلبة خلفها )بابا / باب(. -

اأَْكُتُب 4

تدّون المعلمة حرف الباء منفردًا ومت�ساًل بحروف الألف والواو والياء، على ال�سبورة. -
ح لهم مو�سع حرف الباء على ال�سطر ومو�سع الواو والياء والألف من ال�سطر. - تو�سّ
تكلف الطلبة بتمرير القلم على الحرف المنقوط. -
تتجّول بين الطلبة في اأثناء تنفيذ التدريب، وتعّزز المجيدين وت�سّوب الأخطاء. -
تطلب منهم قراءة ما كتبوه. -

اإِاأُاأَء اْلَهْمَزة
اأَْقَراأُ َواأُلِحُظ  ء  اأَ  اأُ  اإِ  اأْ 1

تقراأ المعلمة جملة )اأنا اأر�سم اإبريق ماء(، ويرّدد الطلبة خلفها فرديًا وجماعيًا. -
تطلب منهم مالحظة حرف الألف في كلمات الجملة، ومالحظة �سكل الحرف الموجود اأ�سفله واأعاله وبعده ) اأَ /  -

اإِ / ء(.
تو�سح لهم اأن هذا الحرف ي�سّمى )الهمزة( -
ح لهم �سوته من خالل النطق به وترديدهم له بعدها. - تو�سّ
ُل - ت�ساأ
ما لون الوردة في ال�سورة الثانية؟ -
هل توجد في كلمة )حمراء( همزة؟ -
ما الحرف الذي ي�سبقها -
ترّدد جملة )وردة حمراء(. ويرّدد الطلبة بعدها. -
ت�ستمر في طرح الأ�سئلة على بقية ال�سور وتتلقى الإجابات وت�سوب الطلبة. -
توّجه الطلبة لقراءة الجمل بعدها. -
تعر�ش ال�سور على الطلبة وتطلب منهم ت�سميتها، مبينة موا�سع الهمزة وحركتها. -
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وَرِة اْلُمن��ِسَبِة ُل اْلَكِلَمَة ِب�ل�سّ اأَْقَراأُ َواأَ�سِ 2

اأَْرَنب

اأُْخُطبوطـ

اإِْبريق

َف�أْر

م�ء

اإلى مجموعتين، مجموعة تحمل الكلمات،  - تق�سم المعلمة الطلبة 
والأخرى تحمل ال�سور الدالة عليها.

تطلب من الطالب الذي يحمل الكلمة قراءتها، وال�سطفاف اإلى  -
جانب الطالب الذي يحمل ال�سورة الدالة.

تتبادل المجموعتان الأدوار. -
تطلب من بقية الطلبة التاأ�سير على الطلبة الذين يحملون الكلمات  -

على  الموجودة  الحركة  ت�سمية  اآخر  طلب  من  وتطلب  وقراءتها، 
بالحركات. الهمزة وقراءتها 

اأَْكُتُب 3
تر�سم المعلمة �سطرًا على ال�سبورة وتكتب على ال�سطر الهمزة )ء(.  -
ح للطلبة وهي تكتب على ال�سبورة طريقة كتابة الهمزة منفردة. - تو�سّ
تبّين للطلبة اأننا نكتب الألف اأوًل ثم نكتب الهمزة ثم الحركة في مكانها المنا�سب. -
توؤكد عليهم نطق ما يكتبون عند تنفيذ الكتابة. -
اأثناء تنفيذ الكتابة، وتوجههم وت�سّوبهم. - تتجّول بين الطلبة في 

اأ�سل الحرف بالكلمة التي تحتوي عليه -
تقراأ المعلمة الحروف ثم تقراأ الكلمات ب�سوت وا�سح وم�سموع. -
يقراأ الطلبة بعدها فرديًا وجماعيًا. -
ت�سل الحرف الأول )ب( بالكلمة )َبيت / ُبدور(. -
تلفت نظرهم اإلى الحركات الموجودة على الكلمات. -
تنبههم اإلى وجود الحرف الم�سابه في اأكثر من كلمة. -
تقراأ حرف الألف المهموز ويرّدد الطلبة بعدها. -
تطلب منهم ت�سمية الحركات. -
ت�سل بين الحرف والكلمة ثم تكلف الطلبة تنفيذ التمرين. -

ُل اْلَحْرَف ِب�ْلَكِلَمِة الَّتي َتْحَتوي َعلَْيِه اأَ�سِ

ُن اأَُلوِّ

4

5

ي�سّمى الطلبة الحرف ثم يقراأون المقطع كاماًل. -
توجه المعلمة الطلبة اإلى تلوين حرف )الباء( اأول ثم الحروف )الألف والواو والياء( ثم )الهمزة( باألوان مختلفة.  -
تطلب منهم قراءة كل حرف ملّون، ثم قراءة المقطع كاماًل. -
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اإِ
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اأْ

َوَلد م�ء   ُبدور   َبْيت   داني  

اإِْبريق َف�أْر   اأَخي   اأَْقَراأُ   اأُْختي  



تطلب المعلمة من الطلبة تاأمل �سور التمرين، ثم تقراأ الجملة ب�سوت م�سموع ويردد الطلبة بعدها. -
تقراأ الجملة وتطلب من الطلبة ال�سارة اإلى ال�سورة المنا�سبة. -
تكرر المعلمة مع جميع ال�سور. -
توجه الطلبة الى ا�ستخدام ال�سمائر اأنا، هو، هي مع الأفعال التي تعلموها اأر�سم ير�سم تر�سم، اأكتب يكتب تكتب،  -

اأقراأ يقراأ تقراأ.

اأَ�َسُع           َحْوَل اْلَكِلَمِة اْلُمْخَتِلَفِة 6

ويقراأ  - م�ستطيل  كل  في  الموجودة  الكلمات  المعلمة  تقراأ 
بعدها. الطلبة 

تطلب منهم مالحظة الحروف التي تعّلموها في التدريبات  -
ثم مالحظة الكلمات.

اإلى الحركات. - تلفت انتباههم 
تقوم بحل الم�ستطيل الأول. -
تكلف الطلبة حّل التدريب. -
تطلب منهم قراءة الكلمة التي و�سعوا حولها دائرة. -

ُد اأَ�ْسَتِمُع َواأَُردِّ 7
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ُبدور َبْيت      ُبدور      ُبدور     
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َيد �َسرير      �َسرير      �َسرير     

َمْكَتب َمْكَتب      َمْكَتب      اأَْرَنب     

م�ء َحْمراء      م�ء      م�ء     

اإِْبريق اإِْبريق     اإِْبريق      اأُْخُطبوطـ     



الأهداف الع�مة
يتعّرف م�سمّيات بع�ش موجودات المتجر. -
يّتبع التعليمات ول ياأكل الفواكه قبل غ�سلها.  -
ي�ساعد والده في المتجر. -
يحر�ش على طاعة والديه. -
يبادر لم�ساعدة جده وجدته. -
يحترم جده ويجل�سه مكانه. -
يتحدث بلطف ويبتعد عن ال�سراخ. -
ي�ساعد في ترتيب خزانته واأدواته. -
يبتعد عن اإزعاج الآخرين. -
ملحنًا. - الن�سيد  يحفظ 
يتعرف اأ�سوات واأ�سكال الحروف: ت، ث، ج، ح، خ. -
يمّيز بين التاء المفتوحة والتاء المربوطة. -
يرّكب مقاطع المّد مع الحروف التي تعلمها. -
يمّيز المختلف في الكلمات ويذكر ال�سبب. -
يمّيز الحرف الم�سترك في مجموعة الكلمات. -
يكتب الحروف التي تعلمها. -
ي�ستخدم تذكير وتاأنيث الفعل الما�سي. -
يتعرف جمع بع�ش المفردات. -
ي�ستخدم نمط الفعل الم�سارع مع �سمير المتكلم )اأنا(. -
ي�ستخدم �سمير الغائب )هو، هي( مع الفعل الم�سارع. -
يكّون جماًل من مفردات محّددة. -

اِنَيُة اْلَوْحَدُة الثَّ

اأَْخالقي



َمْتَجُر َمديَنتي ُل ْرُس اأَلوَّ الدَّ

اأَْقَراأُ 1

تهيئة الطلبة بتذكيرهم بعنوان الدر�ش )متجر مدينتي( وعر�سه على لوحة الجيوب، ثم قراءته. -
عر�ش الجملة الأولى على لوحة الجيوب، وكذلك ال�سورة التي تعّبر عنها، وطرح اأ�سئلة من مثل: -
كم �سخ�سًا في ال�سورة؟ -
مّم تتكّون اأ�سرة بدور؟ -
ما ا�سم المكان الذي يوجدون فيه؟ اأين يوجد المتجر؟ -
تتلّقى المعلمة اإجابات الطلبة وتوجههم نحو نطق كلمات )اأ�سرة / متجر / مدينة(. -
المتميزين  - الطلبة  اأحد  يقراأ  ثم  والحركات  الأداء  مع  نموذجية  قراءة  ال�سورة  على  الدالة  الجملة  المعلمة  تقراأ 

قراءة محاكاة، ثم يرّدد الطلبة الجملة جماعيًا.
تكرار ما �سبق مع بقية ال�سور والجمل. -
تقراأ المعلمة الجمل مع ال�سور اأوًل ثم تقراأها من دون �سور، ويرّدد الطلبة بعدها زمريًا وفرديًا. -
تعر�ش المعلمة ال�سور اأمام الطلبة من دون ترتيب وتطلب منهم التعبير عنها بجمل الدر�ش. -
يمّثل الطلبة الدر�ش داخل حجرة ال�سف بتكوين المعلمة لمجموعة تمثل اأ�سرة من 4 اأفراد، كل واحد يمثل الدور  -

الموجود في ال�سورة.
تطرح المعلمة ال�سوؤال التالي: لماذا غ�سب والد داني وبدور؟ ولماذا غ�سبت الأم؟ -
تتلّقى المعلمة اإجابات الطلبة وتوجههم نحو عدم اأكل الفواكه قبل غ�سلها وعدم البتعاد عن الأهل. -
ت�ساأل: لماذا يحمل داني وبدور كٌل منهما �سّلة؟ وتوجه الإجابات نحو �سرورة م�ساعدة الوالدين في البيت وخارج البيت. -

ُد اأَ�ْسَتِمُع َواأَُردِّ 2

المعلمة: - ت�ساأل 
ماذا اأكلت بدور؟ ماذا اأكل داني؟ -
ماذا يمكن اأن يوجد في المتجر؟ -
تتلقى المعلمة اإجابات الطلبة وتوجههم نحو تعداد فواكه وخ�سروات، واألبان واأجبان، ومالب�ش، واأدوات مطبخ. -
تف�سح المجال للطلبة لتاأّمل �سور المجموعة الأولى )الخ�سروات والفواكه(. -
تعر�ش ال�سور �سورة تلو اأخرى وتطلب منهم ت�سميتها وت�سوبهم، ثم تذكر المفردة الدالة على ال�سورة وتقراأها  -

ويرّدد الطلبة بعدها.
الأولى  - المجموعة  اأن  لهم  وتبّين  ثوم(،  خ�ّش،  )باذنجان،  �سور  تعر�ش  ثم  تفاح(  خوخ،  )برتقال،  �سور  تعر�ش 

الثانية ت�سمى عائلة الخ�سروات. ت�سمى عائلة الفواكه والمجموعة 
يرّدد الطلبة خلفها مفردات كل مجموعة ويرددون )فواكه( و )خ�سروات(. -
تطلب منهم ذكر اأ�سماء فواكه وخ�سروات. -
بالطريقة نف�سها تبّين لهم بقية محتويات المتجر. -
تعر�ش �سورًا مختلفة ودون ترتيب ت�ستمل على محتويات المتجر. وتطلب منهم ت�سميتها فرديًا ثم الترديد جماعيًا. -
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ةت ـةتـ َحْرُف الّت�ء
اأَْقَراأُ َواأُلِحُظ َحْرَف الّت�ء 1

وَرِة اْلُمن��ِسَبِة ُل اْلَكِلَمَة ِب�ل�سّ اأَْقَراأُ َواأَ�سِ 2

ت�ساأل المعلمة: ماذا اأكلت بدور في المتجر؟ -
تتلقى اإجابات الطلبة، وت�سحح اإجاباتهم نحو ذكر عبارة )اأكلت بدور حّبة توت( -
تعر�ش الجملة في بطاقة وتقراأها ويردد الطلبة بعدها زمريًا وفرديًا. -
ترّكز في اأثناء قراءة جمل التدريب على نطق حرف التاء. -
تقراأ جمل التدريب تباعًا وتلفت انتباه الطلبة اإلى الحرف الملّون. -
د الطلبة بعدها فرديًا وزمريًا. - تقراأ حرف التاء في الكلمة التي ت�ستمل عليه ويردِّ
ت�ساأُل الطلبة: ما الحركة الموجودة في كلمة )اأكلْت / حبَة توت / حبُة / مدينتي( -
تقراأ الكلمات ب�سوت معّبر من خالل ربط حرف التاء بحروف المّد والحركات. -
اإلى مجموعات: - تق�سم الطلبة 
- مجموعة )2( تبرز حرف التاء في الكلمات )مْتجر / اأكلْت(. - مجموعة )1( تبرز حرف التاء في الكلمات: )توت / ُتفاح(. 
مجموعة )3( تبرز حرف التاء في كلمة )مدينتي(. - مجموعة )4( تبرز حرف التاء في الكلمات )حبة / واحدة(. -
- تو�سح للطلبة �سوت الحرف من خالل النطق المتكرر به.  - تكتب المعلمة حرف التاء )ت( على ال�سبورة. 
اأول  - في  التاء  �سكل  اإلى  نظرهم  تلفت   - تعر�ش جمل الدر�ش وتبرز �سوته في الكلمة التي ت�ستمل عليه. 

- تطلب منهم ت�سكيل حرف التاء بالمعجون. واآخرها.   الكلمة وو�سطها 

تقراأ المعلمة كلمات التدريب من خالل عر�سها على بطاقات. -
تعر�ش �سور التدريب على الطلبة وتطلب منهم ت�سميتها. -
تقراأ المعلمة كلمة )توت( مبرزة الحركة والمّد وت�سلها بال�سورة  -

عليها. الدالة 
تطلب من الطلبة قراءة بقية الكلمات وو�سلها بال�سورة المنا�سبة. -

اأَْكُتُب 3

الأدوات. - بالجل�سة ال�سحيحة وتجهيز  للكتابة  الطلبة  تهيئة 
تكتب المعلمة حرف التاء باأ�سكاله على ال�سبورة ثم تعر�سه من خالل بطاقات. -
تبّين للطلبة مو�سع حرف التاء باأ�سكاله من ال�سطر. -
الكتابي. - الن�ساط  تنفيذ  تكلفهم 
للن�ساط. - تنفيذهم  متابعة 
التجّول بين الطلبة وت�سويب اأخطائهم. -
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ثـث َحْرُف الّث�ء
اأَْقَراأُ َواأُلِحُظ َحْرَف الثَّ�ء 1

- تذكر المعلمة للطلبة اأن هذا الحرف هو حرف الثاء. - تهيئة الطلبة من خالل البحث عن الحرف الملّون. 
- تجرد حرف الثاء من خالل كلمة )ثالث: ثـ / ث(. - تعر�ش جملة )ثالث حّبات تفاح( وتناق�سهم فيها. 
- تطلب منهم ت�سمية الحركة الموجودة على حرف  - تو�سح لهم �سكل حرف الثاء مت�ساًل بالكلمة ومنف�ساًل عنها. 

- تقراأ الحرف مقرونًا بالحركة ويرّدد الطلبة بعدها فرديًا وزمريًا. الثاء في جمل التدريب. 
تق�سم الطلبة مجموعات: مجموعة )1( تقراأُ حرف الثاء المنف�سل عن الكلمة. ومجموعة )2( تقراأ حرف الثاء المت�سل  -

ح للطلبة اأن �سكل حرف الثاء ي�سبه ال�سحن وبداخله ثالث نقاط. - تو�سّ بالكلمة مع التاأكيد على الحركات. 
- تبّين لهم اأن �سكل )ب ت ث( مت�سابه واأن الفرق في عدد النقط ومو�سعها. - تقراأ الجمل مقرونة بال�سور ويرّدد الطلبة بعدها. 

ُل َبْيَن اْلَكِلم�ِت اْلُمَتم�ِثلَِة اأَْقَراأُ َواأَ�سِ 2

اأَْكُتُب 3

َثالَثة 3
ُمَثلَّث

َثْوب

َثْلج

َثالَثة

ُمَثلَّث

َثْوب

َثْلج

3

الطلبة مالحظة  - الكلمات وتطلب من  المعلمة  تقراأ 
حرف الثاء الملون.

-  )1( المجموعة  مجموعتين:  على  الطلبة  توزع 
 )2( والمجموعة  الأول  العمود  بطاقات  تحمل 

تحمل بطاقات العمود الثاني.
بع�سهم  - جانب  اإلى  ال�سطفاف  الطلبة  من  تطلب 

طالب  كل  يحملها  التي  الكلمة  بح�سب  بع�سًا. 
التي  الكلمة  قراءة  تكلفهم  ثم  المجموعة،  في 

يحملونها.
ترّدد المعلمة �سوت الكلمة ويرّدد بقية الطلبة بعدها. -
تطلب منهم مالحظة الحروف التي تعلموها )و ا ـة ب(. -
المتماثلة. - الكلمات  الطلبة و�سل  ينفذ 
التدريب  - بطاقات  عن  ال�سور  تخفي  ثم  اأوًل  بال�سور  بال�ستعانة  الكلمات  الطلبة  ي�سل  اأن  على  المعلمة  تحر�ش 

وُتبقي على الكلمات فقط.

- تو�سح على ال�سبورة طريقة كتابة حرف الثاء ب�سكليه. - تعر�ش المعلمة بطاقة حرف الثاء. 
تكتب حرف الثاء في الهواء ثم تدعو الطلبة لتقليدها. -
- تتابع المعلمة حلول الطلبة وتعزز المتميزين وت�سوب الأخطاء. - ينفذ الطلبة كتابة التدريب. 
يمكن للمعلمة تدريب الطلبة على كتابة كلمة )ثالثة(. -
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ُب َواأَْقَراأُ اأَُركِّ 4
- تقراأ حرف التاء مع الحركة الق�سيرة ويرّدد الطلبة  - تعر�ش المعلمة حرف التاء مع الألف والوا والياء في لوحة جيوب. 

الألف  حرف  الجيوب  لوحة  على  ت�سيف   - - يذكر الطلبة كلمات تعلموها تحتوي على حرف التاء.  خلفها. 
تا  تـَ  خلفها:  الطلبة  يرّدد   - وتقراأ: ) تا ( بمّدة طويلة، وبالطريقة نف�سها تنّفذ الحرف )ُت( )ِت( مع الواو والياء. 
الخطوات  تكّرر   - ح للطلبة لماذا نطقنا حرف التاء ب�سوت المّد.  - تو�سّ / ُت تو / ِت تي، فرديًا وجماعيًا. 

-تعزيز ا�ستيعاب الطلبة بالتطبيق على حرف الباء. نف�سها مع حرف الثاء. 

ُل اْلَحْرَف ِب�ْلَكِلَمِة الَّتي َتْحَتوي َعلَْيِه اأَ�سِ 5

�َسلَّة ة

َثْوب ِب
َبْت َغ�سِ َث

ِبْنت َب
َبْيت ْت

العمود  - في  الموجودة  الحروف  قراءة  الطلبة  من  المعلمة  تطلب 
الأيمن، وتوؤكد عليهم قراءتها بالحركات.

تكلفهم ت�سمية الحركات الموجودة على الحروف. -
تلفت انتباههم اإلى الكلمة الأولى )غ�سبت( وت�ساأل: -
ما ترتيب حرف الباء؟ ما ترتيب حرف التاء؟ -
تقراأ المعلمة كلمات العمود الأي�سر ويرّدد الطلبة بعدها. -
- في اأي كلمة من كلمات العمود الأي�سر يوجد هذا الحرف؟ - تطلب اإليهم قراءة حرف الثاء بالحركة ثم ت�ساأل: 
- يقراأ الطلبة الحروف كلها مع حركاتها. - الو�سل.   تنفيذ عملية  تكلفهم 

ُب َواأَْقَراأُ اأَُركِّ 6

اأَْكُتُب 7

تعر�ش المعلمة حروف الكلمة منف�سلة في لوحة جيوب. -
تنطق الحروف ب�سورة مقطعية مع اإبراز الحركة. -
تنطق بالحروف الأول بالثاني وتنطق: ) بيـ ( ت�سل الحرفين بالحرف الثالث )بيت( -
يرّدد الطلبة الكلمة بعدها. -
تكلف الطلبة تهجئة حروف الكلمة الثانية مع النتباه اإلى الحركات والمدود. -
اأثناء الكتابة. - اإلى الطلبة تمرير القلم على الكلمتين المنقوطتين والتهجئة في  تطلب 
تكرر العملية نف�سها مع كلمتي )ثوب / اأثواب(. -

تكتب المعلمة كلمات التدريب على ال�سبورة. -
تلفت انتباه الطلبة اإلى مو�سع حرفي الواو والياء من ال�سطر. -
توؤكد المعلمة عليهم عدم رفع القلم عن الورقة اإلى حين اإكمال كتابة الكلمة. -
اأثناء الكتابة. - تكلفهم تنفيذ التدريب، وتتابعهم، وتوجههم في 
تطلب منهم قراءة ما كتبوه فرديًا، وتعزز المميزين.  -
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تي َجّدي َوَجدَّ اني ْرُس الثَّ الدَّ

ُد َواأَْقَراأُ اأَُردِّ 1

ُد اأَ�ْسَتِمُع َواأَُردِّ 2

تهيئة الطلبة من خالل الطلب منهم اإغما�ش اأعينهم وتخيُّل اأنهم مع جدهم وجدتهم. -
تطلب منهم اأن يعّبروا عّما تخيلوه. -
التالية؟ - الأ�سئلة  تطرح عليهم 
من منكم يعي�ش عند جده؟ -
َمْن يعي�ش معه جده اأو جدته في البيت؟ -
لماذا نحبُّ الجّد والجّدة؟ -
كيف يجب اأن نعامل الجّد والجّدة؟ -
اإجابات الطلبة وتحر�ش على م�ساركة الطلبة جميعهم. - تتلّقى 
توجه الطلبة نحو اآداب الحديث مع الجد والجدة، و�سرورة م�ساعدتهم. -
تعر�ش المعلمة �سور التدريب تباعًا، ثم تقراأ الجملة المقابلة لها ويرّدد الطلبة بعدها. -
تخفي ال�سورة الدالة على العبارة ثم تطلب من الطلبة ت�سميتها: )التعبير عنها(. -
تبقي ال�سورة معلقة اأمام الطلبة وتطرح الأ�سئلة التالية: -
َمن الذي يحمل حقيبة الجّد؟ -
هل الخزانة مرتبة اأم ل؟ -
كيف يجب اأن يكون �سوتنا عندما نجل�ش اأو نتحدث مع الآخرين؟ -
تقراأ المعلمة جمل التدريب ويردد الطلبة بعدها جماعيًا. -

ل ال�سور، وتمنحهم فر�سة التعبير عنها. - تطلب المعلمة من الطلبة تاأمُّ
توجههم للحديث عن اآداب الحديث ومعاملة الآخرين. -
توؤكد المعلمة اأهمية الترتيب والنظام في الحياة. -
اإلى �سريط ال�ستماع ويتابعون ال�سور. - ي�ستمع الطلبة 
تقراأ المعلمة الجمل الدالة على ال�سور ويرّدد الطلبة بعدها. -
تطلب منهم ترديد المفردات: )اأنا اأرحب / هي تحترم / هي ترّتب(، ثم التركيب: ) اأنا اأرحب،، اأنا اأحترم/ اأنا  -

اأرتِّب(.
ترّدد: ل اأزعج / ل اأ�سرُخ، وتطلب منهم ترديدها باإ�سافة كلمة )اأنا( قبلها. وتردد العبارات نف�سها باإ�سافة كلمة  -

)هي( قبلها.
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جـج َحْرُف اْلجيم
اأَْقَراأُ َواأُلِحُظ َحْرَف اْلجيم 1

تراجع المعلمة مع الطلبة الحروف والحركات التي تعلموها �سابقًا. -
تبرز المعلمة جملة: )اأجل�ش ول اأُزعج جدتي(. -
الكلمات:  - الجيم من  تجريد حرف  ثم  المذكورة  ال�سابقة  الجملة  تجزئة 

اأجل�ش / اأزعج.
ترّدد المعلمة �سوت الجيم في الكلمتين. -
تعّرف الطلبة اأن هذا هو حرف الجيم. -
تكلف الطلبة النظر اإلى الحرف الملّون ونطقه بالحركة. -
تطلب منهم كلمات تحوي حرف الجيم مما هو في بيئتهم: )جبل / جامع / جمل / �سياج(. -
تلفت نظرهم اإلى �سكلي حرف الجيم. -
توؤكد لهم اأن �سوت حرف الجيم يتغّير تبعًا للحركة الم�ساحبة له. -
تعر�ش ال�سور وتقراأ العبارة اأو الكلمة الم�ساحبة لل�سورة، ويرّدد الطلبُة بعدها فرديًا وزمريًا. -
تعر�ش ال�سور من دون العبارات اأو الكلمات وتطلب من الطلبة ت�سمية ال�سورة والتعبير عنها. -

وَرِة اْلُمن��ِسَبِة ُل اْلَكِلَمَة ِب�ل�سّ اأَْقَراأُ َواأَ�سِ ت�ج2

َجّدي

تي  َجدَّ

اأَْجِل�ُس

ي�سّمي الطلبة ال�سور ويتحّدثون عنها. -
حرف  - الطلبة  ويالحظ  بطاقات  في  الكلمات  المعلمة  تقراأ 

ب�سكليه. الجيم 
ويالحظون  - الكتاب  من  نف�سها  الكلمات  الطلبة  بعدها  يقراأ 

ب�سكليه. الجيم  حرف 
ت�سل المعلمة الكلمة الأولى بال�سورة المنا�سبة والدالة عليها. -
ي�سل الطلبة بين بقية الكلمات وال�سور المنا�سبة. -
تحر�ش المعلمة على اأن يرّدد الطلبة الكلمة في اأثناء عملية الو�سل. -
يقراأ الطلبة الكلمات على نحٍو متواٍل. -

اأَْكُتُب 3
تعر�ش المعلمة على الطلبة بطاقات كتب عليها حرف الجيم ب�سكليه. -
تبّين لهم على ال�سبورة الجزء الأعلى من الحرف والجزء الأ�سفل ومو�سعهما من ال�سطر. -
تنّبههم اإلى اأن بداية كتابة الحرف تبداأ من النقطة الحمراء. -
للكتابة. - اأنف�سهم  تهيئة  تطلب منهم 
وتوجيههم. - با�ستمرار  ومتابعتهم  التدريب  تنفيذ  تكلفهم 
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حـح َحْرُف اْلح�ء
اأَْقَراأُ َواأُلِحُظ َحْرَف اْلح�ء 1

الحاء،  - حرف  على  ت�ستمل  علبة  بعر�ش  للتدريب  الطلبة  المعلمة  تهيء 
الملون  الحاء  حرف  تخرج  ثم  داخلها  في  ما  معرفة  الطلبة  من  وتطلب 
وتقول لهم: هذا هو الحرف جاءنا هدية من عائلة الحروف وقد وجدناه 

في حقيبة الجّد.
تعر�ش المعلمة جمل التدريب على لوحة الجيوب. -
تقراأها ويرّدد الطلبة بعدها. -
تدعوهم اإلى تاأمل الحرف الملّون.  -
تجّرد حرف الحاء من الكلمات التي ت�ستمل عليه. -
تلفت نظرهم اإلى اأن حرف الحاء ي�سبه حرف الجيم لكن من دون نقطة. -
تقراأ الكلمات التي ت�ستمل على حرف الحاء، ويرّدد الطلبة بعدها فرديًا وجماعيًا. -
اإلى: - تق�سم الطلبة 
مجموعة )1( تقراأ حرف الحاء. -
اإليه. - مجموعة )2( ت�سمي الحركة الم�سافة 
مجموعة )3( تقراأ الحرف بالحركة. -
مجموعة )4( ذكر كلمات ت�ستمل على حرف الحاء. -
توؤّكد المعّلمة على ال�سلوكات الإيجابّية من خالل مفردات: )اأحمُل / اأرّحُب / اأفتُح / اأحترُم / اأدب(. -
تعّزز المعلمة اتجاهات الطلبة، وقراءاتهم من خالل تمثيل الدر�ش، بحيث يرّدد الطلبة عبارات الدر�ش بالترتيب التالي: -
طالب )1( اأفتح باب بيتي. -
طالب )2( اأفرح واأحمل حقيبة جدي. -
طالب )3( اأرّحب بجدي وجدتي واأقول: )اأهاًل و�سهاًل(.  -
طالب )4( التحدث ب�سوت هادئ مع الجّد والجّدة وترديد عبارة: اأنا اأتحدث باأدب. -

وَرِة اْلُمن��ِسَبِة ُل اْلَكِلَمَة ِب�ل�سّ اأَْقَراأُ َواأَ�سِ ُتّف�ح2

َحليب

َحقيَبة

اأَْفَتُح

اأَْحِمُل

وقتً�  - لهم  وتتيح  الطلبة  على  ال�سور  المعلمة  تعر�س 
لت�أمله�. ك�فيً� 

ال�سور. - ت�سمية  منهم  تطلب 
ال�سور. - على  الدالة  الكلم�ت  المعلمة  تقراأ 
ت�سل الكلمة الأولى )تف�ح( ب�ل�سور الدالة عليه�. -
تطلب منهم مالحظ حرف الح�ء والحركة المرافقة له. -
الحرف  - �سوت  ونطق  الحركة  هذه  ت�سمية  الطلبة  من  تطلب 

محّركً�.
تكلفهم بتنفيذ التدريب مع مراع�ة نطق الحروف التي تعلموه�. -
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اأَْكُتُب 3

تعر�ش المعلمة حرف الحاء على لوحة الجيوب. -
تطلب من الطلبة ت�سمية الحرف )نطقه بال�سوت(. -
تبّين لهم موقع اأجزاء الحرف من ال�سطر. -
تلفت انتباههم اإلى ت�سابه كتابة حرف الحاء مع حرف الجيم. مع فارق النقطة. -
وتوجههم.  - وتتابعهم  التمرين،  تنفيذ  تكلفهم 

خـخ َحْرُف اْلخ�ء
اأَْقَراأُ َواأُلِحُظ َحْرَف اْلخ�ء 1

تعر�ش المعلمة �سور التدريب وتطلب من الطلبة التعبير عنها. -
تطلب منهم تاأّمل الحرف الملّون وتطرح ال�سوؤال التالي:  -
هذا الحرف ي�سبه اأّي الحروف التي مّرت معنا؟ -
اإجاباتهم وت�سححها. - الطلبة وتوجه  يجيب 
تقراأ المعلمة الجمل مرّكزة على اإظهار �سوت حرف الخاء. -
تطلب من الطلبة تمييز �سكل حرف الخاء في كلمتي )اأ�سرخ، مطبخ( ثم في بقية الكلمات -
تقراأ المعلمة �سوت حرف الخاء م�سبوطًا بالحركات ويرّدد الطلبة بعدها. -
تكلف الطلبة بترديد الكلمات التي ت�ستمل على حرف الخاء مع النتباه اإلى الحركة وت�سميتها. -

وَرِة اْلُمن��ِسَبِة ُل اْلَكِلَمَة ِب�ل�سّ اأَْقَراأُ َواأَ�سِ 2

ُخْبز

َخْوخ

ر اأَْخ�سَ

راوات َخ�سْ

بلغة �سحيحة. - الطلبة ال�سور وي�سّمونها  يتاأمل 
تعر�ش المعلمة م�سميات ال�سور في بطاقات وتقراأها ويرّدد  -

بعدها. الطلبة 
مالحظة  - الطلبة  من  وتطلب  الأولى  الكلمة  المعلمة  تقراأ 

الحرف الأول منها وحركته.
ت�سل الكلمة بال�سورة الدالة عليها. -
عليها  - الدالة  بال�سور  الكلمات  بقية  و�سل  الطلبة  تكلف 

ثم  الو�سل،  عملية  اأثناء  في  الكلمة  قراءة  على  التركيز  مع 
النتباه اإلى حركة حرف الخاء وموقعه من الكلمة.

تتجول بين الطلبة وتوجههم، وت�سحح اأخطاءهم. -
29



اأَْكُتُب 3

وَرِة الَّتي َيْبَداأُ ِبِه ا�ْسُمه� ُل اْلَحْرَف ِب�ل�سّ اأَ�سِ

وَرِة الَّتي َيْنَتهي ِبِه ا�ْسُمه� ُل اْلَحْرَف ِب�ل�سّ اأَ�سِ

4

5

ب
ت
ث
ج
ح
خ
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ت
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ج
ح
خ

اإم�ساك القلم. - تهيئة الطلبة للكتابة من خالل الجل�سة ال�سحيحة وطريقة 
تطلب من الطلبة مراعاة المرور على النقط. -
ينطق الطلبة �سوت حرف الخاء في اأثناء الكتابة. -
با�ستمرار. - الطلبة  المعلمة  تتابع 

اأ�سل الحرف بال�سورة التي يبداأ بها ا�سمه -
منهم  - وتطلب  الطلبة  على  ال�سور  المعلمة  تعر�ش 

. ت�سميتها
الحرف  - وتبرز  كاماًل  ال�سورة  ا�سم  ال�سبورة  على  تدّون 

بلون مختلف.
ت�سع ال�سورة اأمام الكلمة وت�سل بين الحرف وال�سورة. -
تطرح اأ�سئلة تتعلق بم�ساعدة الطلبة لالنتباه اإلى الحرف  -

بال�سورة. المتعلق 
تطلب منهم و�سل الحرف المنا�سب بال�سورة التي يبداأ بها ا�سمه. -
ت�سحح اإجابات الطلبة ال�سفوية ثم تكلفهم و�سل الحرف بال�سورة مع ترديد ا�سم ال�سورة و�سوت الحرف. -

تطلب من الطلبة ت�سمية ال�سور -
تكلف الطلبة قراءة الحروف الواردة في التدريب. -
تدعو الطلبة لت�سمية ال�سورة الأولى وت�ساأل: -
ما هو الحرف الأخير في كلمة )مثلث(؟ -
�سوت  - لفظ  منهم  تطلب  باأن  اإجاباتهم  وتوجه  الطلبة،  يجيب 

الحرف.
بال�سورة  - و�سله  ثم  الثاء  حرف  على  القلم  و�سع  منهم  تطلب 

الدالة عليه.
تكّرر الطريقة نف�سها مع بقية الحروف وال�سور. -
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ُب َواأَْقَراأُ اأَُركِّ 6

تعر�ش المعلمة المقاطع في لوحة جيوب. -
تطلب من الطلبة لفظ الحرف الأول ثم الثاني. -
تلفت نظرهم اإلى المّد الق�سير والمّد الطويل. -
تكلف اأحد الطلبة بتركيب المقطع الأول. -
تقراأ المقطع ويرّدد الطلبة بعدها. -
تكرار الطريقة نف�سها مع بقية المقاطع. -
تردد المعلمة المقاطع مجتمعة ويرّدد الطلبة بعدها. -

وَرِة اْلُمن��ِسَبِة ُل ِب�ل�سّ ُب َواأَ�سِ اأَُركِّ 7
تحوجت�خَخْوبَثْو

حوتتاجخوخثوب تعر�ش المعلمة المقاطع على لوحة الجيوب. -
تلفت انتباه الطلبة اإلى كل مقطع من مقاطع الكلمة. -
تقراأ المقطع الأول ويرّدد الطلبة بعدها ثم تقراأ المقطع الثاني. -
المقترنة  - الحركة  باختالف  يختلف  الحرف  �سوت  اأن  لهم  تبّين 

به.
تدعوهم لتركيب الكلمات �سفويًا مع مالحظة الحركة. -
اأثناء الكتابة. - تكلفهم بتمرير القلم على الكلمة المنقوطة ولفظها في 
اأَتـّموا كتابتها بال�سورة المنا�سبة. - اإليهم و�سل الكلمة التي  تطلب 
تطلب منهم قراءة )ثوب / خوخ / تاج / حوت( والنظر اإلى ال�سورة اأثناء القراءة. -

ُل اْلَمْقَطَع ِب�ْلَكِلَمِة الَّتي َتْحَتوي َعلَْيِه اأَْقَراأُ َواأَ�سِ 8

ت�
تي
وا
تو
حو

ت�ج

َبْيتي

اأَْثواب

واِحد

حوت

توت

الكلمة،  - في  المقطع  �سوت  مبرزة  الكلمات  المعلمة  تقراأ 
بالتركيز  مجتمعة  المقاطع  تقراأ  ثم  بعدها،  الطلبة  ويرّدد 

على المد الطويل.
الطلبة  - من  وتطلب  جيوب،  لوحة  على  الأولى  الكلمة  تعر�ش 

تاأّمل حروفها، وت�ساأل: 
َمْن يقراأ اأول حرفين من الكلمة؟ -
ما المقطع الملّون بالأحمر الذي يتطابق مع الحرفين الأولين  -

في هذه الكلمة؟ 
توجه الطلبة نحو الإجابات ال�سحيحة. -
تركز على نطق الطلبة للمقطع طوياًل في اأثناء عملية الو�سل بين المقطع والكلمة التي تحتوي عليه. -
تكّرر الطريقة نف�سها مع بقية المقاطع والكلمات. -
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اأَ�َسُع           َحْوَل اْلَكِلَمِة اْلُمْخَتِلَفِة 9

َب َغ�سِ َبْت    َغ�سِ َب    َغ�سِ َب    َغ�سِ

ُتّف�ح َخْوخ    َخْوخ    َخْوخ   

اأَْفَرُح اأَْفَرُح    اأُْزِعُج    اأَْفَرُح   

واِحد واِحد    واِحد    واِحَدة   

ْكُتُب اْلَحْرَف اْلُم�ْسَتَرَك اأَْقَراأُ َواأَ�َسُع        َحْوَل اْلُمْخَتِلِف َواأَ 10

تعر�ش المعلمة اللوحة الأولى وتطلب من الطلبة تاأملها. -
اأ�سئلة مثل: - تطرح 
ما عدد الكلمات في هذه اللوحة؟ -
َب(؟ - ما عدد حروف كلمة )َغ�سِ
ما هي الحركات المقترنة بها؟ -
هل هناك كلمات اأخرى في اللوحة ت�سبهها؟ -
تغيُّر  - اإلى  النتباه  الطلبة  من  وتطلب  اللوحة  كلمات  المعلمة  تقراأ 

�سوتها. نبرة 
تطلب منهم قراءة الحرف الأخير من كل كلمة. -
تترك لهم فر�سة اكت�ساف الفرق. -
تكلفهم بو�سع دائرة على الكلمة المختلفة. -
المفتوحة  - التاء  اإلى  والنتباه  للحروف،  المرافقة  الحركة  �سكل  وتنّبه على  اللوحات،  بقية  مع  نف�سها  العملية  تكرر 

المغلقة. والتاء 
تنّبه اإلى اختالف �سوت الحرف تبعًا للحركة المرافقة له، والمدود. -

الطلبة  - ويرّدد  حدة،  على  �سندوق  كل  كلمات  المعلمة  تقراأ 
بعدها.

تدعو الطلبة اإلى تاأمل كلمات ال�سندوق الأول وتطرح اأ�سئلة  -
مثل:

ما عدد كلمات هذه اللوحة؟ -
ما هي الكلمات التي عليها حركة؟ -
هل ت�سبه بع�سها بع�سًا؟ -
َمْن يقراأ الكلمة الثانية )تاج(؟ -
هل ت�سبه بقية الكلمات؟ -
من خالل اإجابات الطلبة توجههم نحو اكت�ساف الكلمة المختلفة. -
تكلف الطلبة بكتابة الحرف الم�سترك في كلمة )جّدي( وتر�سدهم اإلى مكان الكتابة. -
تتابع تنفيذ الن�ساط مع الطلبة حتى ل يخلطوا بين الجيم الطويلة والق�سيرة. -
تكرر الطريقة نف�سها مع بقية الكلمات في ال�سناديق الأخرى. -
تلفت نظر الطلبة اإلى �سكل الحرف واإلى المدود. -

َجّدي َجّدي    ت�ج    َجّدي   

َمْطَبخ َمْطَبخ    َخْوخ    َمْطَبخ   

َحّبة َحّبة    َحّبة    ُتّف�ح   

َثالث َثالث    َثْوم    َثالث   

َحّب�ت توت    َحّب�ت    َحّب�ت   

ج

خ

ت

ث

ت
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ُن ِمَن اْلَكِلم�ِت الّت�ِلَيِة َكوِّ اأَْقَراأُ َواأُلِحُظ َكْم ُجْملًَة اأُ 11

تقراأ المعلمة الكلمات منفردة ويرّدد الطلبة بعدها. -
تكلف الطلبة قراءة الكلمات، زمريًا وفرديًا. -
ت�ساأل المعلمة: كم عدد هذه الكلمات؟ -
تكلف طالبًا بقراءة الكلمة الأولى، وطالبًا اآخر بقراءة الكلمة الثانية. -
بلونين مختلفين. - ال�سبورة  اإلى بع�سهما على  الكلمتين مجموعتين  تكتب 
تتبع الطريقة نف�سها مع الكلمة: الثالثة، الرابعة، الخام�سة، وتدون الجمل على ال�سبورة. -
تقراأ الجمل ويقراأ بعدها الطلبة. -
تلتف انتباههم اإلى كلمة )اأحب(. -
تطلب منهم و�سع ال�سمير )اأنا( والنطق بالجملة، ثم �سمير الغائب )هو( والنطق بالجملة. -

اأَن� ُمَهّذب
َن�سيد 12

تقراأ المعلمة الأن�سودة ب�سوت م�سموع ومنّغم. -
للمعلمة.  - الطلبة  ي�ستمع 
تق�سم الطلبة مجموعات ثنائية لأداء كل بيت باأنغام منا�سبة، بحث يقراأ الأول �سطر البيت، والآخر يكمل العجز. -
تبّين لهم الأفكار الرئي�سية في الن�سيد من خالل طرح الأ�سئلة التالية: -
من ي�سكن معك في بيتكم؟ -
اأ�سدقائنا؟ واأقرباءنا؟ - كيف نعامل 
كيف تحافظ على نظافة مالب�سك؟  -
تق�سم المعلمة الن�سيد اإلى مقاطع وتقراأ ويرّدد الطلبة خلفها. -
تطلب من مجموعة ترديد المقطع الأول )البيت الأول والثاني( عدة مرات، وتختبر مدى حفظ الطلبة. -
تكّرر الترديد كلما احتاج الطلبة اإلى مزيد منه. -
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الأهداف الع�مة
ي�س�عُد اأفراد اأ�سرته في البيت. -
يتحّدث ب�أدب مع اأفراد اأ�سرته. -
المق�سودة - الأخط�ء  عن  يبتعد 
المق�سود. - غير  الخط�أ  يعتذر عن 
الآخرين. - اعتذار  ويقبل  ي�س�مح 
ي�ست�أذن قبل الخروج من البيت. -
يراعي اآداب الزي�رة. -
التلف�ز. - في  المفيدة  البرامج  ي�س�هد 
اللعب. - �سديقه  ي�س�رك 
ي�سكر من يقّدم له خدمة. -
بموعده - ويلتزم  والديه  يطيع 
يتعرف اأ�سوات واأ�سك�ل الحروف: د / ذ / ر / ز / �س. -
ال�سّدة. - يتعّرف 
يرّكب مق�طع المّد مع الحروف التي تعّلمه�. -
ب�ل�سور. - مقرونة  مفردات  يقراأ 
ال�سبب. - تعّلمه� ويذكر  المختلف في كلم�ت  يمّيز 
تعّلمه�. - التي  الحروف  يكتب 
تعّلمه�. - كلم�ت  في  المق�طع  يميز 
يرّكب كلم�ت من حروف تعّلمه�. -
المفردات. - جمع  يتعّرف 
المتكلم )اأن�(. - �سمير  مع  الم�س�رع  الفعل  نمط  ي�ستخدم 
ي�ستخدم �سمير الغ�ئب )هو، هي( مع الفعل الم�س�رع. -
المفردات. - بع�س  جمع  يتبّين 
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في َبْيتي ُل ْرُس اأَلوَّ الدَّ

ُد َواأَْقَراأُ اأَُردِّ 1

تقراأ المعلمة جمل التدريب ب�سوت وا�سح وم�سموع، وتتاأّكد من متابعة الطلبة وانتباههم لها. -
ح للطلبة م�سمون وطبيعة عالقات ال�سخ�ش في البيت. - تو�سّ
تطلب اإلى الطلبة الحديث عّما يفعلونه في البيت. -
تراعي في اأثناء حديث الطلبة ا�ستخدام مفردات مثل: ) اأ�ساعد، اأتحّدث، اأعتذز، اأ�سامح( -
تحليل لدر�ش لى اأحدثه: ) الم�ساعدة، الحديث باأدب، العتذار عن الأخطاء، م�سامحة الآخرين(. -
تقراأ الجمل وتطلب من الطلبة ترديدها بعدها فرديًا وجماعيًا. -
تف�سح المجال للطلبة لقراءة ما �سبق ترديده. -
تعر�ش �سور التدريب وتطلب اإلى الطلبة التحدث عنها. -
تطرح اأ�سئلة على ال�سور من مثل: -
ماذا يفعل داني في ال�سورة الأولى؟ الثالثة؟ -
اإذا اأخطاأت مع اأحد اأفراد اأ�سرتك اأو اأ�سدقائك ماذا تقول له؟ )توؤكد المعلمة ا�ستخدام كلمة: اأعتذر / اآ�سف(. -
اإذا اأخطاأ معك �سخ�ٌش فكيف تتعامل معه؟ -
)توؤكد المعلمة ا�ستخدام كلمة: اأ�سامحه / عفوت عنك(. -
كيف يكون الحديث باأدب مع الأ�سرة ومع الآخرين؟ -
تتلقى اإجابات الطلبة وتوجههم نحو ال�سلوك الإيجابي. -

ُد اأَ�ْسَتِمُع َواأَُردِّ 2

تعر�ش المعلمة ال�سورة الأولى وتف�سح للطلبة وقتًا لتاأمل محتوياتها، ثم ت�ساأل: -
ماذا تحمل بدور؟ وماذا يحمل داني؟ -
لماذا اقترب اأخوه منه؟ كيف يت�ساعد اأفراد الأ�سرة والأقرباء؟  -
د الطلبة بعدها فرديًا وجماعيًا. - تقراأ العبارة الّدالة على ال�سورة ويردِّ
وت�ساأل: - تعود 
- ما الأعمال التي تحّب اأن تقوم بها؟ - هل ت�ساعُد والديك في البيت؟   
- تتلقى اإجابات الطلبة واإ�سراكهم جميعًا. - هل التعاون �سروري بين اأفراد الأ�سرة؟  
- ما الخطاأ الذي ارتكبه داني مع بدور؟ - الثانية وت�ساأل:   تعر�ش المعلمة ال�سورة 
- كيف يمكن له اأن يعالج خطاأه؟ - هل كان يق�سد الوقوع في هذا الخطاأ؟  
ترّدد المعلمة العبارة الدالة على ال�سورة ويرّدد الطلبة بعدها فرديًا وجماعيًا. -
تكّرر الطريقة نف�سها مع ال�سورة الثالثة والعبارة الدالة عليها. -
تعر�ش المعلمة كلمات: اأ�ساعد / اأعتذر / اأ�سامج، على بطاقات وتقراأها ويرّدد الطلبة بعدها. -
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د ال َحْرُف الدَّ
ال اأَْقَراأُ َواأُلِحُظ َحْرَف الدَّ 1

ُل َبْيَن اْلَكِلم�ِت اْلُمَتم�ِثلَِة اأَ�سِ 2

اأَْكُتُب 3

داني

ُبدور

َدّراَجة

اأُ�س�ِعُد

ُث اأََتَحدَّ

َدّراَجة 

اأُ�س�ِعُد 

داني

ُث  اأََتَحدَّ

ُبدور

تهيئة الطلبة للدر�ش من خالل مراجعتهم بالحروف ال�سابقة وربطها بحروف المّد والحركات. -
عر�ش جملة )اأ�ساعد اأبي وجدي(، وقراءتها، ثم تجريد الكلمتين )اأُ�ساعد / جدي(. -
تعريف الطلبة ب�سكل الحرف الملون وموقعه من الكلمتين. -
لفت انتباههم اإلى الحركة الموافقة له، وتغّير �سوت الحرف عند النطق به. -
قراءة بقية الكلمات التي ت�ستمل على حرف الدال ومالحظة الحرف. -
تكليف الطلبة تمييز حرف الدال مع المدود، ثم قراءتها. -
توؤكد المعلمة مفهوم التذكير والتاأنيث من خالل كلمتي )ولد / بنت(. -
توؤكد ال�سلوكات الإيجابية من خالل كلمتي )اأ�ساعد / اأتحدث باأدب(. -

تقراأ المعلمة كلمات العمود الأول، وي�ستمع اإليها الطلبة. -
العمود  - كلمات  في  الدال  حرف  عن  البحث  منهم  تطلب 

الأول، وتكلفهم نطقها وفقًا للحركة المقترنة بها.
تكّرر الخطوات نف�سها مع كلمات العمود الثاني. -
اإلى  - وتطلب  الأول،  العمود  في  الأولى  الكلمة  عن  ت�ساأل 

اأحد الطلبة قراءتها )داني( ثم تكلف طالبًا اآخر بقراءة 
الكلمة المماثلة في العمود الثاني.

تطلب من الطلبة و�سل الكلمتين على الكتاب. -
تكّرر الخطوات نف�سها وتحر�ش على اإ�سراك جميع الطلبة. -
تكلفهم قراءتها بعد و�سلها مع مراعاة الحركات والمدود. -

كتابة المعلمة للحرف على ال�سبورة، وتو�سيحها للطلبة موقع الحرف من ال�سطر. -
تهيئة الطلبة للكتابة على الكرا�ش من خالل الجل�سة ال�سحيحة وطريقة الإم�ساك بالقلم. -
متابعة الطلبة في اأثناء التنفيذ، واأهمّية عدم الخروج عن النقاط وال�سطر. -
تاأكيدها على اأن ينطق الطلبة �سوت الحرف في اأثناء الكتابة. -

36



ذ ال َحْرُف الذَّ
اأَْقَراأُ َواأُلِحُظ َحْرَف الّذاِل 1

اأَْكُتُب 3

اأَ�َسُع         َحْوَل اْلَكِلَمِة اْلُمْخَتِلَفِة 2

ُبذور                    ُبذور                    ِبْذَرة                    ُبذور

اأَْعَتِذُر                   اأَْعَتِذُر                   اأَْعَتِذُر                  اأَ�ْسَت�أِْذُن

ب�ِذْنج�ن                 ُذَرة                     ُذَرة                     ُذَرة

ِبْذَرة                    ِبْذَرة                      ُذَرة                    ِبْذَرة

ر المعلمة اإلى حجرة ال�سف بذور ذرة وباذنجان وتعر�سها اأمام الطلبة. - ُتح�سِ
النباتات المعرو�سة. - اإلى الطلبة ت�سمية  تطلب 
د الطلبة فرديًا وزمريًا )بذور / ذرة / باذنجان( - يردِّ
تقراأ جمل التدريب وكلماته ويرّدد الطلة خلفها مرات متعددة. -
تدعوهم اإلى مالحظة الحرف الملون، وت�ساأل:  -
ما الحرف الذي تعلمناه وي�سبه هذا الحرف؟  -
ل معهم اإلى �سكل حرف الذال - ما الزيادة الموجودة عليه للتو�سّ
تقراأ حرف الذال بالحركات والمدود ويرّدد الطلبة بعدها. -
تطلب اإليهم التاأ�سير على حرف الذال ونطقه مع الحركة والمّد. -
اإليهم ت�سميتها. - تعر�ش عليهم �سور التدريب وتطلب 
توؤكد اأهمّية ال�سلوكات الإيجابية )العتذار / ال�ستئذان(. -

الطلبة،  - على  الأول  ال�سندوق  كلمات  المعلمة  تعر�ش 
وتقراأها، ويرّدد الطلبة بعدها.

تكلفهم بمالحظة الحركة المرتبطة لحرف الباء والذال. -
�سوت  - مالحظة  الطلبة  اإلى  وتطلب  الكلمات  المعلمة  تقراأ 

الذال في الكلمة، وت�ساأل: مع اأي كلمة اختلف �سوت الذال.
وت�سحيح  - فرديًا،  المختلف  الكلمة  اإلى  الطلبة  ي�سير   

اإجاباتهم. 
قراءتها  - مع  المختلفة،  الكلمة  حول  الدائرة  بو�سع  تكلفهم 

واإبراز المّد والحركة التي فيها.
توؤكد على ال�سلوكات الإيجابية من خالل كلمتي )اأعتذر / اأ�ستاأذن(. -

تعر�ش بطاقة عليها حرف الذال، وتطلب اإلى الطلبة النطق به بالفتح وال�سم والك�سر والت�سكين. -
تكتب الحرف على ال�سّبورة. -
تراجعهم في طريقة كتابة حرف الدال، وتبّين لهم اأن حرف الذال يكتب بالطريقة نف�سها وفوقه نقطة. -
توؤكد عليهم اأهمية نطق �سوت الحرف في اأثناء الكتابة. -
اأخطاءهم - تتابع الطلبة با�ستمرار وت�سوب 
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ر اء َحْرُف الرَّ
اء اأَْقَراأُ َواأُلِحُظ َحْرَف الرَّ 1

اأَ�َسُع         َحْوَل اْلَكِلَمِة اْلُمْخَتِلَفِة 2

اأَْكُتُب 3

ُبذور                    ُبدور                    ُبذور                    ُبذور

َزَرَع ُذَرة  َزَرَع  َزَرَع 

ْفراء �سَ َفر  اأَ�سْ َفر  اأَ�سْ َفر  اأَ�سْ

اأَْر�ُسُم َيْر�ُسُم  َيْر�ُسُم  َيْر�ُسُم 

تعر�ش المعلمة ال�سور وتطلب من الطلبة تاأملها. -
تقراأ الجمل والكلمات الدالة على ال�سور مع اإبراز نطق حرف الراء في اأثناء القراءة. -
مراجعة الطلبة في الحروف التي تعلموها )ب / و / ذ / ة / ج / د / اأ( -
تهجىء المعلمة الكلمات التي ت�ستمل على الحروف التي تعلمها الطلبة ويفعل الطلبة مثلها. -
ت�ساأل الطلبة عن الحرف الجديد الملّون. -
تعر�ش جملة )زرع جدي بذور باذنجان( وتقراأها ويرّدد الطلبة بعدها. -
تعريف الطلبة بم�سّمى الحرف الملون، وتلفت نظرهم اإلى �سكله. -
تنطق حرف الراء بالحركات لتو�سيح �سوت الحرف للطلبة. -
تطلب من الطلبة ت�سمية اأ�سياء تحتوي على حرف الراء من موجوداتهم واأ�سيائهم الموجودة في ال�سف )ُدْرج /  -

م�سطرة / مبراة / طب�سورة / رّف / �سبورة...(.

تحّلل المعلمة حروف الكلمة الأولى باأن تكتب كل حرف م�ستقاًل على  -
ال�سبورة.

كل  - ت�سع  باأن  ال�سبورة  على  الأخرى  الكلمات  حروف  تحليل  تتابع 
حرف تحت الحرف الم�سابه له على نحو عمودي.

كلمة  - اأي  في  وت�ساأل:  المختلف  الحرف  ا�ستخراج  الطلبة  من  تطلب 
هو؟ لي�ستنتج الطلبة اأن الكلمة المختلفة هي )بدور(.

تطلب من الطلبة تاأمل الكلمات في ال�سندوق الثاني والثالث والرابع  -
على التوالي، والموازنة بين حرف كل كلمة ل�ستخراج الكلمة المختلفة.

اأوًل ثم الكلمة المختلفة ويرّدد الطلبة خلفها. - تقراأ المعلمة الكلمات المت�سابه 
ينفذ الطلبة حّل التدريب وتتابع المعلمة تنفيذهم وت�سّوبهم. -
- . ت�ساأل المعلمة الطلبة عن ال�سبب الذي جعل الكلمة مختلفة من حيث �سكل الحرف وعدد الحروف، وعلى ماذا تدلُّ

تعر�س المعلمة �سورة حرف الراء اأم�م الطلبة  -
متعددة. - مرات  نطقه�  تكلفهم 
تمرر الطب�سورة على ال�سبورة، وتبّين لهم موقع الحرف من ال�سطر واتج�ه الكت�بة. -
تطلب منهم ر�سم الحرف في الهواء ثم بوا�سطة المعجون. -
تلفت انتب�ههم اإلى اأن بداية كت�بة الحرف تبداأ من النقطة الحمراء. -
وتوجههم. - ب��ستمرار  بينهم  وتتجول  التدريب،  كت�بة  تنفيذ  تكلفهم 

38



تراجع المعلمُة الطلبة في الحركات والمدود -
تطلب منهم ذكر حروف تعلموها منطوقة بالحركات والمدود. -
تقراأ َد / ُد / ِد -  دا / دو / دي، ويرّدد الطلبة بعدها -
تكلفهم نطق �سوت الحرف الثاني والثالث )َذ، َر( وت�سميته. -
تكلف مجموعة بنطق الحرف بالحركة، ومجموعة اأخرى نطقه بالمّد وُت�سرك الطلبة جميعهم في التدريب. -

يتاأّمل الطلبة ال�سور التي في التدريب ويالحظون الكلمة المو�سولة  -
بال�سورة.

المو�سولة بال�سورة. - الكلمة  المعلمة تهجئة  تطلب منهم 
منهم  - تطلب  ثم  ت�سميتها،  منهم  وتطلب  الأولى  ال�سورة  تعر�ش 

اكت�ساف ومعرفة الكلمة التي تعّبر عنها.
يقراأ الطلبة الكلمة الدالة على ال�سورة. -
المماثلة. - بالكلمة  ال�سورة  تكلفهم و�سل 
اأن الو�سل يكون بين الكلمات من  - توؤكد المعلمة عند تنفيذ التدريب 

خالل ال�سورة.
بعد النتهاء من عملية الو�سل تكلف الطلبة فرديًا بقراءة ما تم تنفيذه، وت�سرك الطلبة جميعهم. -

اأَْقَراأُ  1

ُل َبْيَن اْلَكِلم�ِت اْلُمَتم�ِثلَِة َكم� في اْلِمث�ل اأَ�سِ 2

ُل اْلَكِلَمَة ِبم� ُين��ِسُبه� ُب َواأَ�سِ اأَُركِّ 3

الطلبة  - ويقراأ  والمدود،  بالحركات  مّجزاأة  الكلمة  المعلمة  تقراأ 
بعدها.

تبّين لهم اأنهم �سيكّونون من الحروف المتفرقة كلمة ذات معنى. -
تكّلف اأحد الطلبة بتهجئة الكلمة الأولى مجزاأة ثم قراءتها مجتمعة  -

مع اإبراز الحركات والمدود.
تكلف بقية الطلبة قراءة الكلمة. -
بالطريقة نف�سها تنفذ المطلوب في العمود الثاني -
العمود  - ثم  الأول  العمود  كلمات  عليه  تدل  الذي  العدد  لهم  ح  تو�سّ

الثاني.
تو�سح لهم الفرق بين دللة الكلمة في العمود الأول والعمود الثاني  -

من خالل ا�ستخدام كلمتي )مفرد / جمع(.
المفرد  - حالتي  في  الكلمة  حروف  بين  تجان�ش  وجود  لهم  تبّين 

والجمع.
العمود  - في  بالجمع  الأول  العمود  في  المفرد  و�سل  منهم  تطلب 

الثاني، ثم قراءة ما و�سلوه باإبراز الحركات والمدود.
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داني َوزاهي اني ْرُس الثَّ الدَّ

ُد َواأَْقَراأُ اأَُردِّ 1

ُد اأَ�ْسَتِمُع َواأَُردِّ 2

تهيئة الطلبة من خالل طرح الأ�سئلة التالية: -
َمْن يظهر في ال�سور؟ -
اأين يجل�ش داني؟ -
ما يفعل داني وزاهي؟ -
ُتجري المعلمة مع الطلبة حوارًا عن اآداب الزيارة، وتتلقى اإجابات الطلبة وتوجههم نحو عبارات: اأهاًل و�سهاًل /  -

مع ال�سالمة، وتنبههم اإلى عدم اإطالة وقت الزيارة، واللعب بهدوء وعدم الإزعاج.
تقراأ المعلمة الجملة الأولى ويرّدد الطلبة بعدها زمريًا وفرديًا. -
ت�ساأل عند عر�ش ال�سورة الثانية: ما ا�سم الغرفة التي جل�ش فيها داني، )غرفة الجلو�ش( وتربطها مع م�سميات  -

البيت في الدر�ش الأول.
زة على حرف الزاي. - توجههم نحو اللعب بهدوء عند عر�ش الجملة الثانية، وترديد جملة )لعب داني وزاهي( مركِّ
تعر�ش ال�سورة الرابعة ويردد الطلبة العبارة الدالة عليها. -
تكلف اأحد الطلبة المتميزين قراءة العبارات مجتمعة. -
تكليف طالب اآخر بالتعبير عن ال�سور بعد ا�ستيعاب الن�ّش )رواية ق�سة الدر�ش( بالت�سل�سل. -
ا�ستخدام اأ�سلوب التكرار �سواء في القراءة اأو و�سف ال�سور. -
تاأكيد ا�ستخدام عبارة: اأهاًل و�سهاًل / �سكرًا. -

تعر�ش المعلمة �سور التدريب على الطلبة وتطلب منهم و�سفها. -
تتلقى اإجاباتهم على نحو زمري، وفردي، مع التعزيز والت�سويب. -
تقراأ التعبيرات اللغوية المرافقة لل�سورة وهي ت�سير اإلى ال�سورة. -
الطلبة محاكاتها. - تكلف 
التالي: - ت�ساأل 
ما ت�ساهد في التلفاز؟ -
ال�سيارة؟ - تفيدنا  بماذا 
اأين يجل�ش ال�سيوف؟ -
تغّير ترتيب ال�سور في البطاقات وتطلب من الطلبة و�سفها. -
ترّدد العبارة ثم ت�سعها بجانب ال�سورة الدالة عليها. -
تقراأ العبارات مجتمعة مع ال�سور، ويرّدد الطلبة بعدها. -
توجه الطلبة نحو ال�سلوك الإيجابي للتعامل مع التلفاز وال�سيارة. -
ت�سير اإلى اللون الأ�سود لل�سيارة وتطلب التاأ�سير على اللون نف�سه في مالب�ش الطلبة والأ�سياء المتوفرة معهم. -
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ز اي َحْرُف الزَّ
اي اأَْقَراأُ َواأُلِحُظ َحْرَف الزَّ 1

اأَ�َسُع         َحْوَل اْلَكِلَمِة اْلُمْخَتِلَفِة 2

اأَْكُتُب 3

اأَْزَرق                    َزْرق�ء                    اأَْزَرق                    اأَْزَرق

َغزال                    َغزال                     َغزال                    َزراَفة

زاهي                      زاهي                      َيزوُر                    زاهي

ِتْلف�ز                     َزَرَع                      ِتْلف�ز                     ِتْلف�ز

ت�سع المعلمة اأ�سكال الحروف التي تعملها الطلبة في ُعلب ومن �سمنها حرف الزاي. -
تكلف الطلبة فتح العلب واحدة تلو الأخرى وقراءة الحرف الموجود فيها بالحركات والمدود. -
تترك لهم فر�سة اكت�ساف حرف الزاي من �سمن الحروف. -
ت�ساأل: اأي الحروف ي�سبه هذا الحرف؟ -
ما الفرق بينه وبين حرف الراء؟ -
تتلقى اإجابات الطلبة وتعّرفهم ب�سكل حرف الزاي. -
تعر�ش �سكله مجددًا من خالل ت�سكيله با�ستخدام الورق اللّميع الملون. -
تلفظ �سوت الزاي في الكلمات التي تحتوي عليه. -
تلفت انتباههم اإلى اختالف �سوته مع الحركات والمدود. -
تطلب منهم تمييز لون الغيمة من خالل عر�ش اأ�سياء باألوان �سوداء، حمراء، زرقاء، والطلب منهم تمييز اللون. -
وت�سنيفها  - األوانها،  وت�سمية  ملّونة  بالونات  اإعطائهم  زمالئهم من خالل  اأمام  اأنف�سهم  عن  للتعبير  الطلبة  تعزيز 

ح�سب اللون )اأ�سفر، اأخ�سر، اأ�سود، اأحمر، اأزرق( او من خالل ت�سمية الألوان الموجودة في بيت زياد.

الطلبة  - من  وتطلب  الأول  ال�سندوق  كلمات  المعلمة  تقراأ 
ت�سمية الحركة الموجودة على حرف الزاي الملون.

تاأمل كلمات ال�سندوق الأول ثم عّد حروف  - تطلب منهم 
كل كلمة.

خالل  - من  المختلفة  الكلمة  اكت�ساف  اإلى  تدعوهم 
المقارنة بين الحروف التي تتكون منها كل كلمة.

ينفذ الطلبة حل التدريب. -
تكّرر العملية نف�سها مع بقية ال�سناديق. -
توؤكد على لفظ الحركات والمدود عند قراءة الكلمات. -
تتابع حركة اأيديهم عند ر�سم الدائرة على الكلمة المختلفة وتوؤكد اأهمية نظافة الدفتر. -

قبل تنفيذ الكتابة تحر�ش المعلمة على اأن يقراأ الطلبة كلمات: زاهي / تلفاز / يزور، مع الحركات والمدود. -
تبّين لهم موقع كتابة الحرف من ال�سطر، واتجاه الكتابة. -
توؤكد عدم الخروج عن النقاط في اأثناء تمرير القلم عليها. -
تتابع المعلمة حركة يد الطلبة واتجاهها وت�ساعد عند الحاجة. -
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ين َحْرُف ال�سِّ
ين اأَْقَراأُ َواأُلِحُظ َحْرَف ال�سِّ 1

�سـ�س

وَرِة اْلُمن��ِسَبِة ُل اْلُجْملََة ِب�ل�سّ اأَْقَراأُ َواأَ�سِ 2

اأَْكُتُب 3

اأَن� اأَْجِل�ُس.

ُبدور َتْجِل�ُس.

داني َيْجِل�ُس.

�َسّي�َرة �َسْوداء.

تقراأ المعلمة الجمل والكلمات الوا�سفة لل�سور. -
تمنح الطلبة وقتًا كافيًا لتاأمل ال�سور. -
التالية: - الأ�سئلة  تطرح 
ما لون ال�سيارة؟ - ماذا تفعل بدور؟  اأين يجل�ش داني؟ 
يجيب الطلبة اإجابات ت�ستمل على: )جلو�ش / ت�ساعد / �سوداء(. -
ل الحرف الملون من حيث ال�سكل منف�ساًل ومت�ساًل بالكلمة. - تطلب من الطلبة تاأمُّ
تعّرف الطلبة باأن هذا ال�سكل ي�سّمى حرف ال�سين. -
توؤّكد على اختالف هذا الحرف عن الحروف ال�سابقة باأنه يحتوي على ثالثة اأ�سنان. -
تنطق المعلمة الكلمات التي ت�ستمل على حرف ال�سين مع التركيز على طريقة نطق �سوت الحرف مع الحركات والمدود. -
تكلف الطلبة الترديد بعدها. -
تعر�ش على الطلبة مجموعة من الحروف التي تعلموها ومعها ال�سين وتطلب منهم تمييز حرف ال�سين من حيث  -

ال�سكل ثم نطقه بالحركات والمدود )�سا / �سو / �سي(. 
تطلب منهم ذكر كلمات ت�ستمل على حرف ال�سين )مثاًل: ذكر الأعداد 9-1(.  -

ومالحظتها  - ال�سور  اإلى  النتباه  اإلى  الطلبة  المعلمة  توجه 
بدقة.

توزع بطاقات ال�سور على الطلبة. -
عنها  - التعبير  البطاقة  يحمل  الذي  الطالب  من  تطلب 

المنا�سبة. بالجملة 
ترّدد الجملة على اأ�سماع الطلبة ب�سوت وا�سح. -
تدعو الطلبة اإلى ترديد الجملة جماعيًا ثم فرديًا. -
الطلبة  - من  وتطلب  ترتيب  دون  من  البطاقات  عر�ش  تعيد 

التعبير عنها، وت�سرك اأكبر عدد ممكن منهم.
توؤكد على نطق حرف ال�سين بالحركات والمدود. -

كتابة حرف ال�سين على اللوح الم�سّطر وبجانبها جملة )اأنا اأجل�ش(. -
تبّين مو�سع حرف ال�سين من ال�سطر. -
تكّرر الخطوة نف�سها مع عبارة )�سيارة �سوداء(. -
تلفت نظر الطلبة اإلى طريقة تمرير القلم على الحرف وتراقب اتزان حركة اليد في اأثناء الكتابة. -
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تهيء المعلمة الطلبة لهذا الدر�ش من خالل تذكيرهم بمفردات �سبق اأن تعلموها مثل: )�سّيارة / جّدي / جّدتي(. -
تنطق هذه الكلمات مرّكزة على الحرف الم�سّدد. -
تطلب منهم مالحظة طريقة نطقها لحروف الكلمات. -
تخبرهم اأنها عندما اأخرجت �سوت الياء والدال ا�ستغرقت وقتًا اأطول عند النطق بهما. -
ل الحركة الموجودة على حرف الياء والدال وت�ساأل: - تطلب منهم تاأمُّ
ماذا ت�سّمى هذه الحركة؟ -
هل رافقها اأ�سكال اأخرى؟ -
ح لهم اأن ال�سكل المرافق ي�سّمى ال�ّسّدة. - تو�سّ
تبّين لهم اأن الحرف الم�سّدد لي�ش حرفًا واحدًا بل حرفان )الحرف نف�سه مكّرر(. -
ح ما �سبق بالمثال التالي: - تو�سّ
ْد + ِد = دِّ - ْد + َد = دَّ   ـ   ْي + َي = يَّ
ت�سرح المثال ببيان اأن الحرف الأول يكون �ساكنًا والحرف الثاني متحرك، وت�ساأل: -
    - ما الحركة الموجودة على حرف الدال؟ -
ال�ساكن والحرف المتحرك ندمجهما معًا في حرف واحد م�سّدد  - اأو ننطق بالحرف  اأننا عندما نكتب  ح لهم  تو�سّ

)يرّدد الطلبة مع المعلمة: ال�سّدة حرفان(.
تعطي مزيدًا من الأمثلة مما تعّلموه )دّراجة / اأتحّدث / دّب(. -
تكلف الطلبة بتحليل ال�سّدة في الكلمات المذكورة على ال�سّبورة. -
زة على طريقة نطق �سوت ال�سّدة، ويرّدد الطلبة بعدها. - تقراأ المعلمة كلمات التدريب مركِّ

اأ�سُل بالمقطع المنا�سب، واأقراأُ -
التالي: - للتدريب بالأ�سئلة  المعلمة الطلبة  تهيء 
ما هي الحركات التي تعلمناها؟ -
ما هي حروف المّد؟ -
مْن ير�سم لنا �سكل الفتحة، ال�سمة، الك�سرة؟ -
تطلب من اأحد الطلبة المتميزين الو�سل �سفويًا ثم القراءة. -
تكلف الطلبة و�سل المقاطع مع الحركات والمدود. -
تطلب اإليهم قراءة ما و�سلوه. -
تكّرر المعلمة الخطوات نف�سها مع التدريب الثاني الموازي. -

ّ ة دَّ ال�سَّ
َة دَّ اأَْقَراأُ َواأُلِحُظ ال�سَّ 1

ُل ِب�ْلَمْقَطِع اْلُمن��ِسِب َواأَْقَراأُ اأَ�سِ 2

َز
ُز
ِز

�َس
�ُس
�سِ

زو
زي 

زا

�سي 
�س�
�سو
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ُل اْلَمْقَطَع ِب�ْلَكِلَمِة الَّتي َتْحَتوي َعلَْيِه اأَ�سِ 3

ُد اأَ�ْسَتِمُع َواأَُردِّ 4

اأ�سل المقطع بالكلمة التي تحتوي عليه -
منهم  - وتطلب  الطلبة  على  ال�سور  المعلمة  تعر�ش 

تاأملها، وبعد وقٍت كاٍف تطلب منهم ت�سميتها.
منهم  - تطلب  عر�سها  ولدى  ال�سور،  عر�ش  تعيد 

بال�سورة. المرتبط  المقطع  تعيين 
الحروف  - بين  العالقات  اكت�ساف  نحو  توجههم 

وذلك  ال�سورة،  على  الدالة  والكلمة  وال�سورة 
كالتالي:

تميز اأ�سوات المقاطع مع المدود. -
ال�سور. - تمييز 
تمييز المفردات الدالة على ال�سور. -
تمييز �سكل المقطع في الكلمة. -
ينّفذ الطلبة التدريب، وتوجههم المعلمة وت�سّوبهم. -
توؤكد التنفيذ باإ�سراك جميع الطلبة اأو اأكبر عدد ممكن منهم. -

تقراأ المعلمة جمل اللوحات العلوية )ويرّدد الطلبة بعدها(. -
تطلب منهم اإعادة ترديد كل جملة عدة مرات. -
تكّرر الطريقة نف�سها مع بقية الجمل. -
تطلب من الطلبة المتميزين ترديد الجمل جميعها. -
عالقات  - لبناء  باأدب(  التحدث   / الخطاأ  عن  العتذار   / )الم�ساعدة  الإيجابية  ال�سلوكات  نحو  الطلبة  توجه 

اإيجابية بين الأفراد.

ُبدورَيزوُر

َزراَفةَغزال

�َسريرزاهي

زا

را

زو

ري

دو
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اِبَعُة اْلَوْحَدُة الرَّ

تي َو�َسالَمتي حَّ �سِ

الأهداف العامة
اإلى الم�ست�سفى. - يتبين �سبب الدخول 
المنا�سبة للف�سل. - يحافظ على �سالمته ويلب�ش المالب�ش 
يحافظ على �سحته ويتناول الطعام ال�سحي.  -
يقارن بين ف�سلي ال�سيف وال�ستاء. -
يحر�ش على �سرب الع�سير الطازج. -
اأطعمة �سحية. - ي�سّمي 
يحافظ على �سالمته ول يجل�ش تحت ال�سم�ش. -
يمّيز بين النظارة ال�سم�سية والنظارة الطبية.  -
يحافظ على �سالمته ويراعي اآداب المرور. -
يحافظ على �سالمته في حديقة الألعاب. -
ملحنًا. - الن�سيد  يحفظ 
يتعرف اأ�سوات واأ�سكال الحروف: �ش، �ش، �ش، ط، ظ -
يتعرف تنوين الفتح وال�سّم والك�سر. -
يكتب الحروف التي تعّلمها. -
يرّكب جماًل من كلمات تعلمها. -
يمّيز المختلف في الكلمات ويذكر ال�سبب. -
يمّيز الحرف الم�سترك في مجموعة من الكلمات. -
يعّبر عن ال�سور بجمل مفيدة. -
يقارن بين �سورتين. -
ي�ستخدم تذكير وتاأنيث الفعل الما�سي. -
يتعرف جمع بع�ش المفردات. -
يمّيز الألوان ويعّبر عنها. -
ي�ستخدم نمط الجملة ال�سمية المكّونة من مبتداأ وخبر. -



َطْق�ٌس ب�ِرٌد ُل ْرُس اأَلوَّ الدَّ

ُد َواأَْقَراأُ اأَُردِّ 1

ُد اأَ�ْسَتِمُع َواأَُردِّ 2

تهيئة الطلبة با�ستثارة خبراتهم من خالل طرح اأ�سئلة مثل: -
لماذا تتجّمع الغيوم في ال�سماء؟ -
ماذا نفعل عندما تمطر ال�سماء؟ -
كيف تحافظ على �سحتك في الطق�ش البارد؟ -
ما لون المالب�ش التي نلب�سها في ال�ستاء؟ -
عر�ش بطاقة مكتوب عليها عنوان الدر�ش )طق�ش بارد( وقراءتها. -
قراءة الجملة الأولى، ومناق�ستها بطرح الأ�سئلة التالية: -
ما لون قمي�ش داني؟ ماذا تالحظ على اأكمام القمي�ش؟ -
متى نلب�ش هذا النوع من المالب�ش؟ -
تعيد المعلمة قراءة الجملة ويرّدد الطلبة بعدها. -
تعر�ش المعلمة ال�سورة الثانية وت�ساأل: ما لون ثوب بدور؟ -
تقراأ العبارة الدالة على ال�سورة ويرّدد الطلبة فرديًا وجماعيًا. -
بارد  - )طق�ش  الجملة  وتقراأ  وت�سحهها.  وتوجهها  اإجاباتهم،  وت�ستقبل  الرابعة،  ال�سورة  مالحظة  منهم  تطلب 

و�ستوي( ويرّدد الطلبة بعدها.
تكّرر المعلمة الخطوات نف�سها مع بقية الجمل وال�سور. -
تكلف عددًا من الطلبة المتميزين بقراءة الجمل بدللة ال�سور، ودون ال�سور، ب�سورة مرتبة وغير مرتبة. -

ل ال�سور. - تتيح المعلمة للطلبة وقتًا كافيًا لتاأمُّ
ال�سورتين،  - في  تبدو  التي  المظاهر  خالل  من  وال�سيفي  ال�ستوي  الطق�ش  لتمييز  الطلبة  فيها  توجه  اأ�سئلة  تطرح 

مثل:
ماذا ت�ساهد في ال�سورة الأولى، الثانية؟ -
متى ن�ساهد هذه المظاهر؟ -
تقراأ الجملة الأولى والثانية ويرّدد الطلبة بعدها فرديًا وجماعيًا.  -
ح لهم مفهوم كلمة )طق�ش(. - تو�سّ
تعر�ش اللوحتين الثالثة والرابعة، وتتيح للطلبة فر�سة الكت�ساف والمقارنة بين نوعي المالب�ش، وت�ساأل: -
تلب�سونها؟ - التي  هل ت�سبه المالب�ش 
ما ن�سّمي هذه المالب�ش؟ -
تقراأ الجملة الدالة على ال�سورتين، ويرّدد الطلبة بعدها.  -
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ين َحْرُف ال�سِّ
ين اأَْقَراأُ َواأُلِحُظ َحْرَف ال�سِّ 1

�سـ�س

تقراأ المعلمة جمل التدريب. -
تراجعهم في الحروف التي �سبق اأن تعّلموها. -
تلفت انتباههم اإلى حرف ال�سين الملون. -
تطلب منهم تهجئة الكلمات التي ت�ستمل على حرف ال�سين. -
تذكر لهم اأن الحرف الملون هو حرف ال�سين، وتكلفهم النظر اإلى �سكله في الكلمات التي ت�ستمل عليه. -
تلفظ �سوت الحرف مع الحركات. -
تدعو الطلبة اإلى ترديده بعدها. -
تقراأ الجمل الدالة على ال�سور. -
تعر�ش ال�سور وتطلب اإليهم التعبير عنها مع الحروف والحركات. -

وَرِة اْلُمن��ِسَبِة ُل ِب�ل�سّ اأَْقَراأُ َواأَ�سِ 2

اأَْكُتُب 3

�َسَجَرة
اإِ�س�َرة
َي�ْسَرُب
�ِست�ء

َت�ْسَرُب
ُم�ْسُم�س

الكلمات جميعها. - المعلمة  تقراأ 
تطلب اإليهم قراءة الكلمات مع اإبراز الحركات والمدود. -
اإلى تاأمل ال�سور وت�سميتها. - تدعوهم 
بال�سورة  - وو�سلها  التوالي  على  الكلمات  بقراءة  تكلفهم 

عليها. الدالة 
اإجراء عملية الو�سل  - اأثناء  تحر�ش على نطقهم الكلمة في 

بال�سورة.
اإلى الطلبة المتميزين قراءتها جميعًا بعد و�سلها. - تطلب 
ت�سرك بقية الطلبة في القراءة. -

عر�ش بطاقة حرف ال�سين مع تو�سيح طريقة كتابتها على ال�سبورة. -
تدريب الطلبة على ر�سم حرف ال�سين بالمعجون. -
توجيه انتباههم نحو �سكلي حرف ال�سين وموقع كتابته من ال�سطر. -
تكليف الطلبة تنفيذ التدريب على الدفاتر. -
الأخطاء. - وت�سحيح  وتوجيههم،  متابعتهم، 
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�سـ�س �د َحْرُف ال�سَّ
�د اأَْقَراأُ َواأُلِحُظ َحْرَف ال�سَّ 1

ُل َبْيَن اْلَكِلم�ِت اْلُمَتم�ِثلَِة اأَ�سِ 2

اأَْكُتُب 3

َقمي�س

�س�بون

فور ُع�سْ

ِمَق�ّس

فور ُع�سْ

�س�بون

ِمَق�ّس

َقمي�س

تراجع المعلمة الحروف والحركات التي تعلمها الطلبة �سابقًا. -
ل �سكل حرف ال�ساد في الكلمات. - تعر�ش الجملة الأولى في بطاقة وتطلب اإليهم تاأمُّ
توّزع على الطلبة كلمات تحتوي على حروف تعلموها ومن �سمنها حرف ال�ساد الذي يكون بلون مختلف. -
تطلب منهم ا�ستخراج حرف ال�ساد الملون من مجموعة الحروف. -
تعّرفهم باأنه ي�سّمى حرف ال�ساد. -
تطلب منهم مالحظة �سكله في كلمات التدريب. -
تقراأ �سوت الحرف ويرّددون بعدها جماعيًا وفردًا. -
اد والم�سّددة، لتذكيرهم بال�سّدة. - ل وت�سمية الحركات المقترنة به، وترّكز على ال�سّ تطالبهم بتاأمُّ
تقراأ الجمل مبرزة فيها حرف ال�ساد ويرّدد الطلبة بعدها. -

تقراأ المعلمة كلمات التدريب في العمود الأول ثم في  -
الثاني. العمود 

تكلف الطلبة ترديدها بعدها. -
اإلى مجموعتين، مجموعة تقراأ كلمات  - تق�سم الطلبة 

الثاني،  العمود  كلمات  تقراأ  ومجموعة  الأول  العمود 
وت�سرك اأكبر عدد من الطلبة.

تاأمل ال�سور وت�سميتها. - اإليهم  تطلب 
بدللة  - بالمنا�سبة  بالكلمة  الكلمة  و�سل  اإليهم  تطلب 

ال�سورة.
الو�سل وتوجههم وت�سححهم.  - ل بينهم وتالحظ تنفيذهم لعملية  تتجوَّ

تعر�ش حرف ال�ساد على بطاقة. -
تطلب اإلى الطلبة لفظ �سوت الحرف. -
تلفت انتباههم نحو �سكل الحرف �ش. �سـ -
تكتب النموذج على اللوح الم�سّطر. -
اإليهم تنفيذ التدريب، مع المتابعة الم�ستمرة ل�سبط اتجاه الكتابة، وطريقة الإم�ساك بالقلم. - تطلب 
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�سـ�س �ِد َحْرُف ال�سَّ
�ِد اأَْقَراأُ َواأُلِحُظ َحْرَف ال�سَّ 1

ُل َبْيَن اْلَكِلم�ِت اْلُمَتم�ِثلَِة اأَْقَراأُ َواأَ�سِ راوات 2 َخ�سْ

َمري�س 

ر  اأَْخ�سَ

َبْي�س

ر  اأَْخ�سَ

َبْي�س 

َمري�س

راوات َخ�سْ

تعر�ش المعلمة جمل الدر�ش في بطاقات. -
تحلل لهم حروف الكلمات، لتجريد حرف ال�ساد في كلمتي: )اأبي�ش / اأخ�سر(. -
تكتب حرف ال�ساد بلون مميز وبقية الحروف بلون مختلف.  -
تو�سح لهم اأن هذا الحرف ي�سّمى حرف ال�ساد. -
تلفت انتباههم اإلى �سكليه )�ش �سـ(. -
تنطق �سوت ال�ساد، ويرّدد الطلبة بعدها جماعيًا وفرديًا. -
تقراأ الجمل تاّمًة مع التركيز على حرف ال�ساد. -
ُتجري محادثة مع الطلبة على ال�سور والجمل لتاأكيد ما يلي: -
والأخ�سر. - الأبي�ش  باللونين  تعريفهم 
اإلى الطعام ال�سّحي. - اإر�سادهم 
كيفية العناية بال�سحة من خالل اتباع تعليمات الطبيب في حالة المر�ش. -
تدعو الطلبة لقراءة جمل التدريب بدللة ال�سور. -

ل ال�سور. - تتيح للطلبة وقتًا كافيًا لتاأمُّ
ت�سميتها. - اإليهم  تطلب 
تكلف مجموعة بقراءة مفردات العمو الأول، ومجموعة  -

اأخرى قراءة مفردات العمود الثاني.
الكلمات  - في  ال�ساد  حرف  لمالحظة  تدعوهم 

والحركات والمدود المقترنة به.
تطرح اأ�سئلة تذكيرية لما �سبق اأن تعّلموه، مثل: -
ما لون البي�ش الذي في الطبق؟ -
اذكر خم�سة اأنواع من الخ�سراوات. -
اإذا تعر�ست لوعكة �سحية ماذا يجب عليك اأن تفعل؟  -
اأنف�سهم، وت�سجع الطلبة الخجولين. - تمنح الطلبة فر�سة التعبير عن 
تطلب من اأحد الطلبة المتميزين قراءة الكلمات ثم و�سلها بال�سورة الدالة، وتطلب من طالب مميز اآخر و�سل الكلمة المماثلة. -
تكلف الطلبة جميعهم بو�سل الكلمات المتماثلة ثم قراءتها مع مالحظة �سكل الحرف والنطق ب�سوته. -

اأَْكُتُب 3
ل �سكل حرف ال�ساد ب�سورتيه )�ش �سـ(. - تدعو الطلبة لتاأمُّ
تطلب منهم ر�سم الحرف في الهواء مع نطق �سوته. -
تر�سدهم اإلى موقع الحرف من ال�سطر. -
تكلفهم كتابة الحرف بال�سورة ال�سحيحة، وتالحظ دقتهم ونظاقة دفاترهم، ومتابعتهم با�ستمرار. -
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اأَْكُتُب اْلَحْرَف اْلُم�ْسَتَرَك في ُكلِّ َمْجموَعٍة

ْوَرَة ِب�ْلَكِلَمِة اْلُمن��ِسَبِة ُل ال�سُّ اأَ�سِ

5

4

اأَ�ْسَود َراأْ�س  �سور  �َسيَّ�َرة 

�ِست�ء ري�س    َفرا�س    �َسراب   

َفر اأَ�سْ ْيف    �سَ َقمي�س    �سوَرة   

اأَْبَي�س اأَْر�س    َمري�س    َبْي�س   

  �س

�س

  �س

  �س

ل �سور التدريب. - تطلب المعلمة غلى الطلبة تاأمُّ
ال�سور. - ت�سمية  تكلفهم 
الكلمتين  - مجموعة  كل  تقراأ  بحيث  مجموعات  اإلى  الطلبة  تق�سم 

لهما. المقابلة  لل�سورة  الم�ساحبتين 
تذّكر المعلمة الطلبة بالكلمات التي �سبق لهم اأن تعّلموها. -
توؤكد على حروف ال�سين، وال�ساد، وال�ساد، في اأثناء تنفيذ التمرين. -
ل الحروف التي تولِّف كل كلمة والموازنة بينها. - تدعو الطلبة اإلى تاأمُّ
المنا�سبة. - بال�سورة  الكلمات وي�سلونها  المتميزون  الطلبة  يقراأ 
تطلب اإلى بقية الطلبة تنفيذ الن�ساط مع قراءة الكلمة الدالة على ال�سورة. -

تذّكر المعلمة الطلبة بالحروف التي �سبق لهم تعلُّمها. -
تطلب اإليهم نطق هذه الحروف مع حركاتها. -
الذي  - الحرف  ما  وت�ساأل:  م�ستطيل،  كل  كلمات  ل  تاأمُّ اإلى  تدعوهم 

تكّرر في هذه الكلمات؟
ت�ستقبل اإجابات الطلبة وتوجههم وتعّدل الخاطئ من اإجاباتهم ال�سفوية. -
اإبراز الحركة وت�سميتها. - اإليهم  تطلب 
تكّرر الطريقة نف�سها مع الم�ستطيالت الأخرى. -

تطلب المعلمة من الطلبة قراءة الحروف قراءة �سحيحة. -
تلفت انتباههم اإلى التجاه الأفقي والعمودي لترتيب الحروف. -
بالحرف  - تبداأ  تعلموها  كلمات  ذكر  الطلبة  اإلى  تطلب 

الدال على ال�سورة.
في  - وتراجعهم  )َراأْ�ش(،  ال�سورة  ت�سمية  منهم  تطلب 

طريقة نطق حروفها.
ت�ساأل: ما هذه ال�سورة؟ فيجيب الطلبة: بي�ش. -
المقابلة  - الحروف  من  بي�ش  كلمة  تركيب  اإليهم  تطلب 

لل�سورة، ثم قراءتها.
تعر�ش عليهم �سورة الري�ش، وتطلب اإليهم ترديد كلمة )ري�ش(، وت�ساأل: ما الحرف الذي تبداأ به كلمة ري�ش؟ -
تطلب اإليهم تعيين حرف الراء في المربعات، ثم اإكمال الكلمة ببقية الحروف. -
تبّين لهم �سوت الراء في كلمة )راأ�ش( وفي كلمة )ري�ش( وكيفية نطق �سوتها. -
تطلب اإليهم ت�سمية بقية ال�سور، وتعيين الحرف الذي يبداأ به ا�سم كل �سورة، ثم تركيب م�سّماها. -
تلفت انتباههم اإلى تغّير �سوت الحرف بين كلمة واأخرى تبعًا للحركة الم�ساحبة للحرف وتبعًا للمدود. -
تكلفهم بقراءة الكلمات التي رّكبوها بعد كتابتها اأمام ال�سور الدالة عليها. -

�َسَجَرة

ْخَرة �سَ

َبْي�س

َمري�س

َقمي�س

يَّ�د �سَ

ري�س

َجَر�س

ُب َواأَْكُتُب اأَُركِّ 6
راأ�س

بي�س

اأ�سود

جزر�س�روخ

اأخ�سر

�ست�ء

ري�س
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تعر�ُش المعلمة حرف الباء م�سكوًل بالحركات الثالث )الفتح، ال�سم، الك�سر(. -
تطلب اإلى الطلبة نطق �سوت الحرف بح�سب الحركة المقترنة به مع ت�سميتها. -
تكلفهم باإ�سافة المدود الثالثة اإليه وقراءته ممدودًا. -
تطلب اإليهم ت�سمية الحروف التي تعلموها ومن ثم نطقها محركًة بالحركات الثالث وبالمدود الثالثة. -
تعر�ش في بطاقات حرف الباء مقترنًا بتنوين الك�سر )ٍب( وت�ساأل: كم ك�سرة تحت الحرف ٍب؟ -
ح لهم �سوت الباء بتنوين الك�سر، وتطلب اإليهم الترديد خلفها. - تو�سّ
تعزز طريقة نطق �سوت الحرف، بنطق الحروف التي تعلموها. -
- تكّرر الطريقة نف�سها مع حرف الباء الم�سموم والمفتوح. - ينطق الطلبة حرف الباء ِب بي ٍب 
تلفت المعلمة انتباه الطلبة اإلى ما يلي: -
- اأن �سكل تنوين الك�سر هو وجود ك�سرتين تحت الحرف. - اأننا ننطق التنوين نونًا �ساكنة. 
اأن �سكل تنوين ال�سم هو وجود حركتي �سم فوق الحرف. - اأننا ن�سع األفًا للحرف وعليها حركتي فتح فوق الحرف  -

- تكلف الطلبة ترديد التنوين معها في كلمات التدريب. التاء المربوطة والألف المق�سورة.  با�ستثناء 
تعر�ش اأ�سكال التنوين على حروف تعلمها الطلبة وتطلب منهم نطقها منّونة وت�سمية نوع التنوين. -

تعر�ش المعلمة كلمة) اأر�ٌش( على لوحة الجيوب اأو تكتبها على ال�سّبورة. -
تطلب اإليهم ت�سمية الحركات المالزمة لكل حرف للتمييز بين �سكل الحركة و�سكل التنوين. -
تكّلف اأحد الطلبة المتميزين قراءة الكلمات الثالث في الم�ستطيل الأول. -
تطلب من طالب اآخر قراءة حرف ال�ساد منونًا بال�سم والفتح والك�سر. -
تكلف الطلبة الآخرين القراءة مثله، وتوجههم نحو نطق النون الم�ساحبة لحرف ال�ساد. -
تعر�ش عليهم الكلمات من دون ترتيب، وتطلب اإليهم قراءتها مع اإبراز الحركات والمدود والتنوين. -
تكلِّفهم كتابة الكلمات التي قراأوها في مو�سعها المخ�س�ش لها. -
تكلِّفهم قراءة ما كتبوه، فرديًا وجماعيًا، وُت�سِرك اأكبر عدد ممكن من الطلبة. -

اأَْقَراأُ َواأَُميُِّز التَّْنويَن 1

التَّْنويُن

اأَْقَراأُ َواأَْكُتُب 2

ُب ُجَماًل ِمَن اْلَكِلم�ِت التَّ�ِلَيِة اأَُركِّ 3
12

34

اأر�ٌس خ�سراء

بي�سة بي�س�ء

وردة بي�س�ء

وردة حمراء
مراعاة  - مع  الكلمات  قراءة  الطلبة  المعلمة  تكلف 

والمدود.  الحركات 
ل األوان ال�سور وتمييزها. - تطلب اإليهم تاأمُّ
تطلب اإليهم اإ�سافة كلمة دالة على اللون في كلمات: اأر�ش، وردة، بي�سة. -
يذكر الطلبة عّما تعبر عنه ال�سورة الأولى والألوان الم�ستملة عليها. -
- يكتبون التركيب في المكان المخ�س�ش والدال عليه معه النطق به في  - يعّبرون بالتركيب: )اأر�ٌش خ�سراُء( 

- تكّلفهم بتنفيذ التدريب - تلفت المعلمة نظر الطلبة اإلى وجود وردتين بلونين مختلفين.  الكتابة.  اأثناء 
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يٌّ حِّ َطع�ٌم �سِ اني ْرُس الثَّ الدَّ

ُد َواأَْقَراأُ اأَُردِّ 1

تهيئة الطلبة بت�سويقهم للدر�ش من خالل عر�ش ق�سة ذات عالقة بالطعام ال�سّحي. -
عر�ش �سور التدريب بحيث يتم التركيز على ال�سورة التي ت�ستمل على طبق الخ�سراوات والع�سير الطازج. -
اإدارة حوار ونقا�ش حول اللوحات )ال�سور( من خالل طرح اأ�سئلة مثل: -
ماذا ت�ساهد في ال�سورة الأولى، الثانية، الثالثة.. ؟ -
ما فائدة الخ�سراوات للج�سم؟ -
ب�سحتنا؟ - نعتني  كيف 
مناق�سة الطلبة في الأطعمة والم�سروبات ال�سحية. -
طرح اأ�سئلة على ال�سور، وتعزيز الإجابات ال�سحيحة، وت�سويب الإجابات الخاطئة. -
ترّدد المعلمة الجمال الدالة على ال�سور، ثم يقراأها الطلبة من الكتاب. -
تكلف الطلبة المتميزين بتكرار قراءتها، ثم تكلف الطلبة فرديًا وجماعيًا بقراءتها. -
ترّكز المعلمة على طريقة نطق �سوت التنوين في كلمات )مطعٌم / خ�سراواٍت / طازجًا(. -

تقراأ المعّلمة الجمل الدالة على ال�سور، مبرزة التنوين والحركات. -
اإلى قراءة المعلمة، وتتابع انتباههم واإ�سغاءهم. - ي�ستمع الطلبة 
تعيد المعلمة قراءة الجمل الدالة على ال�سور ب�سورة مقطعّية مبرزة التنوين والحركات. -
تطلب اإلى الطلبة الترديد بعدها فرديًا وجماعيًا. -
اأ�سئلة تتعلق بالأطعمة ال�سحية. - تطرح عليهم 
تعر�ش ال�سور من دون ترتيب وتطلب اإلى الطلبة التعبير عنها بالجمل الدالة عليها. -

ُد اأَ�ْسَتِمُع َواأَُردِّ 2

طـ �ِء َحْرُف الطَّ
�ِء اأَْقَراأُ َواأُلِحُظ َحْرَف الطَّ 1

يكون  - بحيث  ال�سبورة  على  خ�سراوات(  طبق  اأبي  )طلب  جملة  المعلمة  تدون 
حرف الطاء بلون مختلف.

تناق�سهم في الحروف التي تعلموها. -
تخبرهم اأن الحرف الملون في كلمات الجملة ي�سّمى حرف الطاء. -
ل �سكله مع حرف الكلمة الأخرى. - تطلب اإليهم تاأمُّ
تعر�ش على ال�سبورة كلمة مطعم وتطلب اإليهم اكت�ساف �سكل حرف الطاء في الكلمة. -
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ُل َبْيَن اْلَكِلم�ِت اْلُمَتم�ِثلَِة اأَ�سِ 2

اأَْكُتُب 3

َطع�م

َطَبق

اأُْخُطبوطـ 

َمْطَبخ

َطَبق

َمْطَبخ

َطع�م

اأُْخُطبوطـ

- يرّدد الطلبة بعدها. - تدون �سكل حرف الطاء على ال�سبورة، وتنطق �سوته. 
تقراأ جمل التدريب وُتبرز نطق حرف الطاء وتطلب اإلى الطلبة مالحظة �سكله و�سوته. -
تطلب من الطلة كلمات ت�ستمل على حرف الطاء واإبراز �سوته في الكلمات. -
تنفيذ  - في  الطلبة  من  عدد  اأكبر  ت�سرك   - تكلف الطلبة المتميزين قراءة الجمل والكلمات بدللة ال�سور. 

التدريب بحيث يقراأ وي�سير طالب اآخر اإلى حرف الطاء ناطقًا ب�سوت الحرف بالحركات.

تعر�ش المعلمة ال�سور وتطلب من الطلبة ت�سميتها. -
تكليف الطلبة بقراءة الكلمات الموجودة في العمود الأول  -

ال�سور. بدللة 
ثم الكلمات الموجودة في العمود الثاني. -
تلتف انتباههم اإلى الكلمة الأولى في العمود الأول ثم  -

مالحظة الكلمة المماثلة في العمود الثاني.
- تكرر الخطوات نف�سها مع بقية الكلمات.  - تلفت انتباههم اإلى تمييز  - تطلب اإليهم و�سلها ثم قراءتها. 

حرف الطاء في الموا�سع المختلفة من الكلمة والحركة الم�ساحبة له.

تعر�ش المعلمة حرف الطاء على بطاقة. -
تر�سم �سكل الحرف على ال�سبورة. -
تدعو الطلبة اإلى متابعة حركة يدها في اأثناء الكتابة.  -
تلفت انتباههم اإلى مو�سع الحرف من ال�سطر. -
توؤكد لهم �سرورة متابعة النقط عند الكتابة. -
با�ستمرار وتوجههم. - وتتابعهم  بكتابة الحرف،  تكلفهم 
تطلب اإليهم قراءة �سوت الحرف الذي كتبوه. -

ظـ �ِء َحْرُف الظَّ
�ِء اأَْقَراأُ َواأُلِحُظ َحْرَف الظَّ 1

تهيئة الطلبة بمراجعة حرف الطاء. -
تدير معهم حوارًا ونقا�سًا في طرق المحافظة على ال�سحة وال�سالمة بطرح اأ�سئلة مثل: -
وت�ساأل:  - نظارة  يرتدي  طالب  اإلى  ت�سير   - - هل في حديقتكم مظلة؟  اأ�سعة ال�سم�ش؟  كيف نّتقي �سرر 

- تعر�ش �سور التدريب وتطلب من الطلبة و�سفها. ماذا ي�سع على عينيه؟  
تحر�ش في اأثناء و�سف الطلبة لل�سور على التعبير عنها باألفاظ الجمل الدالة عليها. -

53



تراجعهم المعلمة في الكلمات التي تعّلموها. -
اإليهم ت�سمية ال�سور. - تطلب 
تكلفهم بالإ�سارة اإلى حرف ال�ساد في الكلمات. -
�سوت  - ونطق  له  المرافقة  الحركات  ت�سمية  اإليهم  تطلب 

بالحركة. الحرف 
تكلف اأحد الطلبة المتميزين قراءة كلمات العمود الأول،  -

وطالب اآخر قراءة كلمات العمود الثاني.
توزع كلمات كل عمود على مجموعة من الطلبة. -
تطلب من كل طالب في المجموعة قراءة الكلمة وا�سطفاف الطالب الذي يحمل الكلمة المماثلة اإلى جانبه. -
تطلب منهم قراءة الكلمات التي يحملونها. -
المتماثلة بدللة ال�سور. - الكلمات  تكلفهم بو�سل 
اأخطاءهم. - للتدريب با�ستمرار وتوجههم وت�سّوب  تتابع تنفيذهم 
تنبههم اإلى عدم الخلط بين حروف )�ش ط ظ(، في ال�سكل وال�سوت. -

ُل َبْيَن اْلَكِلم�ِت اْلُمَتم�ِثلَِة اأَ�سِ �َرة2 َنظَّ

ِمْنظ�ر

ِمَظلَّة

ُظْفر

ِمْنظ�ر 

�َرة َنظَّ

ُظْفر

ِمَظلَّة

اأَْكُتُب 3
تراجع المعلمة الطلبة في حرف )�ش، ط، ظ( -
اإليهم النطق ب�سوتها مرات متعددة. - تطلب 
تكتب حرف الظاء على ال�سبورة وتبّين لهم مو�سعه من ال�سطر. -
تكلفهم بكتابته في الهواء مرات متعددة. -
اإلى ال�ستعداد للجل�سة ال�سحيحة وطريقة الإم�ساك بالقلم. - تهيئهم 
توؤكد لهم مراعاة تمرير القلم على النقط. -
اإليهم تنفيذ كتابة الحرف - تطلب 
تكلفهم بقراءة ما كتبوه بنطق �سوت الحرف. -

تطلب اإليهم قراءة الكلمات التي �سبق لهم تعلُّمها. -
ت�ساألهم عن الحرف الجديد )الظاء( الموجود في الكلمات: ماذا ن�سّمي هذا الحرف؟ -
تبين لهم م�سّمى الحرف، وتدعوهم اإلى تاأمل �سكله. -
تر�سم لهم �سكله م�ستقاًل على ال�سبورة. -
تنطق اأمامهم ب�سوت وا�سح وم�سموع �سوت الحرف. -
يرّدد الطلبة بعدها، وتتابع طريقة نطق �سوته. -
تقراأ الجمل الدالة على ال�سور ويرّدد الطلبة بعدها. -
تركز في اأثناء القراءة على الكلمات التي تحتوي الحرف. -
تكلف الطلبة المتميزين قراءة الجمل الدالة على ال�سور. -
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اأَْقَراأُ َواأَُميُِّز التَّْنويَن

ُل اْلَمْقَطَع ِب�ْلَكِلَمِة الَّتي َتْحَتوي َعلَْيِه اأَ�سِ

4

5

�رةَع�سير َنظَّ �س�

�سي

ط�

ظ�

اأَظ�ِفر�س�روخ

ِقط�رط�ِئَرة

تراجع المعلمة الطلبة في اأ�سكال الحركات والمدود والتنوين -
تكتب حرفي الطاء والظاء بالحركات والمدود والتنوين وتطلب اإلى الطلبة قراءتها. -
تحر�ش المعلمة على اأن يرّدد الطلبة  -
طًا تنوين فتح - َط فتحة طا مد بالألف  
ٌط تنوين �سم - ُط �سمة طو مد بالواو  
ِط ك�سرة طي مد بالياء     ٍط تنوين ك�سر -

تقرا المعلمة المقاطع باإبراز �سوت المّد. -
اإليهم اكت�ساف المقطع في الكلمة. - تطلب 
تكلفهم ترديد ما اكت�سفوه. -
تقراأ الكلمات بدللة ال�سور ويرّدد الطلبة بعدها. -
تطلب اإلى الطلبة المتميزين قراءة الكلمات مع اإبراز  -

المقطع.
التي ت�ستمل عليه. - تكلفهم بو�سل المقطع بالكلمة 
يقراأ الطلبة المقاطع ثم الكلمة مع المقطع -
توجه الطلبة الذين يخلطون بين اأ�سكال الحروف وتر�سدهم اإلى ال�سوت ال�سحيح للحرف. -

اأَْكُتُب 6

تراجع المعلمة الطلبة في الحروف التي تعلموها. -
تكلفهم تهجئة الكلمة مع اإبراز الحركات. -
اإليهم ت�سمية الحركات والمدود والتنوين المرافق للكلمة. - تكلب 
اإليهم كتابة الكلمة. - تطلب 
توؤكد عليهم عدم رفع القلم في حال وجود حروف مت�سلة. -
اأخطاءهم. - وت�سحح  با�ستمرار  تتابعهم 
تطلب اإليهم قراءة ما كتبوه. -
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العمود  - في  ال�سور  ت�سمية  المعلمة  تطلب 
الأيمن وتطرح اأ�سئلة من مثل:

كم بي�سة في ال�سورة، كم نظارة.. ؟ -
بالإجابات  - اإلى  الطلبة  المعلمة  توجه 

اإليها. وتر�سدهم  ال�سحيحة، 
العمود  - في  ال�سورة  بين  العالقة  لهم  تبين 

المفرد  الثاني لإي�سال فكرة  والعمود  الأول 
والجمع.

في  - الأخير  الحرف  ت�سمية  اإليهم  تطلب 
كلمات العمود الأول.

تترك لهم فر�سة المقارنة بين �سكل الحرف الأخير في المفرد و�سكلة في حالة الجمع. -
تراجعهم في التاء المربوطة والتاء المفتوحة. -
ت�ساأل: ما الذي ح�سل لكلمة بي�سة عندما �سارت بي�سات. -
الطلبة وتوجههم وتر�سدهم. - اإجابات  ت�ستقبل 
تطلب اإليهم قراءة الكلمة في �سيغة المفرد وفي �سيغة الجمع. -
تطلب اإليهم و�سل الكلمات بما ينا�سبها بدللة ال�سورة. -

ُل اْلَكِلَمَة ِبم� ُين��ِسُبه� اأَْقَراأُ َواأَ�سِ 7

ة َبْي�سَ

�َرة َنظَّ

ط�ِئَرة

�َسيَّ�َرة

ط�ِئرات

َبْي�س�ت

�َسيَّ�رات

�رات َنظَّ

ُب َواأَْكُتُب اأَُركِّ 8

ا

ا

ا

�س

د

ر

َ بـ

َ �سـ

َ خـ

بـ

ْ �سـ

ْ خـ

�سـ

د

ر

ْ يـ

ْو

ْ �سـ

يـ

َو

َ �سـ

ء

ء

ء

َ اأ

َ اأ

َ اأ

اأبي�س

اأ�سود

خ�سراءاأخ�سر

�سوداء

بي�س�ء

لحروف  - المقطعية  القراءة  الطلبة  اإلى  المعلمة  تطلب 
الكلمة.

ت�ساأل المعلمة: لو اأردنا ت�سكيل كلمة من هذه الحروف  -
فكيف ننطق بها؟

توجههم اإلى �سل الحروف ببع�سها عند الكتابة. -
ثم  - حروفها  رّكبوا  التي  الكلمة  كتابة  اإليهم  تطلب 

قراءتها مع الحركات والمدود.
توؤكد اأهمية انتباههم موقع الحروف من ال�سطر. -
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ُث َواأُق�ِرُن اأََتَحدَّ 9

لها.  - اإليهم تاأمُّ تعر�ش المعلمة �سور التدريب على الطلبة وتطلب 
والمحافظة  - الألعاب،  وفي حديقة  الطريق،  قطع  عند  ال�سالمة  على  المحافظة  ونقا�سًا حول  المعلمة حوارًا  تدير 

على النظافة في ال�سارع والحدائق.
تطرح على الطلبة اأ�سئلة مثل: -
ماذا نفعل عندما نريد قطع طريق فيها �سيارات. -
اأين ن�سع القمامة والف�سالت عند التخل�ش منها. -
متى نقطع الممر عند الإ�سارة ال�سوئية؟ -
مع َمْن تجل�ش داني وبدور؟ -
ماذا نفعل عندما نريد ا�ستخدام الأرجوحة؟ -
اأنف�سهم وتوجههم نحو ال�سلوكات الإيجابية. - تترك المعلمة للطلبة فر�سة التعبير عن 
تطلب اإلى الطلبة تاأمل ال�سورة الأولى والثانية وت�ساأل: -
كيف يقطع الأخوان ال�سارع في ال�سورة الأولى والثانية ؟ )وحدهما، بمرافقة الأهل(.  -
تترك المعلمة للطلبة فر�سة المقارنة بين كل �سورتين متقابلتين ومن ثم توجههم نحو ال�سلوكات الإيجابية مثل: -
عدم البتعاد عن الأهل. -
م�ساركة الآخرين في الجلو�ش وتناول الطعام. -
التخل�ش من المهمالت في الأماكن المخ�س�سة لها.  -
البتعاد عن الألعاب الخطرة. -

اإلى الطلبة ت�سمية ال�سور والتعبير عنها. - تطلب المعلمة 
تكلفهم بالبحث عن الفرق بين �سورتي النظارتين، وت�ساأل: متى نلب�ش النظارة الأولى؟ ومتى نلب�ش النظارة الثانية؟ -
تدير معهم حديثًا حول كيفية المحافظة على ال�سحة وال�سالمة. -
تطلب اإليهم قراءة الكلمات الدالة على ال�سور، وتوجههم وت�ساعدهم. -
توجههم نحو ال�سلوكات الإيجابية مثل: -
ارتداء النظارة الطبّية للمحافظة على �سالمة العين. -
ارتداء النظارة ال�سم�سية عند ال�سرورة. -
عدم اللعب تحت اأ�سعة ال�سم�ش. -
ا�ستخدام المظلة في ف�سلي ال�ستاء وال�سيف عند ال�سرورة. -
عدم البتعاد عن الأهل عند مرافقتهم خارج البيت. -
البتعاد عن الأماكن الخطرة. -

اأُلِحُظ َواأَُعبُِّر َعْن ُكلِّ �سوَرٍة 10
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قراءة الن�سيد ب�سوت وا�سح وم�سموع دون تلحين، ثم طرح ال�سوؤال التالي: عن ماذا يتحدث الن�سيد؟ -
اإعادة قراءة الن�سيد ملحنًا. -
تجزئة الن�سيد غلى مقاطع بح�سب فكرة كل مقطع. -
قراءة كل مقطع على حدة ملحنًا، ويرّدد الطلبة وراء المعلمة. -
ت�ساأل المعلمة: هل تحبُّ اأ�سحابك؟ ماذا تفعل معهم؟ لماذا يجب اأن نبتعد عن القتراب من الغرباء؟ -
قراءة المقطع الثاني ملحنًا ويردد الطلبة بعد المعلمة، ثم ت�ساأل: -
كيف تعامل جيرانك؟ -
في المقطع الثالث ت�ساأل المعلمة: كيف يجب اأن نعامل جميع النا�ش؟ -
بعد اإتمام قراءة مقاطع الن�سيد ملحنة، وتوجه الطلبة نحو ال�سلوكات الجيدة مثل: -
معاملة الأ�سدقاء والجيران وبقية النا�ش. -
المحتاجين. - م�ساعدة 
اللطف في معاملة الجيران والأ�سدقاء. -
ال�سفح عن اأخطاء الآخرين وم�سامحتهم. -
المحافظة على النظافة ال�سخ�سية في كل الأحوال. -
تدريب الطلبة على حفظ الن�سيد. -
الن�سيد. - ال�ستماع لمن يحفظون 
مراعاة التعبيرات الحركية وال�سوتية عند قراءة الن�سيد.  -

مــ� اأَ�ْسـَعَدني! َن�سيد 11
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الأهداف الع�مة
اهتم�مً� ب�لزراعة وي�س�عد والده. - يبدي 
�سالمته. - على  ليح�فظ  والديه  ويطيع  يلعب 
ي�س�رك في اأعم�ل البيت. -
الحيوان�ت. - بع�س  حرك�ت  د  يقلِّ
يحّبه�. - اأ�سك�ًل  ليعمل  ويل�سق  يق�ّس 
والعمل. - اللعب  اأ�سح�به  ي�س�رك 
عليه�. - ويح�فظ  بمكتبته  يعتّز 
عليه�. - ويح�فظ  األع�به  يرتب 
يتعّرف اأ�سوات واأ�سك�ل الحروف: ع، غ، ف، ق، ك. -
تعّلمه�. - التي  والمق�طع  الحروف  يكتب 
مه�. - يكتب كلم�ت من حروف تعلَّ
مه�. - ب جماًل ممن حروف تعلَّ يركِّ
مه�. - يعّبر عن ال�سور في كلم�ت تعلَّ
ال�سبب. - ويذكر  المختلف  ز  يميِّ
الجملة ال�سمية من مبتداأ وخبر. - ي�ستخدم نمط 
فعلية. - جملة  خبره�  ال�سمية  الجملة  نمط  ي�ستخدم 
الأ�سداد. - بع�س  ف  يتعرَّ

اْلَوْحَدُة اْلخاِمَسُة

اْهِتم�م�تي



اأَن� اأُ�س�ِعُد ُل ْرُس اأَلوَّ الدَّ

ُد َواأَْقَراأُ اأَُردِّ 1

تهيئة الطلبة بتذكيرهم بعنوان الدر�ش )اأنا اأُ�ساعد( وعر�سه على لوحة  -
الجيوب، ثم قراءته.

تعّبر  - التي  ال�سورة  وكذلك  الجيوب،  لوحة  على  الأولى  الجملة  عر�ش 
عنها، وطرح اأ�سئلة من مثل:

ماذا يفعل داني واأبوه؟ -
ما لون النبتة التي يزرعانها؟ -
ما ا�سم المكان الذي يوجدون فيه؟ اأين توجد الحديقة؟ -
تتلّقى المعلمة اإجابات الطلبة وتوجههم نحو نطق كلمات )اأزرُع / اأُ�ساعد(. -
المتميزين  - الطلبة  اأحد  يقراأ  ثم  والحركات  الأداء  مع  نموذجية  قراءة  ال�سورة  على  الدالة  الجملة  المعلمة  تقراأ 

قراءة محاكاة، ثم يرّدد الطلبة الجملة جماعيًا.
تكرار ما �سبق مع بقية ال�سور والجمل. -
تقراأ المعلمة الجمل مع ال�سور اأوًل ثم تقراأها من دون �سور، ويرّدد الطلبة بعدها زمريًا وفرديًا. -
تعر�ش المعلمة ال�سور اأمام الطلبة من دون ترتيب وتطلب منهم التعبير عنها بجمل الدر�ش. -
اأ�سئلة من مثل: - لتاأكيد ال�سلوكات الإيجابية تطرح المعلمة 
- ما الأعمال التي ت�ساعد والدك/ والدتك، فيها؟ -

تقراأ المعلمة الجمل بدللة ال�سور ب�سوت معّبر مع اإبراز �سوت حرفي العين والغين. -
المعلمة: - ت�ساأل 
ماذا ن�ساهد في ال�سورة الأولى... الثانية... الثالثة....؟ -
تتلقى اإجابات الطلبة وتوجههم في اأثناء و�سف ال�سور. -
د الطلبة بعدها فرديًا وجماعيًا. - تقراأ الجمل ويردِّ
ُعلبٌة/ مغلقٌة( - اأ�سباٍغ/مْغ�سلة/  تناق�سهم في الحركات المقترنة بالكلمات: )اأزرُع/ مَع/ُعلب/ 
تعر�ش ال�سور بغير ترتيب وتطلب منهم ت�سميتها، وُت�سرك اأكبر عدد ممكن من الطلبة. -
الم�ساعدة والنظافة. - اأهمية  د  توؤكِّ
تعر�ش علبتين واحدة مفتوحة واأخرى مغلقة، وتطلب اإلى الطلبة و�سفهما بتعبير: )علبة مفتوحة، علبة مغلقة(. -
تكلف الطلبة المميزين قراءة الجمل كلها بدللة ال�سور. -

ُد اأَ�ْسَتِمُع َواأَُردِّ 2

60



ـعـعـعـع َحْرُف اْلَعْيِن
اأَْقَراأُ َواأُلِحُظ َحْرَف اْلَعْيِن 1

ُل َبْيَن اْلَكِلم�ِت اْلُمَتم�ِثلَِة اأَْقَراأُ َواأَ�سِ 2
�َسْعر

َعْين

ِت�ْسَعة

�َسْمع

ُمزاِرع

َعْين

ِت�ْسَعة

�َسْعر

ُمزاِرع 

�َسْمع

تهيئة الطلبة من خالل قراءتهم بع�ش جمل الدر�ش، ومناق�ستهم فيها با�ستخراج الحروف التي تم تجريدها، مع  -
التركيز على حرف العين.

قراءة جملة: ) اأزرع واأ�ساعد اأبي(، ومناق�ستها مع الطلبة. -
تعريفهم بحرف العين فيها. -
تقراأ جمل التدريب تباعًا وتلفت انتباه الطلبة اإلى الحرف الملّون. -
د الطلبة بعدها فرديًا وزمريًا. - تقراأ حرف العين في الكلمة التي ت�ستمل عليه ويردِّ
تلفت انتباههم اإلى ا�سم الحرف و�سكله و�سوته. -
تقراأ جمل التدريب ب�سوت معّبر من خالل ربط حرف العين بحروف المّد والحركات. -
اإلى مجموعات:  - تق�سم الطلبة 
مجموعة )1( تبرز حرف العين في الكلمات: )اأزرع، �سارع(. -
مجموعة )2( تبرز حرف العين في الكلمات )اأ�ساعد، عيد(. -
مجموعة )3( تبرز حرف العين في الكلمات)�سعيد، �سمعات(. -
مجموعة )4( تبرز حرف العين في الكلمات )وا�سع، اأطيع(. -
تكتب المعلمة حرف العين على ال�سبورة. -
تو�سح للطلبة �سوت الحرف من خالل النطق المتكرر به.  -
تعر�ش جمل الدر�ش وتبرز �سوته في الكلمة التي ت�ستمل عليه. -
تلفت نظرهم اإلى �سكل العين في اأول الكلمة وو�سطها واآخرها. -
تطلب منهم ت�سكيل حرف التاء بالمعجون. -
توؤّكد طاعة الوالدين واّتباع التعليمات. -

على  - عر�سها  خالل  من  التدريب  كلمات  المعلمة  تقراأ 
بطاقات.

تعر�ش �سور التدريب على الطلبة وتطلب منهم ت�سميتها. -
عن  - البحث  الطلبة  من  وتطلب  )�َسعر(  كلمة  المعلمة  تقراأ 

الكلمة ال�سبيهة بها في العمود الأي�سر.
في  - بينها  والمقارنة  الكلمات  بقية  قراءة  الطلبة  من  تطلب 

العمودين الأيمن والأي�سر.
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تلفت انتباههم اإلى �سكل حرف العين. -
المتماثلة. - الكلمات  و�سل  تكلفهم 
وتوجههم. - با�ستمرار  تتابعهم 
تطلب اإليهم قراءة الكلمات بعد و�سلها. -

اأَْكُتُب 3
الأدوات. - بالجل�سة ال�سحيحة وتجهيز  للكتابة  الطلبة  تهيئة 
تكتب المعلمة حرف العين باأ�سكاله على ال�سبورة ثم تعر�سه من خالل بطاقات. -
تطلب اإليهم نطق �سوت الحرف والتمييز بين اأ�سكاله -
تبّين للطلبة مو�سع حرف العين باأ�سكاله من ال�سطر. -
التنقيط. - الكتابي بمراعاة  الن�ساط  تنفيذ  تكلفهم 
اأخطائهم. - للن�ساط، والتجّول بين الطلبة وت�سويب  متابعة تنفيذهم 

تهيئة الطلبة من خالل البحث عن الحرف الملّون. -
تذكر المعلمة للطلبة اأن هذا الحرف هو حرف الغين. -
تعر�ش جملة )اأغلق ُعلب اأ�سباٍغ �سغيرة( وتناق�سهم فيها. -
تجرد حرف الغين من خالل كلمة )اأُغلق، اأ�سباغ، �سغيرة(. -
تو�سح لهم �سكل حرف الغين مت�ساًل بالكلمة ومنف�ساًل عنها. -
تطلب منهم ت�سمية الحركة الموجودة على حرف الغين في جمل التدريب. -
تقراأ �سوت الحرف مقرونًا بالحركة ويرّدد الطلبة بعدها فرديًا وزمريًا. -
تق�سم الطلبة مجموعات: مجموعة )1( تقراأُ حرف الغين المنف�سل عن الكلمة. ومجموعة )2( تقراأ حرف الغين  -

المت�سل بالكلمة مع التاأكيد على الحركات.
ح للطلبة اأن �سكل حرف الغين ي�سبه حرف العين مع اإ�سافة نقطة. - تو�سّ
تقراأ الجمل مقرونة بال�سور ويرّدد الطلبة بعدها. -
د اأهمية النظافة والم�ساعدة في اأعمال البيت. - توؤكِّ

ـغـغـغـغ َحْرُف اْلَغْيِن
اأَْقَراأُ َواأُلِحُظ َحْرَف اْلَغْيِن 1
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ُل َبْيَن اْلَكِلم�ِت اْلُمَتم�ِثلَِة اأَْقَراأُ َواأَ�سِ 2

َغزال

ُغراب

ف�ِرغ

َب َغ�سِ

َكْنَغر

ُغراب

َغزال

َكْنَغر

ف�ِرغ 

َب َغ�سِ

تعر�ش المعلمة �سور التدريب وتطلب من الطلبة ت�سميتها. -
الكنغر  - م�سي  وطريقة  الغراب  �سوت  تقليد  اإليهم  تطلب   -

ووقفة الغزال، وتمثيل وجه غا�سب.
مالحظة  - الطلبة  من  وتطلب  ال�سور  بدللة  الكلمات  تقراأ 

حرف الغين الملون.
تحمل  -  )1( المجموعة  مجموعتين:  على  الطلبة  توزع 

بطاقات  تحمل   )2( والمجموعة  الأول  العمود  بطاقات 
الثاني. العمود 

اإلى جانب بع�سهم بع�سًا. بح�سب الكلمة التي يحملها كل طالب في المجموعة، ثم  - تطلب من الطلبة ال�سطفاف 
التي يحملونها. الكلمة  تكلفهم قراءة 

ترّدد المعلمة �سوت الكلمة ويرّدد بقية الطلبة بعدها. -
ينفذ الطلبة و�سل الكلمات المتماثلة ونطقها مع مراعاة الحركات. -
التدريب  - بطاقات  عن  ال�سور  تخفي  ثم  اأوًل  بال�سور  بال�ستعانة  الكلمات  الطلبة  ي�سل  اأن  على  المعلمة  تحر�ش 

وُتبقي على الكلمات فقط.

اأَْكُتُب 3
- تو�سح على ال�سبورة طريقة كتابة حرف الغين باأ�سكاله  - تعر�ش المعلمة بطاقة عليها حرف الغين باأ�سكاله. 

- تكتب حرف الغين في الهواء ثم تدعو الطلبة لتقليدها. المتعددة. 
- تتابع المعلمة كتابة الطلبة وتعزز المتميزين وت�سوب الأخطاء. - ينفذ الطلبة كتابة التدريب.  

تدّون المعلمة حروف المّد ) الألف والوا والياء( على ال�سبورة. -
تطلب من الطلبة قراءتها وت�سميتها. -
تراجعهم في �سكل حرفي العين والغين و�سوتهما.  -
تكّلفهم قراءة حرف العين وحرف الغين مع الألف وتتابع طريقة نطق  -

ال�سوت مع المّد.
تطلب منهم ِذْكر كلمات تعلموها تحتوي على حرفي العين والغين. -
تكّرر الطريقة نف�سها مع الحرفين بالمّد مع الياء والواو. -
يرّدد الطلبة: عا - غا / عي - غي / عو - غو، فرديًا وجماعيًا. -
ح للطلبة لماذا نطقنا حرفي العين والغين ب�سوت المّد. - تو�سّ
تطلب اإليه اإح�ساء الحروف بح�سب اأنواع المّد، وكتابة النتيجة حروفيًا ورقميًا في المو�سع المخ�س�ش. -

ُن َكم� في اْلِمث�ِل َلوِّ اأَْقَراأُ اْلَمق�ِطَع في ُكلِّ �َسْطٍر ُثمَّ اأَُعدُّ َواأُ 4
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تطلب المعلمة من الطلبة قراءة الكلمات بالحركات. -
تكلفهم ت�سمية الحركات الموجودة في نهاية الكلمات. -
تلفت انتباههم اإلى الكلمة الأولى )�سارٌع( وت�ساأل: -
ما الحركة الموجودة على حرف العين؟  -
و�سكله  - التنوين  اأنواع  في  تراجعهم  ال�سابق  ال�سوؤال  خالل  من 

و�سوته.
�سوت  - ومالحظة  م�ستطيل  كل  كلمات  قراءة  اإليهم  تطلب 

و�سكله. التنوين 
المختلفة. - الكلمة  اكت�ساف  ت�ساعدهم في 
تناق�سهم في �سبب اختالفها. -
يقراأ الطلبة الحروف كلها منّونة ويذكرون ال�سبب. -

َبَب ْذُكُر ال�سَّ اأَْقَراأُ َواأَ�َسُع        َحْوَل اْلَكِلَمِة اْلُمْخَتِلَفِة َواأَ 5

�س�ِرٌع �س�ِرًع�  �س�ِرٌع  �س�ِرٌع 

عيٌد عيًدا  عيًدا  عيًدا 

غيَرٍة �سَ غيَرًة  �سَ غيَرًة  �سَ غيَرًة  �سَ

ُغراٍب                      ُغراًب�                      ُغراٍب                    ُغراٍب

وا�ِسٌع وا�ِسٌع  وا�ِسًع�  وا�ِسٌع 

وتناق�سهم  - اأ�ساعد(  كلمة)  المعلمة  تعر�ش 
في الحروف التي تتكون منها.

اإليهم قراءة الكلمة. - تطلب 
اإبراز  - مع  الكلمة  جماعيًا  الطلبة  يرّدد 

الحركات.
تكلف الطلبة قراءة بقية الكلمات مع اإبراز  -

الحركات.
اإليهم  - وتطلب  المثال  اإلى  انتباههم  تلفت 

قراءته.
ت�ساأل: ما هي الكلمات التي تتاألف منها هذه الجملة؟ -
وتناق�سهم فيها وتوجههم. - الطلبة  اإجابات  ت�ستقبل 
تكلفهم بتكوين جمل اأخرى على غرار المثال وكتابتها وقراءتها. -
حرف الفاء -

ُب ُجَماًل َكم� في اْلِمث�ِل َواأَْقَراأُ اأَُركِّ 6

بي اأُ�س�ِعُد اأَ 12

56

34

78

اأ�س�عدجدي

اأطيع جدتياأ�س�عد جدتي

اأطيع جدي

اأطيع اأمي

اأطيع اأبي

اأ�س�عد اأمي
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فـف ِ َحْرُف الْف�ء
اأَْقَراأُ َواأُلِحُظ َحْرَف اْلَف�ء 1

ُل اْلَكِلَمَة ِب�ْلِعب�َرِة اْلُمن��ِسَبِة َواأَْقُراأُ اأَ�سِ 2

َفرا�س

َخروف

َفَر�س

�ُسلَْحف�ة

ُفْقَمة

َفَر�ٌس َيْعدو

َفرا�ٌس َيطيُر

َخروٌف َيْم�سي

ُفْقَمٌة َت�ْسَبُح

�ُسلَْحف�ٌة َتْزَحُف

ل ال�سور وت�سميتها. - اإلى تاأمُّ تدعو المعلمة الطلبة 
تهيئة الطلبة من خالل البحث عن الحرف الملّون. -
تذكر المعلمة للطلبة اأن هذا الحرف هو حرف الفاء. -
تعر�ش جملتي )داني نظيف/ بدور نظيفة( وتناق�سهم فيها. -
تجرد حرف الفاء من خالل كلمة )�سوف/ نظيفة(. -
تو�سح لهم �سكل حرف الفاء مت�ساًل بالكلمة ومنف�ساًل عنها. -
تطلب منهم ت�سمية الحركة الموجودة على حرف الفاء في جمل التدريب. -
تقراأ �سوت الحرف مقرونًا بالحركة ويرّدد الطلبة بعدها فرديًا وزمريًا. -
تطلب اإليهم ترديد �سوت الحرف بالحركات. -
تق�سم الطلبة مجموعات: مجموعة )1( تقراأُ حرف الفاء المنف�سل عن الكلمة. ومجموعة )2( تقراأ حرف الفاء  -

المت�سل بالكلمة مع التاأكيد على الحركات.
تقراأ الجمل مقرونة بال�سور ويرّدد الطلبة بعدها. -
د اأهمية النظافة والم�ساعدة في اأعمال البيت. - توؤكِّ

تطلب المعلمة من الطلبة مالحظة ال�سور، وت�سميتها. -
ل الحرف الملّون في الكلمات وت�سميته. - تدعوهم لتاأمُّ
تدعوهم لقراءة كلمات العمود الأيمن بدللمة ال�سور. -
ت�ساألهم: كيف تتحرك الفرا�سة، الخروف، الفر�ش....؟ -
تطلب اإليهم تقليد حركة الكائنات الموجودة في ال�سور  -

كه. تحرُّ وت�سمية طريقة 
ت�ساأل: كيف نم�سي، نعدو، ن�سبح، نطير، نزحف؟ -
اأنواع  - بين  للتمييز  ال�سور  في  مناق�ستهم  توا�سل 

الحركة.
تطلب اإليهم قراءة التراكيب الموجودة في العمود الأي�سر مع مراعاة الحركات. -
تكّلفهم و�سل العمودين اعتمادًا على نوع الحركة. -
تكلفهم قراءة الكلمات مو�سولة بالعبارة فرديًا وجماعيًا مع تمثيل الحركة. -
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اأَْكُتُب 3
تكتب المعلمة حرف الفاء ب�سكليه على ال�سبورة. -
تلفت انتباه الطلبة اإلى مو�سع حرف الفاء من ال�سطر. -
توؤكد المعلمة عليهم عدم رفع القلم عن الورقة اإلى حين اإكمال كتابة الكلمة. -
اأثناء الكتابة. - تكلفهم تنفيذ التدريب، وتتابعهم، وتوجههم في 
تطلب منهم قراءة ما كتبوه فرديًا، وتعزز المميزين.  -

العمود  - في  المقاطع  قراءة  الطلبة  من  المعلمة  تطلب 
الأو�سط.

تكّلفهم ت�سمية المدود في المقاطع. -
تحّل الكلمة الأولى من كل عمود. -
وكيفية  - الكلمة،  من  المقطع  حروف  و�سع  لهم  تو�سح 

قراءتها مع المقطع.
تجّرد لهم المقطع من الكلمة. -
تكّلفهم قراءة بقية الكلمات وتمييز المقطع في الكلمة. -
التدريب وتتابعهم با�ستمرار. - تدعوهم لحّل 
تطلب اإليهم قراءة الحلول وُت�سرك اأكبر عدد من الطلبة. -

د الطلبة بعدها. - تقراأ المعلمة الكلمات ويردِّ
اإليهم ت�سمية المدود والنطق باأ�سواتها. - تطلب 
اإلى قراءة الكلمات واحدة واحدة، وا�ستخراج  - تدعوهم 

حرف المد فيها وت�سميته.
المخ�س�ش،  - الجدول  بح�سب  الكلمات  ت�سنيف  تكّلفهم 

وتتابعهم.
تدعوهم لقراءة الكلمات في كل جدول جماعيًا وفرديًا. -

4

نُِّف اْلَكِلم�ِت التَّ�ِلَيَة َوْفَق اْلُمدوِد 5 يوااأُ�سَ

ُل اْلَكِلَمَة ِب�ْلَمْقَطِع الَّذي َتْحَتوي َعلَْيِه اأَْقَراأُ َواأَ�سِ

�َسعيف

�سوف

فور ُع�سْ

َع�سير

غير �سَ

َبعيد

َخفيف

َر�سيف

�سو
ـعيـ
فو
ـغيـ
�سيـ
فيـ

يوا
�س�رع
ف�رغ

اأ�سب�غ
تف�ح

حروف
�سيوف
بذور
بدور

عيد
ربيع
�سعيد
اأطيع
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اأَ�ْسَتعيُن ِب�ْلَكِلم�ِت التَّ�ِلَيِة ِلأَُعبَِّر َعْن ُكلِّ �سوَرٍة

ُب ِمَن اْلَمق�ِطِع َكِلم�ٍت َواأَْقَراأُ اأَُركِّ

7

6

ٌر ـ ًرافوُع�سْ ـ فوُع�سْ

ٌف ًف�روُحـ روُحـ

ٌِر ع ًع�ِر�س� �س�

َر ـ ٍـغيـ�سَ َرة ـ ًةـغيـ�سَ

�س�رع

حروف

ع�سفور

�سغيرة

�س�رع�ً

حروف�ً

ع�سفوراً

�سغيرة

تعر�ش المعلمة المقاطع على لوحة الجيوب. -
مقاطع  - من  مقطع  كل  اإلى  الطلبة  انتباه  تلفت 

الكلمة.
ثم  - بعدها  الطلبة  ويرّدد  الأول  المقطع  تقراأ 

تقراأ المقطع الثاني، وهكذا....
باختالف  - يختلف  الحرف  �سوت  اأن  لهم  تبّين 

الحركة المقترنة به.
مالحظة  - مع  �سفويًا  الكلمات  لتركيب  تدعوهم 

الحركة.
تكّلفهم �سّم المقاطع اإلى بع�سها ثم قراءتها مجتمعة مع النتباه اإلى الحركة. -
تطلب اإليهم ت�سمية الحركات والمدود في الكلمات. -

الذين  - الأ�سخا�ش  ت�سمية  الطلبة  من  المعلمة  تطلب 
في ال�سورة.

منهما  - كل  على  الدالة  الكلمات  قراءة  اإليهم  تطلب 
من مجموعة الكلمات.

جملة  - لتكوين  ع�سفور  بكلمة  البدء  اإلى  تر�سدهم 
ومفيدة. معّبرة 

تطلب اإليهم اإ�سافة كلمة دالة على اللون. -
داني  - )ع�سفور  اإليه:  لوا  تو�سّ ما  قراءة  تكّلفهم 

اأ�سفر(.
بدور( مكان  - وو�سع)  ال�سابقة  الجملة  اإلى  بهم  تعود 

)داني(.
لوا اإليها، ثم قراءتها، مع النتباه اإلى الحركات والمدود. - تطلب اإليهم كتابة الجمل التي تو�سّ
تطلب اإليهم تكوين اأكبر عدد ممكن من الجمل. -
اأ�سمائهم والألوان التي يحبونها، لتعزيز ا�ستيعابهم. - تكلفهم ترديد الجمل بو�سع 

�سفدع بدورع�سفور داني 
�سفدع اأخ�سرع�سفور اأ�سفر

�سفدع بدور اأخ�سرع�سفور داني اأ�سفر
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اني ْرُس الثَّ الدَّ

ُد َواأَْقَراأُ اأَُردِّ 1

َمْكَتَبتي َواأَْلع�بي

تهيئة الطلبة بعر�ش مجموعة من الق�س�ش والورق الملّون عليهم. -
الطلب من الطلبة رواية ق�سة �سمعها من جده اأو جدته. -
اإجابات الطلبة وتحر�ش على م�ساركة الطلبة جميعهم. - تتلّقى 
التالية: - الأ�سئلة  تطرح 
اأّي �سورة من ال�سور اأعجبتك؟ لماذا؟ -
ماذا يفعل داني؟ -
ماذا تفعل بدور؟ -
اأين تلعب ومع َمْن؟ -
وتوجههم. - الطلبة  اإجابات  ت�ستقبل 
تقراأ المعلمة كل عبارة اأمام كل �سورة، ويردد معها الطلبة مّرات متعددة، اإلى اأْن تتحّقق من اإتقانهم لفظها ب�سكل  -

�سحيح.
تطلب من الطلبة ترديد و�سف ال�سورة، فرديًا، ثم الترديد الجماعي. -
تخفي ال�سورة الدالة على العبارة ثم تطلب من الطلبة ت�سميتها: )التعبير عنها(. -
تقراأ المعلمة جمل التدريب ويردد الطلبة بعدها جماعيًا. -
يقّلد الطبة حركة ال�سباحة وحركة الكنغر وهم يرّددون عبارة: )اأقفز مثل الكنغر/ اأ�سبح مثل �سمك. -
توؤّكد المعلمة اأهمية القراءة وم�ساركة الأ�سدقاء في اللعب. -

ل ال�سور، وتمنحهم فر�سة التعبير عنها. - تطلب المعلمة من الطلبة تاأمُّ
للحديث عن اهتماماتهم. - توجههم 
توؤكد المعلمة اأهمية الترتيب والنظام في الحياة والمحافظة على الهدوء. -
اإلى �سريط ال�ستماع ويتابعون ال�سور. - ي�ستمع الطلبة 
تقراأ المعلمة الجمل الدالة على ال�سور ويرّدد الطلبة بعدها. -
تطلب منهم ترديد المفردات: )مكتبة/ كنغر، يقفز، ي�سبح(. -

ُد اأَ�ْسَتِمُع َواأَُردِّ 2
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قـق َحْرُف اْلق�ِف
اأَْقَراأُ َواأُلِحُظ َحْرَف اْلق�ِف 1

ُل اْلَكِلَمَة ِبم� ُين��ِسُبه� اأَْقَراأُ َواأَ�سِ 2

اأَْكُتُب 3

ِمَق�سُّ

ِمَق�سُّ

ِمَق�سُّ

َطَبُق

ُة ِق�سَّ

َطع�ٍم

ِبْطريٍق

اأَظ�ِفر

َوَرٍق

ُقم��ٍس

تراجع المعلمة مع الطلبة الحروف والحركات التي تعلموها �سابقًا. -
تبرز المعلمة جملة: )اأقراأ ق�سة عن بطريق �سغير(. -
-  / اأقراأ  الكلمات:  من  القاف  حرف  تجريد  ثم  المذكورة  ال�سابقة  الجملة  تجزئة 

بطريق. ق�سة/ 
ترّدد المعلمة �سوت القاف في الكلمات ال�سابقة. -
تعّرف الطلبة اأن هذا هو حرف القاف. -
تكلف الطلبة النظر اإلى الحرف الملّون ونطقه بالحركة. -
تطلب منهم كلمات تحوي حرف القاف مما هو في بيئتهم: )قلم / ق�سة/ قارب(. -
تلفت نظرهم اإلى �سكلي حرف القاف. -
توؤكد لهم اأن �سوت حرف الجيم يتغّير تبعًا للحركة الم�ساحبة له. -
تعر�ش ال�سور وتقراأ العبارة اأو الكلمة الم�ساحبة لل�سورة، ويرّدد الطلبُة بعدها فرديًا وزمريًا. -
تعر�ش ال�سور من دون العبارات اأو الكلمات وتطلب من الطلبة ت�سمية ال�سورة والتعبير عنها.  -

ي�سّمي الطلبة ال�سور ويتحّدثون عنها. -
حرف  - الطلبة  ويالحظ  بطاقات  في  الكلمات  المعلمة  تقراأ 

ب�سكليه. القاف 
ويالحظون  - الكتاب  من  نف�سها  الكلمات  الطلبة  بعدها  يقراأ 

حرف القاف ب�سكليه.
ت�سل المعلمة الكلمة الأولى بال�سورة المنا�سبة والدالة عليها. -
ي�سل الطلبة بين بقية الكلمات وال�سور المنا�سبة. -
تحر�ش المعلمة على اأن يرّدد الطلبة الكلمة في اأثناء عملية الو�سل. -
يقراأ الطلبة الكلمات على نحٍو متواٍل. -

تدّون المعلمة على ال�سبورة بالطبا�سير الملونة حرف القاف ب�سكليه. -
تبّين لهم على ال�سبورة الجزء الأعلى من الحرف والجزء الأ�سفل ومو�سعهما من ال�سطر. -
تنّبههم اإلى اأن بداية كتابة الحرف تبداأ من النقطة الحمراء. -
للكتابة. - اأنف�سهم  تهيئة  تطلب منهم 
وتوجيههم. - با�ستمرار  ومتابعتهم  التدريب  تنفيذ  تكلفهم 
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تهيء المعلمة الطلبة للتدريب بعر�ش �سندوق �سغير فيه الحروف التي تعّلما الطلبة وت�سيف اإليه حرف الكاف. -
اإليهم ت�سميتها. - تعر�ش عليهم الحروف وتطلب 
عندما ت�سل اإلى حرف تخبرهم با�سم الحرف الجديد واأنه يريد الن�سمام اإلى مجموعة الحروف. -
تعر�ش المعلمة جمل التدريب على لوحة الجيوب. -
- تدعوهم اإلى تاأمل الحرف الملّون.  - تقراأها ويرّدد الطلبة بعدها.  
تجّرد حرف الكاف من الكلمات ) كنغر/ �سمك/ �سّباك/ مكتب(. -
تقراأ الكلمات التي ت�ستمل على حرف الكاف، ويرّدد الطلبة بعدها فرديًا وجماعيًا. -
اإلى: - تق�سم الطلبة 
- مجموعة )2( تقراأ الجملة الثانية. - مجموعة )1( تقراأ الجملة الأولى.   
- مجموعة )4( تقراأ الكلمتين الأخيرتين. - مجموعة )3( تقراأ الجملتين الثالثة والرابعة.  
- يقراأ الطلبة المتميزون جمل الدر�ش وي�سيرون اإلى حرف الكاف. - توؤّكد المعّلمة تقليد حركة الكنغر وحركة ال�سمك. 

تقراأ المعلمة كلمات التدريب من خالل عر�سها على بطاقات اأو  -
ال�سبورة. كتابتها على 

تعر�ش �سور التدريب على الطلبة وتطلب منهم ت�سميتها. -
عن  - البحث  الطلبة  من  وتطلب  )كر�سي(  كلمة  المعلمة  تقراأ 

الكلمة ال�سبيهة بها في العمود الأي�سر.
تطلب من الطلبة قراءة بقية الكلمات والمقارنة بينها في العمودين الأيمن والأي�سر. -
- تكلفهم و�سل الكلمات المتماثلة. - تلفت انتباههم اإلى �سكل حرف الكاف. 
- تطلب اإليهم قراءة الكلمات بعد و�سلها. - وتوجههم.   با�ستمرار  تتابعهم 

كـك َحْرُف اْلك�ِف
اأَْقَراأُ َواأُلِحُظ َحْرَف اْلك�ِف 1

ُل َبْيَن اْلَكِلم�ِت اْلُمَتم�ِثلَِة اأَْقَراأُ َواأَ�سِ ُكْر�ِسّي2

ِكت�ب

ديك

�َسَمَكة

ِبْرَكة

ِكت�ب

ُكْر�ِسّي

ِبْرَكة

ديك 

�َسَمَكة

اأَْكُتُب 3
الأدوات. - بالجل�سة ال�سحيحة وتجهيز  للكتابة  الطلبة  تهيئة 
تكتب المعلمة حرف الكاف باأ�سكاله على ال�سبورة ثم تعر�سه من خالل بطاقات. -
تطلب اإليهم نطق �سوت الحرف والتمييز بين اأ�سكاله -
تبّين للطلبة مو�سع حرف الكاف باأ�سكاله من ال�سطر. -
التنقيط. - الكتابي بمراعاة  الن�ساط  تنفيذ  تكلفهم 
اأخطائهم. - للن�ساط، والتجّول بين الطلبة وت�سويب  متابعة تنفيذهم 
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لـل ِم َحْرُف الالَّ
ِم اأَْقَراأُ َواأُلِحُظ َحْرَف الالَّ 1

ُل َبْيَن اْلَكِلم�ِت اْلُمَتم�ِثلَِة اأَْقَراأُ َواأَ�سِ 2

ُبْرُتق�ل

َلْيمون

فول

َمْلفوف

ُفْلُفل

فول 

ُبْرُتق�ل

َلْيمون 

ُفْلُفل

َمْلفوف

تعر�ش المعلمة �سور التدريب وتطلب من الطلبة التعبير عنها. -
تطلب منهم تاأّمل الحرف الملّون وتطرح ال�سوؤال التالي:  -
هل ي�سبه �سكل الحرف عّكازة الجّد؟ -
اإجاباتهم وت�سححها. - الطلبة وتوجه  يجيب 
تقراأ المعلمة الجمل مرّكزة على اإظهار �سوت حرف الالم. -
تطلب من الطلبة تمييز �سكل حرف الالم في كلمتي )األ�سق، �سكل( ثم في بقية الكلمات. -
تقراأ المعلمة �سوت حرف الالم م�سبوطًا بالحركات ويرّدد الطلبة بعدها. -
تكلف الطلبة بترديد الكلمات التي ت�ستمل على حرف الالم مع النتباه اإلى الحركة وت�سميتها. -
هذه  - لها  مواد  بعر�ش  وذلك  قليل(  كثير:  ق�سير/  طويل:  خفيف/  المت�سادات)ثقيل:  بين  التمييز  نحو  توجههم 

ال�سفة: قلم ق�سير وقلم طويل/ حقيبة خفيفة وحقيبة ثقيلة/ كمية اأقالم.
تطلب اإليهم التعبير عن هذه المت�سادات من خالل اإعطائهم اأ�سياء مت�سادة في الوزن والطول والكمية. -

على  - عر�سها  خالل  من  التدريب  كلمات  المعلمة  تقراأ 
بطاقات اأو كتابتها على ال�سبورة.

منهم  - وتطلب  الطلبة  على  التدريب  �سور  تعر�ش 
. ت�سميتها

الطلبة  - من  وتطلب  )برتقال(  كلمة  المعلمة  تقراأ 
البحث عن الكلمة ال�سبيهة بها في العمود الأي�سر.

تطلب من الطلبة قراءة بقية الكلمات والمقارنة بينها  -
في العمودين الأيمن والأي�سر.

تلفت انتباههم اإلى �سكل حرف الالم. -
المتماثلة. - الكلمات  و�سل  تكلفهم 
وتوجههم. - با�ستمرار  تتابعهم 
تطلب اإليهم قراءة الكلمات بعد و�سلها. -
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اأَْكُتُب 3

اإم�ساك القلم. - تهيئة الطلبة للكتابة من خالل الجل�سة ال�سحيحة وطريقة 
تطلب من الطلبة مراعاة المرور على النقط. -
ينطق الطلبة �سوت حرف الالم في اأثناء الكتابة. -
وتوجههم. - با�ستمرار  الطلبة  المعلمة  تتابع 

تعر�ش المعلمة حرف القاف على الطلبة وتطلب منهم ت�سميته. -
تدّون على ال�سبورة المقاطع بلون مختلف وتطلب منهم قراءتها. -
اإليهم ت�سمية الحركات المقترنة بالحرف، ثم نطقه محّركًا. - تطلب 
اإلى التنوين والمدود. - اأ�سئلة لم�ساعدة الطلبة لالنتباه  تطرح 
تكّرر لطريقة نف�سها مع حرفي الكاف والالم. -

طرقة  - اإلى  والنتباه  ال�سور  ت�سمية  الطلبة  من  تطلب 
نطق �سوت الكلمة الدالة عليها.

تراجعهم في حروف القاف والكاف والالم باأ�سكالها  -
واأ�سواتها.

التدريب،  - في  الواردة  الكلمات  قراءة  الطلبة  تكلف 
والبحث عن ال�سورة.

اإلى ال�سورة في الوقت  - يقراأ الطلبة الكلمة وينظرون 
نف�سه.

اإلى مجموعتين: مجموعة تلفظ الكلمة  - تق�سم الطلبة 
ُتبرز ال�سورة الدالة عليها. والمجموعة المقابلة 

اأَْقَراأُ اْلُحروَف َواْلَمق�ِطَع

وَرِة اْلُمن��ِسَبِة ُل اْلَكِلَمَة ِب�ل�سّ اأَْقَراأُ َواأَ�سِ

4

5

ِقْرد

َكْلب

َلْقلَق

ديك

ِبْطريق

فيل
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اأَْقَراأُ َواأَ�َسع          َحْوَل اْلَكِلَمِة اْلُمن��ِسَبِة

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

6

7

َحْرف

َظْرف

�َسرير

�َسرير

ُزج�ج

َدج�ج

ِمْنظ�ر

ِمْن�س�ر

َجَر�س

َفَر�س

ُبذور

ُجذور

َكبيٌر

َطويٌل

َقِويٌّ

َثقيٌل

اأَْبَي�ُس

َفْوَق

َق�سيٌر

�َسعيٌف

غيٌر �سَ

َتْحَت

َخفيٌف

اأَ�ْسَوُد

وَرِة اْلُمن��ِسَبِة ُن ُجَماًل، َواأَْكُتُب اأَْرق�َم اْلَكِلم�ِت ِعْنَد ال�سّ اأَُكوِّ 8

ل ال�سور ثم ت�سميتها. - تطلب المعلمة من الطلبة تاأمُّ
تطلب اإليهم قراءة الكلمات المقابلة لكل �سورة. -
ل الفرق بين حروف كل كلمتين. - تدعوهم لتاأمُّ
ي�سّمي الطلبة ال�سور ويميزون الكلمة المعّبرة عنها. -
ي�سعون دائرة على الكلمة الدالة على ال�سورة. -
قراءة الكلمات كلها بعد ا�ستكمال و�سع الدوائر. -

تعر�ش المعلمة الكلمات على لوحة الجيوب. -
تلفت انتباه الطلبة اإلى كل كلمة وما تدل عليه. -
حجمه  - عن  التعبير  منهم  وتطلب  كبيرًا  �سيئًا  تح�سر 

بكلمة)كبير(.
تطلب منهم اإعطاء عك�ش كلمة )كبير(، وتوجههم. -
تلفت نظرهم اإلى اأن كلمة �سد تعني)عك�ش(. -
تر�سدهم اإلى �سد كلمة طويل بالموازنة بين قلمين مختلفي الطول. -
تر�سدهم اإلى �سد كلمة �سعيف بالموازنة بين مادتين مختلفتي ال�سفة. -
تخبرهم اأن هذه الكلمات تدل على الطول، والوزن، والحجم، واللون، والجهة. -
تعر�ش مجموعة من الأ�سياء المتا�سدة اإلى حجرة ال�سف وتطلب منهم التعبير عنها. -

تطلب المعلمة من الطلبة قراءة الكلمات والأرقام. -
ل ال�سور وتطلب اإليهم الحديث عنها.  - تدعوهم لتاأمُّ
تطرح اأ�سئلة ت�ساعدهم في و�سف كل �سورة. -
عن  - المعبرة  الكلمات  اأرقام  بكتابة  الحّل  طريقة  لهم  ح  تو�سّ

ال�سورة الأولى ) اأغ�سل يدّي(.
تنتقل بهم اإلى ال�سورة الثانية وتوجههم لحلها. -
تعتمد الحل ال�سفوي اأوًل ثم كتابيًا. -

3

4

7

6

1

2

9

10

8

5

11

12

اأَْغ�ِسُل َيَديَّ

اأَ�ْسُكُر َربِّي

اأَُق�سُّ اأَظ�ِفري

ُطـ �َسْعري اأَُم�سِّ

اأُطيُع اأَبي

ي اأُ�س�ِعُد َجدِّ
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الأهداف الع�مة
الوا�سع. - ي�ستثمر الحا�سوب للتعرف على عالمه 
ُيقِبل على التزّود بالمعرفة والعلم. -
ي�سكر اهلل الخالق على ِنعمه. -
يالحظ القمر والنجوم في ال�سماء. -
ف ُدّب الباندا وطعامه. - يتعرَّ
زاته. - يتعّرف الهدهد وبع�ش ميِّ
يرفق بالحيوان ول يوؤذيه. -
يذكر م�سّميات اأجزاء ج�سمه. -
ي�سّمي مناطق اأثرية في بلده. -
يعّرف عن نف�سه وبلده. -
ملّحنًا. - الن�سيد  يحفظ 
يتعّرف اأ�سوات واأ�سكال الحروف: م، ن، ه، الـ. -
ال�سم�سية والقمرية. - التعريف  يتعّرف ال 
الهاء المربوطة. - يمّيز 
التاء المربوطة. - يمّيز 
التنوين. - ز  يميِّ
يرّكب كلمات من مقاطع وحروف تعّلمها. -
يركب جماًل من كلمات تعلَّمها. -
ر عن ال�سور بجمل مفيدة. - يعبِّ
يتبيَّن الف�سول واأيام الأ�سبوع. -
الجملة ال�سمية. - ي�ستخدم نمط 
ي�ستخدم ا�سمي الإ�سارة: )هذا وهذه(. -
ي�ستخدم ال�سمائر: اأنا، هو، هي، مع الفعل الم�سارع. -
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في ح��سوبي ُل ْرُس اأَلوَّ الدَّ

ُد َواأَْقَراأُ اأَُردِّ 1

ُد اأَ�ْسَتِمُع َواأَُردِّ 2

اإلى غرفة مختبر الحا�سوب. - ت�سطحب المعلمة الطلبة 
تتيح لهم وقتًا كافيًا للتعّرف على موجودات الغرفة. -
تعمل  - هل  ي�سّمى؟  ماذا  هذا؟  مثل  عنده جهاز  َمن  مثل:  من  اأ�سئلة  عليهم  تطرح 

على هذا الجهاز في البيت؟
اأنف�سهم. - تتيح لهم فر�سة التعبير عن 
توجههم نحو النظر اإلى �سور التدريب، وتطلب منهم و�سفها. -
تقراأ جمل الدر�ش ويرّدد الطلبة بعدها. -
ت�ساأل: ماذا يمكننا اأن ن�ساهد في الحا�سوب؟ هل ن�ستطيع روؤية بلدان العالم بوا�سطة الحا�سوب ؟ -
تفتح جهاز الحا�سوب وتعر�ش عليه ما تعبر عنه �سور التدريب. -
تدير حوارًا ونقا�سًا حول ما تعر�سه. -
ترّدد جمل التدريب ويقراأ الطلبة بعدها. -
تكّرر الخطوات مرات متعددة. -
ح لهم فائدة الحا�سوب في تزويدنا بالمعرفة عن الأ�سياء التي نعرفها والتي ل نعرفها. - تو�سّ

تمنح المعلمة الطلبة وقتًا كافيًا لمالحظة ال�سور جميعها. -
تناق�ش الطلبة في ال�سور بطرح الأ�سئلة: -
ماذا يوجد في ال�سورة الأولى.. الثانية.. الثالثة؟ -
متى ن�ساهد القمر والنجوم؟ هل بعيدة اأم قريبة؟ -
ماذا يوجد على الكرة الأر�سية؟ -
ها.  - هل توجد حيوانات في بيتكم اأو الحي الذي ت�سكن فيه؟ �سمِّ
تقراأ المعلمة و�سف ال�سورة )ا�سمها( ب�سوت وا�سح اأكثر من مّرة. -
د الطلبة خلفها ترديدًا زمريًا ثم فرديًا. - يردِّ
تعر�ش ال�سور على بطاقات، ويقراأ الطلبة موجودات العالم المكتوبة اأمام ال�سورة. -
تعر�ش �سورًا ت�ستمل على موجودات في العالم، وتطلب من الطلبة ِذْكر ما تعّبر عنه. -
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تطلب المعلمة من الطلبة النظر اإلى ال�سور ال�سّت الموجودة، وتمنحهم وقتًا كافيًا  -
لتاأملها.

تعر�ش اأمامهم من خالل بطاقات، العبارة اأو الكلمة التي اأمام كل �سورة. -
تقراأ كل عبارة وكلمة ب�سوت م�سموع ووا�سح، ويرّدد الطلبة خلفها.  -
تعر�ش العبارات تباعًا وتطلب من الطلبة النتباه للحرف الملّون. -
يقراأ الطلبة الكلمات التي تحتوي حرف الميم. -
 تطلب من الطلبة النتباه اإلى �سكل الميم في الكلمات. -
تعّرفهم بطريقة نطقها بالحركات وتبين لهم اختالف �سوتها باختالف الحركة المالزمة لها. -
تكلف الطلبة فرديًا بنطق �سوت حرف الميم. -
اإلى مجموعات - تق�سم الطلبة 
)النجوم / القمر / غيوم(. - مجموعة )1(: ُتبرز �سوت الميم من ت�سمية محتوى ال�سور. 
مجموعة )2(: تنطق حرف الميم في كلمة: )النجوَم(. -
مجموعة )3(: ترّدد حرف الميم في كلمتي: )َمطر/ قَمر(. -
مجموعة )4( ترّدد حرف الميم في كلمتي: )غيوٌم، نجوٌم( -
توؤّكد اأن حرف الميم يكتب مو�سوًل بالكلمة اإذا جاء في اأولها وو�سطها، ومو�سوًل ومنف�ساًل في اآخر الكلمة. -

تعر�ش المعلمة حرف الميم ب�سكليه )م،مـ ( على بطاقة وت�ساأُل: -
ما هذا الحرف؟ وهذا الحرف؟ -
الميم  - حرف  تحتوي  التي  الكلمات  اإلى  للنظر  الطلبة  تدعو 

ال�سور. ت�سمية  ب�سكليه، وتطلب منهم 
على  - عليها  الدالة  والكلمات  التمرين على مجموعة،  �سور  توّزع 

بالتتالي  رفعها  ال�سور  يحملون  ممن  وتطلب  ثانية،  مجموعة 
على  الدالة  الكلمات  برفع  الثانية  المجموعة  من  طالب  ليقوم 

ال�سورة.
تنتقل اإلى الكتاب المدر�سي فتقراأ الكلمة ويرّدد الطلبة فرديًا وجماعيًا. -
الكلمة  - يلفظون  وهم  بال�سور  الكلمات  بقية  و�سل  الطلبة  من  وتطلب  عليه،  الدالة  بال�سورة  )مثلث(  كلمة  ت�سل 

الدالة على ال�سورة.
تعّزز خبرة التالميذ بالحرف و�سوته من خالل �سوؤالهم عن الحركات المرافقة للميم وكيفية نطقها. -

مـم َحْرُف اْلميِم
اأَْقَراأُ َواأُلِحُظ َحْرَف اْلميِم 1

وَرِة اْلُمن��ِسَبة ُل اْلَكِلَمَة ِب�ل�سُّ اأَْقَراأُ َواأَ�سِ 2
ُمَثلَّث

ُمَربَّع

ُم�ْسَتطيل

ب�ْمبو

َهَرم

َقَدم

َقلَم

َعلَم
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ال�سحّية. - بالقلم والجل�سة  بتو�سيح الطريقة ال�سحيحة لالإم�ساك  للكتابة  الطلبة  المعلمة  تهيُء 
تعر�ش اأمام الطلبة بطاقات تحمل حرف الميم ب�سكليه )م، مـ (. -
والكتابة  - الملونة،  الطبا�سير  وا�ستخدام  اللوح  بت�سطير  وذلك  ال�سطر،  من  الحرف  مو�سع  اإلى  انتباههم  تلفت 

اأمامهم.
تدعوهم اإلى تمرير القلم على �سكل الحرف المنقوط. -
توؤّكد على الطلبة ُنْطق �سوت الحرف في اأثناء كتابته. -
اأخطائهم وتعزيز المتميزين. - اأثناء الكتابة وت�سويب  متابعة الطلبة 

اأَْكُتُب 3

نـن وِن َحْرُف النُّ
اأَْقَراأُ َواأُلِحُظ َحْرَف اْلنُّون 1

وَرِة اْلُمن��ِسَبة ُل اْلَكِلَمَة ِب�ل�سُّ اأَْقَراأُ َواأَ�سِ 2

َنْملَة

َنْحلَة

َنْخلَة

َن�ْسر

اأَْلوان

اأَ�ْسن�ن

اأَْلب�ن

اأَْجب�ن

تراجع المعلمة الطلبة في �سكل و�سوت الحروف: ب، ت، ث.  -
تقراأ كل عبارة وكلمة تحت ال�سورة ب�سوت م�سموع ووا�سح، ويرّدد الطلبة خلفها. -
تعر�ش الجملة ) اأ�ساهد الباندا واأغ�سان البامبو( وتطلب من الطلبة النتباه للحرف الملّون ب�سكليه. -
تطلب اإليهم مقارنة �سكل النون بالحروف: ب، ت، ث. وتناق�سهم في الفرق بينها. -
تعّرفهم بطريقة نطق النون بالحركات، وتبين لهم اختالف �سوتها باختالف الحركة المالزمة لها. -
تطلب منهم ت�سمية الحركات المالزمة لحرف النون. -
تكلف الطلبة فرديًا بنطق �سوت حرف النون بالحركات. -
تطلب منهم ت�سمية اأ�سياء تحتوي على حرف النون. -
توؤّكد اأن حرف النون يكتب مو�سوًل بالكلمة اإذا جاء في اأولها وو�سطها، ومو�سوًل ومنف�ساًل في اآخر الكلمة. -

-  ) نـ  )ن،  ب�سكليه  النون  حرف  المعلمة  تكتب 
وت�س�أُل: ال�سّبورة  على 

م� هذا الحرف؟ وهذا الحرف؟ -
تدعو الطلبة للنظر اإلى الكلم�ت التي تحتوي  -

ت�سمية  منهم  وتطلب  ب�سكليه،  النون  حرف 
ال�سور.

مجموعة،  - على  الأيمن  العمود  �سور  توّزع 
ث�نية،  مجموعة  على  الأي�سر  العمود  وكلم�ت 
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اأَْكُتُب 3

تر�سم المعلمة حرف النون منّقطًا على ال�سبورة با�ستخدام الطبا�سير الملونة. -
توجه الطلبة اإلى مالحظة طريقة الو�سل بين اأجزاء الحرف المنقط. -
ح للطلبة طريقة الكتابة )من اليمين اإلى الي�سار(. - تو�سّ
تطلب من الطلبة تمرير اأقالمهم على �سكل حرف النون المنقط مع مراعاة اتجاه الكتابة. -
تلفت انتباههم اإلى موقع اأجزاء الحرف من ال�سطر. -
عند كتابة ال�سطر الأخير من التمرين تطلب منهم و�سع راأ�ش القلم على النقطة ثم النزول اإلى الأ�سفل باتزان. -

وال�سور على مجموعة ث�لثة، والطلب منهم قراءته� ول�سطف�ف وفق الكلم�ت المتم�ثلة مع ال�سورة.
تنتقل اإلى الكت�ب المدر�سي فتقراأ الكلمة ويرّدد الطلبة فرديً� وجم�عيً�. -
يلفظون  - وهم  ب�ل�سور  الكلم�ت  بقية  و�سل  الطلبة  من  وتطلب  عليه�،  الدالة  ب�ل�سورة  )نملة(  كلمة  ت�سل 

ال�سورة. عن  المعّبرة  الكلمة 

األـ التَّْعريِف
ُن             اإِذا َلَفْظُت             َو            اإِذا َلْم اأَْلِفْظـ 1 األـاألـاأَْقَراأُ َواأَُلوِّ

اْلَبْيت

اْلِح�س�ن

�ن مَّ الرُّ

ْيف ال�سَّ

�ح فَّ التُّ

اْلَخريف

ْيتون الزَّ

وء ال�سُّ

الثَّْعلَب

ج�ج الدَّ

يَّ�َرة ال�سَّ

�ِئَرة الطَّ

اْلَجَزر

َرة الذُّ

َجَرة ال�سَّ

ْرف الظَّ

اأقراأ واألون )هالل( اإذا لفظت األـ و)�سم�ش( اإذا لم األفظ  -
األـ

الطلبة  - على  �سم�ش  و�سورة  هالل  �سورة  المعلمة  تعر�ش 
الر�سمين. ت�سمية  وتطلب منهم 

ثم  - �سم�ش(،  كلمتي)قمر،  لفظ  الطلبة  من  المعلمة  تطلب 
األـ التعريف عليهما. اإدخال 

ت�ساأل: هل اختلف �سوت لفظ األـ في كل منهما. -
م�سّمى  - لهم  ح  وتو�سِّ وتوجهها،  الطلبة  اإجابات  ت�ستقبل 

المقطع.
 تو�سح لهم لماذا �سميت األـ القمرية، واألـ ال�سم�سية. -
األـ ال�سم�سية. - تطلب منهم مالحظة ال�سّدة بعد 
تعر�ش عليهم مجموعة من الكلمات) �سم�ش، �سرير، نار،  -

قمر، خريف، بيت( وتطلب منهم اإدخال األـ عليها، ونطقها.
تكلفهم حّل التدريب والتمييز بين الألوان. -
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الـالـ2 ُن             اإِذا َلَفْظُت             َو            اإِذا َلْم اأَْلِفْظـ  اأَْقَراأُ َواأَُلوِّ

فور اْلُع�سْ

اْلَكْنَغر

اْلَهِديَّة

اْلَغزال

اْلفيل

اْلَوَرق

اْلُفْقَمة

اْلَمْوز

اْلَيد

اْلِقْرد

النَّه�ر

اْلأُْخُطبوطـ

والـ  - القمرية  الـ  �سميت  لماذا  تو�سيح  الطلبة  مع  تكرر 
ال�سم�سية.

الـ  - في  الالم  على  ال�سكون  الطلبة مالحظة  اإلى  تطلب 
القمرية وال�سدة على الحرف بعد الـ في الـ ال�سم�سية.

تكلف الطلبة حل التمرين. -

وَرِة اْلُمن��ِسَبِة3 ُل ِب�ل�سُّ �َسَجَرُة اْلَمْوِزاأَْقَراأُ َواأَ�سِ

�ِح فَّ �َسَجَرُة التُّ

�َسَجَرُة النَّخيِل

�َسَجَرُة اْلُبْرُتق�ِل

وتطلب  - الطلبة  على  ال�سور  المعلمة  تعر�ش 
ت�سميتها. منهم 

اإلى  - التعريف  األـ  اإ�سافة  نحو  الطلبة  توجه 
الكلمات الدالة على ال�سور.

الموز،  - كلمة  على  تالحظون  ماذا  ت�ساألهم: 
التفاح؟

تعزز المفهوم بعر�ش �سور لأ�سجار اأخرى)تين،  -
ليمون، عنب، زيتون، م�سم�ش( وتطلب من الطلبة التعبير عنها بلفظ: �سجرة الّتين....

تق�سم المعلمة الطلبة اإلى مجموعة ميم ومجموعة نون. -
تعطي كل مجموعة حرفها على بطاقات. -
تطلب من كل فرد في المجموعة قراءة حرف الميم بالحركات الثالث)الفتح وال�سم والك�سر(، ثم قراءة الحرف  -

نف�سه بالمدود، ثم بالتنوين.
تطلب من المجموعة الترديد الجماعي لما قراأوه فرديًا. -
ت�سرك بقية طلبة ال�سف في الترديد الفردي والجماعي. -
 تكرر الخطوات نف�سها باأن يقراأ الطالب الحرف وي�سمي الحركات والمدود. -
تكرر الخطوات نف�سها مع مجموعة نون. -

اأَْقَراأُ 4
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مع  - اأج�سامهم  في  اأع�ساء  ت�سمية  الطلبة  المعلمة من  تطلب 
اإليها. الإ�سارة 

من  - وتطلب  بطاقات،  في  الج�سم  اأع�ساء  م�سّمى  تعر�ش 
قراءتها. الطلبة 

ت�ساأل: كم عيٌن في ال�سورة هذه؟ كم اأذن؟.... -
هذه  - من  ع�سو  كل  اأن  لهم  وتو�سح  الطلبة  اإجابات  ت�ستقبل 

الأع�ساء يدل على مفرد.
اإليهم قراءة الكلمات وو�سلها بال�سورة الدالة عليها. - تطلب 
تكّرر الخطوات نف�سها مع الكلمات الدالة على المثنى والجمع. -
الكلمات  - النون و�سكلها في  التمييز بين �سوت  توجههم نحو 

المثناة، والتنوين في كلمات المفرد.
تعزز مفهوم المفرد والمثنى والجمع بتكليف الطلبة ِذْكر اأع�ساء اأخرى في الج�سم: ) اأنف، رقبة، اأ�سبع( والتعبير  -

الثالث. بال�سيغ  عنها 

وَرِة اْلُمن��ِسَبِة5 ُل ِب�ل�سُّ اأَْقَراأُ َواأَ�سِ

َعْيٌن

اأُُذٌن

َيٌد

َقَدٌم

�ِسنٌّ

َلْوٌن

َقلٌَم

ِكت�ٌب

َعْين�ن

اأُُذن�ن

َيدان

َقَدم�ن

اأَ�ْسن�ٌن

اأَْلواٌن

اأَْقالٌم

ُكُتٌب

6

7

ِة يَّ ُب َواأَْبَحُث َعْن َمْوِقِع ُكلِّ َبلٍَد َعلى اْلُكَرِة الأَْر�سِ اأَُركِّ

ُن ُجْملًَة ِمَن اْلَكِلم�ِت التَّ�ِلَيِة اأَُكوِّ

تعد المعلمة بطاقا الكلمات وتدربهم على قراءتها. -
ترب الطلبة على تحليل الكلمات اإلى مقاطع �سوتية �سفوبا، مثل:   -
اأُُذناِن   اأُ  ُذ   نا  ِن    ي�سفق 4 مرات لأن الكلمة تتمون من 4 مقاطع. -
ّقَدماِن   َقـ    َد   ما   ِن    ي�سفق 4 مرات -
اأَْلواٌن    اأَْلـ    وا   ٌن       ي�سفق 3 مرات -
اأَْغ�ساٌن   اأَْغـ   �سا   ٌن   ي�سفق 3 مرات -
 اْلُبْرُتقاُل    اْلـ   ُبْر   ُتـ   قا   ُل  ي�سفق 5 مرات -
اْلَخريُف اْلـ   َخـ   ريـ   ُف   ي�سفق 4 مرات -
اْلَوَرُق   اْلـ   َو  َر  ُق     ي�سفق 4 مرات -
اْلفيُل     اْلـ    فيـ    ُل   ي�سفق 3 مرات -
ُغيوٌم  ُغـ   يو    ٌم      ي�سفق 3 مرات -
ُنجوٌم    ُنـ    جو    ٌم   ي�سفق 3 مرات -

-تعر�ش المعلمة بطاقات الكلمات وتدرب الطلبة على قراءتها. -
-توزع البطاقات على خم�سة طالب يقفون اأمام زمالئهم ويترتبون لتكوين الجملة. -
-تعر�ش المعلمة الجملة على ال�سبورة وتدرب الطلبة على قراءتها. -
-تكلف الطلبة كتابة الجملة على الكتاب. -

َر َواْلـ

يو ُنـُغـ

ٌن �س�

ُف

ِن

اأَْغـوا

اْلـ

قـ اأُ

اأَْلـ

ريـَخـ

فيـ ُلالْـ

ن�

ٌن

نِ

ٌم

ُق

م� َد

ُتـ اْلـ

اْلـَوَرُق

ُنـجوٌمُغـيوٌم

ْغـ�س�ٌن اأَ

اْلـَخريُف

قـَدم�ِن اأُُذن�ِن

اأَْلـواٌن

ْلـفيُل ا

اْلـُبْرُتق�ُل
ُلق�ُبْر

ٌمجو

ُذ

�َسْبُع �َسَنواٍت    ُعْمري    اأَن�    داني  

اأَن� داني ُعْمري �َسَنواٍت �َسْبُع
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داني َواْلُهْدُهُد اني ْرُس الثَّ الدَّ

ُد َواأَْقَراأُ اأَُردِّ 1

تطلب المعلمة من الطلبة النظر اإلى ال�سور الخم�ش الموجودة، وتمنحهم  -
لتاأملها. وقتًا كافيًا 

ت�ساأل الطلبة: ما هو الطائر الذي يظهر في ال�سورة؟ اأين يقف؟ ما الذي  -
اأعجب داني فيه؟ ماذا قالت بدور؟

ووا�سح،  - م�سموع  ب�سوت  عبارة  كل  تقراأ   - تعر�ش اأمامهم من خالل بطاقات، العبارة التي اأمام كل �سورة. 
- اإ�سراك بقية الطلبة في قراءة جمل الدر�ش. - قراءة الطلبة المتميزين.  ويرّدد الطلبة بعدها.  

توؤّكد المعلمة مفهوم الرفق بالحيوانات والطيور، وقيمة الحرية. -

تمنح المعلمة الطلبة وقتًا كافيًا لمالحظة ال�سور جميعها. -
تناق�ش الطلبة في ال�سور بطرح الأ�سئلة:  -
طائر  - واأع�ساء  الج�سم،  اأجزاء  تمييز  نحو  توجههم   - ماذا يوجد في ال�سورة الأولى.. الثانية.. الثالثة؟ 

- تقراأ المعلمة و�سف ال�سورة )ا�سمها( ب�سوت وا�سح اأكثر من مّرة. الهدهد.  
- تعر�ش ال�سور على بطاقات غير مرّتبة، ويعّبر عنها  - د الطلبة خلفها ترديدًا زمريًا ثم فرديًا.   يردِّ

- تلفت انتباههم اإلى �سكل الحرف الملون. التدريب.   الطلبة بجمل 

ُد2 اأَ�ْسَتِمُع َواأَُردِّ

ههـ ـهـهـ َحْرُف اْله�ِء
اأَْقَراأُ َواأُلِحُظ َحْرَف اْله�ِء 1

تعر�ش المعلمة �سور التدريب على الطلبة، ثم تطرح الأ�سئلة التالية: -
اأين وقف الهدهد؟  -
ما الذي اأعجب داني في الهدهد؟. -
تعر�ش المعلمة ال�سورة الأخيرة وتقول: هذه �سورة )مياه( وهذه �سورة )وجه(. -
تقراأ المعلمة م�سّمى ال�سورة ويرّدد الطلبة خلفها فرديًا وجماعيًا. -
تغّير ترتيب ال�سور ثم تقراأ ويقراأ الطلبة بعدها. -
متابعة قراءة الطلبة للكلمات الوا�سفة لل�سور مع التعزيز والت�سويب. -
تطلب من الطلبة تمييز الكلمات التي ت�ستمل على حرف الهاء من خالل النتباه اإلى الحرف الملون. -
تقراأ الكلمات التي ت�ستمل على حرف الهاء ويقراأ الطلبة بعدها فرديًا وجماعيًا. -
- تطلب اإليهم �سكل حرف الهاء مو�سوًل بالكلمة ومنف�ساًل عنها. - تو�سح لهم �سوت حرف الهاء. 
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وَرِة اْلُمن��ِسَبِة ُل اْلَكِلَمَة ِب�ل�سُّ اأَْقَراأُ َواأَ�سِ 2

اأَْكُتُب 3

المعلمة ال�سورة وت�ساأل: - تعر�ش 
َمن الأ�سخا�ش الذين يظهرون في ال�سورة؟ -
تطلب اإليهم ت�سمية اأع�ساء داني وبدور: عين داني، عين بدور. -
تكلفهم حذف ال�سم وا�ستبداله بال�سمير: عينه، عينها. -
ي�ستمر الطلبة في التعبير عن اأع�ساء ج�سم داني وبدور. -
بالع�سو - الكلمة  ي�سلون 
ومن  - بدور،  ج�سم  اأع�ساء  يرّدد  اأن  طالب  من  تطلب 

طالب اآخر ترديد اأع�ساء ج�سم داني، وتكّرر الطلب نف�سه من بقية الطلبة. 
تدرب الطلبة على التعبير عن م�سميات اأجزاء الج�سم والتمييز بين التذكير والتاأنيث. -

تو�سح المعلمة للطلبة طريقة كتابة حرف الهاء على ال�سبورة  -
تنبههم اإلى عدم رفع القلم عن النقاط في اأثناء الكتابة.  -
ال�سحيحة،  - والجل�سة  بالقلم،  الإم�ساك  طريقة  تو�سيح  خالل  من  للكتابة  اأنف�سهم  تح�سير  الطلبة  من  تطلب 

النظافة. ومراعاة 
تكلفهم بتمرير القلم على حرف الهاء المنقط، وتتجول بينهم لمالحظة دقة تنفيذهم. -
تكّرر تنفيذ ما �سبق في كتابة ال�سطر الأخير غير المنقط وت�سحيح اأخطاء الطلبة. -

َعْيُنُه

اأَْنُفُه

َفُمُه

اأُُذُنه

َيُدُه

َقَدُمُه

َعْيُنه�

اأَْنُفه�

َفُمه�

اأُُذُنه�

َيُده�

َقَدُمه�

ىالأَِلُف اْلَمْق�سوَرة 
ُد َواأَْقَراأُ اأَُردِّ 1

تعر�ش المعلمة حرف الياء)ي( على الطلبة وتناق�سهم فيه من حيث الكل وال�سوت. -
تكّرر مناق�ستهم في حرف الألف)ا( من حيث ال�سكل وال�سوت. -
تطلب منهم قراءة كلمات التدريب، وت�ساأل عن طريقة نطق �سوت الألف المق�سورة. -
تبين لهم الت�سابه بين �سوت الألف الممدودة والألف المق�سورة. -
تو�سح لهم الفرق بين �سكل الحرفين. -
تذكر لهم ا�سم الحرف ) الألف المق�سورة( -
ر لهم لماذا �سّميت مق�سورة. - تف�سِّ
تطلب اإليهم ِذْكر اأ�سماء تنتهي بالألف المق�سورة. -
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ِلِف اْلَمْق�سوَرِة اأَْقَراأُ َواأَ�َسُع          َحْوَل الأَ ى2

َيْرمي َرمى  ن�دى  َم�سى  َراأى 

اأَْكُتُب 3

تعر�ش المعلمة كلمات التدريب في بطاقات وتطلب من الطلبة ت�سمية الحرف الأخير فيها. -
تطلب منهم قراءة الكلمات كاملة، ثم و�سع دائرة على الألف المق�سورة. -
تكّلفهم نطق �سوت الألف المق�سورة وت�سميتها. -
تلفت انتباههم اإلى الفعلين: )رمى، يرمي(. -
ح لهم التغيرات التي حدثت لالألف المق�سورة حتى تحّولت اإلى ياء. - تو�سّ
تطلب اإليهم تطبيق المثال على الأفعال الأخرى: )راأى، م�سى، نادى(. -

تو�سح المعلمة للطلبة طريقة كتابة حرف الألف المق�سورة على ال�سبورة. -  -
- تر�سم الحرف في الهواء ويقّلدها الطلبة. -
- تبّين لهم مو�سع كتابة الحرف من ال�سطر. -
تنبههم اإلى عدم رفع القلم عن النقاط في اأثناء الكتابة.  -  -
ال�سحيحة،  - والجل�سة  بالقلم،  الإم�ساك  طريقة  تو�سيح  خالل  من  للكتابة  اأنف�سهم  تح�سير  الطلبة  من  تطلب   -

النظافة. ومراعاة 
تكلفهم بتمرير القلم على حرف الهاء المنقط، وتتجول بينهم لمالحظة دقة تنفيذهم. -  -
تكّرر تنفيذ ما �سبق في كتابة ال�سطر الأخير غير المنقط وت�سحيح اأخطاء الطلبة. -  -

ُة اآاْلَمدَّ
ُد َواأَْقَراأُ اأَُردِّ 1

د الطلبة �سوتها. - تعر�ش المعلمة الحروف: )اأَ، اأُ، اإِ، اآ، ء( في بطاقات ويردِّ
يالحظ الطلبة الحرف الملون، ويرددون الكلمات بدللة ال�سور. -
تطرح المعلمة ال�سوؤال التالي: ما الكلمة التي نقولها عند العتذار عن الخطاأ؟ ) اآ�سف(. -
تناق�سهم في حركة الحرف الأول من الكلمة، وت�سّميها لهم. )مّدة(. -
ح لهم طريقة ُنطق �سوتها. - تو�سّ
يرّدد الطلبة بعدها. -
تبين لهم الفرق بين الحركة والحرف. -
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ِة اأَْقَراأُ َواأَ�َسُع            َحْوَل اْلَمدَّ اآ2

اأََخَذاآُخُذاأََكَلاآُكُل

اأَْكُتُب 3

الكلمات. - الطلبة  يتاأمل 
المعلمة قراءتها. - اإليهم  تطلب 
تلفت انتباههم اإلى الحركات الملحقة بحروف كل كلمة. -
ح لهم التغيرات التي طراأت على كلمتي: ) اآُكل، اأَكل(. - تو�سّ
تطلب اإليهم بين الحركة والحرف في كلٍّ منهما، ونطقها. -
ُت�سِرُك اأكبر عدد من الطلبة في الإجابة. -
تّكلفهم و�سع دائرة على المّدة. -
با�ستمرار. - تتابعهم 

تو�سح المعلمة للطلبة طريقة كتابة المّدة على حرف الألف. -
تر�سم الحرف في الهواء ويقّلدها الطلبة. -
تبّين لهم مو�سع كتابة الحرف من ال�سطر. -
ح لهم ترتيب كتابة الحرف والمّدة وموقعهما من ال�سطر.  - تو�سّ
للكتابة. - اأنف�سهم  تطلب من الطلبة تح�سير 
النقط. - القلم  تكلفهم تمرير 
با�ستمرار. - تتابعهم 

اأَْقَراأُ 4

تراجع المعلمة الطلبة في حرف الهاء. -
تطلب اإليهم قراءته بالحركات الثالث) الفتح، ال�سم، الك�سر(. -
تطلب اإليهم قراءته بالمدود الثالث) ا، و، ي(. -
التنوين. - باأ�سكال  تكلفهم قراءته 
تعر�ش �سور التدريب وتناق�سهم فيها، بالتركيز على )هذا، هذه(. -
تراجعهم في التذكير والتاأنيث. -
ح له طريقة الإ�سارة للمذكر وللموؤنث. - تو�سّ
تطلب منهم قراءة الجمل، وُت�سرك اأكبر عدد من الطلبة. -
تعر�ش عليهم �سورًا من اآثار بلدهم وتطلب منهم الإ�سارة اإليها. -
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الحروف  - تاأّمل  الطلبة  من  المعلمة  تطلب 
وتهجئتها في عقولهم.

تدعوهم ل�سم حروف الكلمة الأولى اإلى بع�سها. -
تطلب منهم قراءتها ب�سوت م�سموع. -
هذا،  - ما  وت�ساأل:  الكوب  �سورة  بيدها  ترفع 

ويجيب الطلبة: هذا كوب.
نف�سها. - الطريقة  تّكر 
تو�سح لهم المذكر والموؤّنث في الأ�سياء المعرو�سة عليهم. -
تبين لهم الكلمة التي ن�سير بها لكل من المذكر والموؤنَّث. -

تطلب من الطلبة قراءة الكلمات: )هو، هي، اأنا(. -
تكّلفهم قراءة جمل التدريب. -
جملة،  - كل  بها  تبداأ  التي  الأولى  الكلمة  اإلى  انتباههم  تلفت 

وتكّلفهم قراءتها، وتناق�سهم فيها من حيث التذكير والتاأنيث.
تطلب منهم و�سع الكلمة المنا�سبة من الكلمات الثالث في الفراغ. -
ح لهم مفهوم ال�سمير. - تو�سّ
والمذكر  - والمخاطب  المتكلم  مفهوم  بتطبيق  المفهوم  تعّزز 

والموؤنث مع الجمل كّلها.
توؤّكد المعلمة ال�سلوكات الإيجابية المتعلقة بالمحافظة على  -

والبيئة. الثروات 

ُب َواأَْكُتُب اأَُركِّ

اأَْماَلأُ اْلَفراَغ ِب�ْلَكِلَمِة اْلُمن��ِسَبِة َواأَْقَراأُ

5

6

�سيِف. َيْم�سي َعلى الرَّ

�سيِف. َتْم�سي َعلى الرَّ

اأُ�س�ِهُد اآث�َر ِبالدي.

اأُح�ِفُظ َعلى ِمي�ِه ِبالدي.

اأَن�ِهَيُهَو

1

3

2

4

هو

هي

اأن�

اأن�

هذا

هذا

هذا

كـ   و   ب

َمـ ـْعـ جـ و ن

ـ   حـْ   ن �سَ

�سـَ  ْو  َكـ  ـة

فـُ ْر �سـ ا ة

مـِ لـْ ـَعـ قـَ ـة

َوهِذِه

َوهِذِه

َوهِذِه

�سوكةكوب

فر�س�ة

ملعقة �سحن

معجون
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ُب َواأَْكُتُب َكم� في اْلِمث�ِل اأَُركِّ 7
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َنِة. اأَْرَبَعُة ُف�سوٍل في ال�سَّ

�َسْبَعُة اأَيَّ�مٍ في 
اْلأُ�ْسبوعِ.

اثنين

خمي�س
الخمي�س

�ست�ءخريف�سيف
ال�ست�ء الخريف ال�سيف

ربيع
الربيع

�سبتجمعة
ال�سبت الجمعة

الثالث�ءالثنين
اأربع�ءثالث�ء

الأربع�ء

اأَْكُتُب ُجْملًَة َعْن ُكلِّ �سوَرٍة 8

1

3

2

4

�سيف بالدي ح�ٌر

خريف بالدي ب�رٌد

ربيع بالدي جميٌل

�ست�ء بالدي ب�رٌد جداً

حولها  - وتدير  الطلبة  على  رزنامة  المعلمة  تعر�ش 
معهم. نقا�سًا 

ح لهم ا�ستمال الرزنامة على اأيام الأ�سبوع. - تو�سّ
ت�ساألهم: في اأي يوم من اأيام الأ�سبوع نح�سر اإلى  -

المدر�سة؟ في اأي يوم تكون العطلة؟...
ت�ساأل: كم عدد اأيام الأ�سبوع؟ َمن يذكرها؟ -
من  - جميعها  الأ�سبوع  اأيام  ا�ستخراج  اإليهم  تطلب 

الرزنامة.
الحروف  - من  الأ�سبوع  اأيام  تركيب  اإليهم  تطلب 

المكّونة لكل يوم، وكتابتها
وكتابته  - يوم  لكل  التعريف  الـ  اإ�سافة  تكّلفهم 

ال�سم�سية والقمرية فيها. التعريف  األـ  وتمييز 
الأ�سبوع يتكون من �سبعة  - اأن  المعلمة للطلبة  تبّين 

اأيام.
وال�سهر  - والأ�سبوع  اليوم  بين  العالقة  لهم  تبين 

والف�سل من خالل الرزمامة.
تق�سيم  - نف�سها  ال�سابقة  بالطريقة  اإليهم  تطلب 

ال�سنة اإلى اأربعة ف�سول.
منها  - تتكون  التي  الحروف  تركيب  اإليهم  تطلب 

األـ التعريف ال�سم�سية والقمرية فيها. ف�سول ال�سنة وكتابتها وتمييز 
تكّلفهم قراءتها من خالل البطاقات ولعب الأدوار. -

و�سفها  - اإليهم  وتطلب  الطلبة،  على  التدريب  �سور  المعلمة  تعر�ش 
ث عنها. والتحدُّ

تكّلفهم قراءة الكلمات التي في ال�سندوق. -
تطلب اإليهم كتابة جملة عن كل ف�سل من ف�سول ال�سنة. -
قراءتها. - تكّلفهم 
تعّزز تعلُّمهم بذكر مزيد من التراكيب، وترديدها. -
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ْماَلأُ اْلَفراَغ اأَْكُتُب َواأَ 9
اأَن� ............................................ اأَ�ْسُكُن في َمديَنِة ............................................ .

اأُِحبُّ اأُ�ْسَرتي، َواأُِحبُّ َبلَدي ...................................................................... .

ُن َعلََم ِبالدي. اأَْر�ُسُم َواأَُلوِّ

ا�سم المدينةا�سم الط�لب

ا�سم الدولة

ل الجمل. - لتاأمُّ تدعو المعلمة الطلبة 
تعر�سها عليهم ثانية من خالل البطاقات. -
تطلب اإليهم و�سع ال�سمير) اأنا( في الجملة الأولى وقراءتها  -

واإكمال الفراغ با�سم المدينة التي ي�سكن فيها الطالب.
اإلى  - انتباههم  المعلمة  وتلفت  الجمل،  بقية  الطلبة  يكتب 

الم�سارع. والفعل  ال�سمير 
تكلفهم تلوين علم بالدهم وت�سمية الألوان والتمييز بينها. -
تكّلفهم قراءة ما كتبوه فرديًا وجماعيًا. -

اأربعة مقاطع. - اإلى  تق�سم المعلمة الن�سيد 
د الطلبة بعدها. - تردد كل مقطع على حدة، ويردِّ
تطرح اأ�سئلة على كل مقطع. -
وحبه  - بالوطن  والعتزاز  المعرفة،  وحّب  بالحيوان،  والرفق  اللعب،  في  الم�ساركة  مثل:  الإيجابية،  القيم  توؤّكد 

والمحافظة عليه، �سكر نعم الخالق التي اأنعمها على الإن�سان.
الن�سيد ملحنًا. - الطلبة  يحفظ 

اأَن� �َسعيٌد
َن�سيد 10
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