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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:

- يتحدث ويح�سن ال�ستم�ع اإلى حك�ية �سديقي الجديد. 
 -  يقراأ ن�س اآدم وهدى ويجيب عن اأ�سئلة ال�ستيع�ب.

 - يعتز بنف�سه ويلتزم اآداب تحية الآخرين.
 -  ي�س�رك اأفراد اأ�سرته في اأعم�ل البيت.

 - يتبّين اآداب تن�ول الطع�م.
- يقراأ ن�س اأعرف واجبي ويجيب عن اأ�سئلة ال�ستيع�ب.

- يتبين واجب�ته في البيت والمدر�سة.
- يح�فظ على اأدواته المدر�سية.

- يعتمد على نف�سه في اأداء واجب�ته المدر�سية.
- يقراأ ويكمل العب�رات معتمداً على المعنى.

- يتعرف بع�س الأ�سداد.
- يركِّب كلم�ت من حروف.

 - يمالأ الفراغ في العب�رات معتمداً على المعنى.
- يميِّز بين: �س، �س، ي، ى.

 - يميِّز المدود: ا، و، ي.
 - يميِّز الحرف الم�سترك في مجموعة كلم�ت.

ن جملة. - يعيد ترتيب الكلم�ت ليكوِّ
 - يميِّز بين الت�ء واله�ء. 

-  يكتب جماًل محّددة بخط جميل.
-  ي�ستخدم تذكير وت�أنيث الفعل الم��سي. 

-  ي�ستخدم تذكير وت�أنيث بع�س الأ�سم�ء.
- ي�ستخدم نمط الجملة ال�سمية خبره� فعل م�س�رع.

- ي�ستخدم عب�رات الّتحّية ا�ستخدام�ً �سليم�ً.

اْلَوْحَدُة اأُلولى

َمْن ِمْثلي؟



ديقي اْلَجديد �سَ

اْلُمح�َدَثُة َوال�ْسِتم�ُع 1

- -توجه الطلبة اإلى مالحظة ال�سورة وت�سمية م� به� من ر�سوم.
ح للطلبة اأن كلَّ �سورة تعّبر عن فكرة/ حدث. - تعر�س المعلِّمة �سور التدريب، وتو�سِّ

- تطرح اأ�سئلة على كل �سورة، مثل: اإلى اأين يريد اآدم واأخته هدى الذه�ب؟ مع َمن؟ م�ذا فعال في حديقة 
الأطف�ل؟ كيف عّرف اآدم بنف�سه للطفل؟ �سف �سعور اآدم و�سديقه.

- توّزع �سور التدريب على مجموع�ت وتطلب من كل مجموعة التعبير عنه�.
- ترتب المجموع�ت بح�سب ت�سل�سل الأحداث، وتكلفهم التعبير عنه� ب�لت�سل�سل.

- تروي اأحداث ق�سة �سديقي الجديد للطلبة وي�ستمعون اإليه�.
- تطرح اأ�سئلة: هل تحب اأن يكون لك اأ�سدق�ء؟ ـ �سف �سعورك عندم� ت�س�رك �سديقك اللعب.

ث عّم� اأعجبهم في الق�سة. - تفتح المج�ل للطلبة للتحدُّ
- تثبيت مفهوم الم�س�ركة ومرافقة الوالدين. 

ْخُتُه ُهدى َي�ْسَتِعّداِن  اآَدُم َواأُ
ه�ِب َمَع م�م� اإِلى َحديَقِة  للذَّ

اْلأَْطف�ِل.

َلِعَبْت ُهدى َوَلِعَب اآَدُم. َراأى 
ُق  اآَدُم ِطْفاًل ُيت�ِبُع اْلُكَرَة َوُي�َسفِّ

َفَرًح�.
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َفُه  ْفِل، َوَعرَّ َذَهَب اآَدُم اإِلى الطِّ
ِبَنْف�ِسِه، ُثمَّ اأََخَذُه اإِلى اْلَمْلَعِب، 

َوَلِعَب اْلَجميُع ِبَمَرٍح.

َفُه  ْفُل ِب�َسداَقِة اآَدَم، َوَعرَّ َفِرَح الطِّ
ِه، َو�َسَكَرْت اآَدَم َعلى ُح�ْسِن  َعلى اأُمِّ

اأَْخالِقِه َوُلْطِفِه.
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اآَدُم َوُهدى ُل ْرُس اأَلوَّ الدَّ

اأَْقَراأُ 1

لبة للدر�س ب�سوؤالهم عّم� يفعلونه حين ي�ستيقظون من النوم.  - تهيئة الطَّ
ثم اإدارة حوار ونق��س حول �سورة التدريب.

- قراءة عب�رات التدريب قراءة نموذجية بتلوين ال�سوت بم� يتوافق مع 
لبة ب��ستمرار. المعنى الّدال على المعنى، ومت�بعة انتب�ه الطَّ

لبة لجمل التدريب قراءة مح�ك�ة. - قراءة الطَّ
- اإدارة حوار ونق��س حول ال�سور لت�أكيد الأفك�ر والقيم والتج�ه�ت الإيج�بية.

لبة بلعب دور المعلِّمة فيقومون بطرح اأ�سئلة على زمالئهم وتلّقي   -يمكن تكليف بع�س الطَّ
لبة )�س�ئل ومجيب(.  الإج�ب�ت، اأو تبديل الأدوار بين الطَّ

ُل اْلِعب�َرَة ِبم� ُين��ِسُبه� اأَْقَراأُ َواأَ�سِ 2
ح� اآَدُم �سَ

َغ�َسَل اآَدُم َيَدْيِه

ْت اأُمُّ اآَدَم اأََعدَّ

�س�َعَدْت ُهدى

َحّي� اآَدُم اأُ�ْسَرَتُه

�بوِن ِب�ْلم�ِء َوال�سّ

حوِن في اإِْعداِد ال�سُّ

ِمَن النَّْوِم ب�ِكًرا

ب�ُح اْلَخْيِر َوق�َل: �سَ

َطع�َم اْلَفطوِر

لبة اإلى مجموع�ت؛ مجموعة تقراأ العمود  - تق�سم المعلِّمة الطَّ
الأيمن، ومجموعة اأخرى تقراأ العمود الأي�سر.

ب المعنى للطلبة، من مثل: متى �سح� اآدم؟ م�  -تطرح اأ�سئلة تقرِّ
الخطوة الأولى التي فعله� بعد ال�ستيق�ظ من النوم؟ م�ذا فعلت 

هدى؟
- ت�س�عدهم في و�سل الجملة الأولى.

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

لبة بين جمل العمودين، ويقراأونه� بعد و�سله�. - ي�سل الطَّ
د المعلِّمة ال�سلوك�ت الإيج�بية. - توؤكِّ

اأُْكِمُل اْلُجَمَل َكم� في اْلِمث�ِل 3
.........................................................

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

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

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

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

1

2

3

4

5

ب�ُح اْلَخْيِر ي� اأَبي. َحّي� اآَدُم اأَب�ُه، َوق�َل: �سَ

ُه، َوق�َل: َحّي� اآَدُم اأُمَّ

َحّي� اآَدُم اأُْخَتُه، َوق�َل:

َحيَّْت ُهدى اأَب�ه�، َوق�َلْت:

ه�، َوق�َلْت: َحيَّْت ُهدى اأُمَّ

َحيَّْت ُهدى اأَخ�ه�، َوق�َلْت:

�سب�ح الخير ي� اأمي

�سب�ح الخير ي� اأختي

�سب�ح الخير ي� اأبي

�سب�ح الخير ي� اأمي

�سب�ح الخير ي� اأخي

لبة على  - ت�س�أل المعلِّمة عن التحية التي يلقيه� الطَّ
والديهم في ال�سب�ح.

زه�. - ت�ستقبل الإج�ب�ت وتوجهه� وتعزِّ
لبة بعده�. - تقراأ المث�ل ويردِّد الطَّ

- تطلب اإليهم قراءة جمل التدريب وتوجيه التحية 
لل�سخ�س المعني.
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لبة اإلى تعبير: )ق�ل/ ق�لْت( لت�أكيد التذكير والت�أنيث. - تلفت انتب�ه الطَّ
لبة تمثيل دور الأب والأم واآدم وهدى. - تطلب اإلى الطَّ

لبة اإلى تب�دل التحية فيم� بينهم. - تدعو الطَّ

ْقَراأُ َكم� في اْلِمث�ِل اأَْماَلأُ اْلَفراَغ َواأَ 4

ل ال�سورتين، وتطلب ت�سمية  لبة لت�أمُّ - تدعو الطَّ
ال�سخ�سين اللذين يظهران فيه�.

لبة المميزين قراءة العب�رة )راأى اآدم و  - تكلِّف اأحد الطَّ
راأت هدى(.

- ت�س�أل: لم�ذا ا�ستخدمن� تعبير)راأى( مرة، وتعبير )راأت( 
مرة ث�نية؟ وذلك لت�أكيد مفهوم التذكير والت�أنيث.

لبة فردي�ً وزمري�ً قراءة بقية الأفع�ل الم��سية. - تطلب اإلى الطَّ
لبة مح�ك�ة المث�ل �سفوي�ً. - تطلب من الطَّ

- تكلفهم بملء الفراغ، وتت�بع طريقة كت�بتهم ب��ستمرار.
لبة جمل التدريب ك�ملة. - يقراأ الطَّ

ْقَراأُ َكم� في اْلِمث�ِل اأَْماَلأُ اْلَفراَغ َواأَ 5

ه�: اأُمُّ ُهدى ُه: اأُمُّ اآَدم       َو      اأُمُّ اأُمُّ

ُه ه�اأُمُّ اأُمُّ

................. َوْجُهُه

.................َيَدْيِه

.................اأُْخُتُه

.................َمَعُه

يديه�

وجهه�

اأخته�

معه�

لبة اإلى كلمة)اأمه/ اأمه�(. - تلفت المعلِّمة نظر الطَّ
- تبّين على َمن يعود كل تعبير منهم�، بدللة ال�سورة )اآدم، 

هدى(.
- ت�س�أل: َمن المذكر منهم� وَمن الموؤنَّث؟

- تبين لهم اأنَّ )اأّمه( تعني اأم اآدم، و)اأمه�( تعني اأم هدى.
لبة قراءة بقية الأ�سم�ء بحيث  - تعّزز التو�سيح بتكليف الطَّ

ح�ً على َمن  لبة ال�سم مقترن�ً ب�ل�سمير، ثم مو�سَّ يلفظ الطَّ
يعود: )وجهه: وجه اآدم...(.

ح لهم من خالل المث�ل كيف تم ال�ستغن�ء عن ال�سم بو�سع �سمير يدل على المذكر والموؤنث. - تو�سّ
لبة وتعزز المتميزين. - تت�بع ب��ستمرار حلول الطَّ

- تعر�س عليهم اأ�سم�ًء اإ�س�فية وتطلب اإليهم اإ�س�فة ال�سمير له�.

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

َراأَْت

َراأى اآدم َو َراأَْت ُهدى

َراأى

................. �س�َعَد
ح� .................�سَ

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

.................َجلَ�َس

َغ�َسَل
َذَهَب

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

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

�سحت
�س�عدت
جل�ست
ذهبت
غ�سلت
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ه� دِّ ُل ُكلَّ َكِلَمٍة ِب�سِ اأَْبَحُث َواأَ�سِ 6
َذَهَب

َجلَ�َس

ح� �سَ

َوَقَف

ن�َم

ع�َد

لبة بقراء كلم�ت التدريب في العمودين الأيمن الأي�سر. - تكّلف المعلِّمة الطَّ
- تطلب اإليهم النظر اإلى الخط الأحمر المنّقط من بدايته اإلى نه�يته.

- تطلب اإليهم قراءة الكلمة التي ابتداأ به� الخط والتي انتهى اإليه�. تكّلفهم 
تمرير القلم على اللون الأحمر.

- تكّرر الخطوة نف�سه� مع بقية الكلم�ت.
- تدير حواراً ونق��س�ً حول دللة معنى الكلمة و�سده�.

لبة دللة مع�ني الكلم�ت. - يمّثل الطَّ

- تح�سر المعلِّمة اإلى حجرة ال�سف: )م�ء، من�سفة، �س�بون، 
معجون، فر�س�ة اأ�سن�ن، م�سط( وتدير نق��س�ً حول ا�ستخدام�ته�.

- تطلب منهم الإ�س�رة اإلى وجوههم و�سعرهم واأ�سن�نهم، واأيديهم.
- تعر�س عليه الأداة وتطلب اإليهم ت�سمية الع�سو الذي ُت�ستخدم 

له.
- تطلب اإليهم ت�أمل ال�سور، وتن�ق�سهم فيه�.

- تكّلفهم بقراءة الجمل وملء الفراغ ب�لكلمة المن��سبة من اأع�س�ء 
الج�سم.

لبة الجمل بعد ملئه� ب�لكلمة المن��سبة. - يقراأ الطَّ
- توؤّكد المعلِّمة �سرورة النظ�فة ال�سخ�سية واأهمّيته�.

وَرِة اْلُمن��ِسَبِة ُل ِب�ل�سُّ ُب َواأَ�سِ اأَُركِّ 7

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

ـه جـ   و  

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

ن و   حـ   �سـ  

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

ر يـ   ر   �سـ  

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

ب و  كـ 

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

خ بـ   طـ   مـ  

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

ن و   بـ   ا   �سـ  
�سحون

�س�بون

�سرير

كوب

مطبخ

وجه

لبة بتذكيرهم ب�لحروف التي تعلموه�. - تهيئة الطَّ
- تطلب منهم ت�سمية حروف الّمد.

- تركيب كلمة )�سحون( من خالل عر�س حروفه� في بط�ق�ت، 
ثم جمع البط�ق�ت اإلى بع�سه� لو�سل وتركيب الكلمة، ثم قراءته�، 

لبة ل�سوته� وو�سله� ب�ل�سورة الدالة عليه�. وترديد الطَّ
لبة النظر اإلى ال�سور، وت�سميته�، وتكرار ترديد الت�سمية. - تكليف الطَّ

- تطلب اإليهم تركيب حروف الكلم�ت الدالة على كل �سورة 
وو�سله� به�.

لبة الكلم�ت مرّكبة مع اإبراز الحرك�ت والمدود. - يقراأ الطَّ

وَرَة َواأَْماَلأُ اْلَفراَغ ِب�ْلَكِلَمِة اْلُمن��ِسَبِة اأُلِحُظ ال�سُّ 8

1

2

3

4

ُط ...................... ِب�ْلِم�ْسِطـ. اأَُم�سِّ

�بوِن. اأَْغ�ِسُل ...................... ِب�ْلم�ِء َوال�سّ

ُف ...................... ِب�ْلُفْر�س�ِة َواْلَمْعجوِن. اأَُنظِّ

ُف ...................... ِب�ْلِمْن�َسَفِة. اأَُجفِّ

�سعري

يدي

اأ�سن�ني

وجهي
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�س�ساأَْماَلأُ اْلَفراَغ ِب�ْلَحْرِف اْلُمن��ِسِب          اأو   9

لبة من  - تراجع المعلِّمة حرفي ال�سين وال�سين مع الطَّ
حيث ال�سكل وال�سوت.

لبة ِذْكر كلم�ت تحتوي على هذين  - تطلب من الطَّ
الحرفين.

- تدون الكلم�ت المعط�ة على ال�سّبورة بحيث يكون 
لبة فردي�ً  الحرف�ن بلون مختلف، ويقراأه� الطَّ

وجم�عي�ً.
- تبّين لهم �سكل الحرف و�سوته في الكلم�ت المعط�ة.

لبة ترديدهم� للكلم�ت، ثم قراءته�. - تحذف حرفي ال�سين وال�سين، وتطلب من الطَّ
- تكّلفهم بتنفيذ التدريب في الكت�ب المدر�س، ب�لطريقة نف�سه�، وتت�بعهم ب��ستمرار.

10

لبة قراءة المدود ب�إبراز �سوت المّد، وت�سمية نوع المّد. - تطلب المعلِّمة من الطَّ
ن في التدريب، وتن�ق�سهم فيه. - تلفت انتب�ههم اإلى الحرف الملوَّ

لبة اإلى مجموع�ت، تقراأ كلُّ مجموعة �سطراً من التدريب. - تق�سم الطَّ
د لهم اختالف �سوت الحرف في الكلمة. - توؤكِّ

لبة كلم�ت التدريب جم�عي�ً، وب�سّمون نوع المد )مّد ب�لواو، مّد ب�لألف، مّد ب�لي�ء(. - يردِّد الطَّ

اأَْقَراأُ َواأَُميُِّز اْلُمدوَد        ا           و        ي

اأَْقَراأُ َواأَْكُتُب اْلَحْرَف اْلُم�ْسَتَرَك َكم� في اْلِمث�ِل 11

ُه اأُمُّ َوْجُهُه  َيَدْيِه 

َطع�م َفطور  َمْطَبخ 

اإِلى ُهدى  َراأى 

اأُِحبُّ كوب  َي�ْسَرُب 

ــه

ط

ى

ب

- تعر�س المعلِّمة الكلم�ت في بط�ق�ت.
- تن�ق�سهم في كل مجموعة من حيث عدد حروف كل كلمة والحرك�ت 

المرافقة له�.
- تكلفهم قراءته�، وت�س�ألهم عن الحرف الم�سترك في كل مجموعة.

- تطلب اإليهم النتب�ه اإلى الحركة المرافقة له، واإع�دة قراءة الكلمة 
تبع�ً للحركة، ومالحظة اختالف �سوت الحرف.

- تكلفهم كت�بة الحرف الم�سترك في المك�ن المخ�س�س له، وتت�بعهم 
ب��ستمرار.

اأَْغـ  ..........  ُل             اأَُمـ. .........  ُطـ          ُفْر .......... اة�س

اأَ .......... ن�ن             ِمْنـ  .......... َفة         َجلَـ  ..........

َيـ. ......... َرب            اأُ .......... َرتي          ُتـ. ......... اِعد

�س�سـ

ـ�سـ �سـ

�ســ�سـ

ـ�سـ

�سـ

�سـ
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َن ُجْملًَة اأُعيُد َتْرتيَب اْلَكِلم�ِت ِلأَُكوِّ

اأَْكُتُب

12

13

1

2

3

اأُِحبُّ اأَن�  اأُ�ْسَرتي 

اأَبي اْلَخْيِر  ي�  ب�ُح  �سَ

ي� اْلَخْيِر  اأُّمي  ب�ُح  �سَ

اأن� اأحب اأ�سرتي

�سب�ح الخير ي� اأبي

�سب�ح الخير ي� اأمي

لبة للتدريب ب�أن تطلب منهم ِذكر  - تهّيئ المعلِّمة الطَّ
التحية التي يردِّده� في ال�سب�ح.

ه الإج�ب�ت وتعّززه�. - توجِّ
-ت�سخدم المعلمة بط�ق�ت الكلم�ت اأوكت�بته� على ال�سبورة 

لتدريب الطلبة على قراءته� واإع�دة ترتيبه� لتكوين 
جملة.

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

الكلم�ت لتعطين� معنًى مفيداً؟
لبة. - ت�ستقبل اإج�ب�ت الطَّ

- تطلب اإليهم ترتيب كلم�ت التدريب وكت�بته� في المك�ن المخ�س�س.
لبة الجمل مرتبة فردي�ً وجم�عي�ً. - يقراأ الطَّ

د المعلِّمة على العالق�ت الأ�سرية ال�سحيحة والقيم الإيج�بية. - توؤكِّ

لبة قراءة الجملة. - تطلب المعلِّمة من الطَّ
ل الحرك�ت والمدود المرافقة لكل كلمة، وت�سميته�. - تدعوهم لت�أمُّ

لبة الجملة جم�عي�ً. - يقراأ الطَّ
- تبين لهم مو�سع كل حرف من ال�سطر.

- تكلِّفهم بكت�بة الجملة بمراع�ة التنقيط.
ههم. - تت�بعهم ب��ستمرار وتوجِّ
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لبة للدر�س بطرح الأ�سئلة من مثل: كيف يكون الط�لب  - تهيئة الطَّ
مجتهداً في المدر�سة؟  هل تحبُّ اأن تكون ط�لب�ً مجتهداً؟ م�ذا نفعل 

حتى تكون مدر�ستن� نظيفة؟ م� هي �سف�ت ال�سف النظيف؟ اذكر الأدوات 
المدر�سية الموجودة معك. كيف تح�فظ عليه�؟

- قراءة عب�رات التدريب قراءة نموذجية بتلوين ال�سوت بم� يتوافق مع 
لبة ب��ستمرار. المعنى، ومت�بعة انتب�ه الطَّ

لبة لجمل التدريب قراءة مح�ك�ة. - قراءة الطَّ
- الت�أكيد على تكرار تعبيرات: ط�لب، ط�لبة/ مجتهد، مجتهدة/ واجب�ته، واجب�ته�/ تح�فظ يح�فظ؟

- تكرار لفظ كلم�ت ت�ستمل على حروف المّد.
- اإدارة حوار ونق��س حول ال�سور لت�أكيد الأفك�ر والقيم والتج�ه�ت الإيج�بية، مثل المث�برة، المح�فظة على 

الأ�سي�ء ال�سخ�سية، القي�م ب�لواجب�ت، الهتم�م ب�لنظ�فة ال�سخ�سية ونظ�فة البيئة.
لبة التعبير عنه� بجمل الدر�س. - تعر�س المعلِّمة بط�ق�ت ال�سور وتطلب اإلى الطَّ

- تكرار عب�رة: اأن� اأعرف واجبي.
لبة. - قراءة جمل الدر�س ب�إ�سراك اأكبر عدد ممكن من الطَّ

ْرُس الّثاني الدَّ

اأَْقَراأُ 1

اأعرف واجبي

ُل اْلِعب�َرَة ِبم� ُين��ِسُبه� اأَْقَراأُ َواأَ�سِ 2

لبة اإلى مجموع�ت؛ مجموعة تقراأ  - تق�سم المعلِّمة الطَّ
العمود الأيمن، ومجموعة اأخرى تقراأ العمود الأي�سر.

- توؤّكد المعلِّمة العالقة بين التذكير والت�أنيث عند 
و�سل العب�رات.

- ت�س�عدهم في و�سل الجملة الأولى.
- تطلب من كل ط�لب في المجموعة الأولى قراءة 
جملة، ليكمل ط�لب اآخر الجملة المتممة للمعنى، 

وتكلفهم� مع�ً اإع�دة القراءة.
لبة الآخرين قراءة الجملة ت�ّمة - تكلِّف الطَّ

لبة بين جمل العمودين، ويقراأونه� بعد  - ي�سل الطَّ
و�سله�.

د المعلِّمة ال�سلوك�ت الإيج�بية. - توؤكِّ

ُهدى ط�ِلَبٌة ُمْجَتِهَدٌة

اآَدُم ط�ِلٌب ُمْجَتِهٌد

ُتح�ِفُظ ُهدى َعلى

ُيح�ِفُظ اآَدُم َعلى

في اْلَمْدَر�َسِة

َنظ�َفِة َمْدَر�َسِته�

ِه فِّ َنظ�َفِة �سَ

َنظ�َفِته�

اأََدواِتِه اْلَمْدَر�ِسيَِّة

ِة اأََدواِته� اْلَمْدَر�ِسيَّ
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َنة اأَْقَراأُ َواأُلِحُظ اْلَكِلم�ِت اْلُملَوَّ 3

- عر�س التعبيرات: ط�لب مجتهد، ط�لبة مجتهدة/ يح�فظ، تح�فظ/ نظ�فته، نظ�فته�/ واجب�ته، واجب�ته�، في 
لبة تكرار ترديده�. بط�ق�ت والطلب من الطَّ

لبة مالحظة الكلم�ت الملّونة وقراءته� فردي�ً وجم�عي�ً. - الطلب من الطَّ
نة. - تبّين المعلِّمة التغييرات التي طراأت على الكلم�ت والتعبيرات الملوَّ

ر)اآدم( والموؤّنث )هدى(. - تربطه� ب�لتذكير والت�أنيث من خالل بي�ن المذكَّ
- تطلب منهم و�سع مزيد من الأ�سم�ء بدًل من اآدم وهدى، وقراءة الجمل عدة مرات.

َميُِّز اأَْقَراأُ َو اأُ

ْقَراأُ َكم� في اْلِمث�ِل اأَْماَلأُ اْلَفراَغ َواأَ

4

5

َنظ�َفُتُه: َنظ�َفُة اآَدم    َو    َنظ�َفُته�: َنظ�َفُة ُهدى

َنظ�َفُته�َنظ�َفُتُه

................. َمْدَر�َسُتُه

ُه فُّ .................�سَ

.................واِجب�ُتُه

.................اأََدواُتُه

مدر�سته�

واجب�ته�

اأدواته�

- تطلب المعلِّمة ت�سمية �سور الأ�سخ��س.
لبة �سكل حرف الت�ء في الكلم�ت: ط�لبة، تح�فظ، ق�لت. - يالحظ الطَّ

- تمّيز المعلِّمة لهم بين المذكر والموؤنث بدللة ال�سور.
- يقراأ ط�لب الكلمة ب�سيغة المذكر، وط�لب اآخر الكلمة ب�سيغة الموؤنث.

لبة. لبة قراءة الكلم�ت جميعه�، وُت�سرك المعلِّمة اأكبر عدد ممكن من الطَّ - يكّرر الطَّ

ل ال�سورتين، وتطلب ت�سمية  لبة لت�أمُّ - تدعو الطَّ
ال�سخ�سين اللذين يظهران فيه�.

لبة المميزين قراءة العب�رة )نظ�فة  - تكلِّف اأحد الطَّ
اآدم و نظ�فة هدى(.

- ت�س�أل: لم�ذا ا�ستخدمن� تعبير)نظ�فته( مرة، 
وتعبير )نظ�فته�( مرة ث�نية؟ وذلك لت�أكيد مفهوم 

التذكير والت�أنيث.
لبة فردي�ً وزمري�ً قراءة بقية  - تطلب اإلى الطَّ

الأ�سم�ء.
لبة مح�ك�ة المث�ل �سفوي�ً. - تطلب من الطَّ

- تبين لهم على َمن تعود اله�ء)ال�سمير( بدللة المذكر والموؤنث.
- تكلفهم بملء الفراغ، وتت�بع طريقة كت�بتهم ب��ستمرار.

لبة جمل التدريب ك�ملة بتمثيل الأدوار. - يقراأ الطَّ

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

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

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

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

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

�سفه�
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ُب َواأَْقَراأُ اأَُركِّ 7

ُز َبْيَن اْلأَِلِف اْلَمْق�سوَرِة          َوَحْرِف اْلي�ِء    6 يىاأَْقَراأُ َواأَُميِّ

ن المعلِّمة كلم�ت التدريب في عمودين على ال�سّبورة بحيث يكون الحرف�ن )ى، ي( ملونين. - تدوِّ
لبة اإلى اآخر كل كلمة، وت�س�أل عن الختالف بينهم�. - تلف نظر الطَّ

-  تطلب منهم نطق �سوت الحرفين: ى، ي من خالل الكلم�ت.
لبة وتوجههم. - ت�ستقبل اإج�ب�ت الطَّ

ة. ح لهم اأن الألف المق�سورة ت�سبه �سكل البطَّ - تو�سِّ
- ت�سمي لهم �سكل الألف المق�سورة.

- تطلب منهم كلم�ت ت�ستمل على الألف المق�سورة.
لبة عن اأفراد الأ�سرة م�ستخدمين كلم�ت: اأخي، اأُختي. ث الطَّ - يتحدَّ

- تقراأ المعلِّمة الجملة الأولى ح�سب مق�طعه�، ويردِّد 
لبة بعده� فردي�ً وجم�عي�ً. الطَّ

- تكلِّفهم نطق �سوت مق�طع الكلمة ب�لحرك�ت والمدود.
- تلفت نظرهم اإلى التذكير والت�أنيث في الكلم�ت.

لبة التمرين �سفوي�ً ثم كت�بي�ً، وتت�بعهم المعلِّمة  - يحّل الطَّ
ب��ستمرار.

لبة الكلم�ت بعد كت�بته� مرّكبة. - يقراأ الطَّ

مدر�سته�

مدر�سته

واجب�ته

واجب�ته�

نظ�فته

نظ�فته�

ـِه ِتـ   �َسـ   َر   َمْد  

ـه� ِتـ   �َسـ   َر   َمْد  

ـِه ِتـ   ب�   ِجـ   وا  

ـه� ِتـ   ب�   ِجـ   وا  

ـِه ِتـ   َفـ   ظ�   َنـ  

ـه� ِتـ   َفـ   ظ�   َنـ  

ُل َبْيَن اْلُحروِف اْلُمَتم�ِثلَِة اأُلِحُظ َواأَ�سِ 8

هـ
ـهـ
ـه
ه

ت
تـ
ـة
ة

ـهـ
هـ
ه
ـه

تـ
ت
ة
ـة

ل حرف اله�ء ب�سكليه. لبة اإلى ت�أمُّ - تدعو المعلِّمة الطَّ
- تطلب اإليهم ت�سمية هذا الحرف ونطق �سوته.

- تعر�س عليهم بط�ق�ت مدون عليه� كلم�ت من الدر�س 
ت�ستمل على حرف اله�ء ب�سكليه.

- تكلِّفهم بو�سل الحروف المتم�ثلة في ال�سكل.
- توؤّكد عليهم التمييز بين اله�ء بح�سب موقعه� من الكلمة.

ر الطريقة نف�سه� مع حرف الم�ستطيل الأي�سر، مع الت�أكيد على التمييز بين الت�ء المفتوحة والت�ء  - تكرِّ
المربوطة.
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اأَْقَراأُ َواأَ�َسُع        َحْوَل اْلَكِلَمِة اْلُمْخَتِلَفِة 9

ط�ِلٌب ط�ِلٌب    ط�ِلَبٌة    ط�ِلٌب   

واِجب�ِتِه واِجب�ِتِه    واِجب�ِتِه    واِجب�ِته�   

َراأى َراأى    َراأى    ُهدى   

َنظ�َفِتِه َنظ�َفِة    َنظ�َفِة    َنظ�َفِة   

اأََدواٌت ُمْجَتِهَدٌة    اأََدواٌت    اأََدواٌت   

لبة قراءة كلم�ت المجموعة  - تطلب المعلِّمة من الطَّ
الأولى.

- ت�س�أل: م� الكلمة التي اختلف �سوت نطقه� في هذه 
الكلم�ت؟

لبة وتوجههم نحو ذكر الت�ء المربوطة. - تت�بع اإج�ب�ت الطَّ
- تبين لهم الفرق في �سكل الكلمة عند التذكير والت�أنيث.
- تكرّر العملية نف�سه� مع بقية مجموعة الكلم�ت، مبّينة: 
عودة ال�سمير، والت�ء المربوطة والت�ء المفتوحة، والألف 

المق�سورة. والمدود.
- تعر�س المعلِّمة الكلم�ت المختلفة في بط�ق�ت وتطلب 

لبة مالحظته� وقراءته�. اإلى الطَّ

ُب َواأَْقَراأُ اأَُركِّ

اأَْكُتُب

10

11

1

2

3

اأن� اأح�فظ على نظ�فتي

اآدم يح�فظ على نظ�فته

هدى تح�فظ على نظ�فته�

لبة كلم�ت كّل عمود على حدة. - يقراأ الطَّ
ح لهم طرية التركيب من خالل حل الجملة الأولى. - تو�سّ

- تح�ورهم في التذكير والت�أنيث.
- تطلب اإليهم حّل التركيب الث�ني، وقراءته.

- ت�س�ألهم: لم�ذا قلن� اآدم ُيح�فظ على نظ�فته؟
- اله�ء في كلمة )نظ�فته( على َمن تعود؟

د المعلِّمة التذكير والت�أنيث مع ال�سم والفعل. - توؤكِّ

لبة قراءة الجملة. - تطلب المعلِّمة من الطَّ
ل الحرك�ت والمدود المرافقة لكل كلمة، وت�سميته�. - تدعوهم لت�أمُّ

لبة الجملة جم�عي�ً. - يقراأ الطَّ
- تبين لهم مو�سع كل حرف من ال�سطر.

- تكلِّفهم بكت�بة الجملة بمراع�ة التنقيط.
ههم. - تت�بعهم ب��ستمرار وتوجِّ
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الأهداف الع�مة:

ث ويح�سن ال�ستم�ع اإلى حك�ية الأم�نة. - يتحدَّ
- يقراأ ن�ّس اأم�نة اآدم ويجيب عن اأ�سئلة ال�ستم�ع.
- يتبّين مفهوم الأم�نة ويحر�س على التحّلي به�.

- يقراأ ن�س ت�س�مح هدى ويجيب عن اأ�سئلة ال�ستيع�ب.
- يميِّز بين الخط�أ المق�سود وغير المق�سود ويعتذر عنه.

- ي�س�مح ويقبل اعتذار لآخرين.
- ي�سكر َمن يقّدم له خدمة.
- يب�در لم�س�عدة الآخرين.

- ينتبه ويح�ول عدم اإيذاء الآخرين.
- يحفظ الن�سيد ملّحن�ً.

- يقراأ ويكمل العب�رات معتمداً على المعنى.
- يتبين بع�س الأ�سداد.

- يميِّز الحروف: ط، د، �س، ت، �س، �س.
- يميِّز بين الت�ء المربوطة والت�ء المفتوحة.

- يحلل كلم�ت اإلى حروفه�.
- يركِّب جماًل من كلم�ت محددة.

- يتبين عدد الحروف في الكلم�ت.
- يركِّب كلم�ت من مق�طع.
- يكتب جماًل بخط جميل.

- ي�ستخدم تذكير وت�أنيث الفعل الم��سي.
- ي�ستخدم تذكير وت�أنيث الفعل الم�س�رع.

- ي�ستخدم النفي بال.
- ي�ستخدم اأ�سلوب التعجب بم�.

انَِيُة اْلَوْحَدُة الثَّ

اأَْخالقي
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اْلُمح�َدَثُة َوال�ْسِتم�ُع 1

اْلأَم�َنُة

ديِقِه َعلى اأََحِد  َجلَ�َس اآَدُم َمَع �سَ
اْلمق�ِعِد في �س�َحِة اْلَمْدَر�َسِة 

ع�َم. َيَتن�َولِن الطَّ

َذَهَب اآَدُم ِلَيرمَي ُعْلَبَة اْلَع�سيِر 
في �َسلَِّة اْلُمْهَمالِت، َفَوَجَد 

ِمْقلََمًة َعلى اْلأَْر�ِس.

ح للطلبة اأن كلَّ �سورة تعّبر عن فكرة/ حدث. - تعر�س المعلِّمة �سور التدريب، وتو�سِّ
- تطرح اأ�سئلة على كل �سورة، مثل: اأين يجل�س اآدم؟ مع َمن؟ م�ذا يتن�ولن؟ اأين رمى علبة الع�سير؟ م�ذا وجد؟ 

لمن اأعط�ه�؟ م�ذا فعلت المعلِّمة مع �س�حب المقلمة ومع اآدم؟
- توّزع �سور التدريب على مجموع�ت وتطلب من كل مجموعة التعبير عنه�.

- ترتب المجموع�ت بح�سب ت�سل�سل الأحداث، وتكلفهم التعبير عنه� ب�لت�سل�سل.
- تروي اأحداث ق�سة الأم�نة للطلبة وي�ستمعون اإليه�.

- تطرح اأ�سئلة: هل تحب اأن تكون اأمين�ً؟ ـ �سف �سعورك عندم� تجد مفقودات.
ث عّم� اأعجبهم في الق�سة. - تفتح المج�ل للطلبة للتحدُّ

لبة.  - تثبيت مفهوم الأم�نة لدى الطَّ
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َخَذ َي�ْس�أَُل  َحَمَل اآَدُم اْلِمْقلََمَة َواأَ
َعْن �س�ِحِبه�، ُثمَّ اأَْعط�ه� 

ِلْلُمَعلَِّمِة.

اأَْعلََنِت اْلُمَعلَِّمُة َعِن اْلِمْقلََمِة 
َر �س�ِحُبه�، َوَوَعَد  اْلَمْفقوَدِة. َح�سَ
اأَْن ُيح�ِفَظ َعلى اأََدواِتِه، َو�َسَكَرِت 

اْلُمَعلَِّمُة اآَدَم ِلأَم�َنِتِه.
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1

اأَم�َنُة اآَدم ُل ْرُس اأَلوَّ الدَّ

اأَْقَراأُ 1

ْ

- تقراأ المعلِّمة جمل الدر�س بدللة ال�سور، وتطلب اإليهم 
الإ�سغ�ء الجّيد ومت�بعة ال�سور.

- توجههم نحو النظر اإلى �سور التدريب، وتطلب منهم و�سفه�.
لبة بعده�. - تقراأ جمل الدر�س ويرّدد الطَّ
لبة دور الأب والم�ستري واآدم.  - يمّثل الطَّ

لبة جمل الدر�س في اأثن�ء تنفيذ الدر�س. - يرّدد الطَّ
لبة الآخرين قراءة الجمل. - تطلب من الطَّ

لبة الجمل نطق�ً �سحيح�ً من حيث مخ�رج الحروف. - تحر�س المعلِّمة على اأن ينطق الطَّ
ح لهم اأهمية الأم�نة في كل المواقف داخل البيت وخ�رجه. - تو�سّ

ُل اْلِعب�َرَة ِبم� ُين��ِسُبه� اأَْقَراأُ َواأَ�سِ ِعْنَد واِلِد اآَدَم2

اآَدُم ُي�س�ِعُد واِلَدُه

َدَخَل َرُجٌل ِلَي�ْسَتِرَي

َخَرَج َوَلْم َي�أُْخْذ

َرَك�َس اآَدُم َخْلَفُه

ح�ج�ِت َبْيِتِه

غيٌر َمْتَجٌر �سَ

َواأَْعط�ُه ب�قي ُنقوِدِه

في َيْوِم اْلُعْطلَِة

ب�قي ُنقوِدِه

لبة اإلى مجموعتين؛ مجموعة تقراأ  - تق�سم المعلِّمة الطَّ
العمود الأيمن، واأخرى تقراأ العمود الأي�سر.

- تقراأ الجملة الأولى وتبين لهم المعنى المن��سب له� وت�سله 
لبة بعده�.  به، وتقراأهم� مو�سولتين، ويرّدد الطَّ

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

لبة الآخرين قراءة الجملة ت�ّمة. - تكلِّف الطَّ
لبة بين جمل العمودين، ويقراأونه� بعد و�سله�. - ي�سل الطَّ

د المعلِّمة مفهوم الأم�نة. - توؤكِّ

اأُْكِمُل اْلُجَمَل َكم� في اْلِمث�ِل 3

لبة قراء الكلم�ت التي في الم�ستطيل:  - تكّلف المعلِّمة الطَّ
اأ�سكرك/ اأمين/ �س�دق/لطيف/ موؤدب. 

- تبّين لهم اأّن هذه ال�سف�ت اأخالق اإ�سالمية �س�مية.
لبة بعده�. - تقراأ المث�ل ويردِّد الطَّ

- تطلب اإليهم اإكم�ل الجمل ب�لطريقة نف�سه�.
- تكّلف كل ط�لب الإ�س�رة اإلى زميله وتب�دل ال�سف�ت فيم� بينهم.

.......................................... 1

.......................................... 2

.......................................... 3

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

.......................................... 5

اأَميٌن َفًتى  اأَْنَت  اأَ�ْسُكُرَك 

َفًتى  اأَْنَت   

َفًتى  اأَْنَت   

َفًتى  اأَْنَت   

َفًتى  اأَْنَت   

�س�دقاأ�سكرك

لطيف

موؤدب

مهذب

اأ�سكرك

اأ�سكرك

اأ�سكرك
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ْقَراأُ َكم� في اْلِمث�ِل اأَْماَلأُ اْلَفراَغ َواأَ

ْقَراأُ َكم� في اْلِمث�ِل اأَْماَلأُ اْلَفراَغ َواأَ

4

5

ل ال�سورتين، وتطلب ت�سمية ال�سخ�سين  لبة لت�أمُّ - تدعو الطَّ
اللذين يظهران فيه�.

لبة المميزين قراءة العب�رة )رك�س اآدم و  - تكلِّف اأحد الطَّ
رك�ست هدى(.

- ت�س�أل: لم�ذا ا�ستخدمن� تعبير)رك�س( مرة، وتعبير 
)رك�ست( مرة ث�نية؟ وذلك لت�أكيد مفهوم التذكير والت�أنيث.

لبة فردي�ً وزمري�ً قراءة بقية الأفع�ل الم��سية موؤّنثًة. - تطلب اإلى الطَّ

لبة اإلى كلمة )ي�س�عد / ت�س�عد(. - تلفت المعلِّمة نظر الطَّ
- تبّين بدللة ال�سورة )اآدم / مذكر، هدى/ موؤنث(.

- ت�س�أل: لم�ذا قلن�: ي�س�عد؟ َمن الذي ي�س�عد؟ / ولم�ذا قلن� 
ُت�س�عد؟ من التي ُت�س�عُد؟

لبة  - تعّزز تو�سيح تذكير ت�أنيث الفعل الم�س�رع بتكليف الطَّ
قراءة بقية الأفع�ل.

لبة وتعزز المتميزين. - تت�بع ب��ستمرار حلول الطَّ
لبة حل التمرين مرات متعددة فردي�ً وجم�عي�ً. - يكّرر الطَّ

ْت ُهدى َرَك�َس اآَدُم   َو   َرَك�سَ

ْتَرَك�َس َرَك�سَ

َخَرَجْت .................

.................َدَخَل

.................َدَفَع

ق�َلْت.................

خرج
دخلت

دفعت
ق�ل

اآَدُم ُي�س�ِعُد   َو   ُهدى ُت�س�ِعُد

ُت�س�ِعُدُي�س�ِعُد

َتْدَفُع .................

.................َي�ْسَتري

.................َيْخُرُج

ُع .................َي�سَ

َت�أُْخُذ.................

ت�ستري
يدفع

تخرج

ت�سع
ي�أخذ

ه� دِّ ُل ُكلَّ َكِلَمٍة ِب�سِ اأَْبَحُث َواأَ�سِ 6

- تكّلفهم قراء كلم�ت التدريب في العمودين الأيمن 
والأي�سر.

- تعر�س المعلِّمة الكلم�ت على لوحة الجيوب بعمودين.
- تكّلفهم قراء كلم�ت التدريب في العمودين الأيمن والأي�سر.

لبة اإلى كل كلمة وم� تدل عليه. - تلفت انتب�ه الطَّ
ح لهم اأن كلمة)�سد( تعني: عك�س المعنى.  -  تو�سِّ

ح لهم معنى الكلمتين. - تحّل الكلمة الأولى من التدريب وتو�سّ
- ت�س�عدهم في حّل بقية التمرين من خالل تمثيل الأدوار.

- تكّلفهم و�سل الكلمة ب�سده� على كرا�س�تهم.
- تطلب اإليهم قراءة الحّل فردي�ً ثم من خالل مجموع�ت، ثم جم�عي�ً.

َي�ْسَتري

َدَخَل

َت�أُْخُذ

َخْلَف

اأَم�َم

ُتْعطي

َخَرَج

َيبيُع
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ُل اْلَحْرَف ِب�ْلَكِلَمِة الَّتي َتْحَتوي َعلَْيِه اأَ�سِ 7

لبة بعده�  - تقراأ المعلِّمة الكلم�ت ويقراأ الطَّ
فردي�ً وجم�عي�ً.

لبة  - توّزع الكلم�ت على مجموعة من الطَّ
والحروف التي ت�ستمل عليه� الكلم�ت على 

مجموعة اأخرى.
- تطلب اإليهم قراءة الكلم�ت والحروف.
- توجههم نحو النطق ال�سحيح لمخرج 

الحرف.
- تكّلفهم نطق �سوت الحروف جميعه�: �س، 

ط، ت، د.
- يقراأ ط�لب في المجموعة الكلمة ويرفع 

ط�لب اآخر بط�قة الحرف عند �سم�ع �سوت الحرف.
- ي�سطّف الط�لب الذي يحمل الحرف اإلى ج�نب الط�لب الذي يحمل الكلمة التي تحتوي عليه.

- تطلب اإلى الطلب تمييز الحروف في الكلم�ت، وقراءته�.
- تكّلفهم و�سل الحرف ب�لكلمة التي تحتوي عليه.

ُعْطلَة

ُنقود

ا�ْسَتَرْيتَطريق

ع َي�سَ

ح�ج�ت

َرَك�َس

�س

د

ُين�دي

تطـ

اأَْقَراأُ َواأَْماَلأُ اْلَفراَغ في اْلَجْدَوِل َكِلم�ٌت َتْنَتهي ِبت�ٍء َمْربوَطٍة ة ، ـةَكِلم�ٌت َتْنَتهي ِبت�ٍء َمْفتوَحٍة ت8

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

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

�سغيرةدراجةا�ستريتاأتت
المدر�سة حقيبة البيت �س�عدت - تقراأ المعلِّمة الجمل مع اإبراز �سوت حرف الت�ء في 

الكلم�ت التي تحتوي عليه.
لبة بعده�. - يقراأ الطَّ

- تلفت اأنظ�رهم اإلى الكلم�ت: اأنت، ا�ستريت ، دراجة، �سغيرة.
- تطلب اإليهم ترديد الكلم�ت.

- ت�س�أل: كيف نطقن� وتدير نق��س�ً حول ا�ستخدام�ته�.
- تطلب منهم الإ�س�رة اإلى وجوههم و�سعرهم واأ�سن�نهم، واأيديهم. �سوت الحرف: ت، ة.

ح لهم اأنَّ �سوتهم� واحد ولكّن �سكلهم� مختلف. - تو�سِّ
- تبّين لهم الفرق بين الت�ء المربوطة والت�ء المفتوحة.

- تكلفهم قراءة الجمل ومالحظة الت�ء ب�سكليه�.
لبة التدريب، وتت�بع المعلِّمة حلولهم وت�سحح الأخط�ء. - يحّل الطَّ

د اأهمية الم�س�عد في اأعم�ل البيت. - توؤكِّ
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نُِّف اْلَكِلم�ِت في اْلَجْدَوِل اأَْقَراأُ َواأُ�سَ 9

َكِلم�ٌت َتْنَتهي ِبه�ٍء َمْربوَطٍة ه ، ـهَكِلم�ٌت َتْنَتهي ِبت�ٍء َمْربوَطٍة ة ، ـة

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

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

اأخالقهبيتهاأم�نةالعطلة
والده نقوده �سلعةمجتهدة

- تراجع المعلِّمة حرفي الت�ء المربوطة واله�ء 
لبة من حيث ال�سكل وال�سوت. المربوطة مع الطَّ

لبة قراءة الكلم�ت التي تحتوي على  - تطلب من الطَّ
هذين الحرفين.

- تدعوهم اإلى مالحظة الحرف الأخير في كل كلمة، 
والنتب�ه اإلى الحرف المنقوط منه� وغير المنقوط.

ح لهم الفرق بينهم� في ال�سكل وال�سوت. - تو�سّ
- تطلب اإليهم نطقه� ب�لحرك�ت

- تبّين لهم �سكل الحرف و�سوته في الكلم�ت المعط�ة.
- تكّلفهم بتنفيذ التدريب في الكت�ب المدر�سي، ب�لطريقة نف�سه�، وتت�بعهم ب��ستمرار.

اأَْقَراأُ َواأَْكُتُب اْلَحْرَف اْلُم�ْسَتَرَك

اأَُحلُِّل اْلَكِلم�ِت التَّ�ِلَيَة اإِلى ُحروِفه�

10

11

�س�َعَد َعّم  ِعْنَد 

اْلُعْطلَُة �ِسْعُر  �ِسْلَعٌة 

َي�ْسَتري غيٌر  �سَ َمْتَجٌر 

جوٍع �س�ِرٍع  ب�َع 

َبْيَع َدَفَع  َو�َسَع 

ر

عـ 

ـعـ 

ـع 

ع 

لبة بعده�. - تقراأ المعلِّمة الكلم�ت ويرّدد الطَّ
- تلفت انتب�ههم اإلى الحرف المتكّرر في كل كلمة في كل 

م�ستطيل ومالحظة الحركة المرافقة له.
- تطلب اإليهم ا�ستخراج الحرف الم�سترك )الراء/ العين(.

د لهم اختالف �سوت الحرف في الكلمة. - توؤكِّ
لبة كلم�ت التدريب جم�عي�ً، وي�سّمون الحرف الم�سترك. - يردِّد الطَّ

- يلفظون �سوته في كل كلمة.

- تعر�س المعلِّمة الكلم�ت في بط�ق�ت.
- تطلب اإليهم قراءته�.

- ت�س�ألهم: من كم حرف تتكون كلمة)اآدم(؟ م� هي؟.
- تكّرر الخطوة نف�سه� مع بقية الكلم�ت.

لبة وتوجههم. - ت�ستقبل اإج�ب�ت الطَّ
- تكلفهم تحليل كل كلمة وكت�بة الحروف التي تتكون منه� في 

المربع�ت المخ�س�سة له�.
- تلفت انتب�ههم اإلى الحركة الم�س�حبة لكل حرف.

- تطلب اإليهم قراءة الكلمة ت�مة ثم قراءة الحروف التي ت�ألف منه� ب�لحرك�ت.

اآَدم

َدَفَع

ُهدى

ُع َي�سَ

اأَْنت

اأَ�ْسُكُرك
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َن ُجْملًَة اأُعيُد َتْرتيَب اْلَكِلم�ِت ِلأَُكوِّ

اأَْكُتُب

12

13

لبة للتدريب ب�أن تطلب منهم  - تهّيئ المعلِّمة الطَّ
ِذكر عب�رة الثن�ء التي يقوله� لزميله.

- توجه الإج�ب�ت وتعّززه�.
- تطلب اإليهم قراءة الكلم�ت بغير ترتيب، وتدير 
نق��س�ً حول معن�ه� غير مرتبة، وت�س�أل: من يرتِّب 

لن� هذه الكلم�ت لتعطين� معنًى مفيداً؟
لبة. - ت�ستقبل اإج�ب�ت الطَّ

- تطلب اإليهم ترتيب كلم�ت التدريب وكت�بته� في 
المك�ن المخ�س�س.

لبة الجمل مرتبة فردي�ً وجم�عي�ً. - يقراأ الطَّ
م لن� خدمة اأو ي�سنع معروف�ً. د المعلِّمة على �سرورة الثن�ء على َمن يقدِّ - توؤكِّ

لبة قراءة الجملة. - تطلب المعلِّمة من الطَّ
ل الحرك�ت والمدود المرافقة لكل كلمة، وت�سميته�. - تدعوهم لت�أمُّ

لبة الجملة جم�عي�ً. - يقراأ الطَّ
- تبين لهم مو�سع كل حرف من ال�سطر.

- تكلِّفهم بكت�بة الجملة بمراع�ة التنقيط.
ههم. - تت�بعهم ب��ستمرار وتوجِّ

1

2

3

اآَدُم ُجِل  الرَّ َرَك�َس  َخْلَف 

ب�قي َت�أُْخْذ  ُنقوِدَك  َلْم 

اآَدَم غيٌر  �سَ ِعْنَد  َمْتَجٌر  واِلِد 

ُجِل َخْلَف اآَدُم َرَك�َس الرَّ

َلْم َت�أُْخْذ ب�قي ُنقوِدَك

غيٌر ِعْنَد واِلِد اآَدَم َمْتَجٌر �سَ
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َت�س�ُمُح ُهدى ْرُس الّثاني الدَّ

اأَْقَراأُ 1

ل ال�سور، ثم التعبير عنه�. لبة لت�أمُّ - تدعو المعلِّمة الطَّ
لبة للدر�س بطرح الأ�سئلة من مثل: اأين خرجت  - تهيئة الطَّ

الط�لب�ت؟ م� الذي حدث لهدى؟ م�ذا ق�لت �س�رة لهدى؟ 
م�ذا ق�لت المعلِّمة؟.

- قراءة عب�رات التدريب قراءة نموذجية بتلوين ال�سوت بم� 
لبة ب��ستمرار. يتوافق مع المعنى، ومت�بعة انتب�ه الطَّ

لبة لجمل التدريب قراءة مح�ك�ة. - قراءة الطَّ
- الت�أكيد على تكرار تعبيرات: اأعتذر، لم اأق�سد/ الت�س�مح 
خلق اإ�سالمي/ اأعدك اأن اأنتبه/ م� اأحلى الت�س�مح! لت�أكيد 

القيم الإيج�بية.
لبة.  -  قراءة جمل الدر�س ب�إ�سراك اأكبر عدد ممكن من الطَّ

ُل اْلِعب�َرَة ِبم� ُين��ِسُبه� اأَْقَراأُ َواأَ�سِ 2

ْت �س�َرُة َرَك�سَ

َت�أَلََّمْت ُهدى

�س�َعَدْت �س�َرُة ُهدى

ع�َنَقْت ُهدى �س�َرَة

التَّ�س�ُمُح ُخُلٌق

َواأََخَذْت َتْبكي

َو�س�َمَحْته�

َدَمْت ُهدى َو�سَ

َجميٌل

َواْعَتَذَرْت َله�

لبة من خالل  - تعر�س المعلِّمة الجمل على الطَّ
بط�ق�ت.

- تكلفهم قراءة جمل العمودين.
ح لهم وجود جملة في الث�ني تن��سب العمود  - تو�سِّ

الأول في المعنى.
لبة اإلى مجموعتين وتطلب من كل  - تق�سم الطَّ

ط�لب في المجموعة الأولى قراءة جملة، ليكمل 
ط�لب اآخر الجملة المتممة للمعنى في العمود 

الث�ني، وتكلفهم� مع�ً قراءته�.
لبة الآخرين فردي�ً قراءة الجملة ت�ّمة، ثم قراءة المجموع�ت. - تكلِّف الطَّ

لبة بين جمل العمودين، ويقراأونه� بعد و�سله�. - ي�سل الطَّ
- تلفت انتب�ههم اإلى ت�أنيث الفعل الم��سي من خالل الكلم�ت: )رك�ست، اأخذت، ت�أّلمت، �س�عدت، ع�نقت، 

�س�محته�، �سدمت(.
د المعلِّمة قيمة الت�س�مح وقبول العتذار. - توؤكِّ
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اأُْكِمُل اْلُجَمَل َكم� في اْلِمث�ِل 3
اأََحًدا. ُدَم     اأَ�سْ َول     اأَْنَتِبَه     اأَْن     اأَِعُدَك 

اأََبًدا. َول   اأَْن   اأَِعُدَك 

اأََبًدا. َول   اأَْن   اأَِعُدَك 

1

2

3

اأت�س�مح

اأكذباأ�سدق

اأغ�سب

- تقراأ المعلِّمة الكلم�ت: )اأنتبه، اأ�سدم، اأت�س�مح، اأغ�سب، 
اأ�سدق، اأكذب(.

- تلفتن انتب�ههم اإلى الحرف الأول من كل كلمة منه�.
- تدير حواراً ونق��س�ً حول الهمزة، وتبين لهم نوع الهمزة 

)همزة قطع(.
- تطلب اإليهم نطقه� بو�سوح.

ح لهم معطي�ت الحل في المث�ل. - تو�سّ
- تكّلفهم اإكم�ل بقية الجمل �سفوي�ً ثم كت�بي�ً، وتت�بعهم ب��ستمرار.

د لهم اأهمية الحذر ولنتب�ه، والتحّلي بخلق الت�س�مح. - توؤكِّ

اأَْقَراأُ َواأَْماَلأُ اْلَفراَغ في اْلَجْدَوِل

اأَْقَراأُ َواأُلِحُظ             و

4

�س�س5

َكِلم�ٌت َتْنَتهي ِبت�ٍء َمْربوَطٍة ة ، ـةَكِلم�ٌت َتْنَتهي ِبت�ٍء َمْفتوَحٍة ت               

الرحمةالأم�نة�س�عدتت�ألمت

جميلة اعتذرت

المدر�سة�س�حةالط�لب�تخرجت

�س�رة �س�رة �سدمت رك�ست

لبة بعده�. - تقراأ المعلِّمة الجمل ويرّدد الطَّ
لبة �سكل حرف الت�ء في الكلم�ت:  - يالحظ الطَّ

الط�لب�ت، �س�حة، المدر�سة، رك�ست، ت�ألمت....
- تكّلفهم تعيين الكلم�ت التي تنتهي ب�لت�ء المفتوحة 

والت�ء المربوطة، وقراءته�.
- يقراأ ط�لب الكلم�ت التي تنتهي ب�لت�ء المفتوحة، 

وط�لب اآخر الكلم�ت التي تنتهي ب�لت�ء المربوطة.
لبة. لبة فردي�ً وجم�عي�ً قراءة الكلم�ت جميعه�، وُت�سرك المعلِّمة اأكبر عدد ممكن من الطَّ - يكّرر الطَّ

- تكلفهم كت�بته� وتت�بعهم ب��ستمرار، وت�سّوبهم.

ل ال�سور، وت�سميته�.  لبة لت�أمُّ - تدعو الطَّ
لبة المميزين قراءة الكلم�ت بدللة ال�سور.  - تكلِّف اأحد الطَّ

لبة اإلى مالحظة الحرف الملون وقراءة الكلم�ت التي ت�ستمل عليه. - توّجه الطَّ
- تطلب منهم مالحظة موقعه في الكلمة، و�سكله، و�سوته.

- توؤكد عليهم نطق �سوت الحرف: �س، �س ثم نطق الكلم�ت.
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اأَْقَراأُ َواأَْكُتُب في اْلَجْدَوِل َوْفَق َعَدِد اْلُحروِف في ُكلِّ َكِلَمٍة

اأَْخت�ُر اْلَمْقَطَع اْلُمن��ِسَب ِلأَْماَلأَ اْلَفراَغ

6

7

َتـ  ........... ُمح

........... َعَد

........... َرُة

........... َحِة

َيـ  ........... ُل

َتـ  ........... ُل

اأَ  ........... ُل

ُنـ  ........... ُد

اأُْخـ  ...........

َبْيـ  ...........

ُمَعلَِّمـ  ...........

َمْدَر�َسـ  ...........

�س�

�س�

�س�

قو�س�

قو

قو

تيقو

تي

تي

تي

َخْم�َسُة ُحروٍفاأَْرَبَعُة ُحروٍفَثالَثُة ُحروٍف
عطف
�سدق
رفق
تع�ونرحمةاأدب

توا�سع
ت�س�مح
اأم�نة وف�ء

اأداب
خي�ر

لبة بتكليفهم ذكر الأعداد 10-1. - تهّيئ المعلِّمة الطَّ
لبة عن عدد الحروف التي تتكون  - ت�س�أل عدداً من الطَّ

منه� اأ�سم�وؤهم.
- تكّلفهم قراءة الكلم�ت مع عّد حروفه� على اأ�س�بعهم.

- تبين لهم كت�بة الكلمة بح�سب عدد حروفه� في 
الجدول المخ�س�س له�.

لبة قراء الكلم�ت في كل جدول. - يعيد الطَّ
- تلفت انتب�ههم اإلى الكلم�ت: ثالثة، اأربعة، خم�سة، وانته�ئه� ب�لت�ء المربوطة.

لبة  - تقراأ المعلِّمة المق�طع: )�س�، قو، تي( ويرّدد الطَّ
بعده� فردي�ً وجم�عي�ً.

- تن�ق�سهم في اأنواع المدود بتقديم مزيد من الأمثلة.
- تكّلفهم كت�بة المّد في مو�سعه من الكلمة.

- تطلب اإليهم قراء كل كلمة بعد اإكم�له� ب�لمّد المن��سب.
لبة الكلم�ت الممدود ب�لألف والواو والي�ء  - يقراأ الطَّ

جم�عي�ً. 

ِل في َكِلم�ِت ُكلِّ �َسْطٍر ُن َكِلَمًة َجديَدًة ِمَن اْلَحْرِف اْلأَوَّ اأَْقَراأُ َواأَُكوِّ 8

َدَرج َمْدَر�َسة  َحديَقة  َم�ْسِجد 

َلِب�َس َوَعَد  �س�َعَد  َب  َرحَّ

ُنِحبُّ ُيَرتُِّب  ُمَرتَّب  اأََدب 

َقريب َدَر�َس  اْعَتَذَر  ديق  �سَ

محمد

ر�سول

اأمين

�س�دق

لبة  - تقراأ المعلِّمة كل مجموعة كلم�ت على حدة ويقراأ الطَّ
بعده�.

- تطلب اإليهم ت�سمية الحرف الأول في كل كلمة ونطق 
�سوته ب�لحركة.

- تكّلفهم تركيب كلمة من مجموع الحروف.
- تدعوهم لكت�بة الكلمة الجديدة في المو�سع المخ�س�س.

- تكّرر الخطوات نف�سه� مع بقية الكلم�ت.
- تطلب اإليهم قراءة العب�رة الجديدة: محمد ر�سوٌل اأمين، �س�دق.

- تو�سّح لهم اأنن� نّون الكلم�ت من مجموعة حروف، ومن الكلم�ت نكّون جماًل مفيدة.

31



ُب َواأَْقَراأُ اأَُركِّ 9

1

2

3

4

م� اأحلى التوا�سع!
م� اأحلى الم�س�ركة!
م� اأحلى الت�س�مح!
م� اأحلى التع�ون!

لبة لقراءة الكلم�ت منفردة. - تدعو المعلِّمة الطَّ
ح لهم م�س�ر تركيب الجملة بحل الجملة الأولى )م�  - تو�سّ

اأحلى التوا�سع!(.
- تبين لهم الأجزاء التي تت�ألف منه� الجملة )3 اأجزاء: م�/ 

اأحلى/ التوا�سع(.
- تردد الجملة اأم�مهم عدة مّرات مبرزة معنى التعّجب.

ح لهم طريقة التعجب من خالل التعبير ال�سوتي. - تو�سّ
- تكّلفهم تقليده� في عملية النطق ب�لجملة.

ب. ح لهم اأن الرمز)!( هو عالمة التعجُّ - تو�سّ
- تطلب اإليهم حل التمرين كت�بي�ً، ثم القراءة.

- توؤّكد على قيمة التوا�سع والم�س�ركة والت�س�مح.

اأَْكُتُب 11

ُب َواأَْقَراأُ اأَُركِّ 10
ُح ِمـ   �س�   اأُ  

ذا اإِ  

ُب �َسـ   اأَْغـ  

قي ديـ   ـ   �سَ

اأَ َطـ   لاأَْخـ   َو  

ُمح �س�   َتـ  

�سديقياأ�س�مح

ولاأخط�أ   اإذا

ت�س�مح اأغ�سب

لبة  لبة للدر�س بترديد اأ�سم�ء الطَّ - تهيئ المعلِّمة الطَّ
ترديداً مقطعي�ً.

- تلفت انتب�ههم اإلى اأنه مرة تلفظ حرف�ً واحداً من 
الكلمة ومّرة تلفظ حرفين.

- تطلب اإليهم تقليده� من خالل ترديد اأ�سم�ئهم.
لبة بعده�. - ترّكب الكلمة الأولى وتقراأه�، ويردد الطَّ

- تكلفهم تركيب بقية الكلم�ت وقراءته�، وتت�بعهم 
ب��ستمرار، وت�سّوبهم.

- توؤّكد القيم الإيج�بية من خالل لفت انتب�ههم اإلى تعبير )ل اأغ�سب(.
- تدير حواراً ونق��س�ً حول التركيب: )ل اأغ�سب(، وتبين لهم كيف نفين� الغ�سب ب��ستخدام ل الن�فية.

لبة قراءة جملة: )اأ�س�مح  �سديقي اإذا اأخط�أ ول اأغ�سب(. - تطلب المعلِّمة من الطَّ
- تبين لهم مو�سع كل حرف من ال�سطر.

- تكلِّفهم بكت�بة الجملة بمراع�ة التنقيط.
ههم. - تت�بعهم ب��ستمرار وتوجِّ
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وَرِة اْلُمن��ِسَبِة اأَْقَراأُ َواأَْكُتُب اْلُجْملََة اأَ�ْسَفَل ال�سّ 12

نظف اآدم اأ�سن�نه

حمل اآدم حقيبة المدر�سةحملت هدى حقيبة المدر�سة

نظفت هدى اأ�سن�نه�

ل ال�سور. لبة اإلى ت�أمُّ - تدعو المعلِّمة الطَّ
لبة بعده� فردي�ً ثم  - تقراأ الجمل جميعه� ويرّدد الطَّ

جم�عي�ً.
- يقراأ ط�لب متميز الجملة الأولى ويعّين ال�سورة 

الموافقة له�.
لبة قراءة الجملة. - تكّلف عدداً من الطَّ

لبة الجملة اأ�سف ال�سورة. - يكتب الطَّ
- يقراأون م� كتبوه اأ�سفل ال�سور، وُت�سرك المعلِّمة 

لبة في القراءة. اأكبر عدد من الطَّ

َن�سيد 13

- تقراأ المعلِّمة الأن�سودة ب�سوت م�سموع ومنّغم.
لبة للمعلمة.  - ي�ستمع الطَّ

لبة مجموع�ت ثن�ئية لأداء كل بيت ب�أنغ�م من��سبة، بحث يقراأ الأول �سطر البيت، والآخر يكمل العجز. - تق�سم الطَّ
- تبّين لهم الأفك�ر الرئي�سية في الن�سيد.

لبة خلفه�. - تق�سم المعلِّمة الن�سيد اإلى مق�طع وتقراأ ويرّدد الطَّ
لبة. - تطلب من مجموعة ترديد المقطع الأول )البيت الأول والث�ني( عدة مرات، وتختبر مدى حفظ الطَّ

لبة اإلى مزيد منه. - تكّرر الترديد كلم� احت�ج الطَّ
- توؤّكد قيم التع�ون والم�س�عدة والعتذار عن الخط�أ والت�س�مح.
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الأهداف الع�مة:

- يتحدث ويح�سن ال�ستم�ع اإلى حك�ية كيف اأت�سرف.
- يقراأ ن�س في الملعب ويجيب عنن اأ�سئلة ال�ستيع�ب.

- يبين اآداب اللعب مع الأ�سدق�ء.
- يب�در لم�س�ركة الآخرين. 

- يتبين مفردات تتعلق ب�لأخالق والتع�مل مع الآخرين.
- يقراأ ن�س اآداب الزي�رة ويجيب عن اأ�سئلة ال�ستيع�ب.

- يتبين اآداب الزي�رة.
- يعبر عن راأيه في بع�س المواقف.

- يعّرف بنف�سه واأ�سرته وع�ئلته و�سّفه ومدر�سته.
- يقراأ ويكمل العب�رات معتمداً على المعنى.

- يتبيَّن بع�س الأ�سداد.
د في الكلم�ت. - ي�ستخدم حرف الب�ء مع ال�سم المعّرف ب�ألـ. يميِّز الحرف الم�سدَّ

- يتبين الحروف ال�سم�سية والحروف القمرية.
- يميِّز الـ ال�سم�سية واألـ القمرية.

- يميِّز الحروف: د، �س، ف، ق، ع، اأ.
ة اآ وا�ستخدامه�. - يتبيَّن المدَّ

- يركِّب كلم�ت من حروف.
- يكتب جماًل بخط جميل.

- ي�ستخدم تذكير وت�أنيث الفعل الم��سي. 
- ي�ستخدم تذكير وت�أنيث الفعل الم�س�رع.

- ي�ستخدم ال�سم�ئر: اأن�، هو، هي.
ل عب�رات من التذكير اإلى الت�أنيث. - يحوِّ

الَِثُة اْلَوْحَدُة الثَّ

َعالق�تي



ُف؟ َكْيَف اأََت�َسرَّ

اْلُمح�َدَثُة َوال�ْسِتم�ُع 1

ُب ِب�أَق�ِربي،  في اْلَبْيِت اأَُرحِّ
َواأُ�س�ِرُكُهُم اللَِّعَب، َواأَكوُن َلطيًف� 

َمَعُهْم.

ِبُع  تَّ في اْلَمْدَر�َسَة اأُطيُع ُمَعلَِّمتي، َواأَ
التَّْعليم�ِت، َواأُ�س�ِرُك في َعَمِل 
اْلَفريِق، َواأُح�ِفُظ َعلى اْلُهدوِء.

ح للطلبة اأن كلَّ �سورة تعّبر عن فكرة/ حدث. - تعر�س المعلِّمة �سور التدريب، وتو�سِّ
- تطرح اأ�سئلة على كل �سورة، مثل: 

* كيف تع�مل اآدم مع اأق�ربه في البيت؟
* وعندم� يذهب ب�سحبة اأهله اإلى ال�سوق؟ 

*  ومع اأ�سح�به ومعلمته في المدر�سة؟ 
*كيف عليه اأن يت�سّرف عندم� ي�س�هد المعرو�س�ت في المتجر مع َمن؟

* كيف ت�سّرف اآدم في الحديقة؟
- توّزع �سور التدريب على مجموع�ت وتطلب من كل مجموعة التعبير عنه� بلغته�.

- ترتب المجموع�ت بح�سب ت�سل�سل الأحداث، وتكلفهم التعبير عنه� ب�لت�سل�سل.
ف للطلبة وي�ستمعون اإليه�. - تروي اأحداث ق�سة كيف اأت�سرَّ

ث عّم� اأعجبهم في الق�سة. - تفتح المج�ل للطلبة للتحدُّ
لبة.  - تثبيت مفهوم ح�سن الت�سّرف داخل البيت وخ�رجه لدى الطَّ
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وِق اأُطيُع واِلَديَّ َول اأَْبَتِعُد  في ال�سُّ
َعْنُهم�، َول اأَْعَبُث ِب�ْلَمْعرو�س�ِت اأَْو 

اآُخُذ �َسْيًئ� دوَن ا�ْسِتْئذاٍن.

في اْلَحديَقِة ل اأَْبَتِعُد َعْن اأُ�ْسَرتي 
اأَْو اأَْلَعُب َمَع اْلِكب�ِر، َواأَْحِر�ُس 

َعلى َنظ�َفِته� َواْلُمح�َفَظِة َعلى 
النَّب�ت�ِت َواْلأَْلع�ِب فيه�.
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اأَْقَراأُ 1

في اْلَمْلَعِب ُل ْرُس اأَلوَّ الدَّ

اأَْقَراأُ 1

ْ

- تقراأ المعلِّمة جمل الدر�س بدللة ال�سور، وتطلب اإليهم 
ل ال�سور. الإ�سغ�ء الجّيد وت�أمُّ

- توجههم نحو النظر اإلى �سور التدريب، وتطلب منهم 
ث عنه�. التحدُّ

لبة بعده�. - تقراأ جمل الدر�س ويرّدد الطَّ
لبة بط�ق�ت عليه� جمل الدر�س. - تعطي مجموعة من الطَّ

لبة ق�سة الدر�س في ملعب المدر�سة. - يمّثل الطَّ

لبة لقراءة جمل الدر�س داخل ال�سف. - يعود الطَّ
لبة الجمل نطق�ً �سحيح�ً من حيث مخ�رج الحروف. - تحر�س المعلِّمة على اأن ينطق الطَّ

ح لهم اأهمية م�س�ركة الأ�سدق�ء في اهتم�م�تهم. - تو�سّ

ُل اْلِعب�َرَة ِبم� ُين��ِسُبه� اأَْقَراأُ َواأَ�سِ 2
َحَمَل اآَدُم

َع اأَْطف�ُل اْلَحيِّ َتَجمَّ

َلِعَب اآَدُم

َلِعَب اأَْطف�ُل اْلَحيِّ

َحِزَن اآَدُم

ِب�ْلُكَرِة َوْحَدُه

ُكَرَتُه اْلَجديَدَة

َحْوَل اآَدُم

َو�َسَعَر ِب�ْلَملَِل

َبعيداً َعْن اآَدَم

لبة اإلى مجموعتين؛ مجموعة تقراأ  - تق�سم المعلِّمة الطَّ
العمود الأيمن، واأخرى تقراأ العمود الأي�سر.

- تقراأ الجملة الأولى وتبين لهم المعنى المن��سب له� 
لبة بعده�.  وت�سله به، وتقراأهم� مو�سولتين، ويرّدد الطَّ

- تطلب من كل ط�لب في المجموعة الأولى قراءة 
جملة، وت�س�أل عّم� ين��سبه� من معنى مثل: كيف تجّمع 
اأطف�ل الحي؟ بم�ذا �سعر اآدم عندم� لعب وحده؟ لم�ذا 

لعب اأطف�ل الحي بعيداً عن اآدم؟ لم�ذا حزن اآدم؟ 
لبة اإلى الجملة التي تن��سب المعنى في العمود الأي�سر، وتوجههم المعلِّمة. - يجيب الطَّ

لبة الآخرين قراءة الجملة ت�ّمة. - تكلِّف الطَّ
لبة بين جمل العمودين، ويقراأونه� بعد و�سله�. - ي�سل الطَّ

د المعلِّمة مفهوم التع�ون والم�س�ركة. - توؤكِّ
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ه� دِّ ُل ُكلَّ َكِلَمٍة ِب�سِ اأَْقَراأُ َواأَ�سِ 3

َبعيد

َجديَدة

َع َتَجمَّ

ِبَفَرٍح

َق َتَفرَّ

َقريب

ِبُحْزٍن

َقديَمة

لبة.  - تقراأ المعلِّمة الكلم�ت و�سده�، ويردد بعده� الطَّ
- تبّين لهم اأن �سد الكلمة هو عك�سه� في المعنى من 

خالل مث�ل: الأ�سود والأبي�س.
لبة البتع�د عن زمالئه والإ�س�رة  - تطلب من اأحد الطَّ

لبة  اإليه بكلمة)بعيد( وتدعوه لالقتراب وتطلب من الطَّ
البحث في العمود الأي�سر عن الكلمة التي تعّبر عن ح�لته 

)قريب(.
- تعر�س اأ�سي�ء قديمة وجديدة، وفرحة وحزينة، ومجتمعة ومتفّرقة، وتدير حوله� نق��س�ً لال�ستدلل على معنى 

ال�سّد ب�لتمثيل الح�ّسي.
- تطلب اإليهم و�سل الكلم�ت المت�س�دة في المعنى.

- تكّلف كل ط�لب الإ�س�رة اإلى اأ�سي�ء تحمل �سف�ت مت�س�دة لتعزيز المفهوم.
لبة الكلمة و�سده� في التدريب. - يقل الطَّ

اأُْكِمُل اْلُجَمَل َكم� في اْلِمث�ِل ُر  .4 �َسَعَر اآَدُم    ِب�ْلَملَِل   َوَجلَ�َس   ُيَفكِّ
ُر   . �َسَعَرْت ُهدى    ِب�ْلَملَِل   َوَجلَ�َسْت   ُتَفكِّ

�َسَعَر اآَدُم ِب�ْلجوِع َوَجلَ�َس .......................... .
�َسَعَرْت ُهدى .......................... َو .......................... َت�أُْكُل.

�َسَعَر اآَدُم ِب�لتََّعِب َو .......................... َي�ْسَتريُح.
.......................... ُهدى .......................... َوَجلَ�َسْت .......................... .

.......................... اآَدُم ِب�ْلَعَط�ِس َوَجلَ�َس .......................... .

�َسَعَرْت ُهدى .......................... َو .......................... َت�ْسَرُب.
�َسَعَر اآَدُم .......................... َوَجلَ�َس .......................... .

ْنِب َو .......................... َت�ْسَتْغِفُر. .......................... ُهدى ِب�لذَّ

�َسَعَر اآَدُم .......................... َوَجلَ�َس َيْكُتُب.
.......................... ُهدى ِب�لنَّ�س�ِط َو .......................... َتْكُتُب.

1

4

2

5

3

6

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

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

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

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

ي�أكل

جل�ستب�لجوع

جل�س
ت�ستريحب�لتعب�سعرت

ي�سرب

جل�ستب�لعط�س

ي�ستغفر ب�لذنب
جل�ست�سعرت

جل�ست

ب�لن�س�ط
�سعرت

�سعر

لبة لقراءة المث�ل - تدعو الطَّ
ر، ُتفّكر. - تلفت نظرهم اإلى الفعلين: يفكِّ

- ت�س�أل: لم�ذا ا�ستخدمن� تعبير)يفّكر( مرة، وتعبير 
)تفّكر( مرة ث�نية؟ وذلك لت�أكيد مفهوم تذكير 

الفعل وت�أنيثه.
- تطلب اإليهم مح�ك�ة المث�ل بو�سع ا�سم مذكر مرة 

وا�سٍم موؤنث مرة ث�نية.
- تكّلفهم حل الجمل ومالحظة الكلم�ت التي داخل 

الم�ستطيل ومن��سبته� للمعنى.
لبة مع المعلِّمة: جل�س يفّكر، ي�أكل،  - يردد الطَّ

ي�سرب، ي�ستريح، ي�ستغفر، يكتب/ جل�ست تفّكر، ت�أكل، 
ت�سرب، ت�ستريح، ت�ستغفر، تكتب.
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اأَْماَلأُ اْلَفراَغ ِب�ْلَكِلَمِة اْلُمن��ِسَبِة َواأَْقَراأُ 5

ْقَراأُ َكم� في اْلِمث�ِل اأَْماَلأُ اْلَفراَغ َواأَ 6

اأَن�     اأَْلَعُب        ِب�ْلُكَرِة.

ُهَو ........................ ِب�ْلُكَرِة.

ِهَي ........................ ِب�ْلُكَرِة. 

اأَن� ................... اإِلى اْلَحديَقِة.

ُهَو .................. اإِلى اْلَحديَقِة.

ِهَي .................. اإِلى اْلَحديَقِة.

. اأَن� .................. َعِن اْلَخَط�أِ

ُهَو .................. َعِن اْلَخَط�أِ.

ِهَي .................. َعِن اْلَخَط�أِ.

اأَن� .........................  ِب�للَِّعِب.

ُهَو ........................  ِب�للَِّعِب.

ِهَي ........................ ِب�للَِّعِب.

َتْلَعُب َيْلَعُب      اأَْلَعُب      

َتْذَهُب َيْذَهُب      اأَْذَهُب    

اأُ�س�ِرُك      ُي�س�ِرُك     ُت�س�ِرُك

َتْعَتِذُر َيْعَتِذُر     اأَْعَتِذُر    

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

يلعب

تلعب

اأ�س�رك

ي�س�رك

�س�رك

اأذهب

يذهب
تذهب

اأعتذر

يعتذر

تعتذر

َو    َذَهَبْت ُهدىَذَهَب اآَدُم

.................َحَمَل

................. َلِعَب
ْت................. َرَف�سَ

�س�َحْت.................

حملت

رف�س

لعبت

�س�ح

- تدّون المعلِّمة المث�ل: )اأن� األعب ب�لكرة( على ال�سبورة.
- ت�س�أُل: َمن الذي يتحّدث؟ كيف عّبر عن نف�سه؟ )ب�ل�سمير: اأن�(.

ح لهم اأن ال�سخ�س حينم� يعّبر/ يتحّدث عن نف�سه،  - تو�سّ
ي�ستخدم ال�سمير: اأن�.

- تحلُّ المث�ل الأول: اأن� األعب ب�لكرة.
- تبين لهم طريقة التعبير عن المذكر والموؤنث ب��ستخدام 

ال�سمير: هو، هي.
- ت�ستثمر معلوم�تهم عن تذكير الفعل الم�س�رع وت�أنيثه 

- تكّلفهم حّل الجمل، وتت�بعهم ب��ستمرار. لتو�سيح �سيغة ال�سمير الم�ستخدم. 
لبة الجمل مرات متعددة فردي�ً وجم�عي�ً. - يقراأ الطَّ

- تدون المعلِّمة المث�ل: ذهب اآدم/ ذهبت هدى، على ال�سّبورة، 
اأو تعر�سه في لوحة الجيوب.

لبة تمييز ال�سورتين من حيث التذكير والت�أنيث. - تطلب اإلى الطَّ
ح لهم الزمن الذي حدث فيه فعل الذه�ب، لت�أكيد  - تو�سّ

�سيغة الم��سي.
- تكّلفهم اإكم�ل الفراغ ب�ل�سيغة الدالة على تذكير الفعل الم��سي وت�أنيثه بدللة ال�سور.

لبة الجمل فردي�ً وجم�عي�ً. - يقراأ الطَّ

َغيُِّر م� َيْلَزُم7 1اأَْكُتُب ُهدى َبَدًل ِمْن  اآَدَم  َواأُ

2

3

َحَمَل  اآَدُم  ُكَرَتُه  اْلَجديَدَة.

َجلَ�َس  اآَدُم  َحزيًن�.

ِه. اْعَتَذَر  اآَدُم  ِلأُمِّ

.

.

.

حملت هدى كرته� الجديدة

جل�ست هدى حزينة

اأعتذرت هدى لأمه�

لبة حول تذكير الفعل الم��سي  - تجري المعلِّمة حواراً مع الطَّ
وت�أنيثه من خالل ربط هذا التمرين ب�لتمرين ال�س�بق.

- ت�س�ألهم عّم� يتغير في الفعل الم��سي اإذا ات�سلت به ت�ء الت�أنيث.
بهم. - ت�ستقبل اإج�ب�تهم وت�سوِّ

- تطلب منهم اأمثلة على ت�أنيث الفعل من كلم�ت الدر�س.
- تحّل اأم�مهم الجملة الأولى: حمل اآدم كرته الجديدة/ 

ح لهم تذكير الفعل، وتن�ق�سهم في ع�ئد ال�سمير)اله�ء( في كلمة )كرته�(. - تو�سّ حملت هدى كرته� الجديدة. 
- تكّلفهم حل بقية الجمل وقراءته� ب�ل�سيغتين المذكرة والموؤنثة.
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َة دَّ اأَْقَراأُ َواأُلِحُظ ال�سَّ 8

9

ّ

اأَْقَراأُ َواأَْكُتُب اْلَحْرَف الّث�ني  في ُكلِّ َكِلَمٍة

َب َرحَّ

َد َعدَّ

َم َقدَّ

َع َوزَّ

َح �َسبَّ

َر َعطَّ

ّ ّّدحـ بـ

ّ طـ ّز ّد

ة. - تقراأ المعلة الكلم�ت مت�سّمنة ال�سدَّ
- تر�سم ال�سّدة على ال�سّبورة م�سبوطة ب�لحركة.

ح على ال�سبورة �سكل الحرف قبل ال�سّدة: حح /  - تو�سّ
. /زَّ/طَّ َّ/ دَّ/بَّ دد / بب / زز /طط،  وبعده�: حـ
- تكّلفهم قراءة الكلم�ت مع مراع�ة ال�سّدة في 

ة الحروف الم�سدَّ
لبة الحرف الث�ني الم�سّدد في كلم�ت  - يكتب الطَّ

ز المتميزين، وتوجههم. التدريب، وتت�بعهم المعلِّمة ب��ستمرار وتعزِّ

لبة بعده�. - تنطق المعلِّمة الكلم�ت: )تّف�ح، رّم�ن، �سّي�رة، يدّي، ويرّدد الطَّ
- تطلب منهم مالحظة طريقة نطقه� للحروف: الف�ء والميم والي�ء.

- تخبرهم اأنه� عندم� اأخرجت �سوت الف�ء والميم والي�ء ا�ستغرقت وقت�ً اأطول عند النطق بهم�.
ل الحركة الموجودة على هذه الحروف وت�س�أل: - تطلب منهم ت�أمُّ

- م�ذا ت�سّمى هذه الحركة؟
ح لهم اأن ال�سكل المرافق ي�سّمى ال�ّسّدة. - تو�سّ

- تبّين لهم اأن الحرف الم�سّدد لي�س حرف�ً واحداً بل حرف�ن )الحرف نف�سه مكّرر(.
ح لهم اأن الحرف الأول يكون �س�كن�ً والحرف الث�ني متحرك، وتدّون المفهوم على ال�سّبورة. - تو�سّ

ح لهم اأنن� عندم� نكتب اأو ننطق ب�لحرف ال�س�كن والحرف المتحرك ندمجهم� مع�ً في حرف واحد م�سّدد  - تو�سّ
لبة مع المعلِّمة: ال�سّدة حرف�ن(. )يرّدد الطَّ

دة. لبة الكلم�ت م�سدَّ - تكلف الطَّ
لبة بعده�. فردي�ً وجم�عي�ً. زة على طريقة نطق �سوت ال�سّدة، ويرّدد الطَّ - تقراأ المعلِّمة كلم�ت التدريب مركِّ
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اأَْقَراأُ َواأَُميُِّز َمتى اأَْلِفُظ    الـ    التَّعريِف َوَمتى ل اأَْلِفُظه�10

اْلَقَمر َقَمر     

الـ         َقَمِريَّة

اْلأَب اأَبْ  اأَ 
اْلَبْيت َبْيت  ب 
َجَبل       اْلَجَبل ج 

اْلِح�س�ن ِح�س�ن  ح 
اْلَخروف َخروف  خ 

اْلَع�َسل َع�َسل  ع 
اْلَغزال َغزال  غ 

ر اْلَف�أْ َف�أْر  ف 
اْلِقْرد ِقْرد  ق 

اْلِكت�ب ِكت�ب  ك 
اْلِمْقلََمة ِمْقلََمة  م 
اْلُهْدُهد ُهْدُهدْ  هـ 

اْلَوْطواطـ َوْطواطـ  و 
اْلَيد َيدْ  ي 

ّف�ح التُّ ُتّف�ح  ت 
الثَّْعلَب َثْعلَب  ث 
ج�ج الدَّ َدج�ج  د 

َرة الذُّ ُذَرة  ذ 
ّم�ن الرُّ ُرّم�ن  ر 

ْيتون الزَّ َزْيتون  ز 
ّي�َرة ال�سَّ �َسّي�َرة  �س 
َجَرة ال�سَّ �َسَجَرة  �س 

ْندوق ال�سُّ ْندوق  �سُ �س 
رير ال�سَّ �َسرير  �س 
ريق الطَّ َطريق  طـ 
ْرف الظَّ َظرف  ظـ 

اللَّْيل َلْيل  ل 
النَّْملَة َنْملَة  ن 

الـ         �َسْم�ِسيَّة

ْم�س ال�سَّ �َسْم�س      - تعر�س المعلِّمة �سورة هالل و�سورة �سم�س على 
لبة وتطلب منهم ت�سمية الر�سمين. الطَّ

- تطلب منهم لفظ كلمتي )قمر، �سم�س(، ثم 
اإدخ�ل األـ التعريف عليهم�، ونطقه�.

- ت�س�أل: هل اختلف �سوت لفظ األـ في كل منهم�.
ح لهم  لبة وتوجهه�، وتو�سِّ - ت�ستقبل اإج�ب�ت الطَّ

م�سّمى المقطع.
-  تو�سح لهم لم�ذا �سميت األـ القمرية، واألـ 

ال�سم�سية.
د بعد األـ  - تطلب منهم مالحظة الحرف الم�سدَّ

ال�سم�سية.
- تعر�س عليهم الكلم�ت وتطلب منهم اإدخ�ل األـ 

التعريف عليه�، ونطقه�.
- تطلب اإليهم قراءة الحروف في العمودين 

الأيمن والأي�سر.
ح لهم الحروف ال�سم�سية والقمرية. - تو�سّ

ُن          اإِذا َلَفْظُت     األـ    التَّْعريِف َو          اإِذا َلْم اأَْلِفْظه�.11 اأَْقَراأُ َواأَُلوِّ

اأَْكُتُب 12

ر المعلِّمة الخطوات نف�سه� الواردة في التدريب  - تكرِّ
ال�س�بق.

لبة تف�سير لفظ اأو عدم لفظ األـ التعريف  - تطلب من الطَّ
ا�ستن�داً اإلى الحروف ال�سم�سية والقمرية.

لبة اإلى عدم رفع القلم عن النق�ط في اأثن�ء الكت�بة.  - تنبه المعلِّمة الطَّ
لبة تح�سير اأنف�سهم للكت�بة من خالل تو�سيح طريقة الإم�س�ك ب�لقلم، والجل�سة ال�سحيحة،  - تطلب من الطَّ

ومراع�ة النظ�فة والم�س�ف�ت بين الكلم�ت، ومك�ن الحركة على الحرف.
- تكلفهم بتمرير القلم على الكلم�ت المنقطة، وتتجول بينهم لمالحظة دقة تنفيذهم.

التَّ�س�ُمح

بيب الطَّ

ْفق الرِّ

اْلَعْطف

اْلَعط�ء

الْعِتذار

ْبر ال�سَّ

ْدق ال�سِّ

اللَِّعب

ْكر ال�سُّ

اْلُم�س�َرَكة

ْحَمة الرَّ
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ي�َرِة اآداُب الزِّ ْرُس الّثاني الدَّ

اأَْقَراأُ 1

لبة للدر�س بطرح اأ�سئلة من مثل: - تهيئة الطَّ
- م�ذا تفعل عندم� تريد زي�رة �سديقك اأو قريبك؟

- كيف تت�سّرف اإذ لم تجد جر�س�ً على الب�ب؟
- م� التحية التي تلقيه� على اأهل البيت؟

- عر�س عنوان الدر�س )اآداب الزي�رة( على لوحة الجيوب 
لبة فردي�ً وزمري�ً. وقراءة المعلِّمة له ثم قراءة الطَّ

- عر�س ال�سورة الأولى وقراءة الجملة المق�بلة له�، وترديد 
لبة له� ثم ال�سوؤال: م� فعل والد اآدم في ال�سورة؟ الطَّ

لبة في كل �سورة. - تت�بع المعلِّمة عر�س ال�سور وقراءة الجملة المق�بلة لكل �سورة، وتطرح اأ�سئلة عّم� ي�س�هده الطَّ
- توؤّكد المعلِّمة ال�سلوك�ت الإيج�بية التي ينبغي مراع�ته� عند القي�م بزيرة الآخرين، مثل:

المه�تفة قبل الزي�رة، قرع الجر�س والوقوف بج�نب الب�ب، التعريف ب�لنف�س، واإلق�ء ال�سالم....
لبة فردي�ً وجم�عي�ً. - قراءة الطَّ

- تمثيل الدر�س ولعب الأدوار.

اأَْقَراأُ َواأَ�ِسُل اْلعِب�َرَة بِم� ُين��ِسُبه� 2

ه�َتَف اأَبي

راَفْقُت اأَبي

َوَقَف اأَبي عِْنَد اْلب�ِب

اأََخْذُت اأَْنُظُر

َغ�ِسَب اأَبي   

َوَقَرَع اْلَجَر�َس

�ِسديَقُه

في زِي�َرتِهِ لِ�َسديقِهِ

َواْعَتَذْرُت َلُه

اإِلى داِخلِ اْلَبْيِت

- تقراأ المعلِّمة جمل العمودين الأيمن والأي�سر، 
لبة بعده�. ويردِّد الطَّ

- تبين لهم العالقة المعنوية بين جمل العمود 
الأيمن والعمود الأي�سر من خالل طرح الأ�سئلة 

والحوار.
لبة. - توّزع جمل العمودين الأيمن والأي�سر على الطَّ

- تطلب من كل ط�لب قراءة الجملة التي يحمله� 
وال�سطف�ف اإلى ج�ب الط�لب الآخر بح�سب اكتم�ل 

المعنى.
لبة الجمل مرتبة من حيث المعنى عدة مرات. - يرّدد الطَّ

لبة و�سل الجمل كت�بي�ً، ثم قراءته� بعد و�سله�. - ينّفذ الطَّ
- توؤّكد ال�سلوك�ت الإيج�بية المتعلقة ب�آداب الزي�رة.
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ه� اأَْقَراأُ َواأَ�ِسُل ُكلَّ َكلَِمٍة بِ�ِسدِّ 3
داِخل

َذَهْبن�

َوَقَف

َتْذَهُب

ُعْدن�

خ�رِج

َتْرِجُع

َجلَ�َس

- تكّلفهم قراء كلم�ت التدريب في العمودين الأيمن )داخل، 
ذهبن�، وقف، تذهب( والأي�سر)عدن�، خ�رج، ترجع، جل�س(.

- تعر�س المعلِّمة الكلم�ت على لوحة الجيوب.
- تكّلفهم قراء كلم�ت التدريب في العمودين الأيمن والأي�سر.

لبة اإلى كل كلمة وم� تدل عليه من حيث  - تلفت انتب�ه الطَّ
�سيغته� في التعبير عن الحدث:

    - ذهبن�: تدل على جمع، وقف: تدل على مفرد مذكر، 
تذهب: تدل على غ�ئب اأو غ�ئبة. 

ح لهم اأن كلمة)�سد( تعني: عك�س المعنى.  -  تو�سِّ
ح لهم معنى الكلمتين. - تحّل الكلمة الأولى من التدريب وتو�سّ

لبة في التدريب. - ت�س�عدهم في حّل بقية التمرين بحيث يقراأ ط�لب ويقراأ الآخر �سد الكلمة، وُت�سرك اأكبر عدد من الطَّ
- تكّلفهم و�سل الكلمة ب�سده� على كرا�س�تهم.

- تطلب اإليهم قراءة الحّل فردي�ً ثم من خالل مجموع�ت، ثم جم�عي�ً.

ديقي؟ م�ذا اأَْفَعُل عِْنَدم� اأَزوُر �سَ

م� َراأُيَك في:

4

5

لبة اأ�سئلة، مثل: متى زرت �سديقك؟ كيف ت�سّرفت عندم� و�سلت اإلى ب�ب بيته؟ م�  - تطرح المعلِّمة على الطَّ
التحية التي األقيته� عند الدخول؟

- تترك لهم فر�سة التعبير عن اأنف�سهم.
لبة فردي�ً وجم�عي�ً. - تقراأ الجمل ويقراأ بعده� الطَّ

- توجههم نحو الخطوات التي ينبغي اتب�عه� عند الزي�رة.
- تطلب اإليهم ترتيب الخطوات الواردة في الدر�س.

لبة ال�سور ويعّبرون عنه� بلغتهم. ل الطَّ - يت�أمَّ
لبة بعده�. - تقراأ المعلِّمة الجمل، ويردِّد الطَّ

- تطرح المعلِّمة ال�سوؤال: م� الخط�أ الذي ارتكبه زاهي في الجملة 
الأولى، الث�نية، الث�لثة؟

- تطرح ال�سوؤال الت�لي: كيف ك�ن يجب اأن يت�سّرف زاهي.
- ت�ستقبل اإج�ب�تهم وتوجهه� نحو ال�سلوك�ت الإيج�بية: )الوقوف 

بج�نب الب�ب/ قرع الجر�س فقط/ عدم الدخول من غير اإذن.
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ُب َواأَْقَراأُ اأَُركِّ 6
1

1

1

2

2

2

3

3

3

اأن� اأزور �سديقي

هو يزور �سديقه

هي تزور �سديقته�

اأن� اأ�س�عد �سديقي

هو ي�س�عد �سديقه

هي ت�س�عد �سديقته�

اأن� اأحترم �سديقي

هو يحترم �سديقه

هي تحترم �سديقته�

لبة ب�ل�سم�ئر: اأن�، هو، هي. ر المعلِّمة الطَّ - تذكِّ
ح لهم طريقة تركيب جملة من ال�سمير والفعل الم�س�رع  - تو�سّ

وال�سم.
- تدّون على ال�سبورة التدريب الأول وتطلب اإليهم ت�سمية 

ال�سمير)اأن�( والفعل)اأزور( وال�سم )�سديقي(، وتحله اأم�مهم.
لبة الحّل مّرات متعددة فردي�ً وجم�عي�ً. - يرّدد الطَّ

- تكلِّفهم تركيب ال�سمير )اأن�( مع الفعلين: )اأُ�س�عد، اأحترم(، 
�سفوي�ً ثم كت�بي�ً، وقراء التركيب.

- تكّرر الخطوات نف�سه� مع ال�سميرين: )هو، هي( والأفع�ل: 
)يزور، ي�س�عد، يحترم/ تزور، ت�س�عد، تحترم(.

ر لهم عالق�ت ال�سمير ب�لتذكير والت�أنيث مع الفعل  - تف�سِّ
الم�س�رع.

- تبين لهم ع�ئد ال�سمير في الكلم�ت: )�سديقي، �سديقه، 
�سديقته�(.

لبة  لبة الجمل ت�ّمة، وُت�سرك اأكبر عدد ممكن من الطَّ - يقراأ الطَّ
في القراءة.

اأَْقَراأُ َواأُلِحُظ               َو     �سد7

لبة الكلم�ت بدللة ال�سور. - يقراأ الطَّ
لبة اإلى الحرف الملون، وتطلب اإليهم نطق �سوته والنتب�ه لموقعه من الكلمة. - تلفت المعلِّمة انتب�ه الطَّ

- تت�بع المعلِّمة قراءتهم وت�سّوبهم لإخراج الحرف من مخرجه ال�سحيح.
- تلفت انتب�ههم اإلى الحرك�ت المرافقة لكل حرف مع نطقه ب�لحرك�ت.

فَدع( لحتوائه� على حرفي الدال وال�س�د. - تحر�س المعلِّمة على �سالمة نطقهم كلمة)�سِ
لبة المتميزين قراءة كلم�ت الدر�س. - تطلب من الطَّ
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اأَْقَراأُ َواأَْكُتُب اْلَحْرَف اْلُم�ْسَتَرَك في ُكلِّ َمْجموَعٍة 8

َوَقَف ه�َتَف  راَفَق 

َتقوُل ديَقُه  �سَ َقَرَع 

َعلَْيُكم ُعْدن�  َعلَّْمَتني 

ُف ُتَعرِّ َتْرِجُع  َلعِْبُت 

ف

ق

ع

ع

- تعر�س المعلِّمة كلم�ت التدريب في بط�ق�ت.
- تعر�س البط�قة الأولى )رافق، ه�تف، وقف( وتطلب 

اإليهم قراءته�.
- ت�س�ألهم عن الحرف المكّرر)الم�سترك( في الكلم�ت 

الثالث.
- تطلب اإليهم النطق ب�سوته، ور�سم �سكليه في الهواء.

لبة الحرف الم�سترك)ف( في المك�ن المخ�س�س للكت�بة. - يكتب الطَّ
- تكّرر الخطوات نف�سه� مع بقية التمرين)ق،ع(.

- تلفت انتب�ههم اإلى تغّير �سكل ر�سم الحرف بتغّير موقعه من الكلمة.
- تكّلفهم ترديد �سوت الحروف: )ف، ق، ع( ب�لحرك�ت الثالث.

َة اأَْقَراأُ َواأُلِحُظ اْلَمدَّ اآ9

رهم المعلِّمة ب�أ�سك�ل الهمزة : )اأَ، اأُ، اإِ، اآ، ء( من خالل عر�سه� في بط�ق�ت. - تذكِّ
- تكلفهم بترديد �سوته�.

- تكتب جمل الدر�س على ال�سبورة مع تلوين حرف المّد.
- تطلب اإليهم ت�أّمل الحرف )اآ( في الكلم�ت: )مراآب ، اآث�ر(.

- تكّلفهم ذكر كلم�ت من الدر�س تحتوي على المّدة: اآدم. 
- تن�ق�سهم في حركة الحرف الأول من الكلمة، وت�سّميه� لهم. )مّدة(.

ح لهم طريقة ُنطق �سوته�. - تو�سّ
تبين لهم �سبب ت�سميته� المّدة: لأنن� نمّد به� ال�سوت عند نطقه�.

لبة بعده�. - تلفظ المعلِّمة منفردة )اآ( ثّم من خالل الكلم�ت )مراآب ، اآث�ر( ويرّدد الطَّ
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َل َحْرٍف في ُكلِّ َكلَِمٍة اأَْقَراأُ َواأَْكُتُب اأَوَّ 10

- تكّرر الخطوات نف�سه� في التدريب ال�س�بق، ثم:
- تبين لهم الفرق بين همزة المّد وهمزة القطع.

لبة كلم�ت الدر�س ويكتبون الحرف الأول)اآ(  - يقراأ الطَّ
من كل كلمة.

- توؤّكد الفرق بين ال�سوت الق�سير وال�سوت الطويل من 
خالل كلم�ت الدر�س.

تت�بعهم ب��ستمرار وتوجههم وت�سّوبهم.

اأَْكُتُب

ُب َواأَْقَراأُ اأَُركِّ

12

11

-تعر�س المعلمة بط�ق�ت الكلم�ت وتدرب الطلبة على 
قراءته�.

-تدرب الطلبة على الحليل ال�سوتي للكلم�ت �سفوي�، 
مثل:

  ه�َتَف:  ه�   َتـ   َف   ت�سفيق 3 مرات
  اآداُب   اآ    دا   ُب    ت�سفيق  3 مرات

ـ      ديـ     َقـ    ـُه   ت�سفيق  4 مرات ديَقُه    �سَ  �سَ
ِزي�َرِتِه     ِز  ي�  َر  ِتـ    ـِه    ت�سفيق 5 مرات

َبْيِتن�     َبْيـ    ِتـ    ن�      ت�سفيق 3 مرات 
-توجه الطلبة لمالحظة مق�طع الكلم�ت والنتب�ه للحروف المنف�سلة والمت�سلة التي تت�سح من خلفية كل مقطع.

- يركب الطلبة الكلم�ت، وتكلفهم قراءته� جم�عي� وزمري� وفردي�.  

لبة قراءة الجملة. - تطلب المعلِّمة من الطَّ
ل الحرك�ت والمدود المرافقة لكل كلمة، وت�سميته�. - تدعوهم لت�أمُّ

لبة الجملة جم�عي�ً. - يقراأ الطَّ
- تبين لهم مو�سع كل حرف من ال�سطر.

- تكلِّفهم بكت�بة الجملة بمراع�ة التنقيط، وعالم�ت الترقيم.
ههم. - تت�بعهم ب��ستمرار وتوجِّ

اآَدم
اآ

اآراء
اآ

اأَبي
اأَ

ْبريق اإِ
اإِ

اآداب
اآ

اآب�ء
اآ

اأُّمي
اأُ

ْن�س�ن اإِ
اإِ

اآم�ل
اآ

اآلء
اآ

اأَخي
اأَ

اأَ�ْسن�ن
اأَ

َف َتـ   ه�  

ه�َتـَف

ـِه ِتـ   َر   ي�   ِز  

ِزي�َرِتــِه

ب ا   د   اآ  

اآداب

ن� ِتـ   َبْيـ  

َبْيـِتـن�

ـُه َقـ   ديـ   ـ   �سَ

ـديـَقــُه �سَ
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ُن ُجَماًل َكم� في اْلِمث�ِل اأَُكوِّ

ْماَلأُ اْلَفراَغ ُف ِبَنْف�سي َواأَ اأَُعرِّ

13

14

- تقراأ المعلِّمة الكلم�ت، ثم تقراأ المث�ل المنّقط.
لبة في تذكير الفعل وت�أنيثه من خالل  - تح�ور الطَّ

الفعلين: ه�تَف، ه�تفْت/ اآدم، هدى.
ح للطلبة ع�ئد ال�سمير في ال�سمين: �سديقه،  - تو�سّ

�سديقته�.
- تن�ق�سهم في المث�ل وتترك لهم فر�سة التعبير 

وتوجههم.
- تطلب اإليهم تكوين جمل)�سفوي�ً( تح�كي المث�ل.
- تكّلفهم كت�بة الجمل: ه�تَف اآدم �سديقه/ ه�تفت 

اأمي �سديقته�/ ه�تفت هدى �سديقته�.
لبة الجمل التي كّونوه� فردي�ً وجم�عي�ً. - يقراأ الطَّ

ث عن نف�سه�. - تطلب المعلِّمة النتب�ه اإليه� وهي تتحدَّ
لبة التعريف ب�أنف�سهم. - تكّلف عدداً من الطَّ

- توؤّكد لهم ذكر اأ�سم�ئهم واأعم�رهم، وا�سم اآب�ئهم وع�ئالتهم و�سفوفهم وا�سم مدر�ستهم.

1

2

3

4

هاتف أبي صديقه.
ديَقَته� ه�َتَفت اأمي �سَ

ديَقُه ه�َتَف اآَدُم �سَ

ديَقَته� ه�َتَفت ُهدى �سَ
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الأهداف الع�مة
 - يتحّدث وُيح�سن ال�ستم�ع لحك�ية: ل�س�ني.

- يقراأ ن�س �سحتي و�سالمتي ويجيب عن اأ�سئلة ال�ستيع�ب.
- ينّظم اأوق�ته بين الدرا�سة واللعب.

- يتن�ول الغذاء ال�سحّي ويم�ر�س التم�رين الري��سية.
- يرتدي المالب�س المن��سبة للطق�س.

- يقراأ ن�س الحذر واجب ويجيب عن اأ�سئلة ال�ستيع�ب.
-  يحذر وينتبه ول ُي�سرع.

- يعتذر عن الخط�أ وُي�س�مح الآخرين.
- يطيع والديه ويّتبع التعليم�ت.

- يحفظ الن�سيد ملّحن�ً.
- يتبين ال�سورة المن��سبة للجملة.

- يميِّز األـ التعريف ال�سم�سية والقمرية.
- ي�سل المقطع ب�لكلمة التي تحويه.

- يحلل كلم�ت اإلى حروفه�.
- ي�سل ب�لعب�رة المن��سبة معتمداً على المعنى.

- يتبين بع�س الأ�سداد.
- يعبِّر عن بع�س المواقف.

- يركِّب جماًل من كلم�ت محددة.
- يركِّب كلم�ت من مق�طع.

- يكتب جماًل محددة بخط جميل.

- ي�ستخدم �سمير الغ�ئب: هو، هي.
- يميِّز المفرد والجمع.

- يركِّب جماًل م�ستخدم�ً لم الجّر.
- ي�ستخدم ك مع األـ التعريف.
- ي�ستخدم ل مع األـ التعريف.
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ابَِعُة اْلَوْحَدُة الرَّ

تي َو�َسالَمتي حَّ �سِ



ِل�س�ني
اْلُمح�َدَثُة َوال�ْسِتم�ُع 1

ح للطلبة اأن كلَّ �سورة تعّبر عن فكرة/ حدث. - تعر�س المعلِّمة �سور التدريب، وتو�سِّ
لبة الإ�س�رة اإلى األ�سنتهم وت�س�أل: م� ف�ئدة هذا الع�سو لالإن�س�ن؟ - تطلب المعلِّمة من الطَّ

لبة وتوجههم. - ت�ستقبل اإج�ب�ت الطَّ
- تطلب منهم الإم�س�ك ب�أل�سنتهم ومح�ولة الّتكّلم، وتح�ورهم لم�ذا لم ي�ستطيعوا الكالم.

- ُتح�سر اإلى ال�سف اأطعمة مختلفة المذاق وتطلب منهم تذوقه� وو�سف مذاقه�.
لبة له�. - تقراأ المعلِّمة ن�سَّ ال�ستم�ع، وتراقب اإ�سغ�ء الطَّ

لبة وت�ستقبل اإج�ب�تهم وتوجهه�. - تطرح اأ�سئلة ال�ستيع�ب على الطَّ
- تبين لهم فوائد الل�س�ن.

- توؤّكد ا�ستخدام الل�س�ن في التعبير ب�للفظ الجميل والطيب، والبتع�د عن الكالم ال�سيء، وعدم ا�ستخدامه في 
تذّوق الأ�سي�ء الم�سّرة.

- تعديد رواية ق�سة الل�س�ن للطلبة وي�ستمعون اإليه�.
ث عّم� اأعجبهم في الق�سة. - تفتح المج�ل للطلبة للتحدُّ

ه� َو�َس�أََلْته�  َثُت ُهدى َمَع اأُمِّ َتَحدَّ
َبَعه� َعلى ِل�س�ِنه�: ُع اإِ�سْ َوِهَي َت�سَ

ي؟  م� ف�ِئَدُة اللِّ�س�ِن ي� اأُمِّ

ق�َلْت م�م�: َثبِّتي ِل�س�َنِك 
َبِعِك َوح�ِولي اأَْن َتَتَكلَّمي. ِب�إِ�سْ

ح�َوَلْت ُهدى، َوَلْم َتْقِدْر. 
�َسِحَكْت م�م�، َوق�َلْت: ِل�س�ُنن� 

ُي�س�ِعُدن� َعلى اْلَكالِم.
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ع�َم.  ِق الطَّ ق�َلْت م�م�: َهّي� َنَتَذوَّ
هذا َع�َسٌل ُحْلٌو، َوهذا ُجْبٌن م�ِلٌح، 

، َوهذا َلْيموٌن  َوهذا ُفْلُفٌل ح�رٌّ
ْعِم. ُة الطَّ ح�ِم�ٌس، َوهِذِه َقْهَوٌة ُمرَّ

 ق�َلْت ُهدى: َعَرْفُت، ِبِل�س�ِنن� 
ي. ع�َم، �ُسْكًرا ي� اأُمِّ ُق الطَّ َنَتَذوَّ

ق�َلْت م�م�: ح�ِفظي َعلى 
قي  �َسالَمِتِك ي� ُهدى، َول َتَتَذوَّ
�َسْيًئ� ل َتْعِرفيَنُه، َوْلَيُكْن ِل�س�ُنِك 

ُحْلٌو ِمْثُلِك.

ق�َلْت ُهدى: اأَِعُدِك ي� اأُّمي 
ْدِق َواْلَكالِم اْلَجميِل داِئًم�. ِب�ل�سِّ
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اأَْقَراأُ 1

تي َو�َسالَمتي حَّ �سِ ُل ْرُس اأَلوَّ الدَّ

اأَْقَراأُ 1

ْ

ل ال�سور والجمل. - تتيح المعلِّمة وقت�ً ك�في�ً للطلبة لت�أمُّ
لبة بمو�سوع الدر�س من خالل كت�بة عنوانه على  - تعّرف الطَّ

ال�سبورة وقراءته، والحديث عن ال�سالمة وال�سحة.
- تعر�س جمل الدر�س في بط�ق�ت مع �سوره�.

لبة بعده� مع مالحظة ال�سور. - تقراأ كل جملة ب�سوت وا�سح ومعّبر وم�سموع، ويرّدد الطَّ
لبة على قراءته�. - تعر�س العب�رات من دون �سور وت�سّجع الطَّ

لبة على و�سفه� بجمل الدر�س. - تعر�س ال�سور من دون العب�رات وتحّفز الطَّ
لبة المتميزين قراءة جمل الدر�س. - تطلب من الطَّ

لبة في القراءة. لبة الآخرين في القراءة بحيث يقراأ كل ط�لب جملة من الجمل، وُت�سرك اأكبر عدد من الطَّ - ُت�سرك الطَّ
- بعد اأن تت�أكد المعلِّمة من اإتق�نهم، تطرح اأ�سئلة من مثل: بم�ذا تفيدن� التم�رين الري��سية؟ هل تتن�ول طع�مك 

في اأوق�ت منتظمة؟ هل تخ�س�س وقت�ً للعب ووقت�ً للدرا�سة؟ م�ذا ترتدي في ال�سيف؟ وفي ال�ست�ء؟ م� معنى العقل 
ال�سليم في الج�سم ال�سليم.

- توؤّكد المعلِّمة للطلبة كيفية المح�فظة على ال�سحة وتحقيق ال�سالمة.
م/ يرتدي، ترتدي. م، ُتنظِّ - تلفت انتب�ههم اإلى الأفع�ل الدالة على المذكر والموؤنث )يم�ر�س، تم�ر�س/يتن�ول، تتن�ول/ينظِّ

لبة بعده� فردي�ً ومن خالل المجموع�ت. - تكّرر المعلِّمة قراءة الجمل، ويقراأ الطَّ

وَرِة اْلُمن��ِسَبِة اأَْقَراأُ َواأَْكُتُب َرْقَم اْلُجْملَِة ِعْنَد ال�سّ 2

5

2

6

1

3

4

ل ال�سور والجمل. - تتيح المعلِّمة وقت�ً ك�في�ً للطلبة لت�أمُّ
لبة  - تقراأ الجمل ب�سوت وا�سح وم�سموع ومعّبر، ويردد الطَّ

بعده�، فردي�ً وزمري�ً.
- تقراأ الجملة الأولى: )يم�ر�س اآدم التم�رين الري��سية كّل 

�سب�ح(، وت�سير اإلى ال�سورة المن��سبة له�.
- ت�س�عدهم في الربط بين الجملة الث�نية وال�سورة الدالة عليه�.

- ت�سّجع طلبة اآخرين على قراءة الجملة واكت�س�ف ال�سورة 
الدالة عليه�.

لبة و�سع رقم الجملة عند ال�سورة المن��سبة. - تطلب من جميع الطَّ
لبة قراءة الجمل وو�سع الأرق�م عند ال�سور،  - بعد اأن ُينهي الطَّ

تكّلفهم بقراءته� جميع�ً مع النتب�ه اإلى ال�سور،
- ت�ستثمر الكلم�ت: )ترتدي، يتن�ول، حقيبة، المدر�سية( للتمييز بين الت�ء المفتوحة والت�ء المربوطة.
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ْكُتُب                اأَْو اأَْماَلأُ اْلَفراَغ َواأَ

ُل َكم� في اْلِمث�ِل اأَْقَراأُ َواأَ�سِ

3

4

ِهَي ُيَرتُِّب َحقيَبَة اْلَمْدَر�َسِة.ُهَو
َتَتن�َوُل َطع�َم اْلَع�س�ِء.

َتْغ�ِسُل َيَدْيه� َقْبَل اْلأَْكِل َوَبْعَدُه.
ْيِفيًَّة. َيْرَتدي َمالِب�َس �سَ

1

2

3

4

ِهَي
ِهَي

ُهَو

ُهَو

كوب

ْحن �سَ

ِمْلَعَقة

�َسْوَكة

َثْوب

ِمْعَطف

َقمي�س

ِحذاء

َمالِعق

�ُسَوك

حون �سُ

اأَْكواب

ُقْم�س�ن

اأَْثواب

اأَْحِذَية

َمع�ِطف

ح المعلِّمة للطلبة اأن ال�سمير)هو( للمذكر المفرد  - تو�سّ
الغ�ئب، وال�سمير)هي( للموؤنث المفرد الغ�ئب.

لبة اإلى �سيغة الفعل ُيرتب، ترّتب، مع ال�سمير من  - ُتنّبه الطَّ
- تطلب منهم ملء الفراغ ب�ل�سمير المن��سب بدللة الفعل. حيث الدلة على المذكر والموؤنث. 

لبة بعده�: هو يرتب هو يرتب، مرتين، ثم هي تتن�ول  - يرّد الطَّ - تكلفهم القراءة مع مالحظة �سيغة الفعل. 
لبة  - يكّرر الطَّ - توؤّكد المح�فظة على نظ�فة الج�سم، وارتداء المالب�س المن��سبة.  هي تتن�ول مّرتين. 

قراءة الجمل مع النتب�ه لل�سمير و�سيغة الفعل مرات متعددة.

ل الكلم�ت وال�سور. - تمنح المعلِّمة وقت�ً ك�في�ً للطلبة لت�أمُّ
لبة ببع�س اأدوات المطبخ. - تذّكر الطَّ

- تعر�س اأم�مهم: كوب/ �سحن، ملعقة، �سوكة، وتطلب منهم 
ت�سميته� ب�سيغة المفرد.

- تعر�س اأم�مهم في مجموعة ث�نية عدداً من كّل اأداة وتطلب 
منهم ت�سميته� ب�سيغة الجمع

ح من خالله� مفهوم المفرد والجمع. - تطرح اأ�سئلة تو�سّ
لبة بعده� فردي�ً وزمري�ً. - تقراأ الكلمتين المو�سولتين ب�ل�سهم، ويردد الطَّ

- تقراأ الكلم�ت ب�سوت وا�سح وم�سموع، ويردد  لبة على قراءة الكلم�ت وو�سل المفرد ب�لجمع.  - ت�سجع الطَّ
- تكّرر الخطوات نف�سه� مع الق�سم الث�ني من التدريب )مجموعة المالب�س(. لبة بعده�.  الطَّ

اأَْقَراأُ َواأُلِحُظ التَّْنويَن 5

لبة كلم�ت تدّل على الغذاء ال�سحّي تعّلموه� �س�بق�ً. - تطلب المعلِّمة من الطَّ
ر الحرك�ت الثالث واأ�سك�ل التنوين. لبة في تذكُّ - ت�س�عد الطَّ

- تعر�س عليهم كلم�ت ت�ستمل على الحرك�ت الثالث والتنوين ب�أ�سك�له وتطلب منهم ت�سميته�.
- تر�سم على ال�سّبورة الحرك�ت الثالث واأ�سك�ل التنوين.

- تطلب منهم قراء الكلم�ت والنتب�ه اإلى الحرك�ت والتنوين.
- تنبههم اإلى �سكل الفتحة وتنوين الفتح، وال�سمة وتنوين ال�سّم، والك�سرة وتنوين الك�سر.

- ت�سّجعهم على لفظ التنوين ب�أ�سك�له وت�سميته.
- تكّلفهم قراءة الكلم�ت مع النتب�ه اإلى الحرك�ت والتنوين والتفريق بينه�.
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َبَب ْذُكُر ال�سَّ اأَْقَراأُ َواأَ�َسُع        َحْوَل اْلَكِلَمِة اْلُمْخَتِلَفِة َواأَ 6

�س�َعٌة �س�َعًة      �س�َعٌة      �س�َعٌة     

َتْمريًن� َتْمريٌن      َتْمريٌن      َتْمريٌن     

َلْوًن� َلْوٍن      َلْوًن�      َلْوًن�     

َوْقٍت َوْقٍت      َوْقًت�      َوْقٍت     

َطع�ًم� َطع�ًم�      َطع�ًم�      َطع�ٍم     

َلْيٌل َلْياًل      َلْيٌل      َلْيٌل     

لبة ب�لتنوين ب�أ�سك�له. - تذّكر المعلِّمة الطَّ
- ت�ستثمر التمرين ال�س�بق في تو�سيح اأ�سك�ل التنوين.
- تقراأ الكلم�ت الموجودة في الم�ستطيل الأول ويرّدد 

لبة بعده�. الطَّ
- تركز على قراءة الحرف الأخير من الكلمة منّون�ً 

وت�سمي نوع التنوين.
- ت�سع دائرة حول كلمة)�س�عًة(، وتذكر: لأنه� ج�ءت 

بتنوين الفتح والكلم�ت الأخرى بتنوين ال�سّم.
لبة قراءة الكلم�ت الأخرى وو�سع دائرة  - تطلب من الطَّ

حول الكلمة المختلفة مع ذكر ال�سبب.
لبة وتحر�س على نطقهم التنوين ب�لطريقة ال�سحيحة وتعّزز المتميزين، وت�سّوب المخطئين. - تت�بع قراءة الطَّ

ُن          اإِذا َلَفْظُت     األـ    التَّْعريِف َو          اإِذا َلْم اأَْلِفْظه�.7 اأَْقَراأُ َواأَُلوِّ

التَّم�رين

اللَِّعب

اْلُمن��ِسَبة

اْلِج�ْسم

اللَّْيل

اْلكوب

يَّة ي��سِ الرِّ

ْق�س الطَّ

اْلَمالِب�س

اْلَوْقت

النَّه�ر

اْلِمْعَطف

ع�م الطَّ

ليم ال�سَّ

اْلَعْقل

اْلَحليب

�َعة ال�سَّ

اْلَقمي�س

ل الكلم�ت. لبة وقت�ً من��سب�ً لت�أمُّ - تمنح المعلِّمة الطَّ
لبة قراءته�. - تجّرد الكلم�ت من األـ التعريف وتكّلف الطَّ

- ت�سيف األـ التعريف ال�سم�سية اإلى الكلم�ت وتقراأه�، ويردِّد 
لبة فردي�ً ثم في مجموع�ت ثم جم�عي�ً. الطَّ

د بعد األـ التعريف  - تلفت انتب�ههم اإلى الحرف الم�سدَّ
ال�سم�سية، واإلى ال�سكون بعد األـ التعريف القمرية.

- تو�سح لهم �سبب ت�سمية األـ التعريف ب�ل�سم�سية والقمرية 
من خالل النطق بكلمة: ال�ّسم�س واْلقمر، وتو�سيحه� 

ب�لكت�بة على ال�سبورة.
لبة على قراءة العمود الأول، وت�سمية األـ  - ت�سّجع الطَّ

التعريف ال�سم�سية والقمرية.
- تكّلفهم تلوين �سكل الهالل وال�سم�س بعد تمييز األـ  فيه�.

- تطلب منهم ت�سمية الحروف التي ت�أتي مع األـ التعريف 
ال�سم�سية والتي ت�أتي مع األـ التعريف القمرية.
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ُل اْلَمْقَطَع ِب�ْلَكِلَمِة الَّتي َتْحَتوي َعلَْيِه اأَْقَراأُ َواأَ�سِ 8

ل الكلم�ت والمق�طع. لبة وقت�ً ك�في�ً لت�أمُّ - تمنح المعلِّمة الطَّ
لبة للمدود ب�سكل �سحيح. - تحر�س على قراءة الطَّ

لبة بعده� فردي�ً وجم�عي�ً. - تقراأ الكلم�ت ب�سورة ُتبرز فيه� المدود، ويردد الطَّ
- تبين لهم الفرق بين ال�سوت الطويل وال�سوت الق�سير.

- تكلفهم قراءة )را( ثم البحث عن الكلمة التي تحوي هذا المقطع.
- يقراأون المّد ثم الكلمة مع اإبراز المّد.

لبة بين مقطع المّد والكلمة التي تحتوي عليه. - ي�سل الطَّ
لبة المد ب�لألف والواو والي�ء. - تكّرر الطريقة نف�سه� حتى يتقن الطَّ

- ت�ستثمر المعلِّمة كلم�ت التدريب لتو�سيح الكلم�ت المت�س�دة: 
خريف: ربيع، ب�رد: �س�خن/ يمين: ي�س�ر/ طويل: ق�سير/ ثقيل: 

خفيف/ �سمين: نحيف/ برودة: حرارة.

َربيع را           

اأَْزه�ر بي          

َحراَرة ه�           

�ِست�ء لو           

ُثلوج رو          

ُبروَدة ت�           

َثقيل في          

َخفيف حي         

�َسمين قي          

َنحيف مي          

َخريف ط�          

ِري�ح ري         

اأَْمط�ر ي�          

َطع�م ب�           

ب�ِرد �س�          

�س�ِخن ـع�           

َيمين �س�           

َي�س�ر مي           

َطويل �سي          

َق�سير وي           

اأَُحلُِّل ُكلَّ َكِلَمٍة اإِلى ُحروِفه�

اأَْكُتُب

9

10

لبة في قراءة كلم�ت تعّلموه� �س�بق�ً. - ت�س�عد المعلِّمة الطَّ
لبة بعده�. - تقراأ الكلم�ت ويرّدد الطَّ

- تحّلل المعلِّمة كلمة)العقل( وتكتب حرفه� في 
المك�ن المخ�س�س.

لبة اإلى الحرك�ت المالزمة لكل حرف. - تلفت نظر الطَّ
- تكّلفهم تحليل كل كلمة اإلى حروفه�.

- ت�ستثمر الكلم�ت في التنبيه على األـ ال�سم�سية 
والقمرية في الكلم�ت: الج�سم، الّطع�م. وال�سّدة في 

ليم، الّطع�م. كلمتي ال�سَّ

لبة قراءة الجملة. - تطلب المعلِّمة من الطَّ
ل الحرك�ت والمدود المرافقة لكل كلمة، وت�سميته�. - تدعوهم لت�أمُّ

لبة الجملة جم�عي�ً. - يقراأ الطَّ
- تبين لهم مو�سع كل حرف من ال�سطر.

- تكلِّفهم بكت�بة الجملة بمراع�ة التنقيط.

اْلَعْقل

اْلِج�ْسم

اأَْوق�ت

ليم ال�سَّ

ُمْنَتَظَمة

ع�م الطَّ

ا

ا

ااأ

ُمـ

ا ْلـ

ْلـ

ْلـْو

ْنـ

ْلـ ـَعـ

ِجـ

ـقـ ـطَّ

َتـ

ـ ـ�سَّ ْقـ

�ْسـ

ـعـا

َظ

لـ ل

م

ات

َمـ

يـ

م

ـة

م
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اْلَحَذُر واِجٌب ْرُس الّثاني الدَّ

اأَْقَراأُ 1

ل ال�سور والجمل. - تتيح المعلِّمة وقت�ً ك�في�ً للطلبة لت�أمُّ
لبة بمو�سوع الدر�س من خالل كت�بة عنوانه  - تعّرف الطَّ

)الحذر واجب( على ال�سبورة وقراءته، والحديث عن النتب�ه 
وعدم الت�سّرع.

- تعر�س جمل الدر�س في بط�ق�ت مع �سوره�.
لبة بعده� مع مالحظة ال�سور. - تقراأ كل جملة ب�سوت وا�سح ومعّبر وم�سموع، ويرّدد الطَّ

لبة على قراءته�. - تعر�س العب�رات من دون �سور وت�سّجع الطَّ
لبة على و�سفه� بجمل الدر�س. - تعر�س ال�سور من دون العب�رات وتحّفز الطَّ

لبة المتميزين قراءة جمل الدر�س. - تطلب من الطَّ
لبة في القراءة. لبة الآخرين في القراءة بحيث يقراأ كل ط�لب جملة من الجمل، وُت�سرك اأكبر عدد من الطَّ - ُت�سرك الطَّ

- بعد اأن تت�أكد المعلِّمة من اإتق�نهم القراءة، تطرح اأ�سئلة من مثل: م�ذا حدث لآدم عندم� خرج من غرفة ال�سّف 
م�سرع�ً؟ هل اعتذر لزميله؟ لم�ذا وقع اآدم على الأر�س؟ كيف يجب اأن نتن�ول الطع�م؟ مع َمن ت�سعد الدرج 

الكهرب�ئي في المولت؟ م� العب�رة التي تكررت في جمل الدر�س؟.
ع واللتزام بتوجيه�ت الوالدين لتحقيق ال�سالمة  لبة نحو �سرورة الحذر والنتب�ه وعدم الت�سرُّ - توّجه المعلِّمة الطَّ

والأم�ن والعتذار عن الخط�أ.
لبة بعده� فردي�ً ومن خالل المجموع�ت. - تكّرر المعلِّمة قراءة الجمل، ويقراأ الطَّ

ُل اْلِعب�َرَة ِبم� ُين��ِسُبه� اأَْقَراأُ َواأَ�سِ َخَرَج اآَدُم ُم�ْسِرًع�2

اأَ�ْسَرَع اآَدُم َوَتَعثََّر

ع�َم  ُغ الطَّ اأَْم�سَ

ن� ل اأُ�ْسِرُع َواأَ

َرَج َعُد الدَّ ل اأَ�سْ

َوَوَقَع َعلى اْلأَْر�ِس

َجيًِّدا

َدَم َزميلَُه َو�سَ

اْلَكْهُرب�ِئيَّ َوْحدي

َرَج اأَْنِزُل الدَّ

ل الجمل. - تتيح المعلِّمة وقت�ً ك�في�ً للطلبة لت�أمُّ
- ت�س�عدهم في قراءة عب�رات تعّلموه� �س�بق�ً

- توؤّكد على ان�سج�م المعني بين العب�رة الموجودة في العمود 
الأول مع الموجودة في العمود الث�ني عند اإجراء عملية الو�سل.

- تقراأ الجملة الأولى: )خرج اآدم م�سرع�ً(، وت�سله� بجملة 
)و�سدم زميله(.

- ت�سّجع طلبة اآخرين على قراءة الجملة الت�لية واكت�س�ف الجزء المتمم للمعنى.
لبة قراءة الجمل وو�سله� بم� ين��سبه� من العمود الأي�سر. - تطلب من جميع الطَّ

لبة. لبة المتميزين وت�سّوب اأخط�ء الطَّ - تت�بعهم وتعّزز الطَّ
لبة قراءة الجمل وو�سله�، تكّلفهم بقراءته� جميع�ً مع النتب�ه اإلى الحرك�ت. - بعد اأن ُينهي الطَّ

- ت�ستثمر النمط: )ل اأ�سرع، ل اأ�سعد( في ت�أكيد مفهوم النفي بال.
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ه� دِّ ُل ُكلَّ َكِلَمٍة ِب�سِ اأَْقَراأُ َواأَ�سِ 3

َتَرَك

اأَْبَط�أَ

َنَزَل

اأَْم�َسَك

َخَرَج

َدَخَل

�أَ�ْسَرَع

ِعَد �سَ

لبة لقراءة كلم�ت تعلموه� �س�بق�ً - توّجه الطَّ
- تعر�س الأفع�ل الم��سية: )ترك، نزل، خرج، اأ�سرع( 

وتعر�س اأ�سداده� على بط�ق�ت اإ�س�فية وتكّلفهم 
قراءته�.

- تو�سح لهم اأن معنى �سد الكلمة هو عك�سه� في 
المعنى.

لبة معنى الكلم�ت ب�لحركة ولعب الدور. - يمّثل الطَّ
- يقراأ ط�لب الفعل الم��سي )ترك( ويقراأ ط�لب اآخر 

الكلمة ال�سد.
- تكّرر المعلِّمة الخطوات نف�سه� مع بقية الأفع�ل الم��سية

لبة الكلم�ت جميعه� بعد و�سله� مع النتب�ه للحرك�ت. - يقراأ الطَّ

لبة في القراءة والحّل. - ُت�سرك المعلِّمة اأكبر عدد ممكن من الطَّ

م�ذا َيْحُدُث َلْو: 4

ح المعلِّمة للطلبة �سرورة الحذر والنتب�ه في كّل المواقف الحي�تية. - تو�سّ
لبة في بط�قة وتطلب اإليهم قراءته� ب�سيغة: م�ذا يحدث لو. - تعر�س الجملة الأولى على الطَّ

لبة وتترك لهم حرية التعبير عن توّقع�تهم. - ت�ستقبل اإج�ب�ت الطَّ
- تعر�س الجملة الث�نية وت�ستقبل اإج�ب�تهم.

لبة ب�سورة �سحيحة. - تحر�س المعلِّمة على اأن يتحّدث الطَّ
لبة الخجولين والذين يع�نون من �سعوب�ت في النطق. - ت�سّجع الطَّ

- توؤّكد ال�سلوك�ت الإيج�بية.
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لبة لقراءة كلم�ت تعّلموه�  - توجه المعلِّمة الطَّ
�س�بق�ً.

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

- تحل التركيب الأول: اعتذر اآدم لزميله.
لبة بقراءة التركيب مع مراع�ة  - تكّلف الطَّ

الحرك�ت.
لبة نحو النتب�ه ل�سيغة التذكير  - توّجه الطَّ

والت�أنيث وع�ئد ال�سمير عند اإجراء تركيب الجمل.
لبة الجمل ويقراأونه� فردي�ً وجم�عي�ً ب الطَّ - يركِّ

- توؤّكد المعلِّمة قيمة العتذار لالآخرين عن الأخط�ء المق�سودة وغير المق�سودة. 

ُب ُجَماًل َواأَْقَراأُ اأَُركِّ 6

اْعَتَذَرْت ُهدىاْعَتَذَر اآَدُم

11

22

33

ِلَزميِلِه
ِه ِلَجدِّ
ِه ِلأُمِّ

ِلَزميلَِته�
ه� ِلَجدِّ

ه� ِلأُمِّ
اْعَتَذَرْت ُهدى ِلَزميلَِته�اْعَتَذَر اآَدُم ِلَزميِلِه

ِه ه�اْعَتَذَر اآَدُم ِلَجدِّ اْعَتَذَرْت ُهدى ِلَجدِّ

ِه مِّ ه�اْعَتَذَر اآَدُم ِلأُ اْعَتَذَرْت ُهدى ِلأُمِّ

ُز اأَْقَراأُ َواأَُميِّ الـك +7
ل كلم�ت التدريب ب�لك�ف ومن دون الك�ف. - تتيح المعلِّمة الفر�سة للطلبة لت�أمُّ

- تذّكرهم ب�لكلم�ت التي تعّلموه� �س�بق�ً.
لبة قراءته�. - تعر�س كلمة)غزال( وتطلب من الطَّ

- تكّلفهم اإ�س�فة األـ التعريف له� وقراءته�.
لبة في قراءته�. - تدّون كلمة )غزال معّرفة( على ال�سبورة وُت�سرك اأكبر عدد من الطَّ

- تعر�س كلمة )ك�لغزال( م�سكولة على بط�قة، وتطلب اإليهم تمييز التغيرات التي حدثت له�.
- ت�ستقبل اإج�ب�تهم وتوجهه�.

- تبين لهم �سكله� و�سوته� عند اإ�س�فة الك�ف له�.
- تذّكرهم ب�ألـ ال�سم�سية والقمرية عند اإ�س�فة الك�ف من خالل لفت انظ�رهم اإلى ال�سكون وال�سّدة.

- تكّلفهم حّل التمرين، وتت�بعهم ب��ستمرار، وت�سّوب اأخط�ءهم.

م�ذا َيْحُدُث َلْو: 5

- تكّرر الخطوات نف�سه� الواردة في التدريب ال�س�بق.
- توؤّكد قيمة خلق العتذار والت�س�مح عند ارتك�ب اأخط�ء غير مق�سودة مع الآخرين.
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اأَْقَراأُ َواأَُميُِّز الـل +8

ُل ِب�ْلَكِلَمِة اْلُمن��ِسَبِة َواأَْقَراأُ اأَ�سِ 9

ل كلم�ت التدريب ب�لالم ومن دون الالم. - تتيح المعلِّمة الفر�سة للطلبة لت�أمُّ
- تذّكرهم ب�لكلم�ت التي تعّلموه� �س�بق�ً.

لبة قراءته�. - تعر�س كلمة)طبيب( وتطلب من الطَّ
- تكّلفهم اإ�س�فة األـ التعريف له� وقراءته�.

لبة في قراءته�. - تدّون كلمة )الطبيب( على ال�سبورة وُت�سرك اأكبر عدد من الطَّ
- تعر�س كلمة )للّطبيب( م�سكولة على بط�قة، وتطلب اإليهم تمييز التغيرات التي حدثت له� )حذف حرف الألف.

- ت�ستقبل اإج�ب�تهم وتوجهه�.
- تبين لهم �سكله� و�سوته� عند اإ�س�فة لم الجر له�.

- تذّكرهم ب�ألـ ال�سم�سية والقمرية عند اإ�س�فة الالم من خالل لفت انظ�رهم اإلى ال�سكون وال�سّدة.
ح لهم حذف حرف الألف عند اإ�س�فة لم الجر للكلمة. - تو�سّ

- تبّين لهم طريقة لفظه�.
- تكّلفهم حّل التمرين، وتت�بعهم ب��ستمرار، وت�سّوب اأخط�ءهم.

لبة وقت�ً ك�في�ً  - تمنح المعلِّمة الطَّ
ل الكلم�ت والمق�طع. لت�أمُّ

لبة  - تقراأ كلم�ت التدريب ويرّدد الطَّ
بعده� فردي�ً وجم�عي�ً.

- تعر�س عليهم �سوراً لالأ�سد 
والغزال وال�سفدع.

- ت�س�ألهم: كيف يتحرك الأ�سد... الغزال... ال�سفدع.
- تطلب منهم تقليد �سير بع�س الحيوان�ت وت�سمية طريقة ال�سّير.

- تحّل الكلمة الأولى )يرك�س ك�لغزال(.
- ت�ستثمر تعّلمهم في التمرينين ال�س�بقين في ا�ستخدام الك�ف والالم مع األـ عند النطق ب�لأ�سم�ء.

لبة حّل التدريب، وتت�بعهم المعلِّمة ب��ستمرار. - ينّفذ الطَّ
- ُتعّزز التدريب بمزيد من الأمثلة.

َك�ْلأَ�َسِد

َك�ْلَغزاِل

ْفَدِع َك�ل�سِّ

بيِب ِللطَّ

ِلْلُمَعلَِّمِة

ِلْلُمديَرِة

َيْرُك�ُس

َيْقِفُز

َيْم�سي

اأَْعَتِذُر
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اأَْكُتُب 11

ُب َواأَْقَراأُ اأَُركِّ 10
ك ُد   ِعـ   اأَ  

اأَِعـُدك

ًرا ِذ    َحـ   

َحـِذًرا

ًم� ِئـ    دا   

داِئـًم�

ـَه ِبـ   َتـ   اأَْنـ  

اأَْنـَتـِبـَه

َن كو    اأَ   

اأَكوَن

ل الحروف  لبة وقت�ً ك�في�ً لت�أمُّ - تمنح المعلِّمة الطَّ
والمق�طع التي تت�ألف منه� الكلم�ت.

- تطلب اإليهم قراءة الحروف والمق�طع متفرقة 
ب�لحرك�ت.

لبة لتركيب الحروف مع النتب�ه للحرك�ت  - توجه الطَّ
والمق�طع.

- عند النته�ء من تركيب الكلم�ت تقراأه� المعلِّمة 
لبة بعده� فردي�ً وجم�عي�ً. ويرّدد الطَّ

لبة لكت�بة الكلم�ت غيب�ً تمهيداً لدر�س الإمالء. - تحّفز الطَّ
- توؤّكد قيمة النتب�ه واأخذ الحيطة والحذر والنتب�ه عند مم�ر�سة الأمور الحي�تية.

لبة قراءة الجملة. - تطلب المعلِّمة من الطَّ
ل الحرك�ت المرافقة لكل كلمة، وت�سميته�. - تدعوهم لت�أمُّ

لبة الجملة جم�عي�ً. - يقراأ الطَّ
- تبين لهم مو�سع كل حرف من ال�سطر.

- توجههم نحو الجل�سة ال�سحية والإم�س�ك ب�لقلم والمح�فظة على النظ�فة عند الكت�بة.
- تكلِّفهم بكت�بة الجملة بمراع�ة التنقيط.

- توؤّكد قيمة النتب�ه والحذر في كل المواقف.

َن�سيد 12

لبة: م�ذا ت�سعر حين تكون ب�سّحة جيدة؟ كيف نح�فظ على �سّحتن�؟ - تمّهد المعلِّمة للن�سيد ب�سوؤال الطَّ
كيف تت�سرف مع الآخرين داخل المنزل وخ�رجه؟ م�ذا تفعل لكي تتجّنب الخطر والأذى؟

- تدّون المعلِّمة عنوان الن�سيد على ال�سّبورة، وتبّين للطلبة مو�سوع الن�سيد.
لبة بعده�.  - تقراأ الن�سيد منّغم�ً ب�سوت م�سموع بيت�ً بيت�ً ويردِّد الطَّ

لبة ب�لقراءة مع التنغيم. - تكّلف اأحد الطَّ
لبة على حفظ الأبي�ت والمق�طع التي يرددونه�. - ت�س�عد الطَّ

لبة على قراءة الن�سيد بحيث تقراأ كل مجموعة مقطع�ً منه حتى النه�ية. - ت�سّجع الطَّ
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الأهداف الع�مة
 

- يتحّدث وُيح�سن ال�ستم�ع لحك�ية: هدية جدي.

- يقراأ ن�س ح��سوب ويجيب عن اأ�سئلة ال�ستيع�ب.
- يتبين ال�سبب والنتيجة لال�ستخدام الخ�طئ للح��سوب.

- يتبع التعليم�ت ويطيع والديه ومعلمته.
- يقراأ ن�س الأ�سج�ر نعمة ويجيب عن اأ�سئلة ال�ستيع�ب.

- يتبين مظ�هر ف�سل الربيع.
- يتبين فوائد الأ�سج�ر واأهمية العن�ية به�.

- يمالأ الفراغ معتمداً على المعنى.
- يتبين الجملة المن��سبة لل�سورة.

- يميِّز بين همزتي القطع والو�سل.
- يميِّز الهمزة والألف المهموزة.

- يكون جملة من حروف محددة.
- يركِّب كلم�ت من مق�طع.

- يميِّز األـ ال�سم�سية والقمرية في اأي�م الأ�سبوع والف�سول.
- ي�ستخدم نمط الجملة الفعلية التي تبداأ بفعل م�س�رع.

- ي�ستخدم نمط الج�ر والمجرور.
- يتبين حروف الجر وا�ستخدامه�.

- ي�ستخدم نمط التعجب م�!.
- يميِّز المفرد والجمع.

- ي�ستخدم ا�سمي الإ�س�رة هذا وهذه.
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اْهِتم�م�تي



ي ُة َجدِّ َهِديَّ

اْلُمح�َدَثُة َوال�ْسِتم�ُع 1

ي ِلِزي�َرِتن� َوِبَيِدِه  َر َجدِّ َح�سَ
َهِديَّة. اأَ�ْسَرْعُت ِلَتْقبيِلِه َفِرًح�.

ُة َلَك ي� اآَدُم اإِْن  ي: اْلَهِديَّ ق�َل َجدِّ
َعَرْفَت م� ِبداِخِله�.

ق�َل اآَدُم: ح��سوٌب، اأَن� اأُِحبُّ 

ْن اأَ�ْسَتْخِدَمُه  ِعُدَك اأَ اْلح��سوَب، َواأَ

في اْلُح�سوِل َعلى َمْعلوم�ٍت 

ُده� اأَبي. ُمفيَدٍة، َوفي اأَْوق�ٍت ُيَحدِّ

ح للطلبة اأن كلَّ �سورة تعّبر عن فكرة/ حدث. - تعر�س المعلِّمة �سور التدريب، وتو�سِّ
لبة اإلى غرفة الح��سوب اأو المكتبة. - ت�سطحب المعلِّمة الطَّ

لبة له�. - تقراأ المعلِّمة ن�سَّ ال�ستم�ع، وتراقب اإ�سغ�ء الطَّ
لبة وت�ستقبل اإج�ب�تهم وتوجهه�. - تطرح اأ�سئلة ال�ستيع�ب على الطَّ

- تبين لهم فوائد الح��سوب ومط�لعة الق�س�س.
- توؤّكد ال�ستخدام الأمثل للح��سوب، مثل تزويدن� ب�لمعلوم�ت المفيدة.

- تعديد رواية ق�سة هدية جدي للطلبة وي�ستمعون اإليه�.
ث عّم� اأعجبهم في الق�سة. - تف�سح المج�ل للطلبة للتحدُّ

- تتيح لهم المج�ل للتعبير عن اهتم�م�تهم.
لبة الق�سة ب�أ�سلوبهم. - يروي الطَّ

لبة الخجولين. - ت�سّجع الطَّ
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ي، َوق�َل: ل، َلْي�َسْت  �َسِحَك َجدِّ

ح��سوًب�. ق�َل اآَدُم: اإَِذْن َمْجموَعٌة 

ْنَت َتْعِرُف  يٌَّة َجديَدٌة، َف�أَ ِق�َس�سِ

اأَنِّي اأُِحبُّ ِقراَءَة اْلِق�َس�ِس.

َة، َواأَ�ْسَرْعُت  ي اْلَهِديَّ َفَتَح َجدِّ

ِلَتْقبيِلِه، َوُقْلُت: ُعْلَبُة اأَْلواٍن، 

ْر�ُسَم اْلِق�َس�َس الَّتي  َواأََدواٌت ِلأَ

ي! َك ي� َجدِّ ه�، َكْم اأُِحبُّ اأُِحبُّ
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اأَْقَراأُ 1

ح��سوُب اآَدُم ُل ْرُس اأَلوَّ الدَّ

اأَْقَراأُ 1

ْ

ل ال�سور والجمل. - تتيح المعلِّمة وقت�ً ك�في�ً للطلبة لت�أمُّ
لبة بمو�سوع الدر�س من خالل كت�بة عنوانه على  - تعّرف الطَّ

ال�سبورة وقراءته، والحديث عن ال�سالمة وال�سحة.
- تعر�س جمل الدر�س في بط�ق�ت مع �سوره�.

لبة  - تقراأ كل جملة ب�سوت وا�سح ومعّبر وم�سموع، ويرّدد الطَّ
بعده� مع مالحظة ال�سور.

لبة على قراءته�. - تعر�س العب�رات من دون �سور وت�سّجع الطَّ
لبة على و�سفه� بجمل الدر�س. - تعر�س ال�سور من دون العب�رات وتحّفز الطَّ

لبة المتميزين قراءة جمل الدر�س. - تطلب من الطَّ
لبة في  لبة الآخرين في القراءة بحيث يقراأ كل ط�لب جملة من الجمل، وُت�سرك اأكبر عدد من الطَّ - ُت�سرك الطَّ

القراءة.
- بعد اأن تت�أكد المعلِّمة من اإتق�نهم، تطرح اأ�سئلة من مثل: بم�ذا يفيدن� الح��سوب؟ هل ت�ستخدمه في اأوق�ت 

منتظمة ومحددة؟ لم�ذا اأخفق اآدم في المدر�سة؟ م�ذا ك�نت النتيجة عندم� اأط�ع والده؟ 
- توؤّكد المعلِّمة للطلبة اأهمية تنظيم الوقت للموازنة بين الهتم�م�ت والواجب�ت.

- تلفت انتب�ههم اإلى الأفع�ل الدالة على الم�س�رع )يلعب، ينهي، يلهو، ينتبه( والأفع�ل الم��سية: )اأح�سر، حزن، 
فرح، ع�د(

لبة بعده� فردي�ً ومن خالل المجموع�ت. - تكّرر المعلِّمة قراءة الجمل، ويقراأ الطَّ
- تبين المعلِّمة للطلبة القيم الإيج�بية في الدر�س و�سرورة التحلي به�.

ل الجمل. - تتيح المعلِّمة وقت�ً ك�في�ً للطلبة لت�أمُّ
- ت�س�عدهم في قراءة عب�رات تعّلموه� �س�بق�ً

- توؤّكد على توافق المعنى بين العب�رة الموجودة في 
العمود الأول مع الموجودة في العمود الث�ني عند 

اإجراء عملية الو�سل.
- تقراأ الجملة الأولى: )اآدم يحّب اللعب(، وت�سله� 

بجملة )بح��سوبه اللوحي(.
- ت�سّجع طلبة اآخرين على قراءة الجملة الت�لية )اآدم 

ُل اْلِعب�َرَة ِبم� ُين��ِسُبه� اأَْقَراأُ َواأَ�سِ 2

اآَدُم ُيِحبُّ اللَِّعَب

اآَدُم َيْرُف�ُس اللَِّعَب

اآَدُم َيْلهو ِبح��سوِبِه

َب اْلأَُب َغ�سِ

َفِرَح اآَدُم ِعْنَدم�

َول َيْنَتِبُه ِلْلُمَعلَِّمِة

ِبح��سوِبِه اللَّْوِحيِّ

َق في اْلَمْدَر�َسِة اْجَتَهَد َوَتَفوَّ

َمَع اأُْخِتِه ُهدى

ِلَعَدِم اْجِته�ِد اآَدَم
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يرف�س اللعب( واكت�س�ف الجزء المتمم للمعنى )مع اأخته هدى(.
لبة قراءة الجمل وو�سله� بم� ين��سبه� من العمود الأي�سر. - تطلب من جميع الطَّ

لبة. لبة المتميزين وت�سّوب اأخط�ء الطَّ - تت�بعهم وتعّزز الطَّ
لبة لهمزة المّد وهمزة القطع. - ت�ستثمر التدريب في ت�أكيد فهم الطَّ

لبة لت�أمل ال�سور وو�سف م� تعّبر عنه. - تدعو المعلِّمة الطَّ
لبة على قراءة كلم�ت �سبق اأن تعّلموه�. - تدّرب الطَّ

- توجههم نحو النتب�ه ودقة المالحظة ل�سيغة الفعل 
الم��سي والم�س�رع.

- تقراأ المعلِّمة جمل الدر�س ب�سوت وا�سح ومعبِّر، ويقراأ 
لبة. بعده� الطَّ

لبة على قراءة الجملة الأولى وملء الفراغ ب�لكلة المن��سبة. - ُت�سّجع اأحد الطَّ
ح للطلبة لم�ذا تم ملء الفراغ بكلمة )�سكرته( مبرزة العالقة بين تذكير وت�أنيث الفعل، وتذكير وت�أنيث ال�سم. - تو�سّ

- تطلب اإليهم قراءة الجمل ب�لتت�بع. - تت�بعهم ب��ستمرار وتوجههم.  لبة ب��ستكم�ل حّل بقية الجمل.  - تكّلف الطَّ

اأَْماَلأُ اْلَفراَغ ِب�ْلَكِلَمِة اْلُمن��ِسَبِة 3

َق اآَدُم َو ......................... اْلُمَعلَِّمُة. َتَفوَّ

َيْلَعُب اآَدُم ِبح��سوِبِه َول .............................. .

َتْلَعُب ُهدى ِبُدْمَيِته� َول .......................... .

َيْلهو اآَدُم ........................ َول َيْنَتِبُه ِلْلُمَعلَِّمِة.

�َسَكَرْتُه َتْترُكه�  ِبح��سوِبِه  َيْتُرُكه 

1

2

3

4

�َسَكَرْتُه

َيْتُرُكه

َتْترُكه�

ِبح��سوِبِه

وَرِة اْلُمن��ِسَبِة اأَْقَراأُ َواأَْكُتُب َرْقَم اْلُجْملَِة ِعْنَد ال�سُّ 4

ل ال�سور والجمل. لبة وقت�ً ك�في�ً لت�أمُّ - تمنح المعلِّمة الطَّ
لبة  - تقراأ الجمل ب�سوت وا�سح وم�سموع ومعّبر، ويردد الطَّ

بعده�، فردي�ً وجم�عي�ً.
- تقراأ الجملة الأولى: )ذهب اآدم اإلى المدر�سة(، وت�سير اإلى 

ال�سورة المن��سبة له�.
- ت�س�عدهم في الربط بين الجملة الث�نية وال�سورة الدالة عليه�.
- ت�سّجع طلبة اآخرين على قراءة الجملة واكت�س�ف ال�سورة الدالة عليه�.
لبة و�سع رقم الجملة عند ال�سورة المن��سبة. - تطلب من جميع الطَّ

لبة قراءة الجمل وو�سع الأرق�م عند ال�سور،  - بعد اأن ُينهي الطَّ
تكّلفهم بقراءته� جميع�ً مع النتب�ه اإلى ال�سور.

- تلفت انتب�ههم اإلى ت�سل�سل الأحداث.
لبة التعبير عنه� بجمل الدر�س. - تعر�س ال�سور من دون الجمل وتطلب من الطَّ

- ت�ستثمر الكلم�ت: ) ذهب، جل�س، تحّدثت الحقيبة، المدر�سة اجته�ده، تفّوقه( للتمييز بين الت�ء المفتوحة والت�ء 
المربوطة، واله�ء المربوطة والت�ء المربوطة.

د ال�سلوك�ت الإيج�بية الواردة في الأهداف. -توؤكِّ

1

3

5

2

4

6
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ل الجمل والكلم�ت. - تتيح المعلِّمة وقت�ً ك�في�ً للطلبة لت�أمُّ
- ت�س�عدهم في قراءة عب�رات وكلم�ت تعّلموه� �س�بق�ً

- توؤّكد على ان�سج�م المعنى بين العب�رة الموجودة في العمود الأول مع 
كلم�ت وتعبيرات العمود الأي�سر عند اإجراء عملية الو�سل.

- تقراأ الجملة الأولى: )لعبت هدى(، وت�سله� بكلمة )بدميته�(.
- ت�سّجع طلبة اآخرين على قراءة الجملة الت�لية واكت�س�ف الجزء 

المتمم للمعنى.
لبة قراءة الجمل وو�سله� بم� ين��سبه� من  - تطلب من جميع الطَّ

العمود الأي�سر.
لبة قراءة العب�رات مو�سولة. - تكّلف عدداً من الطَّ لبة.  لبة المتميزين وت�سّوب اأخط�ء الطَّ - تت�بعهم وتعّزز الطَّ

ل: من، عن، اإلى، في،  - تطلب اإليهم قراءة وت�أمُّ لبة لدقة لفظ كلمة )ك�لأرنب( بطريقة �سحيحة.  - تنّبه الطَّ
- تدير حواراً حول تذكير الفعل وت�أنيثه من خالل: )لعبت هدى، اأعطى اآدم،  تمهيداً لتعليمهم حروف الجر. 

اأخرجت، تحدثت، تفّوق، قفزت(.

ُل اْلِعب�َرَة ِبم� ُين��ِسُبه� اأَْقَراأُ َواأَ�سِ َلِعَبْت ُهدى5

قوَد اأَْعطى اآَدُم النُّ

اأَْخَرَجْت ُهدى اْلِكت�َب

َو�َسَع اآَدُم اْلِبْنط�َل

َقَفَزْت ُهدى

ِمَن اْلَحقيَبِة

ِبُدْمَيِته�

ِلْلَفقيِر

َك�ْلأَْرَنِب

ريِر َعلى ال�سَّ

َثِت اْلُمَعلَِّمُة َتَحدَّ

ُق اآَدُم َتَفوَّ

ع�َد اأَبي

كَتَبْتُ جُمْلَةً

في اْلَمْدَر�َسِة

 ِمْن اأَْرَبِع َكِلم�ٍت

 َعْن �ُسلوِك اآَدَم

اإِلى اْلَبْيِت

َو ِن   اأَْقَراأُ َواأَُميُِّز َلْفَظ اْلَحْرِف اْلُملَوَّ

اإِذا َلَفْظُت اْلأَِلَف َو    اإِذا َلْم اأَْلِفْظه� ُن   اأَْقَراأُ َواأَُلوِّ

6

7

ااأ

اأَْقَتِرُب   َو   اأَْقَتِرُب

اأَْبَتِعُد   َو   اأَْبَتِعُد

اأَْرُك�ُس   َو   اأَْرُك�ُس

اْقَتِرْب   َو   اْقَتِرْب

اْبَتِعْد   َو   اْبَتِعْد

اْرُك�ْس   َو   اْرُك�ْس

لبة ب�لهمزة من حيث اأ�سك�له� و�سوته�. - تذّكر المعلِّمة الطَّ
- تطلب منهم اإعط�ءه� كلم�ت مهموزة الحرف الأول مم� تعلموه �س�بق�ً.
- تميز لهم بين الألف المهموزة والألف غير المهموزة من خالل اأمثلة.

- تو�سح لهم �سكل الألف المهموزة اأ.
- تطلب اإليهم مالحظة الحرف الملّون، ثم قراءة الكلمة التي تحتوي عليه.

- تبّين له اأن هذه الكلم�ت هي اأفع�ل م�س�رعة تدل على المتكلم.
- تر�سدهم للمق�رنة بين الألف المهموزة في المجموعة الأولى وغير المهموزة في المجموعة الث�نية.

- تدعوهم لقراءة الأفع�ل التي ت�ستمل على الحرف الملّون في المجموعة الث�نية.
- ت�س�عدهم في نطق الحرف الملون في المجموعتين ومالحظة الفرق في �سوت كل منه�.

لبة فردي�ً وجم�عي�ً. - تقراأ المعلِّمة الجمل ويقراأ بعده الطَّ
لبة المميزون وتوجههم ب��ستمرار. - يقراأ الطَّ

- تكّرر المعلِّمة الخطوات نف�سه� الواردة في التدريب ال�س�بق.
ح لهم طريقة التفريق بين همزة القطع والو�سل بو�سع واو  - تو�سّ

قبل الألف وقراءة الكلمة.
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ُل اْلَحْرَف ِب�ْلَكِلَمِة الَّتي َتْحَتوي َعلَْيِه اأَ�سِ 8

لبة وقت�ً ك�في�ً لمالحظة الحروف والكلم�ت. - تمنح المعلِّمة الطَّ
- تذّكرهم ب�لهمزة واأ�سك�له� تبع�ً للحرك�ت الملحقة به�.

- تقراأ الكلم�ت مع اإبراز �سوت الهمزة اأثن�ء القراءة.
- تطلب منهم قراءة الحرف اأَ  واكت�س�ف الكلمة التي تحتوي عليه، ثم  لبة بعده� فردي�ً وجم�عي�ً.  - يقراأ الطَّ

لبة الكلم�ت جميعه�  - يقراأ الطَّ - تكّلفهم بحّل بقية التدريب وتت�بعهم ب��ستمرار.  و�سل الحرف ب�لكلمة. 
- تو�سح لهم اأّن الهمزة في هذه الكلم�ت هي همزة قطع. مع اإبراز الهمزة. 

اإِْن�س�ناأُُذن اأَ

اأَ�ْسن�ناأَم�َنة اأُ

�َسم�ءم�ء اإِ

اإِ�ْسلماأُِحبُّ ء

ُب ُجْملًَة َركِّ ْهَم َواأُ اأَْتَبُع ال�سَّ 9

لبة اإلى دقة المالحظة و�سرورة  - تدعو المعلِّمة الطَّ
مت�بعة ال�سهم ل�سبط م�س�ر الحروف.

- تراجعهم في مفردات تعلموه� �س�بق�ً.
لبة لتركيب الكلمة الأولى. - توّجه الطَّ

- ت�ستقبل اإج�ب�تهم وتوجهه� وت�سححه�.
- تكّلفهم مت�بعة ال�سهم لتركيب الكلمة  - تطلب منهم كت�بة الكلمة الأولى التي رّكبوه� في المك�ن المخ�س�س. 

- تت�بع معهم تركيب بقية الكلم�ت وقراءته� فردي�ً وجم�عي�ً ثم كت�بته� في المك�ن المخ�س�س له�. الث�نية. 
- ت�ستثمر الجملة في مح�ورتهم في همزة القطع. - تدعوهم لقراءة الجملة: اأعدك ي� اأبي اأن اأهتمَّ بدرو�سي. 

�سوناأاأ
ع
د

يراأي

دهـبك

بمتاأاي

اأعدك ي� اأبي اأن اأهتم بدرو�سي

اأَْكُتُب 11

ُب َواأَْقَراأُ اأَُركِّ ُم10 ِد   َتْخـ   اأَ�ْسـ  

اأَ�ْسـَتْخـِدُم

َد ـَهـ   َتـ   اْجـ  

اْجـَتـَهـَد

َب �سو   ح�   اْلـ  

اْلـح��سوَب

ـَه َبـ   َتـ   اْنـ  

اْنـَتـَبـَه

ٍت ق�   اأَْو  

اأَْوق�ٍت

ـِه �ِسـ   رو   ُد   ِلـ   

ِلـُدرو�ِسـِه

ل الحروف التي  لبة وقت�ً ك�في�ً لت�أمُّ - تمنح المعلِّمة الطَّ
- تطلب اإليهم قراءة الحروف متفرقة  تت�ألف منه� الكلم�ت. 

لبة لتركيب الحروف مع النتب�ه  - توجه الطَّ ب�لحرك�ت. 
- عند النته�ء من تركيب الكلم�ت  للحرك�ت والمق�طع. 

لبة في التفريق بين همزة القطع وهمزة  - ت�س�عد الطَّ لبة بعده� فردي�ً وجم�عي�ً.  تقراأه� المعلِّمة ويرّدد الطَّ
لبة لكت�بة الكلم�ت غيب�ً تمهيداً لدر�س الإمالء. الو�سل. - تحّفز الطَّ

لبة قراءة الجملة. - تطلب المعلِّمة من الطَّ
ل الحرك�ت والمدود )ح�، �سو، رو، في( المرافقة لكل كلمة، وت�سميته�. - تدعوهم لت�أمُّ

- تبين لهم مو�سع كل حرف من ال�سطر. لبة الجملة جم�عي�ً.  - يقراأ الطَّ
- توؤّكد القيم الإيج�بية: ا�ستخدام الح��سوب في اأوق�ت محددة، الجته�د والنتب�ه.
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اْلأَ�ْسج�ُر ِنْعَمٌة ْرُس الّثاني الدَّ

اأَْقَراأُ 1

ل ال�سور والجمل. - تتيح المعلِّمة وقت�ً ك�في�ً للطلبة لت�أمُّ
لبة بمو�سوع الدر�س من خالل كت�بة عنوانه )الأ�سج�ر  - تعّرف الطَّ

نعمة( على ال�سبورة وقراءته، والحديث عن ف�سل الربيع واأجوائه.
- تعر�س جمل الدر�س في بط�ق�ت مع �سوره�.

لبة  - تقراأ كل جملة ب�سوت وا�سح ومعّبر وم�سموع، ويرّدد الطَّ
بعده� مع مالحظة ال�سور.

لبة على قراءته�. - تعر�س العب�رات من دون �سور وت�سّجع الطَّ
لبة على و�سفه� بجمل الدر�س. - تعر�س ال�سور من دون العب�رات وتحّفز الطَّ

لبة المتميزين قراءة جمل الدر�س. - تطلب من الطَّ
لبة في القراءة. لبة الآخرين في القراءة بحيث يقراأ كل ط�لب جملة من الجمل، وُت�سرك اأكبر عدد من الطَّ - ُت�سرك الطَّ

- بعد اأن تت�أكد المعلِّمة من اإتق�نهم القراءة، تطرح اأ�سئلة من مثل: م�ذا ن�ستفيد من الأ�سج�ر؟ م�ذا ن�س�هد في 
ف�سل الربيع؟ كيف تنمو ال�سجرة؟ لم�ذا علين� الهتم�م والعن�ية ب�لأ�سج�ر؟ م�ذا ق�ل الأب لهدى؟.

لبة نحو العن�ية ب�لأ�سج�ر. - توّجه المعلِّمة الطَّ
لبة بعده� فردي�ً ومن خالل المجموع�ت. - تكّرر المعلِّمة قراءة الجمل، ويقراأ الطَّ

ُل اْلِعب�َرَة ِبم� ُين��ِسُبه� اأَْقَراأُ َواأَ�سِ 2

غيَرًة ُكْنُت ِبْذَرًة �سَ

اأَْنَع�َسني م�ُء اْلَمَطِر

َنَع النَّْحُل اْلَع�َسَل �سَ

يوُر اأَْع�س��َسه� َبَنِت الطُّ

اْلأَ�ْسج�ُر ِنْعَمٌة َعلَْين�

َوَبَداأُْت اأَْنمو َواأَْكُبُر

ِمْن َرحيِق اأَْزه�ري

راِب َزَرَعني اْلَفاّلُح في التُّ

اأَْن َنْعَتِنَي ِبه�

َعلى اأَْغ�س�ني

ل الجمل. - تتيح المعلِّمة وقت�ً ك�في�ً للطلبة لت�أمُّ
- ت�س�عدهم في قراءة عب�رات تعّلموه� �س�بق�ً

- توؤّكد على ان�سج�م المعنى بين العب�رة الموجودة 
في العمود الأول مع الموجودة في العمود الث�ني 

عند اإجراء عملية الو�سل.
- تقراأ الجملة الأولى: )كنت بذرة �سغيرة(، وت�سله� 

بجملة )زرعني الفالح في التراب(.
- ت�سّجع طلبة اآخرين على قراءة الجملة الت�لية 

واكت�س�ف الجزء المتمم للمعنى.
لبة قراءة الجمل وو�سله� بم� ين��سبه� من العمود الأي�سر. - تطلب من جميع الطَّ

لبة. لبة المتميزين وت�سّوب اأخط�ء الطَّ - تت�بعهم وتعّزز الطَّ
لبة قراءة الجمل وو�سله�، تكّلفهم بقراءته� جميع�ً مع النتب�ه اإلى الحرك�ت. - بعد اأن ُينهي الطَّ

- ت�ستثمر النمط: )ل اأ�سرع، ل اأ�سعد( في ت�أكيد مفهوم النفي بال.
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ُز َبْيَن   اْلُمْفَرِد   َو   اْلَجْمِع3 اأَْقَراأُ َواأَُميِّ

لبة في قراءة كلم�ت تعلموه� �س�بق�ً. - ت�س�عد المعلِّمة الطَّ
- تمنحهم وقت�ً ك�في�ً للنظر اإلى ال�سور والموازنة بين اأعداد الأ�سي�ء المعّبرة عنه�.

- ت�ستثمر موجودات غرفة ال�سف للتفريق بين المفرد والجمع.
لبة كلم�ت التدريب الدالة على المفرد والجمع: حقل حقول/ ثمرة ثم�ر/ ع�ّس اأع�س��س، بترديد فردي ثم جم�عي. - يقراأ الطَّ

- تبين لهم المفرد مقرون�ً ب�ل�سورة، ثم الجمع مقرون�ً ب�ل�سورة.
لبة. - تعّزز مفهوم المفرد والجمع بمزيد من الأمثلة تطلبه� من الطَّ

لبة بكلم�ت �سبق لهم تعلُّمه�. - تذّكر المعلِّمة الطَّ
لبة  - تقراأ الكلم�ت الموجودة في الم�ستطيل الأول ويرّدد الطَّ

بعده� فردي�ً وجم�عي�ً.
لبة اإلى الحرك�ت المرافقة لكل كلمة. - تلف انتب�ه الطَّ

- تبّين لهم اأنَّ الحرك�ت لي�س هي الختالف الوحيد في الكلم�ت. 
- ت�سع دائرة حول كلمة)حقول(، وتذكر: لأنَّه� تدلُّ على جمع 

والكلم�ت الأخرى تدّل على المفرد.
لبة قراءة الكلم�ت الأخرى وو�سع دائرة حول الكلمة المختلفة مع ذكر ال�سبب. - تطلب من الطَّ

- ت�ستثمر التدريب في تو�سيح الت�ء المربوطة. - توؤّكد لهم الفرق بين المفرد والجمع. 

َبَب ْذُكُر ال�سَّ اأَْقَراأُ َواأَ�َسُع        َحْوَل اْلَكِلَمِة اْلُمْخَتِلَفِة َواأَ 4

َحْقل ُحقول  َحْقل  َحْقل 

اأَْزه�ر َزْهَرة  َزْهَرة  َزْهَرة 

َزْهرة َزْهرة  َزْهرات  َزْهَرة 

�َسَجَرة �َسَجَرة  اأَ�ْسج�ر  �َسَجَرة 

َنْحلَة َنْحلَة  َنْحل  َنْحلَة 

َنْحلَة َنْحالت  َنْحلَة  َنْحلَة 

لبة لقراءة الكلم�ت المنفردة عّدة مّرات )اأجمل،  - تدعو المعلِّمة الطَّ
اأ�سغر، اأكثر، اأعظم، األّذ(.

- تطلب اإليهم مالحظة الحرف م� والعالمة  ! الموجود في نه�ية الجمل. 
ح لهم م�س�ر تركيب الجملة بحل الجملة الأولى )م� اأحلى التوا�سع!(. - تو�سّ

- تبين لهم الأجزاء التي تت�ألف منه� الجملة المث�ل )3 اأجزاء: م�/ اأ�سغر/ بذرة القمح(.
- تردد الجملة اأم�مهم عدة مّرات مبرزة �سوت التعّجب.

ح لهم طريقة التعجب من خالل التعبير ال�سوتي وتطلب منهم تقليد �سوته� في القراءة. - تو�سّ
ب. - تبّين لهم اأن الرمز)!( هو عالمة التعجُّ

- تطلب اإليهم حل التمرين كت�بي�ً، ثم القراءة.
- توؤّكد لهم قيمة الإعج�ب بنعم الخ�لق �سبح�نه، و�سكره عليه�.

ْقَراأُ اأَْماَلأُ اْلَفراَغ َكم� في اْلِمث�ِل َواأَ َغَر       ِبْذَرَة اْلَقْمِح!5 م�      اأَ�سْ

م� ........................................... اأَ�ْسج�َر اْلغ�َبِة!

بيِع! م� ........................................... اأَْزه�َر الرَّ

م� ........................................... َطْعَم اْلَع�َسِل!

اأَْجَمَل

اأَْكَثَر

اأََلذَّ

1

2

3

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

4
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اأَْكُتُب   َهذا    اأَْو    هِذِه    َكم� في  اْلِمث�ِل َواأَْقَراأ6ُ

لبة اإلى ت�أّمل ال�سور ثم ت�سميته�. -  توجه المعلِّمة الطَّ
- تذِكرهم ب�لتذكير والت�أنيث من خالل �سوؤالهم عن �سورة اآدم وهدى.

- تلفت انتب�ههم اإلى ت�ء الت�أنيث الملحقة ب�لكلم�ت: �سجرة، حقيبة، زهرة.
- توجههم لت�أّمل المث�ل والنتب�ه اإلى ا�سم الإ�س�رة )هذا( وعالقته 

ب�آدم. وكذلك )هذه( وعالقته� بهدى.
- تكّلفهم بت�سمية ال�سورة وتحديد عالقته� ب�لمذكر الموؤنث واختي�ر 
- ت�ستكمل حل بقية التمرين. ا�سم الإ�س�رة الذي ين��سبه�.  

- يقراأ الطلب الجمل مقرونة ب��سم الإ�س�رة المن��سب.
ح لهم اأن ا�سم الإ�س�رة هذا ن�سير به اإلى المذكر، واأن ا�سم الإ�س�رة هذه ن�سير به اإلى الموؤنث. - تو�سّ

- تطلب اإليهم الإ�س�رة اإلى اأ�سي�ء مذّكرة واأخرى موؤنثة موجودة داخل حجرة ال�سف لتعزيز ا�ستيع�بهم.

ْقَراأ7ُ اأَْماَلأُ اْلَفراَغ َكم� في اْلِمث�ِل َواأَ

لبة وقت�ً ك�في�ً لت�أّمل الجمل وال�سور. - تمنح المعلِّمة الطَّ
- تطلب اإليهم مالحظة الحرف م� والعالمة  ! الموجود في 

نه�ية الجمل. 
ح لهم م�س�ر تركيب الجملة بحل الجملة الأولى )م�  - تو�سّ

اأجمل هذا الثوب!(.
- تبين لهم الأجزاء التي تت�ألف منه� الجملة المث�ل )3 اأجزاء: م�/ اأجمل/ هذا الثوب(.

- تردد الجملة اأم�مهم عدة مّرات مبرزة �سوت التعّجب.
ح لهم طريقة التعجب من خالل التعبير ال�سوتي وتطلب منهم تقليد �سوته� في القراءة. - تو�سّ

ب. - تبّين لهم اأن الرمز)!( هو عالمة التعجُّ
ح لهم الحركة التي تالزم الفعل الت�لي للحرف م� والحركة المالزمة لالأ�سم�ء )الثوب، ال�سمكة، الزهرة،  - تو�سّ

الع�سفور، الحقول(.
- تبين لهم ا�ستخدام ا�سم الإ�س�رة للمذكر والموؤنث في تركيب الجملة.

- تطلب اإليهم حل التمرين كت�بي�ً، ثم القراءة.

م� اأَْجَمَل هذا............................................... !

م� اأَْجَمل هِذِه ........................................... !

م� اأَْجَمَل هذا ........................................... !

م� اأَْجَمَل هِذِه ........................................... !

م� اأَْجَمَل هِذِه ........................................... !

1

2

3

5

4

الثَّْوَب

�لَزْهَرة

فور �لُع�سْ

�ل�َسَمَكة

�لُحقول

ُحقول

َزْهَرة

�َسَمَكةَثْوب

فور ُع�سْ

وَرَة َواأَْماَلأُ اْلَفراَغ َكم� في اْلِمث�ِل8 اأُلِحُظ ال�سُّ

لبة اإلى حديقة المدر�سة. - ت�سطحب المعلِّمة الطَّ
- تمنحهم وقت�ً ك�في�ً لمالحظة حروف الجر: )من، اإلى عن، على، في، بـِ، لـِ( والجمل.

- تبين لهم حروف الجر )على، من( الموجودة في المث�ل.

ُهدى. هِذِه    َو    اآَدُم   هذا      

�َسَجَرٌة.  ........................................... َو  َحْقٌل   ...........................................

........................................... ه�ِتٌف َو ........................................... َحقيَبٌة.

َزْهَرٌة.  ........................................... َو  ُع�سٌّ   ...........................................

هذا

هذا

هذا

هِذِه

هِذِه

هِذِه
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ُل ................ ُبذوِر اْلفوِل  ................ َنب�ِت اْلفوِل. َنْح�سُ

َذَهَب اْلَفاّلُح ................ اْلَحْقِل.

َزَرَع ُبذوَر اْلفوِل ................ اْلأَْر�ِس.

راِب. َر�سَّ اْلم�َء ................ التُّ

َنَمِت اْلُبذوُر َواْرَتَفَعْت ................ اْلأَْر�ِس.

َلِت اْلأَْزه�ُر ................ ِثم�ٍر. َتَحوَّ

َقَطَف اْلَفاّلُح الثِّم�َر ................ َيِدِه.

ع�َد ................ اْلَبْيِت َفِرًح� ................ اإِْنت�ِج َحْقِلِه.

1

2

3

5

6

7

8

4

ِمْنَعلى

اإِلى

في

َعلى

َعْن

اإِلى

ِ بـ

ِبـِلـ

لبة بعده�. - تقراأ الجمل ب�سوت وا�سح ومعّبر، ويردد الطَّ
- ت�س�عدهم في حّل الجملة الث�نية )ذهب الفالح اإلى الحقل( وتوجههم 

نحو اختي�ر حرف الجر المن��سب.
- تحّفز ط�لب�ً اآخر على حّل الجملة الت�لية ب�ختي�ر حرف الجر المن��سب.

لبة بحّل بقية الجمل ب�ختي�ر حرف الجر المن��سب. - تكّلف الطَّ
لبة ب��ستمرار وت�سّوبهم. - تت�بع الطَّ

- تطلب اإليهم قراء الجمل بعد ملء فراغ�ته�.
- تبّين لهم الحركة التي تلحق ب�ل�سم الواقع بعد حرف الجر.

ُب َواأَْكُتُب َكم� في اْلِمث�ِل9 اأَُركِّ

- تح�سر المعلِّمة رزن�مة اإلى ال�سف.
لبة تقليب اأوراقه�. - تطلب من الطَّ
- تذّكرهم بكلم�ت �سبق لهم تعلُّمه�.

- ت�س�أل: في اأي يوم نحن؟ م� اليوم الذي ي�سبقه؟ م� اليوم الذي 
يليه؟ م� عدد اأي�م الأ�سبوع.

- ت�س�عد هم في ت�سمية اأي�م الأ�سبوع.
لبة فر�سة لت�أّمل الحروف وتهجئته�. - تمنح الطَّ

- توجههم اإلى تركيب اأ�سم�ء اأي�م الأ�سبوع من الحروف التي يت�ألف منه� كل يوم.
- تكّلفهم الكت�بة في المك�ن المخ�س�س عند الفراغ من التركيب.

لبة اأي�م الأ�سبوع مرّكبة. - يقراأ الطَّ
- تنبههم اإلى �سرورة اإ�س�فة األـ التعريف لأ�سم�ء الأ�سبوع.

- ت�ستثمر التدريب في التنبيه على األـ ال�سم�سية والقمرية.
- تتبع الخطوات نف�سه� في ف�سول ال�سنة.

- تطلب منهم الترديد الفردي والجم�عي لأي�م الأ�سبوع وف�سول ال�سنة

ل و   �س   ُف  

ف ي   ر   َخ  

اأَ  ْر  ِب  ع  ا  ء

ع و   �ْس  ب   اأُ  

ة َع   َب   ْر   اأَ  

ء ا   ت   �ِس  

�س ي   م   َخ  

د َح   اأَ  

ت ْب   �َس  

ُث  ل  ا  ث  ا  ء

ف ْي   �َس  

ع ي   ب   َر  

ة َع   ُم   ُج  

َن  ْي  ن اإِ  ْث  
اأُ�ْسبوع

اْلأُ�ْسبوع

اأََحد
اْلأََحد

َخمي�س
الَخمي�س

اأَْرَبَعة
الأَْرَبَعة

�ِست�ء
ال�ِست�ء

اأَْرِبع�ء
الأَْرِبع�ء

ُف�سول
الُف�سول

َخريف
الَخريف

اإِْثَنْين
اْلإِْثَنْين

ُجُمَعة
الُجُمَعة

ُثالث�ء
الُثالث�ء

�َسْبت
ال�َسْبت

ْيف �سَ
ال�َسْيف

َربيع
الَربيع

اأَْقَراأُ َواأَْكُتُب َوْفَق َنْوِع التَّْنويِن10

- تتيح المعلِّمة للطلبة وقت�ً ك�في�ً لت�أمل الكلم�ت.
- ت�س�ألهم ت�سمية الحرك�ت المرافقة لحروف الكلم�ت.

- توجه اإج�ب�تهم للتفريق بين الحركة والتنوين.
- تذّكرهم ب�أنواع التنوين.

- تبّين لهم الفرق بين الحركة والتنوين.
- ت�س�عدهم في حّل بقية الكلم�ت. - تحّل اأم�مهم ب��ستخدام الكت�بة على ال�سّبورة الكلمة الأولى )بذرة(. 

- تطلب اإلى مجموعة قراءة الكلم�ت المنّونة ب�ل�سم، ومجموعة اأخرى الكلم�ت  - تت�بع حلولهم وت�سّوبهم. 
المنّونة ب�لك�سر، ومجموعة ث�لثة الكلم�ت المنونة ب�لفتح.

ِبْذَرٌة

مِّ َتْنويُن ال�سَّ

َتْنويُن اْلَك�ْسِر

َتْنويُن اْلَفْتِح

اأُ�ْسَرٍةَع�َسٌلاأَْزه�ًرا

َحْقاًل�َسَجٌرَرَحيٍقَفاّلًح� ُتراٍب

ٌ
ِ

ً

ِبْذَرٌة

اأُ�ْسَرٍة

اأَْزه�ًرا

َع�َسٌل

َرَحيٍق

َفاّلًح�

�َسَجٌر

ُتراٍب

َحْقاًل
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ُن ُجَماًل11 َوَر َواأَُكوِّ اأُلِحُظ ال�سُّ

- تح�سر المعلِّمة اإلى حجرة ال�سف مجموعة من الأ�سي�ء 
الن�عمة والخ�سنة، والحلوة والح�م�سة، والكبيرة وال�سغيرة.

- تذّكرهم ب�لكلم�ت التي تعلموه� �س�بق�ً.
- تعر�س الأ�سي�ء التي اح�سرته� اإلى حجرة ال�سف على 

لبة وتطلب اإليهم ت�سميته�. الطَّ
- توّجههم نحو التمييز بينه� في الملم�س والمذاق والحجم 

والحرارة والن�سبة.
- تطلب منهم ت�سمية الأ�سي�ء الموجودة في ال�سور.

- تقراأ المث�ل )المنديل ن�عم والمن�سفة خ�سنة(. 
- ت�س�عدهم في حل الجملة الث�نية )البندورة حلوة والليمون ح�م�س.

- ت�ستثمر التدريب في تعزيز مفهوم الأ�سداد. لبة لحل بقية الجمل بدللة ال�سور.  - تحّفز بقية الطَّ

غيَرٌةُحْلٌو      ح�ِم�ٌسن�ِعمٌ  َخ�ِسٌن َكبير       �سَ

َقليلٌَة        َكثيَرٌة

�س�ِخٌن            ب�ِرٌد

اْلِمْنديُل  ن�ِعٌم  َواْلِمْن�َسَفُة َخ�ِسَنٌة. 1

2

3

4

5

. ا لتف�ح  ُحْلٌو  والليموُن ح�م�ٌسٌ

البذور َقليلٌَة والقرون َكثيَرٌة.

ال�س�ي �س�ِخٌن والع�سير ب�ِرٌد.

الدُب كبيٌر والنحلة �سغيرة.

اأَْكُتُب 13

ُب َواأَْقَراأُ اأَُركِّ 12

ل الحروف التي  لبة وقت�ً ك�في�ً لت�أمُّ - تمنح المعلِّمة الطَّ
تت�ألف منه� الكلم�ت.

- تطلب اإليهم قراءة الحروف متفرقة ب�لحرك�ت.
لبة لتركيب الحروف مع النتب�ه للحرك�ت والمق�طع. - توجه الطَّ

- عند النته�ء من تركيب الكلم�ت تقراأه� المعلِّمة ويرّدد 
لبة بعده� فردي�ً وجم�عي�ً. الطَّ

- ت�ستثمر الكلم�ت في التدريب على المدود )ج�، ح�، ن�، ه�(.
لبة لكت�بة الكلم�ت غيب�ً تمهيداً لدر�س الإمالء. - تحّفز الطَّ

- توؤّكد القيم الإيج�بية التي تت�سمنه� العب�رة.

لبة قراءة الجملة: )الأ�سج�ر نعمة علين� اأن نح�فظ عليه�(. - تطلب المعلِّمة من الطَّ
ل الحرك�ت المرافقة لكل كلمة، وت�سميته�. - تدعوهم لت�أمُّ

لبة الجملة جم�عي�ً. - يقراأ الطَّ
- تبين لهم مو�سع كل حرف من ال�سطر.

- توجههم نحو الجل�سة ال�سحية والإم�س�ك ب�لقلم والمح�فظة على النظ�فة عند الكت�بة.
- تكلِّفهم بكت�بة الجملة.

ر ج�   اأَ�ْسـ   اْلـ  

اْلأَ�ْسـج�ر

ـٌة َمـ   ِنْعـ  

ِنْعـَمـٌة

ن� َلْيـ   َعـ  

َعـلَْيـن�

ـه� َلْيـ   َعـ  

َعـلَْيـه�

َظـ ِفـ   ح�   ُنـ  

ُنـح�ِفـَظـ
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الأهداف الع�مة
 - يتحّدث وُيح�سن ال�ستم�ع لحك�ية: ح�سة ممتعة.
- يقراأ ن�س اأن� مميز ويجيب عن اأ�سئلة ال�ستيع�ب.

- يتبين موقع بالده على الخريطة.
- يذكر المع�لم الب�رزة في بلده.

- يعّبر عن نف�سه وجن�سيته.
- ي�ستخدم الح��سوب لي�س�هد الف�س�ء.

- يحفظ الن�سيد ملحن�ً.
- ي�سل العب�رة ب�ل�سورة المن��سبة معتمداً على المعنى.

- يتبين بع�س الأ�سداد.
- يعيد ترتيب الكلم�ت ليكّون جماًل.

- يركِّب كلم�ت من مق�طع.
- يميِّز همزتي القطع والو�سل.

- يميِّز األـ ال�سم�سية والقمرية.
- يميِّز الحروف ع غ ف ق.

- يميِّز بين الت�ء المفتوحة والمربوطة واله�ء المربوطة.
- يمالأ الفراغ معتمداً على المعنى.

- يعّبر عن ال�سور ويتبين الخط�أ فيه�.
- يكتب جماًل محددة بخط جميل.

- ي�ستخدم ظرف المك�ن ا�ستخدام�ً �سليم�ً.
- ي�ستخدم ا�سمي الإ�س�رة هذا وهذه ا�ستخدام�ً �سليم�ً.

- يميِّز المفرد والجمع.

اِدَسُة اْلَوْحَدُة السَّ

ع�َلمي اْلوا�ِسُع



ٌة ُمْمِتَعٌة ِح�سَّ

اْلُمح�َدَثُة َوال�ْسِتم�ُع 1

َعْت ُمَعلَِّمُة  ِة النَّ�س�ِط َوزَّ في ِح�سَّ
لََبَة في َمْجموع�ٍت  اآَدَم الطَّ
َوَطلََبْت اإَِلْيِهْم َعَمَل َو�س�ِئَل 

ٍة. يَّ ٍة َوَجوِّ ٍة َوَبْحِريَّ يَّ الٍت َبرِّ ُموا�سَ

لََبُة في َمْجموع�ٍت،  َع الطَّ َتَوزَّ
َوَعِملَِت اْلَمْجموَعُة اْلأُولى 

ط�ِئَرًة َوَرِقيًَّة َتطيُر في اْلَهواِء، 
َوَعِملَِت اْلَمْجموَعُة الثَّ�ِنَيُة ق�ِرًب� 

َي�ْسَبُح في اْلم�ِء.

له�. لبة وتطلب منهم ت�أمُّ - تعر�س المعلِّمة �سور التدريب على الطَّ
لبة له�. - تقراأ المعلِّمة ن�سَّ ال�ستم�ع، وتراقب اإ�سغ�ء الطَّ

لبة وت�ستقبل اإج�ب�تهم وتوجهه�. - تطرح اأ�سئلة ال�ستيع�ب على الطَّ
- تبين للطلبة اأهمية مم�ر�سة الهواي�ت والتعبير عن اهتم�م�تهم.

- ت�سرد على اأ�سم�عهم لهم حك�ية ح�سة ممتعة للطلبة وي�ستمعون اإليه� ب�نتب�ه.
ث عن و�س�ئل الموا�سالت البرية والبحرية والجوية. - تف�سح المج�ل للطلبة للتحدُّ

-تدريب الطلبة عملي� على اآداب المرور ب��ستخدام اإ�س�رة المرور للم�س�ة، واإ�س�رة المرور لل�سي�رات.
- تتيح لهم المج�ل للتعبير عن اهتم�م�تهم واإلى اأي مدى تتوافق مع م� هو موجود في حك�ية الدر�س.
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َعِملَِت اْلَمْجموَعُة الثَّ�ِلَثُة �َسيَّ�راٍت 
َوِقط�ًرا ِمَن اْلَكْرتوِن َيْم�سي َعلى 

 � َنِة، اأَمَّ ٍة ِمَن اْلِحب�ِل اْلُملَوَّ �ِسكَّ
اِبَعُة َفَعِملَْت اإِ�س�َرَة  اْلَمْجموَعُة الرَّ
يَّ�راِت َواأُْخرى ِلْلُم�س�ِة. ُمروٍر ِلل�سَّ

ق�َل اآَدُم: َهّي� َنْلَعْب، اإِذا َرَفْعُت 
يَّ�راِت  اْلإِ�س�َرَة اْلَحْمراَء ِلل�سَّ

يَّ�راُت  راَء ِلْلُم�س�ِة َتِقُف ال�سَّ َواْلَخ�سْ
َوَيْعُبُر اْلُم�س�ُة.

ٌة  َقِت اْلُمَعلَِّمُة، َوق�َلْت: ِح�سَّ فَّ �سَ
ُمْمَتِعٌة، اأَ�ْسُكُرُكْم ي� اأَِحبَّ�ئي.
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1

اأن� مميز ُل ْرُس اأَلوَّ الدَّ

اأَْقَراأُ 1

ْ

ل ال�سور والجمل. - تتيح المعلِّمة وقت�ً ك�في�ً للطلبة لت�أمُّ
لبة بمو�سوع الدر�س من خالل كت�بة عنوانه )اأن� مميز(  - تعّرف الطَّ

على ال�سبورة وقراءته، بعد قراءته. 
لبة بعده�  - تقراأ كل جملة ب�سوت وا�سح ومعّبر وم�سموع، ويرّدد الطَّ

مع مالحظة ال�سور.
لبة على قراءته�. - تعر�س العب�رات من دون �سور وت�سّجع الطَّ

لبة على و�سفه� بجمل الدر�س. - تعر�س ال�سور من دون العب�رات وتحّفز الطَّ
لبة المتميزين قراءة جمل الدر�س. - تطلب من الطَّ

لبة الآخرين في القراءة بحيث يقراأ كل ط�لب جملة من الجمل. - ُت�سرك الطَّ
- بعد اأن تت�أكد المعلِّمة من اإتق�نهم، تطرح اأ�سئلة من مثل: بم�ذا يفيدن� الح��سوب؟ اأين يمكن اأن نرى الف�س�ء؟ 

م�ذا تعرف عن المجموعة ال�سم�سية؟ القمر؟ اأوجه القمر؟
لبة بعده� فردي�ً ومن خالل المجموع�ت. - تكّرر المعلِّمة قراءة الجمل، ويقراأ الطَّ

- تبين المعلِّمة للطلبة اأهمية ا�ستخدام الح��سوب في التعرف على المعلوم�ت التي تتعلق بدوران الأر�س حول 
نف�سه� وحدوث الليل والنه�ر، ودوران الأر�س حول ال�سم�س وحدوث الف�سول الأربعة، ودوران القمر حول الأر�س 

وحدوث اأوجه القمر.

ُل اْلِعب�َرَة ِبم� ُين��ِسُبه� اأَْقَراأُ َواأَ�سِ 2

ل الجمل. - تتيح المعلِّمة وقت�ً ك�في�ً للطلبة لت�أمُّ
- ت�س�عدهم في قراءة عب�رات تعّلموه� �س�بق�ً.

- توؤّكد على توافق المعنى بين العب�رة الموجودة في 
العمود الأول مع الموجودة في العمود الث�ني عند 

اإجراء عملية الو�سل.
- تقراأ الجملة الأولى: رلأيت الف�س�ء في جه�ز الح��سوب.

- ت�سّجع طلبة اآخرين على قراءة الجملة الت�لية )عرفت موقع بالدي( واكت�س�ف الجزء المتمم للمعنى )على الكرة الر�سية(.
لبة قراءة الجمل وو�سله� بم� ين��سبه� من العمود الأي�سر. - تطلب من جميع الطَّ

لبة. لبة المتميزين وت�سّوب اأخط�ء الطَّ - تت�بعهم وتعّزز الطَّ

َراأَْيُت اْلَف�س�َء

َعَرْفُت َمْوِقَع َبلَدي

َراأَْيُت َكْوَكَب اْلأَْر�ِس

َوراً َعْن َجَمْعُت �سُ

ْم�ِسيَِّة. في اْلَمْجموَعِة ال�سَّ

َكْوَكِب اْلأْر�ِس.

يَِّة. َعلى اْلُكَرِة الأَْر�سِ

في ِجه�ِز اْلح��سوِب.
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ُف اأَْقَراأُ َواأََتَعرَّ 3

لبة وتمنحهم وقت�ً ك�في�ً لت�أمله�. - تعر�س المعلة ال�سور على الطَّ
ف اإلى ال�سور وت�سميته�. - ت�س�عدهم في التعرُّ

- ت�س�عدهم في قراءة الكلم�ت المرفقة ب�ل�سور.
لبة بعده� وهم ينظرون  - تقراأ العب�رات الوا�سفة لل�سور ويردد الطَّ

ال�سور.
لبة على القراءة.  لبة المتميزون، وت�سّجع بقية الطَّ - يقراأ الطَّ

ه� دِّ ُل ُكلَّ َكِلَمٍة ِب�سِ اأَْقَراأُ َواأَ�سِ 4

لبة لقراءة كلم�ت تعلموه� �س�بق�ً. - توّجه الطَّ
- تعر�س الكلم�ت: )ح��سر، تقّدم، فرح�ً، مفيدة( 

وتعر�س اأ�سداده� )ت�أخر، م��سي، �س�ّرة، حزين�ً( على 
بط�ق�ت اإ�س�فية وتكّلفهم قراءته�.

- يقراأ ط�لب )ح��سر( ويقراأ ط�لب اآخر الكلمة  - تو�سح لهم اأن معنى �سد الكلمة هو عك�سه� في المعنى.  
لبة الكلم�ت جميعه�  - يقراأ الطَّ - تكّرر المعلِّمة الخطوات نف�سه� مع بقية الكلم�ت.  ال�سد)م��سي(.  

لبة في القراءة والحّل. - ُت�سرك المعلِّمة اأكبر عدد ممكن من الطَّ بعد و�سله� مع النتب�ه للحرك�ت.  

ر ح��سِ

ر َت�أَخَّ

م َتَقدَّ

م��سي

َفِرًح�

ة �س�رَّ

ُمفيَدة

َحزيًن�

وَرِة اْلُمن��ِسَبِة ُل اْلِعب�َرَة ِب�ل�سُّ اأَْقَراأُ َواأَ�سِ 5

ل ال�سور. - تتيح المعلِّمة للطلبة وقت�ً ك�في�ً لت�أمُّ
- ت�س�عدهم في قراءة الجمل.

- تقراأ الجمل قراءة �سحيحة ومعّبرة.
- تطلب اإليهم و�سف ال�سور بم� تعّبر عنه.

- ت�سل عب�رة )ج�سور واأنف�ق( ب�ل�سورة الدالة عليه�.
لبة بقراءة العب�رة مع مالحظة ال�سورة. - تكّلف اأحد الطَّ

لبة بقراءة )اأبراج ع�لية( وتطلب اإليه البحث  - تحّفز اأحد الطَّ
عن ال�سورة الدالة عليه� وو�سله� به� وقراءته� ث�نية بعد و�سله�.

لبة قراءة العب�رات وو�سله� ب�ل�سور الدالة عليه�. - تكّلف الطَّ
- تت�بعهم ب��ستمرار وت�سّوبهم.

لبة فردي�ً وجم�عي�ً العب�رات جميعه� مع مالحظة ال�سور. - يقراأ الطَّ
- تطلب اإليهم ت�سمية مط�رات واأ�سواق حديثة واأبراج في بلدانهم.

ْنف�ق ُج�سوٌر َواأَ

اأَْبراٌج ع�ِلَية

َمط�راٌت َحديَثة

َخريَطُة اْلَوَطِن اْلَعَرِبّي

َخريَطُة اْلَجزيَرة اْلَعَرِبيَّة

اأَ�ْسواٌق َحديَثٌة

ُة ْم�ِسيَّ اْلَمْجموَعُة ال�سَّ

اأَْوُجُه اْلَقَمِر

َكْوَكُب اْلأَْر�ِس

ِجه�ُز اْلح��سوِب
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ُل ُكلَّ �ُسوؤاٍل ِب�ْلإِج�َبِة اْلُمن��ِسَبِة اأَْقَراأُ َواأَ�سِ

اأَْماَلأُ اْلَفراَغ ِب�ْلَكِلَمِة اْلُمن��ِسَبِة َواأَْقَراأُ

7

6

-ت�ستخدم المعلمة بط�ق�ت كلم�ت الن�س�ط في تدريب الطلبة على 

قراءته�.

-تو�سح المطلوب في ال�سوؤال وتف�سح المج�ل للطلبة للحل.

-تدرب الطلبة على قراءة الجمل بعد الحل جم�عي� وزمري� وفردي�.

لبة في التعريف ب�أنف�سهم. - ت�س�عد المعلِّمة الطَّ
ح لهم طريقة الإج�بة عن ال�سوؤال. - تو�سّ
لبة: م� ا�سمك؟ - ت�س�أل مجموعة من الطَّ

لبة وتوجهه� نحو الطريقة ال�سحيحة  - ت�ستقبل اإج�ب�ت الطَّ
لالإج�بة عن ال�سوؤال.

- تحّل ال�سوؤال الأول: م� ا�سمك؟ وت�سله ب�لإج�بة المن��سبة )ا�سمي اآدم(.
- تكّلف ط�لب�ً ب�ل�سوؤال واآخر ب�لإج�بة، وتكّرر الموقف مرات متعددة.

لبة الأ�سئلة والإج�ب�ت جميعه� فردي�ً وجم�عي�ً. - يقراأ الطَّ لبة بقية الأ�سئلة وي�سلونه� ب�لإج�ب�ت المن��سبة.  - يقراأ الطَّ

م� ا�ْسُمَك؟

اأَْيَن َت�ْسُكُن؟

م�ذا َتْفَعُل؟

َكْيَف ح�ُلَك؟

اأَ�ْسُكُن في َمديَنِة ُدَبي.

ا�ْسمي اآَدُم.

بخير، اأ�سكرك.

اأَْكُتُب واِجبي.

َنة اأَْقَراأُ َواأُلِحُظ اْلَكِلم�ِت اْلُملَوَّ 8

لبة اإلى ا�ستخراج مقلمتهم ثم و�سعه� ث�نية في الحقيبة. - توجه المعلِّمة الطَّ
- ت�س�ألهم اأين المقلمة؟ فيجيبون )في الحقيبة(.

- توجههم نحو ا�ستبدال كلمة )في( بـ )داخل(.
- ت�س�عدهم في قراءة الجمل. 

- توههم نحو مالحظة الكلم�ت الملونة.
- تبين لهم اأن الكلم�ت )داخل، خ�رج/ فوق، تحت/ خلف اأم�م( تدل على جهة المك�ن.

لبة: علي  - تعّزز مفهوم ظرف المك�ن بتمثيل المواقع، فُتدخل ط�لب�ً لل�سف ثم ُتدخله، وت�س�أل: اأين...، ويجيب الطَّ
خ�رج ال�سف، علي داخل ال�سف. 

- ت�ستخدم قلم�ً في تكرار الموقف.
لبة في قراءة الجمل مع تكرار ظرف المك�ن في الجملة. - ت�س�عد الطَّ

لبة فردي�ً وجم�عي�ً وهم ي�سيرون ب�أيديهم داخل، خ�رج/ فوق/ تحت/ خلف، اأم�م. - ترّدد المعلِّمة ظروف المك�ن ويرّدد الطَّ

َع�َد اآَدُم ِمَن اْلَمْدَر�َسِة ........................................ .

ِة اْلح��سوِب. َراأى اآَدُم  ........................................ في ِح�سَّ

َوَراً َعْن ........................................ اْلأَْر�ِس. َجَمَع اآَدُم �سُ

يَِّة. َعَرَف اآَدُم ........................................ َبلَِدِه َعلى اْلُكَرِة اْلأْر�سِ

1

2

3

َمْوِقَع4

َكْوَكب

اْلَف�س�ء

َفِرح�ً
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�ْسِئلَِة َوَر َواأُجيُب َعِن اْلأَ اأُلِحُظ ال�سُّ 9

لبة في قراءة جمل تعّلموه� �س�بق�ً. -  ت�س�عد المعلِّمة الطَّ
ل ال�سور وت�سميته�. - تمنحهم وقت�ً ك�في�ً لت�أمُّ

لبة بعده�. - تقراأ المعلِّمة ال�سوؤال الأول، ويردد الطَّ
- تطلب اإليهم النظر اإلى �سورة الحقيبة وتحديد مك�نه� 

ب��ستخدام الظرف)تحت(.
لبة عن ال�سوؤال: الحقيبة تحت المكتب. - يجيب الطَّ

- تكّرر الخطوات نف�سه� مع بقية الأ�سئلة.
لبة بعده� فردي�ً وجم�عي�ً. - تقراأ المعلِّمة الجمل ويقراأ الطَّ

اْلَحقيَبُة ........................................ اْلَمْكَتِب. اأَْيَن اْلَحقيَبُة؟   

اْلِبْنط�ُل ........................................  اْلِخزاَنِة. اأَْيَن اْلِبْنط�ُل؟  

ْندوِق. �َرُة ........................................ ال�سُّ يَّ ال�سَّ يَّ�َرُة؟   اأَْيَن ال�سَّ

ريِر. الثَّْوُب ........................................ ال�سَّ اأَْيَن الثَّْوُب؟  

1

2

3

4

تحت

داخل

خ�رج

فوق

ُن ُجَماًل َكوِّ اأُعيُد َتْرتيَب اْلَكِلم�ِت َواأُ 10

ُب ُجَماًل َواأَْقَراأُ اأَُركِّ 11

لبة في قراءة كلم�ت تعّلموه� �س�بق�ً. - ت�س�عد المعلِّمة الطَّ
- تطلب اإليهم قراءة الكلم�ت بغير ترتيب، وتدير نق��س�ً 

حول معن�ه� غير مرتبة، وت�س�أل: من يرتِّب لن� هذه الكلم�ت 
لتعطين� معنًى مفيداً؟

لبة وتوجهه�. - ت�ستقبل اإج�ب�ت الطَّ
- تطلب اإليهم ترتيب كلم�ت التدريب وكت�بته� في المك�ن المخ�س�س.

لبة الجمل مرتبة فردي�ً وجم�عي�ً. - يقراأ الطَّ
د المعلِّمة القيم الإيج�بية، ومنه� عدم البتع�د عن الوالدين، المح�فظة علة نظ�فة البيئة، العتزاز ب�لوطن. - توؤكِّ

لبة لقراءة كلم�ت تعّلموه� �س�بق�ً. - توجه المعلِّمة الطَّ
- تلفت انتب�ههم لتتّبع ال�سهم عند ال�سروع في تركيب 

الجملة.
- تحل التركيب الأول: اأنت مميز ي� اآدم.

لبة نحو النتب�ه ل�سيغة التذكير والت�أنيث  - توّجه الطَّ
عند اإجراء تركيب الجمل.

لبة بقراءة التركيب مع مراع�ة الحرك�ت. - تكّلف الطَّ
لبة الجمل ويقراأونه� فردي�ً وجم�عي�ً. ب الطَّ - يركِّ

لبة قراءة الجمل مرات متعددة. - يكّرر الطَّ - يكتبون الجمل بعد و�سله�، في المك�ن المخ�س�س له�.  

1

2

ِه اأُمِّ َمَع  اإِلى  ِه  اْلُمَتَنزَّ َذَهَب  اآَدُم 

اآَدُم َنظ�َفِة  َعلى  َلِعَب  ِه  اْلُمَتَنزَّ َوح�َفَظ 

ِه َلِعَب اآَدُم َوح�َفَظ َعلى َنظ�َفِة اْلُمَتَنزَّ

ِه ِه َمَع اأُمِّ َذَهَب اآَدُم اإِلى اْلُمَتَنزَّ

1

2

3

4

اأَْنَت

اأَْنِت

ٌز ُمَميَّ

َزٌة ُمَميَّ

ُمْجَتِهٌد

ُمْجْتِهَدٌة

ي� اآَدُم.

ي� ُهدى.

اأنت مميز ي� اآدم.

اأنت مجتهد ي� اآدم.

اأنِت مميزة ي� هدى.

اأنِت مجتهدة ي� هدى.
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اأَْكُتُب 13

ُب َواأَْقَراأُ اأَُركِّ 12

ل الحروف التي  لبة وقت�ً ك�في�ً لت�أمُّ - تمنح المعلِّمة الطَّ
تت�ألف منه� الكلم�ت.

- تطلب اإليهم قراءة الحروف متفرقة ب�لحرك�ت.
لبة لتركيب الحروف مع النتب�ه للحرك�ت  - توجه الطَّ

والمق�طع.
ح لهم الفرق بين الحركة والتنوين، وال�سوت  - تو�سّ

الق�سير وال�سوت الطويل
- عند النته�ء من تركيب الكلم�ت تقراأه� المعلِّمة 

لبة بعده� فردي�ً وجم�عي�ً. ويرّدد الطَّ
لبة لكت�بة الكلم�ت غيب�ً تمهيداً لدر�س الإمالء. - تحّفز الطَّ

- توؤّكد قيمة النتب�ه واأخذ الحيطة والحذر والنتب�ه عند مم�ر�سة الأمور الحي�تية.

لبة قراءة الجملة )ع�د اآدم فرح�ً يحمل اأوراق�ً و�سوراً(. - تطلب المعلِّمة من الطَّ
ل الحرك�ت المرافقة لكل كلمة، وت�سميته�. - تدعوهم لت�أمُّ

لبة الجملة فردي�ً وجم�عي�ً. - يقراأ الطَّ
- تبين لهم مو�سع كل حرف من ال�سطر.

- توجههم نحو الجل�سة ال�سحية والإم�س�ك ب�لقلم والمح�فظة على النظ�فة عند الكت�بة.

َد  ع� 

ع�َد

ًح� ِر   َفـ  

َفـِرًح�

ُم َد   اآ  

اآَدُم

ًق� را   اأَْو  

اأَْوراًق�

ُل ِمـ  َيْحـ 

َيْحـِمـُل

ًرا َو   ـ   �سُ

ـَوًرا �سُ
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ِرْحلٌَة ُمْمِتَعٌة ْرُس الّثاني الدَّ

اأَْقَراأُ 1

ل ال�سور والجمل. - تتيح المعلِّمة وقت�ً ك�في�ً للطلبة لت�أمُّ
لبة بمو�سوع الدر�س من خالل كت�بة عنوانه على  - تعّرف الطَّ

ال�سبورة )رحلة ممتعة( وقراءته.
- تعر�س جمل الدر�س في بط�ق�ت مع �سوره�.

لبة بعده�  - تقراأ كل جملة ب�سوت وا�سح ومعّبر وم�سموع، ويرّدد الطَّ
مع مالحظة ال�سور.

- ترّكز المعلِّمة في اأثن�ء القراءة على اإبراز �سوت �سيغ التعجب: ) م� اأجمل المرج�ن، والك�ئن�ت البحرية ي� اأمي!(
لبة على قراءته�. - تعر�س العب�رات من دون �سور وت�سّجع الطَّ

لبة على و�سفه� بجمل الدر�س. - تعر�س ال�سور من دون العب�رات وتحّفز الطَّ
لبة المتميزين قراءة جمل الدر�س. - تطلب من الطَّ

لبة في القراءة. لبة الآخرين في القراءة بحيث يقراأ كل ط�لب جملة من الجمل، وُت�سرك اأكبر عدد من الطَّ - ُت�سرك الطَّ
- بعد اأن تت�أكد المعلِّمة من اإتق�نهم، تطرح اأ�سئلة من مثل: اأين ذهب اآدم مع اأ�سرته؟ م�ذا �س�هد عند �س�طئ البحر؟  

كيف ك�ن �سعورهم في الرحلة؟ 
لبة بعده� فردي�ً ومن خالل المجموع�ت. - تكّرر المعلِّمة قراءة الجمل، ويقراأ الطَّ

- تبين المعلِّمة للطلبة القيم الإيج�بية في الدر�س و�سرورة التحلي به�: عدم البتع�د عن الوالدين، تقدير عظمة 
الخ�لق ونعمه.

ل الجمل. - تتيح المعلِّمة وقت�ً ك�في�ً للطلبة لت�أمُّ
- ت�س�عدهم في قراءة عب�رات تعّلموه� �س�بق�ً.

- توؤّكد على توافق المعنى بين العب�رة الموجودة في العمود 
الأول مع الموجودة في العمود الث�ني عند اإجراء عملية الو�سل.

- تقراأ الجملة الأولى: )�س�هد اآدم �سفينة(، وت�سله� بجملة 
)تر�سو عند ال�س�طئ.(.

- ت�سّجع طلبة اآخرين على قراءة الجملة الت�لية )اأمواج البحر( واكت�س�ف الجزء المتمم للمعنى )ت�سرب ال�سفينة(.
لبة قراءة الجمل وو�سله� بم� ين��سبه� من العمود الأي�سر. - تطلب من جميع الطَّ

لبة. لبة المتميزين وت�سّوب اأخط�ء الطَّ - تت�بعهم وتعّزز الطَّ
- ت�ستثمر التدريب في ت�أكيد معرفة الت�ء المربوطة.

ُل اْلِعب�َرَة ِبم� ُين��ِسُبه� اأَْقَراأُ َواأَ�سِ 2

�س�َهَد اآَدُم �َسفيَنًة

اأَْمواُج اْلَبْحِر

ُفَن ِمي�ُه اْلَبْحِر َتْنُقُل ال�سُّ

م� اأَْجَمَل اْلَمْرج�َن

فيَنَة. ِرُب ال�سَّ َت�سْ

َة! َواْلك�ِئن�ِت اْلَبْحِريَّ

�ِطِئ. َتْر�سو ِعْنَد ال�سَّ

ِمْن َمك�ٍن ِلآَخَر.
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ل ال�سور. لبة وقت�ً ك�في�ً لت�أمُّ - تمنح المعلِّمة الطَّ
- تطلب اإليهم ت�سميته�.

- ت�س�عدهم على قراءة كلم�ت تعلموه� �س�بق�ً تعلموه�.
لبة بعده� فردي�ً  - تقراأ الجمل ب�سوت وا�سح وم�سموع ويرّدد الطَّ

وجم�عي�ً مع مالحظة ال�سور.
- ت�سل المعلِّمة )ك�ئن�ت بحرية ( ب�ل�سورة الدالة عليه� وتقراأه�.

- تكّلفهم بقراءة العب�رات ثم و�سله� ب�ل�سورة المن��سبة. لبة تقليده�.  - تطلب من الطَّ
لبة العب�رات جميعه� مو�سولة ب�ل�سور. - يقراأ الطَّ

وَرِة اْلُمن��ِسَبِة ُل ِب�ل�سُّ اأَْقَراأُ َواأَ�سِ 3
ك�ِئن�ٌت َبْحِريَّة

ق�ِرٌب ُزج�ِجّي

�ُسَعٌب َمْرج�ِنيَّة

ه� ِح�س�ن َعَرَبٌة َيُجرُّ

َنَة في اْلَجْدَوِل نُِّف اْلَكِلم�ِت اْلُملَوَّ اأَْقَراأُ َواأُ�سَ

نُِّف اْلَكِلم�ِت في اْلَجْدَوِل اأَْقَراأُ َواأُ�سَ

4

5

لبة ب�لهمزة من حيث اأ�سك�له�  - تذّكر المعلِّمة الطَّ
و�سوته�.

- تطلب منهم اإعط�ءه� كلم�ت مهموزة الحرف الأول 
مم� تعلموه �س�بق�ً.

- تميز لهم بين الألف المهموزة والألف غير المهموزة من خالل اأمثلة.
- تطلب اإليهم مالحظة الكلم�ت الملّونة. - تو�سح لهم �سكل الألف المهموزة اأ.  

- تر�سدهم للمق�رنة بين الألف المهموزة وغير المهموزة في الكلم�ت الملونة.
- ت�س�عدهم في نطق الكلم�ت الملونة ومالحظة  - تدعوهم لقراءة الكلم�ت التي ت�ستمل على الحرف الملّون. 

لبة فردي�ً وجم�عي�ً. - تقراأ المعلِّمة الجمل ويقراأ بعده الطَّ الفرق في �سوت كل منه�. 
- تكّلفهم ت�سنيف الكلم�ت الملونة في الجدول المخ�س�س لكل منه�. لبة المتميزون وتوجههم ب��ستمرار.  - يقراأ الطَّ

لبة  - تعر�س المعلِّمة �سورة هالل و�سورة �سم�س على الطَّ
وتطلب منهم ت�سمية الر�سمين.

- تطلب منهم لفظ كلمتي )قمر، �سم�س(، ثم اإدخ�ل األـ 
التعريف عليهم�، ونطقهم�.

لبة وتوجهه�. - ت�ستقبل اإج�ب�ت الطَّ - ت�س�أل: هل اختلف �سوت لفظ األـ في كل منهم�.  
د بعد األـ  - تطلب منهم مالحظة الحرف الم�سدَّ -  تو�سح لهم لم�ذا �سميت األـ القمرية، واألـ ال�سم�سية بهذا ال�سم. 
- تكّلفهم ت�سنيف الكلم�ت في  لبة بعده�.  - تقراأ الكلم�ت ويرّدد الطَّ ال�سم�سية. وال�س�كن بعد األـ القمرية 

لبة الكلم�ت عدة مرات بعد ت�سنيفه�. - يقراأ الطَّ المك�ن المخ�س�س له�.  

ٍل ل ُتْلَفُظَكِلم�ٌت فيه� َهْمَزُة َقْطٍع ُتْلَفُظ َكِلم�ٌت فيه� َهْمَزُة َو�سْ

اأ�س�فُر

اأنظُر

ا�ستمع

اجل�س

اأ�ستمُع

اأ�س�هُد

ا�سعد

انظري

َكِلم�ٌت فيه�   األـ   �َسْم�ِسيَّةَكِلم�ٌت فيه�   األـ   َقَمِريَّة

ج�جّي الزُّ

اْلق�ِرب

اْلَعَقَبةاْلَبْحر

ْق�س افئالطَّ الدَّ

�طئ ال�سَّ

الأَْمواج

اْلَبْحر
اْلق�ِرب

ج�جّي  الزُّ
ْق�س الطَّ

اْلَعَقَبة
الأَْمواج

�طئ ال�سَّ
افئ الدَّ
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ُل اْلَحْرَف ِب�ْلَكِلَمِة الَّتي َتْحَتوي َعلَْيِه اأَْقَراأُ َواأَ�سِ

اأَْقَراأُ َواأَْكُتُب في اْلَجْدَوِل َكِلم�ٍت َتْنَتهي    بـ

6

7

لبة وقت�ً ك�في�ً لمالحظة الحروف  - تمنح المعلِّمة الطَّ
والكلم�ت.

- تذّكرهم بكلم�ت وحروف تعلموه� �س�بق�ً.
- تقراأ الكلم�ت مع اإبراز �سوت العين والغين والف�ء والق�ف، 

اأثن�ء القراءة.
لبة بعده� فردي�ً وجم�عي�ً. - يقراأ الطَّ

الحرف ب�لكلمة. - تطلب منهم قراءة الحروف واكت�س�ف الكلمة التي تحتوي عليه، ثم و�سل 
لبة الكلم�ت جميعه� مع اإبراز الحروف بعد و�سله�. - تكّلفهم بحّل بقية التدريب وتت�بعهم ب��ستمرار. - يقراأ الطَّ

- تراجع المعلِّمة حرفي الت�ء المربوطة والت�ء المفتوحة 
لبة من حيث ال�سكل وال�سوت من  واله�ء المربوطة مع الطَّ

خالل الكلم�ت: )اهلل، تجولت، كبيرة(.
- ت�س�عدهم في قراءة الكلم�ت التي تحتوي على هذه الحروف.
- تدعوهم اإلى مالحظة الحرف الأخير في كل كلمة، والنتب�ه 

اإلى الحرف المنقوط منه� وغير المنقوط.
ح لهم الفرق بينهم� في ال�سكل وال�سوت. - تو�سّ

- تكّلفهم بتنفيذ  - تبّين لهم �سكل الحرف و�سوته في الكلم�ت.  - تطلب اإليهم نطقه� ب�لحرك�ت. 
لبة الكلم�ت مرات متعددة بعد و�سله�. - يقراأ الطَّ التدريب في الكت�ب المدر�سي، وتت�بعهم ب��ستمرار. 

ُغروب

نعمة

ُفن ال�سُّ

ف�ِرغ

ْق�س الطَّ

�س�ِرع

بيع الرَّ

اأَْعَظم

َطريق

ْيف ال�سَّ

ع

غ

ف

ق

ه�ٌء َمْربوَطٌة ه ، ـهت�ٌء َمْربوَطٌة ة ، ـةت�ٌء َمْفتوَحٌة ت

اهلل

َمديَنة

ْلت �س�َفْرتَتَجوَّ

اْلَبْحِريَّة�س�َهْدت

اأُ�ْسَرُتهَكبيَرة

ِمي�ه

ْلت َتَجوَّ
�ساَفْرت
�ساَهْدت

َكبيَرة
َمديَنة

�ْلَبْحِريَّة

�هلل
�أُ�ْسَرُته

ِمياه

َبَب اأَْقَراأُ َواأَ�َسُع        َحْوَل اْلُمْخَتِلِف َواأَْذُكُر ال�سَّ 8

لبة بكلم�ت �سبق لهم تعلُّمه�. - تذّكر المعلِّمة الطَّ
لبة  - تقراأ الكلم�ت الموجودة في الم�ستطيل الأول ويرّدد الطَّ

بعده� فردي�ً وجم�عي�ً.
لبة اإلى الحرك�ت المرافقة لكل كلمة. - تلف انتب�ه الطَّ

- تبّين لهم اأنَّ الحرك�ت لي�س هي الختالف الوحيد في الكلم�ت. 
- ت�سع دائرة حول كلمة)قوارب(، وتذكر: لأنَّه� تدلُّ على جمع 

والكلم�ت الأخرى تدّل على المفرد.
لبة قراءة الكلم�ت الأخرى وو�سع دائرة حول الكلمة المختلفة مع ذكر ال�سبب. - تطلب من الطَّ

- توؤّكد لهم الفرق بين المفرد والجمع.

َقواِرب ق�ِرب  ق�ِرب  ق�ِرب 

َعَرَبة َعَرب�ت  َعَرَبة  َعَرَبة 

�َسفيَنة �َسفيَنة  �ُسُفن  �َسفيَنة 

َطريق َطريق  َطريق  ُطُرق 
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ُن ُجَماًل َكوِّ اأُعيُد َتْرتيَب اْلَكِلم�ِت َواأُ 9

لبة في قراءة كلم�ت تعّلموه� �س�بق�ً. - ت�س�عد المعلِّمة الطَّ
- تطلب اإليهم قراءة الكلم�ت بغير ترتيب، وتدير نق��س�ً 

حول معن�ه� غير مرتبة، وت�س�أل: من يرتِّب لن� هذه الكلم�ت 
لتعطين� معنًى مفيداً؟

لبة وتوجهه�. - ت�ستقبل اإج�ب�ت الطَّ
- تطلب اإليهم ترتيب كلم�ت التدريب وكت�بته� في المك�ن المخ�س�س.

لبة الجمل مرتبة فردي�ً وجم�عي�ً. - يقراأ الطَّ
لبة الجمل مرتبة ويقراأونه� مرات متعددة. - يكتب الطَّ

1

2

3

ِبالدي ِلأُ�س�ِهَد  اآث�َر  اأَ�ْسَتْخِدُم  اْلح��سوَب 

�س��َسِة َعلى  �س�َهْدُت  التِّْلف�ِز  اْلَف�س�َء 

ُة ياِحيَّ �ل�سِّ َم�ساًء  باًحا  �سَ ْحَلُة  �لرِّ َو�ْنَتَهْت  َبَد�أَت 

اأَ�ْسَتْخِدُم اْلح��سوَب ِلأُ�س�ِهَد اآث�َر ِبالدي.

�س�َهْدُت اْلَف�س�َء َعلى �س��َسِة التِّْلف�ِز.

ب�ًح� َواْنَتَهْت َم�س�ًء. ي�ِحيَُّة �سَ ْحلَُة ال�سِّ َبَداأَت الرِّ

ل الكلم�ت والجمل. - تمنح المعلِّمة وقت�ً ك�في�ً للطلبة لت�أمُّ
- تقراأ الجملة الأولى )اأحب النظ�فة( ب�سوت وا�سح ومعّبر، ويردد 

لبة بعده�. الطَّ
- ت�س�عدهم في حّل الجملة الث�نية )اأن� اأ�س�عد ال�سعف�ء( وتوجههم 

نحو اختي�ر الكلمة المن��سبة.
- تحّفز ط�لب�ً اآخر على حّل الجملة الت�لية ب�ختي�ر الكلمة المن��سبة.

لبة بحّل بقية الجمل ب�ختي�ر الكلمة المن��سبة. - تكّلف الطَّ
لبة ب��ستمرار وت�سّوبهم.  - تت�بع الطَّ

- تطلب اإليهم قراء الجمل بعد ملء فراغ�ته�.
- توؤّكد القيم الإيج�بية: المح�فظة على النظ�فة، م�س�عدة ال�سعف�ء، الرفق ب�لحيوان، م�س�ركة الآخرين.

وَرِة اأُلِحُظ َواأَْذُكُر اأَْيَن اْلَخَط�أُ في ال�سُّ

اأَْماَلأُ اْلَفراَغ ِب�ْلَكِلَمِة اْلُمن��ِسَبِة َواأَْقَراأُ

11

10

لبة وقت�ً ك�في�ً لت�أّمل ال�سورتين. - تمنح المعلِّمة الطَّ
- ت�س�ألهم: م�ذا ُت�س�هد في ال�سورة الأولى؟ وفي الث�نية؟

لبة وتوجهه�. - ت�ستقبل اإج�ب�ت الطَّ
- ت�س�عدهم في اكت�س�ف الفرق ب�سوؤالهم: اأين ت�سير 

ال�سفينة؟ اأين ي�سير الب��س؟
ح لهم المك�ن المن��سب لكل و�سيلة موا�سالت. - تو�سّ

لبة الخط�أ ويعّبرون عنه بجملة مفيدة. - يتّبن الطَّ
- ت�س�عدهم في كت�بة الخط�أ الذي اكت�سفوه في ال�سورتين.

الح�فلة تبحر في البحرال�سفينة ت�سير على ال�س�رع

اأَن� اأُِحبُّ ............................................................. .

َعف�َء. اأَن� ................................................... ال�سُّ

.......................................... اأَْرِفُق ِب�ْلَحَيواِن.

ح�بي. اأَن� ........................................ َمَع اأَ�سْ

ي��َسَة. اأَن� ................................................... الرِّ

النَّظ�َفَة

اأَن�

اأُِحبُّ

اأُ�س�ِعُد

اأَْلَعُب

اأَْلَعُب

النَّظ�َفَة

اأَن�

اأُِحبُّ

اأُ�س�ِعُد

1

2

3

4

5
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اأَْكُتُب 13

ُب َواأَْقَراأُ اأَُركِّ 12

ل الحروف والمق�طع  لبة وقت�ً ك�في�ً لت�أمُّ - تمنح المعلِّمة الطَّ
التي تت�ألف منه� الكلم�ت.

- تطلب اإليهم قراءة الحروف والمق�طع متفرقة ب�لحرك�ت.
لبة لتركيب الحروف مع النتب�ه للحرك�ت  - توجه الطَّ

والمق�طع.
- عند النته�ء من تركيب الكلم�ت تقراأه� المعلِّمة ويرّدد 

لبة بعده� فردي�ً وجم�عي�ً.  الطَّ
- ت�ستثمر الكلم�ت في تعزيز التدريب على المق�طع )ِرْحـ    َلـ   ـٌة ( 3 مق�طع  ت�سفيق 3 مرات.

لبة لكت�بة الكلم�ت غيب�ً تمهيداً لدر�س الإمالء. - تحّفز الطَّ

لبة قراءة الجملة: )رحلة ممتعة،  كم اأحبك ي� اأبي!(. - تطلب المعلِّمة من الطَّ
ل الحرك�ت المرافقة لكل كلمة، وت�سميته�. - تدعوهم لت�أمُّ

لبة الجملة جم�عي�ً. - يقراأ الطَّ
- تبين لهم مو�سع كل حرف من ال�سطر وكل حركة على الحرف.

- توجههم نحو الجل�سة ال�سحية والإم�س�ك ب�لقلم والمح�فظة على النظ�فة عند الكت�بة.
- تكلِّفهم بكت�بة الجملة، ثم قراءته� مع اإبراز �سوت التعّجب.

اأَْعِرُف واِجبي
َن�سيد 14

- تقراأ المعلِّمة الأن�سودة ب�سوت م�سموع ومنّغم.
لبة للمعلمة ب�نتب�ه - ي�ستمع الطَّ

لبة مجموع�ت ثن�ئية لأداء كل بيت ب�أنغ�م من��سبة، بحث يقراأ الأول �سطر البيت، والآخر يكمل العجز. - تق�سم الطَّ
- تبّين لهم الأفك�ر الرئي�سية في الن�سيد.

لبة خلفه�. - تق�سم المعلِّمة الن�سيد اإلى مق�طع وتقراأ ويرّدد الطَّ
لبة. - تطلب من مجموعة ترديد المقطع الأول )البيت الأول والث�ني( عدة مرات، وتختبر مدى حفظ الطَّ

لبة اإلى مزيد منه. - تكّرر الترديد كلم� احت�ج الطَّ
- توؤّكد قيم العتزاز ب�لنف�س وب�لوطن، وط�عة الوالدين، وتنظيم الوقت، وم�س�ركة الآخرين وم�س�محتهم والتع�ون معهم.

ـة َلـ   ِرْحـ  

َم َظـ   اأَْعـ  

ـٌة ـَعـ   ِتـ   ُمْمـ  

بي ح�   اأَ�سـ  

ُد ِعـ     �س�    اأُ    

ُب نو   َجـ  

ِرْحـلَـة

اأَْعـَظـَم

ُمْمـِتـَعـة

اأَ�سـح�بي

اأُ�س�ِعُد

َجـنوُب
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