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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 ب�ئع الب�لون�ت. - 
يقراأ ن�س الهدّية ويجيب عن اأ�سئلة ال�ستيع�ب.- 
يعتز بنف�سه ويوؤّدي واجب�ته ب�نتظ�م.- 
يب�در وي�س�رك في م�س�عدة اأفراد اأ�سرته.- 
يعرف حقوقه وواجب�ته ويحّب الخير لالآخرين.- 
يلتزم اآداب الرحلة. ويّتبع التعليم�ت.- 
يح�فظ على نظ�فة المك�ن الذي يكون فيه.- 
يحر�س اأن يكون القدوة في ت�سّرف�ته.- 
ينتبه ويالحظ م� حوله.- 
يقراأ ويجيب عن الأ�سئلة معتمداً على المعنى.- 
يمالأ الفراغ في الجمل معتمداً على المعنى.- 
ي�سل بين العب�رات معتمداً على المعنى.- 
يركب جماًل معتمداً على المعنى.- 
يمّيز الحروف: ج، ح،خ، والمدود: اأ، و، ي.- 
-يرّكب كلم�ت من حروف ومق�طع.- 
يعيد ترتيب الكلم�ت ليكّون جماًل.- 
يميِّز المّدة اآ، الهمزة اأَ، اإِ، ء.- 
يميِّز لفظ الت�ء المربوطة على األـ ال�سم�سية والقمرية.- 
يميِّز بين همزتي القطع والو�سل.- 
ي�ستخدم ال�سم�ئر: اأن�، اأنَت، اأنِت ا�ستخدام�ً �سليم�ً.- 
ي�ستخدم الفعل الم�س�رع الذي يبداأ بهمزة قطع.- 
ي�ستخدم الفعل الم��سي الذي يبداأ بهمزة و�سل.- 
ف ال�سم والعالم�ت التي تدلُّ عليه.-  يتعرَّ

اْلَوْحَدُة اأُلولى

َمْن ِمْثلي؟
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بائُِع اْلبالوناِت

اْلُمح�َدَثُة َوال�ْسِتم�ُع 1

ه�َب َمَع اأُ�ْسَرتِهِ اإِلى  �ُن الذَّ اْعت�َد َح�سَّ
َحديَقةِ اْلأَْطف�ِل في ُعْطلَةِ نِه�َيةِ اْلأُ�ْسبوعِ، 
َنٍة مِْن ِطْفٍل ُيْعلُِن َعْنه�  َو�ِسراَء ب�لون�ٍت ُملَوَّ

ب�ُه: َكْيَف  �ُن اأَ َل َح�سَّ بَِطريَقٍة َمرَِحٍة. �َس�أَ
ْفَل ي� اأَبي؟ ُن�س�عُِد هذا الطِّ

َم اْلأَُب َوا�ْسَترى َجميَع اْلب�لون�ِت. َفرَِح  َتَقدَّ
ْفُل بِ�لنُّقودِ، َوَرَك�َس بِ�تِّج�هِ َمْتَجٍر  الطِّ

َقريٍب، ُثمَّ َخَرَج َوُهَو َيْحمُِل ُخْبًزا َوَلَبًن�، 
�ُن َواأَبوُه َحتَّى َدَخَل َبْيًت� ُمَتوا�ِسًع�.  َتبَِعُه َح�سَّ

�ُن اْلب�َب، َوُدهِ�َس مِْن ُح�ْسِن  َطَرَق َح�سَّ
تِهِ. َفُه بَِجدَّ ا�ْستِْقب�لِهِ َوَعرَّ

ح للطلبة اأن كلَّ �سورة تعّبر عن فكرة/ حدث.-  تعر�س المعلِّمة �سور التدريب، وتو�سِّ
تطرح اأ�سئلة على كل �سورة، مثل: اأين اعت�د ح�س�ن الذه�ب مع اأُ�سرته؟ متى ك�ن يذهب؟ م�ذا ي�ستري؟ عن - 

م�ذا تتوقع اأن ي�س�أل ح�س�ن اأب�ه؟ هل ا�سترى الوالد الب�لون�ت؟ م�ذا يفعل الطفل بثمن الب�لون�ت؟ م� ا�سم 
الطفل ب�ئع الب�لون�ت؟ كيف �س�عد والد ح�ّس�ن الطفل عّم�ر؟ لم�ذا؟

توّزع �سور التدريب على مجموع�ت وتطلب من كل مجموعة التعبير عنه�.- 
توجههم نحو ا�ستخدام العب�رات: عطلة نه�ية الأ�سبوع، ب�لون�ت ملّونة، كيف ن�س�عد هذا الطفل ي� اأبي؟، - 

يحمل خبزاً ولبن�ً، ا�ست�أذن ب�ل�سم�ح لوالده، اأنت اأخي و�سديقي، اأ�سكرك ي� اأبي.
ترتب المجموع�ت بح�سب ت�سل�سل الأحداث، وتكلفهم التعبير عنه� ب�لت�سل�سل.- 
تروي اأحداث ق�سة ب�ئع الب�لون�ت للطلبة وي�ستمعون اإليه�.- 
تكّرر رواية الق�سة مع توجيه انتب�ههم للعب�رات التي �سبق توجيه انتب�ههم له�.- 
ث عّم� اأعجبهم في الق�سة.-  تتيح المج�ل للطلبة للتحدُّ
تثبيت مفهوم الم�س�ركة ومرافقة الوالدين وم�س�عدة الآخرين وُحّب الخير لهم.- 
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�ُن عِْنَدم� َعلَِم بَِوف�ةِ والَِدي  َحزَِن َح�سَّ
تِهِ. ْفلِ َوَم�ْسوؤولِيَّتِهِ َعْن َجدَّ الطِّ

َفُه بَِنْف�ِسهِ  قِهِ في اْلَمْدَر�َسةِ. َعرَّ َواأُْعِجَب بَِتَفوُّ
م�حِ  َذَنُه بِ�ل�سَّ داَقَتُه، َوا�ْسَت�أْ َوَعَر�َس َعلَْيهِ �سَ

ُفَك  خوِل، َوق�َل: اأَبي، اأَُعرِّ لِوالِدِهِ بِ�لدُّ
�ٍر. بِ�َسديقي اْلَجديدِ َعمَّ

�ٍر  دِ والِدِهِ ُم�س�َعَدَة َعمَّ �ُن بَِتَعهُّ َفرَِح َح�سَّ
�ٌن،  تِهِ لُِيتِمَّ دِرا�َسَتُه، �َسِحَك َح�سَّ َوَجدَّ

َوق�َل: َلْن َتبيَع اْلب�لون�ِت َبْعَد اْلَيْومِ. اأَْنَت 
ديقي، َنْدُر�ُس َمًع� َوَنْلَعُب في  اأَخي َو�سَ

اْلَحديَقةِ َمًع�. اأَ�ْسُكُرَك ي� اأَبي.
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ُة اْلَهدِيَّ ُل ْرُس اأَلوَّ الدَّ
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اأَْقَراأُ حيَحةِ:1 اأَْقَراأُ َواأَ�َسُع         َحْوَل َرْمزِ اْلإِج�َبةِ ال�سَّ 2
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�ٍن مِْن َعَملِهِ َيْحمُِل: ع�َد والُِد َح�سَّ

ًة          ب. َهدِيَّةً    جـ. ُكَرًة اأ. قِ�سَّ

ُة لي ِلأَنِّي: �ٌن: اْلَهدِيَّ ق�َل َح�سَّ

اأ. ُمَرتٌَّب          ب. اأُوؤَدِّي واِجب�تي            جـ. َجميُع م� ُذكَِر

ُة لي ِلأَنِّي: ق�َلْت اآلُء: اْلَهدِيَّ

اأ. اأُ�س�عُِد في اْلَبْيتِ        ب. اأََتع�َوُن في اْلَمْدَر�َسةِ   جـ. َجميُع م� ُذكَِر

ُه: ُكلُّ َفْرٍد في اْلأُ�ْسَرةِ ُيِحبُّ اْلَخْيَر لَِغْيرِهِ َكم� ُيِحبُّ

هِ                جـ. ِلأَخيهِ اأ. لَِنْف�ِسهِ                   ب. ِلأُمِّ

ه�: ُة َحْلوى َلذيَذٌة ُيِحبُّ اْلَهدِيَّ

�ٌن َفَقْط                ب. اآلُء َفَقْط                    جـ. اْلَجميُع اأ. َح�سَّ

لبة للدر�س ب�سوؤالهم عن الهداي� التي اأُهديت اإليهم -  تهيئة الطَّ
اأو  اأقرب�ئهم  من  لأحد  اأهدوه�  اأو  وع�ئالتهم،  اأقرب�ئهم  من 
التدريب،  ونق��س حول �سورة  اإدارة حوار  ثم  اأ�سرتهم.  اأفراد 

وطرح اأ�سئلة من مثل: من م�ذا تت�ألف اأ�سرة ح�ّس�ن؟
تمنحهم وقت�ً ك�في�ً لمالحظة ال�سور وت�أمله� وا�ستيع�ب محتوي�ته�.- 
ل اإلى عنوان الدر�س )الهدية(.-  ت�س�ألهم عن م�س�مين ال�سور للتو�سُّ
ت�سرد لهم ق�سة تبيِّن اأهمية الهدية في نف�س الإن�س�ن.- 
تقراأ كل فقرة من فقرات الدر�س قراءة معّبرة وب�سوت وا�سح وم�سموع، ويردِّد الطلبة بعده� جم�عي�ً.- 
انتب�ه -  المعنى، ومت�بعة  الدر�س فقرة فقرة قراءة نموذجية بتلوين ال�سوت بم� يتوافق مع  قراءة فقرات 

لبة ب��ستمرار. الطَّ
لبة فردي�ً لجمل التدريب قراءة مح�ك�ة حتى يتقن الطلبة القراءة ب�سكل �سحيح.-  قراءة الطَّ
اعتقد -  والد ح�س�ن؟ لم�ذا  ال�ستيع�ب، مثل: م�ذا ك�ن يحمل  لتنمية  الأ�سئلة على كل فقرة  توجيه بع�س 

ح�س�ن اأنه هو َمن ي�سحق الهدية؟ وم�ذا ك�ن رّد اآلء؟ لم�ذا ت�ستحق الهدية؟ م� هي الهدية التي ك�ن يحمله� 
والد ح�س�ن؟ لمن منح الهدية وم� �سبب ذلك؟

تمثيل الأدوار فيمّثل عدد من الطلبة اأدوار �سخ�سي�ت الدر�س: ح�س�ن، والأب، والجد، واآلء. - 
اأفراد -  م�س�عدة  الإيج�بية:  والتج�ه�ت  والقيم  الأفك�ر  لت�أكيد  والفقرات  ال�سور  ونق��س حول  اإدارة حوار 

الأ�سرة، التع�ون، محبة الخير لالآخرين، توزيع المهّم�ت والأدوار واللتزام بت�أديته�.

لبة بكلم�ت �سبق لهم اأن تعّلموه�.-  تذّكر المعلِّمة الطَّ
ههم اإلى حّل الجملة الأولى.-  توجِّ
والإج�بة -  الجملة  بين  الربط  اأهمية  لهم  تبّين 

التي تن��سبه� في المعنى.
تلف انتب�ههم اإلى الجملة كم� وردت في الدر�س.- 
الموجودة -  الخي�رات  كلمة من  اأنَّ كل  لهم  ح  تو�سّ

تنتهي بت�ء مربوطة )الجملة 1(، واقتران الهمزة 
اأتع�ون(،  اأ�س�عد،  )اأوؤدي،  الم�س�رعة  ب�لأفع�ل  اأ 
واقتران لم الجر ب�لكلم�ت)لنف�سه، لأمه، اأخيه(. 

تنبِّههم اإلى و�سع الدائرة حول الرمز )اأ، ب، جـ( - 
ولي�س حول الكلمة.

تكلفهم قراءة الجملة بعد حّله�.- 

12
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وَرةِ اْلُمن��ِسَبةِ اأَْقَراأُ َواأَ�ِسُل بِ�ل�سُّ

اأَْماَلأُ اْلَفراَغ بِ�ْلَكلَِمةِ اْلُمن��ِسَبةِ، َواأَْقَراأُ

4

3

ةِ ........................................... . �ٌن اإِلى اْلَهدِيَّ َنَظَر َح�سَّ

ةِ َمَعن�. َنْحُن �ُسَعداُء ..................................... اْلَجدِّ َواْلَجدَّ

�ٌن ُمَرتٌَّب َوُمْلَتزٌِم ........................................... واِجب�تِهِ. َح�سَّ

َحْلوى َلذيَذٌه ................................................. اْلَهدِيَّةِ.

1

2

3

4

بِ��ْستِْغراٍب
ِ بِوُجود

أَداءِ بِ�

بِداِخلِ

ه� في اْلَبْيِت. ُت�س�عُِد اآلُء اأُمَّ

ًة َكبيَرًة. َيْحمُِل اأَبي َهدِيَّ

�ٌن واِجب�تِهِ بَِنْف�ِسهِ. ُيوؤَدِّي َح�سَّ

ي َعلى اْلَمْقَعدِ. َيْجلِ�ُس َجدِّ

بوجوِد، -  بداخِل،  )ب�أداٍء،  الكلم�ت:  المعلمة  تقراأ 
ب��ستغراٍب( ويردِّد الطلبة بعده�.

وتطلب -  الدر�س  في  الكلم�ت  هذه  بورود  تذّكرهم 
منهم ا�ستخراجه� من فقرات الدر�س مع جمله�.

تعر�س الكلم�ت نف�سه� على بط�ق�ت بعد اأن تجّرده� - 
من حرف الجر)ِبـ(.

ح لهم الحرك�ت التي انتهى به� الحرف الأخير -  تو�سّ
وت�س�عده في ت�سميته�.

تف�ّسر لهم لم� و�سعن� الحرك�ت بهذه ال�سورة على الحرف الأخير منه�.- 
- تلفت انتب�ههم اإلى حركة الك�سر المرافقة له.-  ت�سّمي لهم حرف الب�ء في هذه الكلم�ت ب�أنه حرف جر. 
الهدية...( -  اإلى  المث�ل: )نظر ح�س�ن  - تعر�س  تبّين لهم ت�أثيره في الكلمة التي يدخل عليه�.               

ت�س�عدهم في ملء الفراغ.     - تكّلفهم القراءة ب�لحرك�ت فردي�ً وجم�عي�ً. على ال�سبورة. 
لبة الجمل مرات متعددة فردي�ً وجم�عي�ً.-  تكّلفهم حّل بقية الجمل، وتت�بعهم ب��ستمرار.            - يقراأ الطَّ

تمنح المعلمة الطلبة وقت�ً ك�في�ً لت�أمل ال�سور - 
والعب�رات.

تقراأ العب�رات الدالة على ال�سور ب�سوت وا�سح - 
ومعّبر وم�سموع.

ومقرونة -  العب�رات  قراءة  في  ت�س�عدهم 
ب�ل�سور.

البيت( -  في  اأمه�  اآلء  )ت�س�عد  عب�رة  ت�سل 
ب�ل�سورة الدالة عليه�.

وو�سله� -  العب�رات  قراءة  على  الطلبة  ت�سّجع 
ب�سوره� الدالة عليه�.

تت�بعهم ب��ستمرار وت�سّوبهم.- 
ل ب�ل�سور الدالة عليه�.-  تكّلفهم قراء العب�رات مقرونة بت�أمُّ
ال�سن -  كب�ر  احترام  والمه�ّم،  الواجب�ت  ت�أدية  البيت،  اأعم�ل  في  الم�س�عدة  الإيج�بية:  ال�سلوك�ت  تعّزز 

والوالدين، محبة الخير لالآخرين.
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ُل اْلِعب�َرَة ِبم� ُين��ِسُبه� اأَْقَراأُ َواأَ�سِ 5

ُب ُجَماًل َواأَْقَراأُ اأَُركِّ 6
1

2

3

أُِحبُّ الَْخيْرَ لِغَيْري. اأَن� ا

اأَنَْت تُِحبُّ لِغَيْرَِك.

ِّينَ لِغَيْرِِك. اأَنِْت تُِحب

م�ذا َتْحمُِل في َيدَِك؟

تي؟ َكْيَف ح�ُلِك ي� َجدَّ

اأَْيَن َو�َسْعَت اْلَحقيَبَة؟

َة؟ َمْن َي�ْسَتِحقُّ اْلَهدِيَّ

م� ا�ْسُمَك؟

َو�َسْعُت اْلَحقيَبَة َتْحَت اْلَمْكَتِب.

َة. ي َي�ْسَتِحقُّ اْلَهدِيَّ َجدِّ

ًة. اأَْحمُِل في َيدي َهدِيَّ

�ٌن. ا�ْسمي َح�سَّ

بَِخْيٍر َواْلَحْمُد هللِ.

َة الَّتي َعلَْيه� َكِلَمٌة فيه� َحْرف              َو              َو ُن اْلَهِديَّ اأَْقَراأُ َواأَُلوِّ خحج7

واِجب�تي

َفَتَح

�َسْيخ

َت�ْسَتِحّق

داِخلَه�

ُه ُيِحبُّ

اأَْخَبَرني

تي َجدَّ

َجميًع�

َدَرج

ُحقوُقه

اْلَخير

على -  والإج�بة  ال�سوؤال  جمل  المعلِّمة  تعر�س 
لبة من خالل بط�ق�ت. الطَّ

على -  وم�سموع  ومعبِّر  وا�سح  ب�سوت  تقراأه� 
الطلبة.

اأثن�ء -  في  ال�ستفه�م  �سوت  اإبراز  على  تدّربهم 
قراءة جمل ال�سوؤال.

ح لهم اأنه� عالمة ترافق جملة ال�سوؤال.-  تلفت انتب�ههم اإلى العالمة)؟( في نه�ي�ت الجمل، وتو�سّ
تبين لهم اأن الكلم�ت: )م�ذا، كيف، اأين، َمن، م�( هي اأدوات ال�ستفه�م وتكون في بداية الجملة. - 
تكتب الجملة الأولى: م�ذا تحمل في يدك، على ال�سبورة، وتبين لهم اأداة ال�ستفه�م)م�ذا( وعالمته)؟(.- 
في -  جملة  وجود  لهم  ح  تو�سِّ  - تكلفهم قراءة جمل العمودين ب�سوت وا�سح ومعبر فردي�ً وجم�عي�ً. 

اإلى مجموعتين وتطلب من كل ط�لب  لبة  العمود الث�ني تن��سب العمود الأول في المعنى.  - تق�سم الطَّ
في المجموعة الأولى قراءة ال�سوؤال، ليكمل ط�لب اآخر جملة الإج�بة في العمود الث�ني، وتكلفهم� مع�ً قراءته�.

تذّكر المعلمة الطلبة بكلم�ت ت�ستمل على حرف �سبق لهم اأن - 
تعلموه� وتحتوي على الحروف: ج، ح، خ.

تمنحهم وقت�ً من��سب�ً لت�أمل الكلم�ت المدّونة على ال�سن�ديق.- 
ال�سكل -  حيث  من  خ،  ح،  ج،  الحروف:  بين  التمييز  تكّلفهم 

والحركة المرافقة للحرف.

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: اأن� اأُحّب الخير لغيري.- 
توّجه انتب�ههم اإلى ال�سم�ئر: اأن�، اأنِت، اأنَت، من حيث �سيغة - 

المتكّلم المفرد المذكر والموؤنث عند اإجراء تركيب الجمل.
تبّين لهم تغّير �سيغة الفعل الم�س�رع اأحّب، نحّب، تحبين( مع تغير ال�سمير في الجملة.- 
لبة الجمل ويقراأونه� فردي�ً وجم�عي�ً.-  - يركِّب الطَّ لبة قراءة التركيب مع مراع�ة الحرك�ت.  تكّلف الطَّ
لبة قراءة الجمل مرات متعددة وهم ي�سيرون اإلى اأنف�سهم -  - يكّرر الطَّ يكتبون الجمل بعد تركيبه�.  

- توؤّكد المعلِّمة قيمة محبة الخير لالآخرين. )اأن�( ولبع�سهم )اأنَت(.  
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ِ نُِّف اْلَكلِم�ِت التَّ�لَِيَة َوْفَق اْلُمدود اأَْقَراأُ َواأُ�سَ يوا8
يوا     َكلِم�ٌت فيه�     َكلِم�ٌت فيه�     َكلِم�ٌت فيه�

ق�َلْت

واِجب�ت

�ُسَعداء

ُحقوق

َيقول

ور ُح�سُ

ُمَعلَِّمتي

َلذيَذة

ي اأُمِّ

تطلب اإليهم ت�سمية الحركة المرافقة لحروف التدريب ولفظ الحرف مع حركته.- 
تكّلف الطلبة قراءة الكلم�ت والتلوين بح�سب المطلوب ب�ألوان مختلفة بح�سب الحرف.- 
ز الطلبة المجيدين وت�سوّب الطلبة الآخرين.-  تعزِّ

ل الكلم�ت.-  لبة وقت�ً ك�في�ً لت�أمُّ تمنح المعلِّمة الطَّ
تبّين لهم اأن هذه الكلم�ت وردت في الدر�س.- 
تطلب اإليهم تعيينه� في فقرات الدر�س، وقراءته�.- 
ويردد -  المدود،  فيه�  ُتبرز  ب�سورة  الكلم�ت  تقراأ 

لبة بعده� فردي�ً وجم�عي�ً. الطَّ
رهم ب�لفرق بين ال�سوت الطويل وال�سوت الق�سير.-  تذكِّ
تكلفهم قراءة )ق�لت( ثم البحث عن حرف المّد وت�سميته، وكذلك بقية الكلم�ت بمدوده�.- 
لبة المد ب�لألف والواو والي�ء.-  تكّرر الطريقة نف�سه� حتى يتقن الطَّ
يكتبون الكلم�ت وفق المّد الذي تحتوي عليه.- 
تت�بعهم المعلمة ب��ستمرار وتوجههم.- 

ُب َكلِم�ٍت، َواأَْقَراأُ اأَُركِّ 9
ـُه ُلـ   َمـ   َعـ  

َعـَمـُلـُه

ـُه ُتـ   ب�   ِجـ   وا  

واِجـب�ُتـُه

ني َرْتـ   َكـ   �َسـ  

�َسـَكـَرْتـني

ُن َو   ـع�   َتـ   اأَ  

اأََتـع�َوُن

تي ق�   ديـ   ـ   �سَ

ـديـق�تي �سَ

ني َر   َبـ   اأَْخـ  

اأَْخـَبـَرني

ٌم زِ   َتـ   ُمْلـ  

ُمْلـَتـِزٌم

ُد عِـ   �س�   اأُ  

اأُ�س�ِعـُد

ْق ِحـ   َتـ   َت�ْسـ  

َت�ْسـَتـِحـْق

ـه� ِـ   ل ِخـ   دا   ِـ   ب

ِبـداِخـِلـه�

ٍب را   تِْغـ   بِ��ْسـ  

ِب��ْسـِتْغـراٍب

ِء دا   اأَ   ِـ   ب

ِبـ�أَداِء

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

للكلم�ت، -  ال�سفهي  ال�سوتي  التحليل  على  الطلبة  تدرب 
مثل:  عمله: َعـ   َمـ   ُلـ   ـُه   4 مق�طع ت�سفيق 4 مرات

 واجب�ته: وا   ِجـ  ب�  ِتـ   ـِه  5 مق�طع ت�سفيق 5 مرات ، وهكذا..- 
تطلب اإليهم قراءة الحروف والمق�طع متفرقة ب�لحرك�ت.- 
لبة لتركيب الحروف مع النتب�ه للحرك�ت والمق�طع.-  توجه الطَّ
ت�س�عدهم في قراءة الكلمة مرّكبة.- 
ويرّدد -  المعلِّمة  تقراأه�  الكلم�ت  تركيب  من  النته�ء  عند 

لبة بعده� فردي�ً وجم�عي�ً. الطَّ
يكتب الطلبة الكلم�ت في الأم�كن المخ�س�سة.- 
توجههم اإلى الجل�سة ال�سحيحة عند الكت�بة.- 
ز المجيدين منهم.-  تت�بعهم ب��ستمرار وت�سّوب اأخط�ءهم وتعزِّ
تحّفزهم لكت�بة الكلم�ت غيب�ً تمهيداً لدر�س الإمالء.- 
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َن ُجَماًل اأُعيُد َتْرتيَب اْلَكِلم�ِت ِلأَُكوِّ 10

1

2

3

4

مِْن  والُِد  َعَملِهِ  �ٍن  َح�سَّ ع�َد 

اإِلى  اأَْفراُد  ةِ  اْلَهدِيَّ اْلأُ�ْسَرةِ  َنَظَر 

اأَْجلِن�  َيْتَعُب  مِْن  اأَبي 

هذِهِ  ُبَنيَّ  ؟  ُة  اْلَهدِيَّ ي�  لَِمْن  اأَْخبِْرني 

�ٍن مِْن َعَملِهِ  ع�َد والُِد َح�سَّ

لى اْلَهدِيَّةِ  �ْسَرةِ اإِ َنَظَر اأَْفراُد اْلأُ

اأَبي َيْتَعُب مِْن اأَْجلِن� 

ُة ؟   ي� ُبَنيَّ اأَْخبِْرني لَِمْن هذِهِ اْلَهدِيَّ

ل ال�سور والجمل.-  تمنح المعلمة الّطلبة وقت�ً ك�في�ً لت�أمُّ
الطلبة -  ويردِّد  وم�سموع،  معّبر  ب�سوت  الجمل  تقراأ 

بعده� جم�عي�ً.
تكّلف عدداً من الطلبة قراءة الجمل ب�إتق�ن.- 
على -  وتدلُّ  الكبير(  )اأحترم  الأولى  الجملة  تقراأ 

�سورته�.
ثم -  عليه�،  الدالة  ال�سورة  تحت  الجملة  كت�بة  تكّلفهم 

قراءته�.
تطلب اإليهم قراءة بقية الجمل وكت�بته� اأ�سفل ال�سورة - 

الدالة عليه�.
 ت�س�عدهم في التدّرب عليه� لدر�س الإمالء.- 
توؤّكد القيم وال�سلوك�ت الإيج�بية التي تت�سمنه� جمل - 

التدريب.
تقراأ المعلمة الجمل ويرّدد الطلبة بعده� فردي�ً وجم�عي�ً.- 

لبة في قراءة كلم�ت تعّلموه� �س�بق�ً.-  ت�س�عد المعلِّمة الطَّ
تطلب اإليهم قراءة الكلم�ت في ح�ل كونه� غير مرّتبة، - 

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
اأم�مهم كلم�ت الجملة الأولى: )ع�د والد ح�س�ن -  ترّتب 

من عمله(.
ح لهم الفرق بين الجملة وهي غير مرّتبة وفي ح�ل -  تو�سّ

ترتيب كلم�ته�.
في -  وكت�بته�  التدريب  كلم�ت  بقية  ترتيب  اإليهم  تطلب 

المك�ن المخ�س�س.
لبة الجمل مرتبة فردي�ً وجم�عي�ً.-  يقراأ الطَّ
تلفت انتب�ههم اإلى �سيغة ال�سوؤال في الجملة الخ�م�سة، - 

واإلى الهمزة في الجملة الث�نية.
د المعلِّمة القيم الإيج�بية.-  توؤكِّ

وَرةِ اْلُمن��ِسَبةِ اأَْقَراأُ َواأَْكُتُب اْلُجْملََة اأَ�ْسَفَل ال�سُّ 11

اأَْحَترُِم اْلَكبيَر.

غيرِ. اأَْعِطُف َعلى ال�سَّ

. اأُطيُع والَِديَّ

اأَتَّبُِع َتْعليم�ِت اْلُمَعلَِّمةِ.



وا�ستيع�ب -  ال�سور  لت�أمل  ك�في�ً  وقت�ً  الطلبة  المعلمة  تمنح 
محتوي�ته�، وكذلك العب�رات المق�بلة لكل �سورة.

لبة ب�سوؤالهم عّم� يفعلونه عند ذه�بهم في رحلة بعد -  تهيئة الطَّ
انته�ئهم من تن�ول الطع�م. وت�س�أل اأي�س�ً: اأين ُتلقي الف�سالت 
�سخ�س�ً  �س�هدت  اإذا  تت�سّرف  كيف  الرحلة؟  من  النته�ء  بعد 

ف�ي�ت خ�رج �سلة المهمالت؟ يلقي النُّ
ل اإلى عنوان الدر�س )الطفل القدوة(.-  ت�س�ألهم عن م�س�مين ال�سور للتو�سُّ
ر لهم معنى المفردات والعب�رات الجديدة: القدوة، ا�ستف�س�راتهم، اأث�ر اهتم�مي، يرت�سف.-  تف�سِّ
ت�سرد لهم ق�سة تبيِّن اأهمية المح�فظة على نظ�فة البيئة والأم�كن الخ��سة والع�مة.- 
تقراأ كل فقرة من فقرات الدر�س قراءة معّبرة وب�سوت وا�سح وم�سموع، ويردِّد الطلبة بعده� جم�عي�ً.- 
انتب�ه -  ومت�بعة  المعنى،  مع  يتوافق  بم�  ال�سوت  بتلوين  نموذجية  قراءة  فقرة  فقرة  الدر�س  فقرات  قراءة 

لبة ب��ستمرار. الطَّ
لبة فردي�ً لجمل التدريب قراءة مح�ك�ة حتى يتقن الطلبة القراءة ب�سكل �سحيح.-  قراءة الطَّ
توجيه بع�س الأ�سئلة على كل فقرة لتنمية ال�ستيع�ب، مثل: مع َمن ذهب ح�س�ن لزي�رة حديقة الحيوان�ت؟ - 

م� الذي اأث�ر اهتم�مه في الحديقة؟ لم�ذا ت�بع ح�س�ُن الطفَل؟ اأين ك�نت �سلة المهمالت معلقة؟ م� العب�رة 
التي ق�له� ح�س�ن لوالدته؟ م�ذا رّدت الأم؟

الإيج�بية: عدم البتع�د عن -  الأفك�ر والقيم والتج�ه�ت  لت�أكيد  ال�سور والفقرات  اإدارة حوار ونق��س حول 
الأهل، المح�فظة على البيئة، التع�ون والم�س�ركة، النتب�ه ودقة المالحظة، القتداء ب�لأ�سخ��س الإيج�بيين.

اأن -  لهم  �سبق  بكلم�ت  لبة  الطَّ المعلِّمة  تذّكر 
تعّلموه�.

ح�س�ن -  )زار  الأولى  الجملة  حّل  اإلى  ههم  توجِّ
مع طالب �سفه حديقة الحيوان�ت(.

تبّين لهم اأهمية الربط بين الجملة والإج�بة - 
التي تن��سبه� في المعنى.

تر�سدهم اإلى كيفية التوفيق بين معنى الجملة - 
والإج�بة التي تن��سبه� ب�لعتم�د على م�سمون 

الدر�س.

ْفُل اْلُقْدَوة الطِّ اني ْرُس الثَّ الدَّ

اأَْقَراأُ اأَْقَراأ1ُ 1

اأَْقَراأُ حيَحة1ِ اأَْقَراأُ َواأَ�َسُع         َحْوَل َرْمزِ اْلإِج�َبةِ ال�سَّ 2

1

4

2

3

هِ: فِّ �ٌن َمَع ُطاّلِب �سَ زاَر َح�سَّ

ب. َحديَقَة اْلَحَيوان�تِ         جـ. َمديَنَة اْلَمالهي َحديَقَة اْلأَْطف�لِ 

غيُر اْلَع�سيَر مَِن: ْفُل ال�سَّ اْرَت�َسَف الطِّ

ْبرِيِق            جـ. اْلُعْلَبةِ ب. اْلإِ اأ. اْلكوِب  

ْفَل بَِعْيَنْيهِ َوُهَو َيْلَتفُِت: �ٌن الطِّ ت�َبَع َح�سَّ

ب. َيميًن�        جـ. َي�س�ًرا اأ. َيميًن� َوَي�س�ًرا 

ْفُل اْلُعْلَبَة اْلف�رَِغَة في �َسلَّةِ اْلُمْهَمالِت َواْلَتَحَق: اأَْلقى الطِّ

هِ            جـ. بِ�أُ�ْسَرتِهِ. ب. بِ�َسفِّ   ِ اأ. بُِمَعلَِّمتِه
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اأَْماَلأُ اْلَفراَغ بِ�ْلَكلَِمةِ اْلُمن��ِسَبةِ َواأَْقَراأُ

اأَْماَلأُ اْلَفراَغ بِ�ْلَكلَِمةِ اْلُمن��ِسَبةِ َواأَْقَراأُ

3

4

لََبةِ. .............................................. اْلُمَعلَِّمُة َعِن ا�ْستِْف�س�راِت الطَّ

ْفُل اْلُعْلَبَة اْلف�رَِغَة في �َسلَّةِ اْلُمْهَمالِت. .............................................. الطِّ

�رِعِ َواْلَحديَقةِ. .............................................. َعلى َنظ�َفةِ ال�سَّ

َجَرةِ. ُد َعلى ال�سَّ فوٌر ُيَغرِّ .............................................. اْهتِم�مي ُع�سْ

.............................................. بِ�أََدٍب َمَع والِدّي.

ُم لي ِخْدَمًة. .............................................. َمْن ُيَقدِّ

اأَج�َبِت 
اأَْلقى

اأُح�فُِظ 
اأَث�َر 

ُث  اأََتَحدَّ
اأَ�ْسُكُر

1

2

4

3

6

5

ْفُل َوَرَك�َس َنْحَو �َسلَّةِ اْلُمْهَمالِت. .............................................. الطِّ

�لُِب بِ�ْنتِب�ٍه لِ�َسْرحِ اْلُمَعلَِّمةِ. .............................................. الطَّ

غيُر بِ�أُ�ْسَرتِهِ. ْفُل ال�سَّ .............................................. الطِّ

�رَِع. �ٌن َيميًن� َوَي�س�ًرا َقْبَل اأَْن َيْقَطَع ال�سَّ .............................................. َح�سَّ

ه� في َحديَقةِ اْلأَْطف�ِل. .............................................. اآلُء َنْحَو اأُمِّ

اْبَت�َسَم 

ا�ْسَتَمَع 

اْلَتَحَق 

اْلَتَفَت 

اْنَطلََقْت

1

2

4

3

5

تلف انتب�ههم اإلى الجملة كم� وردت في الدر�س.- 
رهم بتنوين الفتح وتنوين ال�سّم. -  توّجههم لمالحظة التنوين في الكلم�ت: )يمين�ً وي�س�راً، ح�ّس�ٌن( وتذكِّ

- تنبِّههم اإلى و�سع الدائرة حول الرمز )اأ، ب،  ه، ب�أ�سرته(.   واقتران ب�ء الجر ب�لكلم�ت )بمعلِّمته، ب�سفِّ
- تكلفهم قراءة الجملة بعد حّله�. جـ( ولي�س حول الكلمة. 

ُث، -  تقراأ المعلمة الكلم�ت: )اأُح�فظ، األقى، اأتحدَّ
اأج�بت، اأ�سكُر، اأث�َر( ويردِّد الطلبة بعده�.

تذّكرهم بورود هذه الكلم�ت في الدر�س وتطلب - 
منهم ا�ستخراجه� من فقرات الدر�س مع جمله�.

هذه -  في  الأول  الحرف  مالحظة  اإليهم  تطلب 
الكلم�ت وت�سميته والُنطق به مع الحرك�ت.

ت�س�ألهم: هل هذه همزة و�سل اأم همزة قطع؟- 
- تقراأ الجمل قبل ملء الفراغ، ويردِّد الطلبة بعده� جم�عي�ً.-  تطلب اإليهم قراءة الكلم�ت مهموزة.  

- ت�س�عدهم في ملء الفراغ. -  تعر�س الجملة الأولى: )المعلمة عن ا�ستف�س�رات الطلبة...( على ال�سبورة. 
- تكّلفهم كت�بة بقية الجمل، وتت�بعهم ب��ستمرار. - تكّلفهم القراءة ب�لحرك�ت فردي�ً وجم�عي�ً.  

لبة الجمل مرات متعددة فردي�ً وجم�عي�ً مع اإبراز �سوت الهمزة.-   يقراأ الطَّ

تقراأ المعلمة الكلم�ت: )التحق، انطلقت، ابت�سم، - 
التفت، ا�ستمع( ويقراأ الطلبة بعده�.

الحرف -  على  ال�سكون  مالحظة  اإليهم  تطلب 
الث�ني في هذه الكلم�ت.

الألف -  بو�سل  الكلم�ت  نطق  طريقة  لهم  تبّين 
ب�لحرف الث�ني ال�س�كن من دون همزة.

ت�س�ألهم: هل هذه همزة و�سل اأم همزة قطع؟- 
تقراأ الجمل قبل ملء الفراغ، ويردِّد الطلبة بعده� جم�عي�ً.- 
تعر�س الجملة الأولى: )ابت�سم الطفل ورك�س نحو �سّلة المهمالت...( على ال�سبورة.- 
ت�س�عدهم في ملء الفراغ ب�لكلمة المن��سبة.- 
تكّلفهم القراءة فردي�ً وجم�عي�ً.- 
تكّلفهم مل الفراغ، وتت�بعهم ب��ستمرار.- 
لبة الجمل مرات متعددة فردي�ً وجم�عي�ً.-  يقراأ الطَّ
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ل الحروف والمق�طع والمث�ل.-  لبة وقت�ً ك�في�ً لت�أمُّ تمنح المعلِّمة الطَّ
تذّكرهم بهمزتي الو�سل والقطع.- 
تطلب اإليهم قراءة الحروف والمق�طع متفرقة ب�لحرك�ت.- 
التمييز بين همزة الو�سل وهمزة القطع في -  توجههم نحو 

اأثن�ء القراءة والكت�بة.
لبة لتركيب الحروف مع النتب�ه للحرك�ت والمق�طع.-  توجه الطَّ
ت�س�عدهم في قراءة الكلمة مرّكبة.- 
ويرّدد -  المعلِّمة  تقراأه�  الكلم�ت  تركيب  من  النته�ء  عند 

لبة بعده� فردي�ً وجم�عي�ً. الطَّ
ي�سّنف الطلبة الكلم�ت في الأم�كن المخ�س�سة.- 
توجههم اإلى الجل�سة ال�سحيحة عند الكت�بة.- 
ز المجيدين منهم.-  تت�بعهم ب��ستمرار وت�سّوب اأخط�ءهم وتعزِّ
تحّفزهم لكت�بة الكلم�ت غيب�ً تمهيداً لدر�س الإمالء.- 

تمنح المعلمة الطلبة وقت�ً ك�في�ً لت�أمل الكلم�ت.- 
وا�سح -  ب�سوت  متعددة  مرات  الكلم�ت  تقراأ 

وم�سموع، ويردِّد الطلبة بعده�.
�سكل -  اإلى  وكذلك  و�سوته�،  �سكل)اآ(  اإلى  تنّبههم 

الهمزة و�سوته�.
ح لهم الفرق بين همزة المّد وهمزة القطع.-  تو�سّ
ت�سّجع الطلبة على قراءة الكلم�ت وكت�بته� في الأم�كن المن��سبة والمخ�س�سة له� بح�سب نوع الهمزة والحرك�ت - 

- تكّلفهم قراء الكلم�ت مقرونة ب�لحرك�ت. - تت�بعهم ب��ستمرار وت�سّوبهم.  المرافقة لهمزة القطع. 

نُِّف اْلَكلِم�ِت في اْلَجْدَوِل َكم� في اْلمِث�ِل ، ُثمَّ اأُ�سَ ُب َواأَْقَراأُ اأَُركِّ 5

َل َكـ   اأَ   َو  

َواأََكـَل

ن �س�   اإِْنـ   َو  

َواإِْنـ�س�ن

قي اأُْلـ   َو  

َواأُْلـقى

ـغي ـ   اأُ�سْ َو  

ـغي َواأُ�سْ

َدَم َتْخـ   َوا�ْسـ  

َوا�ْسـَتْخـَدَم

َف �س�   اأَ   َو  

َواأَ�س�َف

ُب َر   اأَ�ْسـ   َو  

َواأَ�ْسـَرُب

ٍل ل اأَْلُفُظه�َكلِم�ٌت َتْبَداأُ بَِهْمَزةِ َقْطٍع اأَْلُفُظه� َتْبَداأُ بَِهْمَزٍة َو�سْ

ـَع َمـ   َتـ   َوا�ْسـ  

َوا�ْسـَتـَمـَع

َر َذ   َتـ   َواْعـ  

َواْعـَتـَذَر

َت َفـ    َتـ    واْلـ  

واْلـَتـَفـَت

َق َلـ   َطـ   َواْنـ  

َواْنـَطـلَـَق

َق َحـ   َتـ   َواْلـ  

َواْلـَتـَحـَق

اأََكَل
اأُْلـقي

اأَ�س�َف

ـغي اأُ�سْ
اأَ�ْسـَرُب
اإِْنـ�س�ن

ا�ْسَتَمَع
ا�ْسـَتْخـَدَم
اْعـَتـَذَر

اْلـَتـَحـَق
واْلَتَفَت
اْنـَطـلَـَق

اأَْقَراأُ َواأَْكُتُب في اْلَجْدَوِل َكلِم�ٍت فيه� 6

اأَْقالم
غي اأُ�سْ

م�ءاأُْخُطبوطـ
ُقْراآن

اإِْبريق
اأَْرَنب

اآلة
َدواء اإِْن�س�ن

ءاإِاأُاأَاآ

ُب َواأَْقَراأُ اأَُركِّ 7

1

2

ع�ِل.  �ْسَرَب َدواَء ال�سُّ اأُريُد اأَْن اأَ

ْذَهَب اإِلى اْلَمْدَر�َسةِ ب�كًِرا. اأُريُد اأَْن اأَ

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

ويردِّد -  التدريب  في  الواردة  والكلم�ت  الجمل  تقراأ 
الطلبة بعده� فردي�ً وجم�عي�ً.

تحل التركيب الأول: اأريد اأن اأ�سرب دواء ال�سع�ل.- 
19
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َحديَقُة

ُعْلَبُة

�َسلَُّة

ُغْرَفُة

َحقيَبُة

ُمَعلَِّمُة

اْلَع�سيرِ

اْلُمْهَمالِت

اْلَحَيوان�ِت

ي��ِسيَّ�ِت الرِّ

فِّ ال�سَّ

�لِِب الطَّ

11

22

33

َحديَقُة اْلَحَيوان�ِت

ُعْلَبُة اْلَع�سيرِ

�َسلَُّة اْلُمْهَمالِت

فِّ ُغْرَفُة ال�سَّ

�لِِب َحقيَبُة الطَّ

ي��ِسيَّ�ِت ُمَعلَِّمُة الرِّ

اأَ�ِسُل بِ�ْلَكلَِمةِ اْلُمن��ِسَبةِ، َواأَْكُتُب

َوَر َواأُْكمُِل اْلُجَمَل التَّ�لَِيَة اأُلِحُظ ال�سُّ

8

9

1

2

4

3

ْن .....................................   ...................................... اأَْلَتفُِت َيميًن� َوَي�س�ًرا َقْبَل اأَ

اأُح�ِفُظ َعلى َنظ�َفِة .............................................. .

ِبُع التَّْعليم�ِت َواأُح�ِفُظ َعلى النِّظ�ِم في ..........................   .......................... . اأَتَّ

اأَ�ْسَت�أِْذُن َقْبَل اأَْن .............................................. .

اأقطع         ال�س�رع

ال�سف غرفة  

مدينتي

اأَتحدث

اإجراء -  اأذهب، عند  اأقراأ،  اأ�سرب،  الأول:  المهموز  الم�س�رع  والفعل  اأن،  اأريد  التركيب:  اإلى  انتب�ههم  توّجه 
- تبّين لهم تغّير حركة اآخر الفعل الم�س�رع في الجملة بعد اإدخ�ل )اأْن(. تركيب الجمل. 

لبة الجمل ويقراأونه� فردي�ً وجم�عي�ً.-  ب الطَّ - يركِّ لبة قراءة التركيب مع مراع�ة الحرك�ت.  تكّلف الطَّ
لبة قراءة الجمل مرات متعددة.-  - يكّرر الطَّ يكتبون الجمل بعد تركيبه�.  
توؤّكد المعلِّمة قيمة القي�م ب�لَمه�ّم والواجب�ت في اأوق�ته�.- 

ل ال�سور والجمل.-  تمنح المعلمة الّطلبة وقت�ً ك�في�ً لت�أمُّ
تطلب اإليهم و�سف ال�سور وت�سمية محتوي�ته�.- 
رهم بعب�رات وردت في الدر�س تتعلق ب�ل�سور.-  تذكِّ
الطلبة -  ويردِّد  وم�سموع،  معّبر  ب�سوت  الجمل  تقراأ 

بعده� جم�عي�ً.
تكّلف عدداً من الطلبة قراءة الجمل ب�إتق�ن.- 
تقراأ الجملة الأولى )األتفت يمين�ً وي�س�راً قبل اأن اأقطع ال�س�رع( وتدلُّ على �سورته�.- 
ح لهم الأفع�ل الم�س�رعة التي تبداأ بهمزة القطع.-  تو�سّ
تكّلفهم اإكم�ل الجمل بدللة ال�سورة، ثم قراءته�.- 

ر المعلمة الطلبة ب�ألـ القمرية واألـ ال�سم�سية.-  تذكِّ
تقراأ المعلمة الكلم�ت كم� هي مّرتين.- 
ويقراأ -  وتقراأه�  الأولى)حديقة(  الكلمة  تخت�ر 

الطلبة بعده�.
تن��سبه� -  التي  الكلمة  اختي�ر  في  ط�لب�ً  ت�س�عد 

من العمود الث�ني )الحيوان�ت(.
في -  ُينطق  م�  الحوار  خالل  من  لهم  ح  تو�سّ

الكلم�ت: )الع�سير، المهمالت، الحيوان�ت(.
الحيوان�ت(، -  )حديقة  اآخر  ط�لب  يقراأ   - تبّين لهم وجود ال�سكون على حرف الالم في الكلم�ت. 

- تدّون المعلمة التركيب على ال�سبورة. وتطلب من الطلبة تكرار ترديد التركيب.  
طريقة -  ب�ل�سوت  لهم  ح  تو�سّ  - ح لهم طريقة قراءة كلمة )الحيوان�ت( وت�س�ألهم عن نوع األـ فيه�.  تو�سّ

في  كت�بته  ثم  و�سله،  بعد  التركيب  قراءة  تكلِّفهم   - قراءة األـ القمرية في الكلمة، ويردد الطلبة بعده�. 
- تكّرر الطريقة نف�سه� في كلم�ت العمود الأي�سر، مع تنبيههم اإلى الحرف الم�سّدد في  المك�ن المخ�س�س. 

- توؤّكد عليهم لفظ كلمة ال�ّسم�س/ القمر، وتربطه� ب�ألـ. ف، الّط�لب(.  الكلم�ت: )الّري��سي�ت، ال�سَّ
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اأَْقَراأُ َواأُلِحُظ اأَْق�س�َم ال�ْسم1ِ

تطلب اإليهم اإكم�ل بقية الجمل وكت�بته� اأ�سفل ال�سورة الدالة عليه�، ثم قراءته�.- 
 ت�س�عدهم في التدّرب عليه� لدر�س الإمالء.- 
النظ�فة، -  على  المح�فظة  المرور،  اآداب  التدريب:  تت�سمنه� جمل  التي  الإيج�بية  وال�سلوك�ت  القيم  توؤّكد 

اتب�ع التعليم�ت وال�ستئذان.
تقراأ المعلمة الجمل ويرّدد الطلبة بعده� فردي�ً وجم�عي�ً. - 

تمّهد المعلمة للدر�س ب�لطلب من الطلبة ذكر اأ�سم�ء اأ�سق�ئهم.- 
ت�س�أل المعلمة: - 
م� هي الحيوان�ت التي تعي�س معك في البيت؟ )قط، كلب، خروف....(.- 
�سمِّ ثالثة اأ�سي�ء موجودة في غرفة ال�سف. )لوح، مقعد، �سب�ك، ب�ب....(.- 
م�ذا يوجد في حديقة المدر�سة؟ )زهرة، �سجرة، ع�سب....(.- 
تبين لهم اأنَّ الكلم�ت/ الألف�ظ التي ذكروه� هي اأ�سم�ء، وتدلُّ على معنى.- 
ح لهم الطريقة التي ن�ستدّل بوا�سطته� على ال�سم من بين كلم�ت اللغة العربية، -  ب��ستخدام البط�ق�ت، تو�سّ

ب�أن تطلب منهم:
اإدخ�ل الـ التعريف على الكلمة: قط: القط، لوح: اللوح، ع�سب: الع�سب...- 
، قٍط، قط�ً. -  اإ�س�فة اأحد اأ�سك�ل التنوين الثالثة: قط: قطٌّ
لبي�ن اأق�س�م ال�سم، تعر�س عليهم الأ�سم�ء في العمود الأول، وتبّين لهم اأنه� اأ�سم�ء اإن�س�ن، منه� م� يدلُّ على - 

اإن�س�ن مذّكر، ومنه� م� يدلُّ على اإن�س�ن موؤنث.
ب�لطريقة نف�سه� تبين م� يدلُّ من الأ�سم�ء على الحيوان والنب�ت والجم�د والمك�ن والزم�ن وال�سفة.- 
تدرب الطلبة على قراءة كلم�ت الن�س�ط جم�عي� وزمري� وفردي�.- 
تكلفهم ب�إ�س�فة األـ التعريف لكلم�ت التدريب، واإ�س�فة التنوين ب�أ�سك�له الثالثة.- 

ْو َمك�ن .2 اأَْكُتُب َتْحَت ُكلِّ �سوَرٍة:  اإِْن�س�ن، اأَْو َحَيوان، اأَْو َنب�ت  اأَْو َجم�د  اأَ

َجم�د

اإِْن�س�ن

َمك�ن

َنب�ت

َجم�د

َحَيوان

َحَيوان

َنب�ت

َمك�ن

اأو -  اأو نب�ت،  اإن�س�ن، اأو حيوان،   اأكتب تحت كلِّ �سورة: 
جم�د، اأو مك�ن.

ل ال�سور والمق�رنة بينه�.-  تمن الطلبة وقت�ً ك�في�ً لت�أمُّ
تطلب منهم ت�سمية ال�سور.- 
ت�س�عدهم في ت�سنيفه� بح�سب اأق�س�م ال�سم.- 
يكتب الطلبة م�سّمى ال�سورة في المك�ن المخ�س�س، - 

ويكتبون ت�سنيفه� بح�سب اأق�س�م ال�سم.
يقراأ الطلبة م� كتبوه تحت ال�سور فردي�ً وجم�عي�ً.- 
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نُِّف اْلأَ�ْسم�َء التَّ�لَِيَة في اْلَجْدَوِل اأَْقَراأُ َواأُ�سَ 3
َفةَمك�نَجم�دَنب�تَحَيواناإِْن�س�ن �سِ

ي َجدِّ

َخبَّ�ز

اْلَكْنَغر

فيل

اإِج��س 

ب�ِذْنج�ن

�َسرير

ط�ِئَرة

ُم�ْسَت�ْسفى 

َمْكَتَبة

ُمفيد

َكثير

َن ُجَماًل اأُعيُد َتْرتيَب اْلَكِلم�ِت ِلأَُكوِّ 5

َوَر َواأَْماَلأُ اْلَفراَغ بِ�ل�ْسمِ اْلُمن��ِسِب اأُلِحُظ ال�سُّ 4

1

2

4

5

3

�ٌن َعلى .............................................. . َيْم�سي َح�سَّ

َة .............................................. . َقَطَفْت اآلُء َحبَّ

َي�ْسَبُح .............................................. في مِي�هِ النَّْهرِ.

َيْحُرُث .............................................. اْلأَْر�َس.

َيْلَعُب .............................................. في اْلَحديَقةِ.

الر�سيف

تف�ح

التم�س�ح

الفالح

الأطف�ل

1

2

َمَع  �ٌن  َح�سَّ هِ  اأُمِّ ُث  َيَتَحدَّ َجلَ�َس 

َعلى  اأَْن       َبلَدِن�       ُنح�ِفَظ       َنظ�َفةِ        َعلَْين�       

هِ. ُث َمَع اأُمِّ �ٌن َيَتَحدَّ َجلَ�َس َح�سَّ

َعلَْين� اأَْن ُنح�ِفَظ َعلى  َنظ�َفةِ َبلَدِن�.          

تقراأ المعلمة الكلم�ت، ويردِّد الطلبة بعده�.- 
ف�ّسر -  ل؟  اأم  اأ�سم�ء  الكلم�ت  هذه  هل  ت�س�ألهم: 

اإج�بتك.
التعريف -  األـ  ب�إلح�ق  اإج�ب�تهم  الطلبة  ر  يف�سِّ

والتنوين ب�أ�سك�له للكلم�ت.
- تكّلفهم ت�سنيف الأ�سم�ء بم� يدل عليه ال�سم من -  تذّكرهم ب�أق�س�م ال�سم، وتطلب منهم ذكره�.   

اإن�س�ن اأو حيوان، اأو نب�ت، اأو جم�د، اأو مك�ن، اأو �سفة، وكت�بته� في المك�ن المخ�س�س للكت�بة.
- تت�بعهم ب��ستمرار وت�سّوبهم.-  تطلب اإليهم قراء الكلم�ت بح�سب ت�سنيف�ته�. 

ال�سور -  ل  لت�أمُّ ك�في�ً  وقت�ً  الطلبَة  المعلمة  تمنح 
واكت�س�ف محتوي�ته�.

تقراأ المعلمة الجمل ويردِّد الطلبة بعده�.- 
تحّل الجملة الأولى: )يم�سي ح�س�ن على الر�سيف(.- 
والكلمة -  وال�سورة  الجملة  بين  العالقة  لهم  ح  تو�سّ

التي تّمت به� الجملة.
اأن -  اإلى  انتب�ههم  تلفت  الجمل.  بقية  حّل  تكّلفهم 

الكلم�ت التي تّممن� به� الجمل هي اأ�سم�ء.
قراءة -  منهم  وتطلب  ترتيب  دون  من  ال�سور  عليم  تعر�س   - ح لهم اأ�سب�ب معرفتن� اأنه� اأ�سم�ء.  تو�سّ

الطلبة  تعّزز   - - يقراأ الطلبة الجمل جميعه� بعد ملء الفراغ.  الجملة الدالة على ال�سورة.  
المجيدين، وتوّجه الطلبة الآخرين وت�سّوب اإج�ب�تهم.

ر المعلمة الطلبة بكلم�ت �سبق لهم اأن تعلموه� في الدر�س.-  تذكِّ
ويردِّد -  مرّتبة،  غير  كونه�  ح�ل  في  الكلم�ت  تقراأ 

الطلبة بعده�.
زهم لترتيبه� وتكوين جملة مفيدة.-  تحفِّ
ههم وتعّززهم، وت�سحح الأخط�ء.-  ت�ستقبل اإج�ب�ت الطلبة وتوجِّ
لبة الجمل مرتبة فردي�ً وجم�عي�ً.-  يقراأ الطَّ
البيئة، القتداء ب�لأ�سخ��س -  الوالدين، المح�فظة على نظ�فة  القيم وال�سلوك�ت الإيج�بية: احترام  د  توؤكِّ

الإيج�بيين في �سلوكهم.
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انَِيُة اْلَوْحَدُة الثَّ

اأَْخالقي

الأهداف الع�مة
يتحدث ويح�سن ال�ستم�ع اإلى حك�ية اله�تف النّق�ل. - 
 يقراأ ن�س اأن� مهّذب ويجيب عن اأ�سئلة ال�ستيع�ب.- 
 يتبّين اآداب الحديث والتع�مل مع الأ�سدق�ء.- 
 يحر�س على التحلي بمك�رم الأخالق.- 
 يحّب اأفراد اأ�سرته ويتع�ون معهم.- 
 يعتمد على نف�سه للقي�م ب�أعم�له.- 
 يثق بنف�سه ويتبين دوره في الأ�سرة.- 
 يب�در لم�س�عدة الآخرين.- 
 يتبّين حقوق الج�ر ويحر�س على مراع�ته�.- 
 يحفظ الن�سيد.- 
 يقراأ ويجيب عن الأ�سئلة معتمداً على المعنى.- 
 يمالأ الفراغ في الجمل معتمداً على المعنى.- 
 ي�سل بين الجمل معتمداً على المعنى.- 
 يركب كلم�ت من حروف ومق�طع.- 
 يمّيز الحروف: �س، �س، ط، ت.- 
 يميز اأنواع التنوين: ال�سم والفتح والك�سر.- 
 يعيد ترتيب الكلم�ت ليكّون جماًل.- 
 يعيد ترتيب الجمل ليكّون فقرة.- 
 يميِّز األـ التعريف على همزتي القطع والو�سل المّدة.- 
 يميِّز بين همزتي القطع والو�سل.- 
 ي�ستخدم الفعل الم�س�رع الذي يبداأ بهمزة قطع.- 
 ي�ستخدم اأ�سلوب النفي بال ا�ستخدام�ً �سليم�ً.- 
 ي�ستخدم الفعل الم��سي مع ت�ء الت�أنيث ال�س�كنة.- 
 يتبين الفعل والعالم�ت الدالة عليه.- 
 يميز بين الفعل وال�سم.- 
 ي�ستخدم �سميري الغ�ئب: هو، هي.- 
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ّقاُل اْلهاتُِف النَّ

اْلُمح�َدَثُة َوال�ْسِتم�ُع 1

�سيِف ق�دًِم� مِْن َبْيِت  �ٌن َيْم�سي َعلى الرَّ َح�سَّ
هِ. اْلَتقى بِِطْفٍل في مِْثلِ �ِسنِّهِ. َحيَّ�ُه  َجدِّ

َف َعلَْيهِ، َوَعَرَف اأَنَُّه ج�ٌر َجديٌد َي�ْسُكُن  َوَتَعرَّ
�ٌن: اأَْهاًل بَِك  في اْلَحيِّ اْلَقريِب. ق�َل َح�سَّ

ي� زِي�ٌد، ََنْلَتقي َغًدا في اْلَمْدَر�َسةِ.

�ِل،  َم�سى زِي�ٌد َوُهَو َيْلَعُب بِه�تِفِهِ النَّقَّ
ريِق. َزِلَقْت َقَدُمُه،  َوَلْم َيْنَتبِْه لِلطَّ

�ٌن  ُم. اأَ�ْسَرَع َح�سَّ َوَوَقَع َعلى اْلأَْر�ِس َيَت�أَلَّ
�ٌن ه�تَِف زِي�ٍد َعلى  لُِم�س�َعَدتِهِ. َراأى َح�سَّ
َر اأَْن ُيعيَدُه اإَِلْيهِ في  اْلأَْر�ِس، اْلَتَقَطُه َوَقرَّ

اْلَمْدَر�َسةِ.

ت�سرد على اأ�سم�عهم ق�سة تتحّدث عن فوائد اله�تف وال�ستخدام ال�سليم له.- 
ح للطلبة اأن كلَّ �سورة تعّبر عن فكرة/ حدث.-  تعر�س المعلِّمة �سور التدريب، وتو�سِّ
توّزع �سور التدريب على مجموع�ت وتطلب من كل مجموعة التعبير عنه�.- 
تطرح اأ�سئلة على كل �سورة، مثل: اأين ك�ن ح�س�ن يم�سي؟ َمن التقى في الطريق؟ اأين ي�سكن؟ كيف حّي� - 

ح�س�ن �سديقه زي�د؟ لم�ذا وقع زي�د على الأر�س؟ م�ذا فعل ح�س�ن به�تف زي�د؟ �سف �سعور زي�د عندم� 
افتقد ه�تفه الّنق�ل؟ كيف اعتذر زي�د لح�ّس�ن؟ لم�ذا؟

اأْن تقبَل؟، -  اأت�سّرَع، اأرجوك  اآ�سف، لن  اأن�  توجههم نحو ا�ستخدام العب�رات: اأهاًل بك، التقى بطفٍل، اأعتذر، 
قّرر اأن ُيعيَده.

ترتب المجموع�ت بح�سب ت�سل�سل الأحداث، وتكلفهم التعبير عنه� ب�لت�سل�سل.- 
تروي اأحداث ق�سة اله�تف النّق�ل للطلبة وي�ستمعون اإليه� ب�نتب�ه.- 
تكّرر رواية الق�سة مع توجيه انتب�ههم للعب�رات التي �سبق توجيههم لالنتب�ه له�.- 
ث عّم� اأعجبهم في الق�سة.-  تتيح المج�ل للطلبة للتحدُّ
تثبيت مفهوم ال�سداقة، والمح�فظة على الج�ر وم�س�عدة الآخرين. - 
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َر ه�تَِفُه َوَظنَّ اأَنَّ  َل زِي�ٌد َبْيَتُه، َوَتَذكَّ َو�سَ
�ًن� �س�َعَدُه لَِي�أُْخَذُه مِْنُه. َغ�ِسَب، َوَلْم  َح�سَّ

ب�َح لُِيق�بَِل  َي�ْسَتِطعِ النَّْوَم َوُهَو َيْنَتِظُر ال�سَّ
�ًن� في اْلَمْدَر�َسةِ َوَي�ْسَتعيَد ه�تَِفُه. َح�سَّ

�ًن� في  �َسَعَر زِي�ٌد بِ�لنََّدمِ عِْنَدم� َراأى َح�سَّ
اْنتِظ�رِهِ عِْنَد ب�ِب اْلَمْدَر�َسةِ َوَيْرُك�ُس َنْحَوُه 
�َل. ق�َل زِي�ٌد: اأَْعَتذُِر،  لُِيعيَد َلُه اْله�تَِف النَّقَّ
َع في  نَّ بَِك. َلْن اأََت�َسرَّ �َس�أُْت الظَّ اأَن� اآ�ِسٌف، اأَ

ْن َتْقَبَل  اْلُحْكمِ َعلى اأََحٍد َبْعَد اْلَيْومِ. اأَْرجوَك اأَ
داَقتي. �سَ



اأَْقَراأُ 1

ٌب اأَن� ُمَهذَّ ُل ْرُس اأَلوَّ الدَّ

اأَْقَراأُ 1

ْ

اأَْقَراأُ حيَحة1ِ اأَْقَراأُ َواأَ�َسُع         َحْوَل َرْمزِ اْلإِج�َبةِ ال�سَّ 2
1

2

3

اأُْح�ِسُن اإِلى جيراني َول اأُوؤْذيهِْم:

اأ. بِ�ْلَقْوِل       ب. بِ�ْلفِْعلِ            جـ. بَِقْوٍل اأَْو فِْعٍل

اأَْعَمُل م� ُيْر�سي:

اأ. والِدي                         ب. والَِدتي                       جـ. والِدي َووالَِدتي

ديقي َول: اأَْحَفُظ غيَبَة �سَ

اأ. اأَْهَزاأُ بِهِ                           ب. اأَْذُكُرُه بِم� َيْكَرُه            جـ. َجميُع م� ُذكَِر

والجمل -  ال�سور  لمالحظة  ك�في�ً  وقت�ً  الطلبة  المعلمة  تمنح 
وت�أمله� وا�ستيع�ب محتوي�ته�.

ل اإلى عنوان الدر�س )اأن� مهّذب(.-  ت�س�ألهم عن م�س�مين ال�سور للتو�سُّ
ت�سرد على اأ�سم�عهم ق�سة عن محبة الوالدين وُح�سن التع�مل - 

نظ�فة  عن  الحديث  في  ال�س�بق  الدر�س  وت�ستثمر  معهم�، 
البيئة. ثم تدير حواراً حول �سورة التدريب، وتطرح اأ�سئلة من 

مثل: كيف ُيع�مل ح�ّس�ن والديه؟ اأين ي�سع النف�ي�ت؟ كيف ُيع�مل اأ�سدق�ءه وجيرانه؟
تقراأ كل فقرة من فقرات الدر�س قراءة معّبرة وب�سوت وا�سح وم�سموع، ويردِّد الطلبة بعده� جم�عي�ً.- 
انتب�ه -  المعنى، ومت�بعة  الدر�س فقرة فقرة قراءة نموذجية بتلوين ال�سوت بم� يتوافق مع  قراءة فقرات 

لبة ب��ستمرار. الطَّ
لبة فردي�ً لجمل التدريب قراءة مح�ك�ة حتى يتقن الطلبة القراءة ب�سكل �سحيح.-  قراءة الطَّ
توجيه بع�س الأ�سئلة على كل فقرة لتنمية ال�ستيع�ب.- 
تنبيه الطلبة اإلى بع�س العب�رات والتراكيب اللغوية: ل اأق�طعهم�، ل اأُلقي، ل األعب في ال�س�رع، ل اأذكره - 

ب�سوء، اأ�س�عُد، اأ�سُع، اأُ�سغي
اإدارة حوار ونق��س حول ال�سور والفقرات لت�أكيد الأفك�ر والقيم والتج�ه�ت الإيج�بية: احترام الوالدين - 

والجيران، المح�فظة على البيئة، اآداب الطريق، م�س�محة الآخرين وم�س�عدتهم، عدم ال�ستهزاء ب�لآخرين.

لبة بكلم�ت �سبق لهم اأن تعّلموه�.-  تذّكر المعلِّمة الطَّ
ههم اإلى حّل الجملة الأولى.-  توجِّ
والإج�بة -  الجملة  بين  الربط  اأهمية  لهم  تبّين 

التي تن��سبه� في المعنى.
تلفت انتب�ههم اإلى الجملة كم� وردت في الدر�س.- 
ُتنّبههم اإلى الأفع�ل الم�س�رعة المبدوءة بهمزة: - 

اأُح�سن، اأعمُل، اأحفُظ 
تنبِّههم اإلى و�سع الدائرة حول الرمز )اأ، ب، جـ( ولي�س حول الكلمة.- 
تكلفهم قراءة الجملة بعد حّله�.- 

26
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ف�ي�ت، -  النُّ )اعتذاره،  الكلم�ت:  المعلمة  تقراأ 
الّن��س، الأخالق، ير�سيه( ويردِّد الطلبة بعده�.

تذّكرهم بورود هذه الكلم�ت في الدر�س وتطلب - 
منهم ا�ستخراجه� من فقرات الدر�س مع جمله�.

تعر�س الكلم�ت نف�سه� على بط�ق�ت وتطلب من - 
الطلبة قراءته�.

ت�س�عدهم في حّل الجملة الأولى: )اأ�سُع النف�ي�ت في الأم�كن المخ�س�سة(.- 
تقراأ الجملة ويرّد الطلبة بعده� فردي�ً وجم�عي�ً.- 
ل اإلى الكلمة التي �سيمالأون به� الفراغ وعالقته� بمعنى الجملة.-  ت�س�عدهم في التو�سّ
تكلِّفهم حل بقية الجمل وتت�بعهم ب��ستمرار.- 
تقراأ المعلمة الجمل بعد حّله� ويقراأ الطلبة بعده�.- 
ت�س�عدهم في ملء الفراغ.- 
تكّلفهم القراءة ب�لحرك�ت فردي�ً وجم�عي�ً.- 
توؤّكد ال�سلوك�ت الإيج�بية التي تت�سمنه� الجمل.- 

تذّكر الطلبة بكلم�ت �سبق لهم تعلُّمه� في الدر�س.- 
تقراأ الأفع�ل الم�س�رعة في العمود الأي�سر.- 
ر كل جملة.-  تلفت انتب�ههم اإلى الحرف)ل( الذي يت�سدَّ
تحّل الجملة الأولى: )ل األعب في ال�س�رع(.- 
ح لهم معنى النفي من خالل المقطع: )ل األعُب(.-  تو�سّ
تبين لهم اأن المقطع يت�ألف من )ل( والفعل الم�س�رع.- 
ت�س�عدهم في قراءة جمل الدر�س.- 
عند -  للمعنى  المن��سبة  الكلمة  اختي�ر  اإلى  تنّبههم 

ملء الفراغ�ت.
تتجول بينهم وتعّزز المجيدين وت�سّوب الطلبة الآخرين.- 
تقراأ المعلمة الجمل بعد انته�ئهم من الحّل ويرّدد الطلبة بعده�.- 
توؤّكد القيم الإيج�بية التي تت�سمنه� جمل الدر�س.- 
تطلب منهم جماًل اإ�س�فية م�س�بهة لجمل الدر�س لت�أكيد فهمهم معنى النفي بـ )ل(.- 

اأَْماَلأُ اْلَفراَغ بِ�ْلَكلَِمةِ اْلُمن��ِسَبةِ َواأَْقَراأُ 4

اأَْماَلأُ اْلَفراَغ بِ�ْلَكلَِمةِ اْلُمن��ِسَبةِ َواأَْقَراأُ 3

�َسةِ. اأَ�َسُع .............................................. في اْلأَم�كِِن اْلُمَخ�سَّ

ْعَمُل م� .............................................. . اأُطيُع والِدي َواأَ

ديقي َواأَْقَبُل .............................................. . اأُ�س�مُِح �سَ

اأَْحرِ�ُس َعلى َمك�رِمِ .............................................. .

1
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4

3

ف�ي�ِت  النُّ

ُيْر�سيِه

اْعِتذاَرُه

اْلأَْخالِق

�رِعِ. ل ........................................... في ال�سَّ

ديقي بِ�سوٍء. ل ........................................... �سَ

ث�نِ. ل ........................................... والَِديَّ َوُهم� َيَتَحدَّ

ل ........................................... بِ�لآَخريَن.

يَّ�َرةِ. ل ........................................... �َسْيًئ� مِْن ن�فَِذةِ ال�سَّ

ل ........................................... َتْعليم�ِت ُمَعلَِّمتي.
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3

5

6

4

اأَْلَعُب

اأَْذُكُر

اأُق�ِطُع
اأَْهَزاأُ

اأَْرمي

اأُخ�ِلُف
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ُل اْلِعب�َرَة ِبم� ُين��ِسُبه� اأَْقَراأُ َواأَ�سِ ف�ي�ِت؟5 ُع النُّ اأَْيَن َت�سَ

َكْيَف َتْحَفُظ غيَبَة 
ديقَِك؟ �سَ

َهْل َتْحرِ�ُس َعلى 
َمك�رِمِ اْلأَْخالِق؟

م�ذا َتْعرُِف َعْن 
ُحقوِق اْلج�رِ؟

َمْن َيْلَعُب في َحديَقةِ 
اْلأَْطف�ِل؟

َنَعْم، اأَْحرِ�ُس َعلى 
َمك�رِمِ اْلأَْخالِق.

�ٌن َيْلَعُب في  َح�سَّ
َحديَقةِ اْلأَْطف�ِل.

ف�ي�ِت في  اأَ�َسُع النُّ
�َسةِ. اْلأَم�كِِن اْلُمَخ�سَّ

ل اأَْذُكُرُه بِ�سوٍء.

اأُ�س�عُِدُه َول اأُ�َسبُِّب َلُه 
اْلأَذى.

ُب ُجَماًل َواأَْقَراأُ اأَُركِّ 61

2

4

3

ِه. غي ِلَحديِث َجدِّ ُهَو ُي�سْ
ه�. غي ِلَحديِث َجدِّ ِهَي ُت�سْ
ِتِه. غي ِلَحديِث َجدَّ ُهَو ُي�سْ

ِته�. غي ِلَحديِث َجدَّ ِهَي ُت�سْ

على -  والإج�بة  ال�سوؤال  جمل  المعلِّمة  تعر�س   
لبة من خالل بط�ق�ت. الطَّ

تقراأه� ب�سوت وا�سح ومعبِّر وم�سموع على الطلبة.- 
اأثن�ء -  في  ال�ستفه�م  �سوت  اإبراز  على  تدّربهم   

قراءة جمل ال�سوؤال.
 تلفت انتب�ههم اإلى العالمة)؟( في نه�ي�ت الجمل، - 

ح لهم اأنه� عالمة ترافق جملة ال�سوؤال. وتو�سّ
 تبين لهم اأن الكلم�ت: )اأين، كيف، هل، م�ذا، َمن( هي اأدوات ال�ستفه�م وتكون في بداية الجملة. - 
 تكتب الجملة الأولى: اأين ت�سع النف�ي�ت، على ال�سبورة، وتبين لهم اأداة ال�ستفه�م)اأين( وعالمته)؟(.- 
تخت�ر من العمود الأي�سر الإج�بة على ال�سوؤال: )اأ�سع النف�ي�ت في الأم�كن المخ�س�سة(.- 
 تقراأ الجملة ك�ملة ويردِّد الطلبة بعده�.- 
 تو�سح لهم اأن� عند الإج�بة عن اأي �سوؤال ن�أخذ جزءاً من ال�سوؤال ون�سيف له الإج�بة عنه، لتكون الإج�بة ت�ّمة.- 
ح لهم وجود جملة في العمود الث�ني تن��سب العمود الأول في المعنى.-   تو�سِّ
لبة اإلى مجموعتين وتطلب من كل ط�لب في المجموعة الأولى قراءة ال�سوؤال، ليكمل ط�لب -   تق�سم الطَّ

اآخر جملة الإج�بة في العمود الث�ني، وتكلفهم� مع�ً قراءته�.
 تقراأ المعلمة الجمل ك�ملة ويرّدد الطلبة بعده�.- 

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: هو ُي�سغي لحديث جّده.- 
هو -  ال�سمير:  ن�ستخدم  اأنَّن�  اإلى  انتب�ههم  توّجه 

ون�ستخدم  الغ�ئب،  المذّكر  المفرد  لل�سخ�س 
ال�سمير: هي، لل�سخ�س المفرد الموؤنث الغ�ئب.

ح لهم �سيغة الفعل ُي�سغي، ُت�سغي، لت�أكيد فكرة التذكير والت�أنيث.-  تو�سّ
لبة قراءة التركيب الث�ني )هي ُت�سغي لحديث جّده�( مع مراع�ة تغيير �سيغة الفعل وال�سمير الع�ئد.-  تكّلف الطَّ
ت�ستثمر التدريب في لفت انتب�ههم اإلى ع�ئد ال�سمير في الكلم�ت )جده، جدته، جده�، جدته�(.- 
لبة الجمل ويقراأونه� فردي�ً وجم�عي�ً.-  ب الطَّ يركِّ
يكتبون الجمل بعد تركيبه�.- 
لبة قراءة الجمل مرات متعددة.-  يكّرر الطَّ
توؤّكد المعلِّمة قيمة ُح�سن ال�ستم�ع لالآخرين.- 
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تتيح المعلمة للطلبة وقت�ً ك�في�ً لت�أّمل المق�طع الن�ق�سة.- 
ر.-  تذّكرهم بكلم�ت تعّلموه� �س�بق�ً لم�س�عدتهم في التذكُّ
ب�لحرك�ت: -  �س،  �س/  الحرفين:  لفظ  اإلى  تدعوهم 

الفتح والك�سر وال�سم وال�سكون.
- تكّلفهم ذكر كلم�ت تعلموه� ت�ستمل على هذين الحرفين.-  ل �سكل الحرفين: �س، �س.  تطلب اإليهم ت�أمُّ
- تبّين لهم �سكل الحرف بح�سب موقعه من الكلمة.-  ن الكلم�ت المعط�ة من الطلبة على ال�سبورة.  تدوِّ
-تدعوهم لحّل التدريب وتت�بعهم ب��ستمرار.-  تحّل الكلمة الأولى)�س�ن( وتقراأه� ويردد الطلبة بعده�. 
تكّلفهم قراء الكلم�ت بعد اإ�س�فة حرفي ال�سين وال�س�د.- 

اأَْقَراأُ َواأَْكُتُب في اْلَجْدَوِل َكلِم�ٍت فيه�

ْكُتُب              اأَْو اأَْماَلأُ اْلَفراَغ َواأَ

ْكُتُب              اأَْو اأَْماَلأُ اْلَفراَغ َواأَ

9

7

8

�س

طـ

�س

ت
َوْقـ........

........ْنظيف

اأُق�........ـع

َقـ ........ـْعُت

�س�َعْد........

اأُ........ـيع

........ريق

َمـ ........َجر

ـت

تـ

طـ

ـطـ

ت

طـ

طـ

ـتـ

ِحـ ........ ان

النَّ�........

........ ديق

ـ ........ـة اْلُمَخ�سَّ

َحـ ........ان

اأُ........ امُِح

اأُ ........اعُِد

اأَْنـ ........ُح

�ســ�سـ�ســ�سـ

ـ�سـ�ســ�سـ�س

ت�س طـ�س

ِلأَْك�َسَب

بِ�سوٍء

غي اأُ�سْ

اأَْحِر�ُس

اأُق�ِطُعُهم�

اأَْخَط�أَ

ف�ي�ت النُّ

غيَبُتُه

تتيح المعلمة للطلبة وقت�ً ك�في�ً لت�أّمل المق�طع الن�ق�سة.- 
ر.-  تذّكرهم بكلم�ت تعّلموه� �س�بق�ً لم�س�عدتهم في التذكُّ
تدعوهم اإلى لفظ الحرفين: ط/ ت، ب�لحرك�ت: الفتح والك�سر وال�سم وال�سكون.- 
- تكّلفهم ذكر كلم�ت تعلموه� ت�ستمل على هذين الحرفين.-  ل �سكل الحرفين: ط، ت.  تطلب اإليهم ت�أمُّ
- تبّين لهم �سكل الحرف بح�سب موقعه من الكلمة.-  ن الكلم�ت المعط�ة من الطلبة على ال�سبورة.  تدوِّ
تحّل الكلمة الأولى )وقت( وتقراأه� ويردد الطلبة بعده�. -تدعوهم لحّل التدريب وتت�بعهم ب��ستمرار.- 
تكّلفهم قراء الكلم�ت بعد اإ�س�فة حرفي الط�ء والت�ء.- 

تتيح المعلمة للطلبة وقت�ً ك�في�ً الكلم�ت.- 
في -  لم�س�عدتهم  �س�بق�ً  تعّلموه�  بكلم�ت  تذّكرهم 

ر. التذكُّ
تدعوهم اإلى لفظ الحروف: �س، �س، ط، ت ب�سوت وا�سح وم�سموع مع مراع�ة المخ�رج ال�سحيحة.- 
ل �سكل الحروف: �س، �س، ط، ت.-  تطلب اإليهم ت�أمُّ
تلف انتب�ههم اإلى ورود كلم�ت التدريب �سمن كلم�ت الدر�س.- 
تدعوهم لقراءة الكلم�ت التي ت�ستمل على هذه الحروف على التوالي.- 
يكتبون الكلم�ت بح�سب ت�سنيف الحروف.- 
يقراأ الطلبة م� ق�موا بكت�بته.- 
ت�ستثمر هذه الكلم�ت في التدريب على الإمالء.- 



30

مِّ   َواْلَك�ْسرِ             َواْلَفْتحِ      اأَْقَراأُ َواأُلِحُظ َتْنويَن ال�سَّ

اأُ�سيُف التَّْنويَن لِْلَكلِم�ِت التَّ�لَِيةِ َكم� في اْلمِث�ِل

10

11

ُغْرَفٌة     ..........................     ُغْرَفًة

َلْيٌل     ..........................     ..........................

�َرٌة     ..........................     .......................... �َسيَّ�َرٍة�َسيَّ

َفٍة ُغْر

َمْوٍزَلْيٍل

�َسْيٌف

َمْوزاًَلْياًل

�َسْيف�ً

�َسيَّ�َرًة

..........................     �َسْيٍف     ..........................

َمْوٌز     ..........................     ..........................

َقلًَم� َقلٍَم      َقلٌَم     

..ٍ...ً. ..ٌ.

ُب َكِلم�ٍت، َواأَْقَراأُ اأَُركِّ ُب12 ـَعـ   اأَْلـ  

اأَْلـَعـُب

ـُهـ  م� ُثـ   َحـ  ديـ  

َحـديـُثـُهـم�

ـُع اأُ    طيـ     

 اأُطيــُع

اأُ َز   اأَْهـ  
اأَْهـَزاأُ

ُر ُكـ   اأَْذ  

اأَْذُكـُر

�ُس رِ   اأَْحـ  

اأَْحـِر�ُس

ـُع �َسـ   اأَ  

اأَ�َسـُع

م� ـِهـ   �سيـ   اأُْر  

اأُْر�سيـِهـم�

ـُهـ  م� ـُعـ   اأُ  طيـ  

اأُطيـُعـُهـم�

تعر�ُس المعلمة كلمة )طريق( م�سكولة ب�لحرك�ت الثالث )الفتح، ال�سم، الك�سر(.- 
-تطلب اإليهم نطق �سوت حرف الق�ف بح�سب الحركة المقترنة به مع -  رهم ب�أ�سك�ل التنوين الثالثة.  تذكِّ

ت�سميته�.- تعر�س في بط�ق�ت حرف الق�ف مقترن�ً بتنوين ال�سّم )ٌق( وت�س�أل: كم �سمة فوق الحرف ق؟
�سوت -  نطق  طريقة  تعزز   - ح لهم �سوت الق�ف بتنوين ال�سم، وتطلب اإليهم الترديد خلفه�.  - تو�سّ

- تكّرر الطريقة نف�سه� مع تنوين الفتح والك�سر. الحرف، بنطقه مع الكلمة )طريٌق(.  
تنوين -  �سكل  اأن   - - اأنن� ننطق التنوين نون�ً �س�كنة.  تلفت المعلمة انتب�ه الطلبة اإلى م� يلي: 

- اأن �سكل تنوين ال�سم هو وجود حركتي �سم فوق الحرف. الك�سر هو وجود ك�سرتين تحت الحرف. 
اأنن� ن�سع األف�ً للحرف وعليه� حركتي فتح فوق الحرف ب��ستثن�ء الت�ء المربوطة والألف المق�سورة.- 

تعر�س المعلمة كلم�ت المث�ل في بط�ق�ت.- 
توجههم نحو قراءة الكلم�ت: )قلٌم، قلٍم، قلم�ً(.- 
ت�س�عدهم في لفظ التنوين ب�سورة �سحيحة.- 
تطلب اإليهم ت�سمية نوع التنوين الذي يلحق بكل كلمة.- 
تنّبههم اإلى تمييز التنوين عند اإ�س�فة الكلم�ت الأخرى.- 
- توجههم اإلى الجل�سة ال�سحيحة عند الكت�بة.-  ت�س�ألهم عن نوع التنوين في الكلم�ت التي اأ�س�فوه�. 
ز المجيدين منهم.-  تكلِّفهم بكت�بة الكلم�ت التي �سي�سيفونه�. - تت�بعهم ب��ستمرار وت�سّوب اأخط�ءهم وتعزِّ
- تقراأ المعلمة الكلم�ت ويردد الطلبة بعده�. -  تدعوهم اإلى قراءة الكلم�ت التي اأ�س�فوه� ب�أ�سك�ل التنوين الثالثة. 

ل الحروف والمق�طع.-  لبة وقت�ً ك�في�ً لت�أمُّ تمنح المعلِّمة الطَّ
تذّكرهم بكلم�ت تعّلموه� �س�بق�ً.- 
تطلب اإليهم قراءة الحروف والمق�طع متفرقة ب�لحرك�ت.- 
توجههم نحو التمييز بين الحرف والمقطع.- 
تحّل الكلمة الأولى: )اأَْلَعُب(.- 
توجههم اإلى الجل�سة ال�سحيحة عند الكت�بة.- 
تكلفهم بتركيب الحروف مع النتب�ه للحرك�ت والمق�طع.- 
ت�س�عدهم في قراءة الكلمة مرّكبة.- 
لبة بعده� فردي�ً وجم�عي�ً.-  عند النته�ء من تركيب الكلم�ت تقراأه� المعلِّمة ويرّدد الطَّ
تلفت انتب�ههم اإلى الكلم�ت التي تبداأ بهمزة القطع مع الفعل الم�س�رع.- 
ز المجيدين منهم.-  تت�بعهم ب��ستمرار وت�سّوب اأخط�ءهم وتعزِّ
تحّفزهم لكت�بة الكلم�ت غيب�ً تمهيداً لدر�س الإمالء.- 
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ُب َواأَْقَراأُ اأَُركِّ 13
اأَ�ْسم�ك

اأَ�ْسالك

َحديٌد

َجديٌد

اأَْلب�ن

اأَْجب�ن

�َسعيٌد

َبعيٌد

�َسـ

اأَْلـ

َحـ

م�

ـعيـ

ب�

ديـ

اأَ�ْسـ

ٌد

ن

ٌد

ك

َبـ

اأَْجـ

َجـ

ل
ومق�طع -  حروف  تركيب  على  الطلبة  تدريب 

لكلم�ت تعّلموه�.
تذّكرهم بكلم�ت تعلموه� �س�بق�ً.- 
تنبههم اإلى التمييز بين الحرف والمقطع.- 
ح لهم الحرف اأو المقطع الذي يبداأون به التركيب.-  تو�سّ
تبين لهم اأنه ب�لإمك�ن تركيب اأكثر من كلمة من الحروف والمق�طع الموجودة في كل تركيب.- 
تف�ّسر لهم كيفية تركيب الكلمتين الأوليين: اأ�سم�ك/ اأ�سالك، وتقراأهم� ويردد الطلبة بعده� فردي�ً وجم�عي�ً.- 
- تت�بعهم ب��ستمرار وتوجههم وتعزز المجيدين وت�سّوب بقية الطلبة.-  تكّلفهم حل بقية التدريب. 
- ت�ستثمر الكلم�ت في التدريب على الإمالء.-  يقراأ الطلبة في مجموع�ت التراكيب الجديدة. 

َن ُجَماًل اأُعيُد َتْرتيَب اْلَكِلم�ِت ِلأَُكوِّ 141

2

َواأُ�س�مُِحُه  اأَْخَط�أَ  ديقي  �سَ اإِذا  اأَْن�َسُح 

اأُ�َسبُِّب  اْلأَذى  جيراني  َلُهْم  اإِلى  َول  اأُْح�ِسُن 

ديقي اإِذا اأَْخَط�أَ َواأُ�س�مُِحُه  اأَْن�َسُح �سَ

لى جيراني َول اأُ�َسبُِّب َلُهْم اْلأَذى  اأُْح�ِسُن اإِ

لبة في قراءة كلم�ت تعّلموه� �س�بق�ً.-  ت�س�عد المعلِّمة الطَّ
تطلب اإليهم قراءة الكلم�ت في ح�ل كونه� غير مرّتبة، - 

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

- ترّتب اأم�مهم كلم�ت الجملة الأولى: )اأن�سح �سديقي اإذا اأخط�أ واأ�س�محه(.-  لبة وتوجهه�.  ت�ستقبل اإج�ب�ت الطَّ
بقية -  ترتيب  اإليهم  تطلب   - ح لهم الفرق بين الجملة وهي غير مرّتبة وفي ح�ل ترتيب كلم�ته�.  تو�سّ

لبة الجمل مرتبة فردي�ً وجم�عي�ً. كلم�ت التدريب وكت�بته� في المك�ن المخ�س�س.        - يقراأ الطَّ
د المعلِّمة القيم الإيج�بية: الإح�س�ن اإلى -  -  توؤكِّ تلفت انتب�ههم اإلى النفي بـ )ل( في الجملة الث�نية. 

الج�ر والبتع�د عن اأذى الآخرين.

َن فِْقَرًة اأُعيُد َتْرتيَب اْلُجَملِ ِلأَُكوِّ 15

�سيِف. �ٌن َيْم�سي َعلى الرَّ ك�َن َح�سَّ
َراأى ِطْفاًل َيْم�سي، َوُهَو َيْلَعُب بِ�ْله�تِِف.

ْفُل، َوَوَقَع َعلى اْلأَْر�ِس. َتَعثََّر الطِّ
ديَقْيِن. َبح� �سَ �ٌن، َواأَ�سْ �س�َعَدُه َح�سَّ

ْفُل، َوَوَقَع َعلى اْلأَْر�ِس. َتَعثََّر الطِّ

�سيِف. �ٌن َيْم�سي َعلى الرَّ ك�َن َح�سَّ

ديَقْيِن. َبح� �سَ �ٌن، َواأَ�سْ �س�َعَدُه َح�سَّ

َراأى ِطْفاًل َيْم�سي، َوُهَو َيْلَعُب بِ�ْله�تِِف.

3

1

4

2

ل الجمل.-  تمنح المعلمة الّطلبة وقت�ً ك�في�ً لت�أمُّ
تقراأ الجمل ب�سوت معّبر وم�سموع، ويردِّد الطلبة بعده� جم�عي�ً.- 
تكّلف عدداً من الطلبة قراءة الجمل قراءة �سحيحة ب�لحرك�ت.- 
تنّبههم اإلى مراع�ة ت�سل�سل الأحداث ب�لترتيب.- 
توّزع الطلبة للعمل في مجموع�ت.- 
تكّلفهم البحث عن الجمل في فقرات الدر�س.- 
تطلب من المجموعة الأولى اختي�ر الجملة التي تبداأ به� - 

الفقرة. ثم ت�سيف المجموعة الث�نية الفقرة التي تليه�، وهكذا حتى النته�ء من تركيب الفقرة ك�ملة.
-  تدعوهم لكت�بة الجمل مرتبة. - توؤّكد القيم وال�سلوك�ت -  تطلب اإليهم قراءة الجمل بح�سب ت�سل�سل الأحداث. 

- تقراأ المعلمة الفقرة ك�ملة ويرّدد الطلبة بعده� فردي�ً وجم�عي�ً. الإيج�بية التي تت�سمنه� الفقرة. 
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غيُر اأَخي ال�سَّ اني ْرُس الثَّ الدَّ
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اأَْقَراأُ حيَحة1ِ اأَْقَراأُ َواأَ�َسُع         َحْوَل َرْمزِ اْلإِج�َبةِ ال�سَّ 2
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2
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�ٌن َواآلُء اْلَبْيَت ِل�ْستِْقب�ِل: َن َح�سَّ َزيَّ

ةِ           جـ. اأَخيهِم� اإِْح�س�ٍن. ب. اْلَعمِّ َواْلَعمَّ  ِ ة اأ. اْلَجدِّ َواْلَجدَّ

�ٌن ُيْمكُِنُه اأَْن َيْعَتمَِد َعلى َنْف�ِسهِ في: َح�سَّ

جـ. َجميعِ م� ُذكَِر  ِ ب. َتن�ُوِل َطع�مِه اأ. َتْبديلِ َمالبِ�ِسهِ 

غيُر اإِْح�س�ٌن َيْحت�ُج اإِلى: ْفُل ال�سَّ الطِّ

هِ َواأَبيهِ. مِّ جـ. رِع�َيةِ اأُ ب. رِع�َيةِ اأَبيهِ  هِ  اأ. رِع�َيةِ اأُمِّ

غيَر َحتَّى: َنْحُن َجميًع� ُن�س�عُِد اأَخي ال�سَّ

جـ. َجميَع م� ُذكَِر ب. َيْعَتمَِد َعلى َنْف�ِسهِ  اأ. َيْكُبَر  

وا�ستيع�ب -  ال�سور  لت�أمل  ك�في�ً  وقت�ً  الطلبة  المعلمة  تمنح 
محتوي�ته�، وكذلك العب�رات المق�بلة لكل �سورة.

جديد -  مولود  قدوم  عند  �سعورهم  عن  ب�سوؤالهم  لبة  الطَّ تهيئة 
لالأ�سرة.

ل اإلى عنوان الدر�س )اأخي ال�سغير(.-  ت�س�ألهم عن م�س�مين ال�سور للتو�سُّ
ر لهم معنى المفردات والعب�رات الجديدة: اأنجبت، تعتني، يعتمد على نف�سه.-  تف�سِّ
انتب�ه -  ومت�بعة  المعنى،  مع  يتوافق  بم�  ال�سوت  بتلوين  نموذجية  قراءة  فقرة  فقرة  الدر�س  فقرات  تقراأ 

لبة ب��ستمرار، ويردِّد الطلبة بعده� جم�عي�ً. الطَّ
لبة فردي�ً لجمل التدريب قراءة مح�ك�ة حتى يتقن الطلبة القراءة ب�سكل �سحيح.-  قراءة الطَّ
الأ�سرة لقدوم -  �سعور  الأم؟ م�  اأنجبت  ال�ستيع�ب، مثل: م�ذا  لتنمية  الأ�سئلة على كل فقرة  توجيه بع�س 

المولود الجديد؟ م�ذا فعلت اآلء ل�ستقب�له؟ م�ذا ق�ل ح�س�ن لجده؟ بم�ذا ن�س�عد م�م�؟ 
على -  العتم�د  الإيج�بية:  والتج�ه�ت  والقيم  الأفك�ر  لت�أكيد  والفقرات  ال�سور  حول  ونق��س  حوار  اإدارة 

النف�س، م�س�عدة اأفراد الأ�سرة.

لبة بكلم�ت �سبق لهم اأن تعّلموه�.-  تذّكر المعلِّمة الطَّ
ههم اإلى حّل الجملة الأولى )زّين ح�س�ن واآلء -  توجِّ

البيت ل�ستقب�ل اأخيهم� اإح�س�ن(.
تبّين لهم اأهمية الربط بين الجملة والإج�بة التي - 

تن��سبه� في المعنى.
الجملة -  معنى  بين  التوفيق  كيفية  اإلى  تر�سدهم 

م�سمون  على  ب�لعتم�د  تن��سبه�  التي  والإج�بة 
الدر�س.

تلف انتب�ههم اإلى الجملة كم� وردت في الدر�س.- 
الكلم�ت: -  في  ال�سمير  لمالحظة  توّجههم 

رهم ب�ل�سمير وال�سم.  )مالب�سه، طع�مه، اأمه اأبيه( وتذكِّ
تنبِّههم اإلى و�سع الدائرة حول الرمز )اأ، ب، جـ( ولي�س حول الكلمة.- 
تكلفهم قراءة الجملة بعد اختي�ر الإج�بة ال�سحيحة.- 
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وَرةِ اْلُمن��ِسَبةِ اأَْقَراأُ َواأَ�ِسُل اْلُجْملََة بِ�ل�سُّ 4

اأَْلَب�ُس َوْحدي َواأَ�ْسَتعِدُّ لِْلَمْدَر�َسةِ.

�بونِ. اأَْغ�ِسُل َيَديَّ بِ�ْلم�ءِ َوال�سَّ

ُف اأَ�ْسن�ني بِ�ْلُفْر�س�ةِ َواْلَمْعجونِ. اأَُنظِّ

اأَتَّبُِع التَّْعليم�ِت َواأَْكُتُب واِجب�تي.

اأَْماَلأُ اْلَفراَغ بِ�ْلَكلَِمةِ اْلُمن��ِسَبةِ َواأَْقَراأُ 3
ي َمْولوًدا َذَكًرا في اْلُم�ْسَت�ْسفى. .............................................. اأُمِّ

غيرِ اإِح�س�ٍن. تي بُِقدومِ اأَخي ال�سَّ .............................................. َجدَّ

ي لِْلعِن�َيةِ بِ�ْلَمْولودِ اْلَجديدِ. .............................................. اأُمِّ

غيرِ. .............................................. اأُْختي اْلَبْيَت ِل�ْستِْقب�ِل اأَخي ال�سَّ

.............................................. اآلُء َعلى َنظ�َفةِ َوَتْرتيِب اْلَبْيِت.

اأَْنَجَبْت 

َفرَِحْت 

َغْت  َتَفرَّ

َنْت َزيَّ

ح�َفَظْت

1

2

4

3

5

اأنجبْت، -  الكلم�ت: )فرحْت، ح�فظْت،  المعلمة  تقراأ 
زّينْت، تفّرغْت( ويردِّد الطلبة بعده�.

وتطلب -  الدر�س  في  الكلم�ت  هذه  بورود  تذّكرهم 
منهم ا�ستخراجه� من فقرات الدر�س مع جمله�.

هذه -  في  الأخير  الحرف  مالحظة  اإليهم  تطلب 
الكلم�ت )ت�ء الت�أنيث ال�س�كنة( .

ح لهم اأن هذه الت�ء هي ت�ء الت�أنيث؟-  تو�سّ
تلفت انتب�ههم اإلى الحركة)ال�سكون( التي تالزمه�.- 
تقراأ الجمل قبل ملء الفراغ، ويردِّد الطلبة بعده� جم�عي�ً.- 
تعر�س الجملة الأولى: )اأنجبت اأمي مولوداً ذكراً في الم�ست�سفى( على ال�سبورة.- 
ت�س�عدهم في ملء الفراغ بكلمة )اأنجبت(.- 
تبّين لهم لم�ذا تم اختي�ر هذه الكلمة من بين بقية الخي�رات. وعالقته� بمعنى الجملة.- 
ت�س�عدهم في قراء الجمل بعد ملء الفراغ�ت.- 
تكّلفهم و�سع الكلمة في الفراغ المن��سب، وتت�بعهم ب��ستمرار.- 
لبة الجمل مرات متعددة فردي�ً وجم�عي�ً مع اإبراز �سوت ت�ء الت�أنيث ال�س�كنة.-  يقراأ الطَّ

ال�سور -  لت�أمل  ك�في�ً  وقت�ً  الطلبة  المعلمة  تمنح 
والعب�رات.

الدالة على ال�سور ب�سوت وا�سح -  العب�رات  تقراأ 
ومعّبر وم�سموع.

ت�س�عدهم في قراءة العب�رات مقرونة ب�ل�سور.- 
للمدر�سة( -  واأ�ستعدُّ  وحدي  )األب�س  عب�رة  ت�سل 

ب�ل�سورة الدالة عليه�.
ت�سّجع الطلبة على قراءة بقية العب�رات وو�سله� - 

ب�سوره� الدالة عليه�.
تت�بعهم ب��ستمرار وت�سّوبهم.- 
ل ب�ل�سور الدالة عليه�.-  تكّلفهم قراء العب�رات مقرونة بت�أمُّ
تعّزز ال�سلوك�ت الإيج�بية: العتم�د على النف�س في القي�م ب�أعم�له، والمح�فظة على النظ�فة ال�سخ�سية. - 
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ُب َواأَْقَراأُ ُثمَّ اأَْكُتُب َكلِم�ٍت في اْلَجْدَوِل فيه� اأَُركِّ 5

اْلـ    اإِْعـ    ل   ُم

اْلإِْعالُم

ه ب�   ِتـ   اْلْنـ  

اْلْنـِتـب�ه

ن �س�   اإِْحـ   اْلـ  

اْلإِْحـ�س�ن

ق ل   اأَْخـ   اْلـ  

اْلأَْخـالق

ق را   اأَْو   اْلـ  

اْلأَْوراق

م را   ِتـ   اْلْحـ  

اْلْحـِتـرام

اْل�ْسـ  تِْحـ  م�  م

اْل�ْسـِتْحـم�م

ُة  اآ   ِمْر   اْلـ  

اْلـِمْراآُة

ن اآ   اْلـ  

اْلآن

ن �س�   اإِْنـ   اْلـ  

اْلإِْنـ�س�ن

ل م�   اأَْعـ   اْلـ  

اْلأَْعـم�ل

الآاْلإِ الاْلأَ

ل ُكـ   اآ  

اآُكـل

اْلأَْخـالق
اْلأَْوراق
اْلأَْعـم�ل

اْلإِ�ْسـالم
اْلإِْنـ�س�ن
اْلإِْحـ�س�ن

اْلْحـِتـرام
اْلْنـِتـب�ه

اْل�ْسـِتْحـم�م

اْلآن

الحروف -  ل  لت�أمُّ ك�في�ً  وقت�ً  الطلبة  المعلمة  تمنح 
والمق�طع.

ب�سورة -  والمق�طع  الحروف  تهجئة  في  ت�س�عدهم 
�سحيحة.

تلفت انتب�ههم اإلى التمييز بين �سكل همزة القطع اأ - 
اإ وهمزة المد اآ.

تكّلفهم لفظ �سوت همزة القطع وهمزة المد.- 
ويرّدد -  وتقراأه�  )الإ�سالم(  الأولى  الكلمة  ترّكب 

الطلبة بعده� فردي�ً وجم�عي�ً.
تكتب الكلمة في موقعه� من الجدول.- 
توجههم اإلى تركيب الحروف والمق�طع في كلم�ت.- 
اإليهم قراءة التركيب وكت�بته في موقعه من -  تطلب 

الجدول.
تقراأ المعلمة الكلم�ت في موقعه� من الجدول ويرّدد - 

الطلبة بعده�.

الفعل •
ّبورة: رك�س، ن�م.-  تدّون المعلمة الكلم�ت الت�لية على ال�سَّ
تحّفز الطلبة لقراءته� مرات متعددة.- 
تبين لهم اأنه� تدلُّ على زمن معّين من خالل ال�سوؤال الت�لي: متى رك�س؟ متى ن�م؟- 
 تطلب منهم كلم�ت تدل على الزمن الم��سي.- 
ت�سيف األـ التعريف للفعلين: رك�س، ن�م/ الرك�س، الن�م.- 
ح للطلبة عدم ا�ست�س�غة لفظ اأو �سم�ع الكلمة عند اإ�س�فة األـ التعريف له�.-  تو�سّ
ح للطلبة عدم ا�ست�س�غة لفظ الفعل اأو �سم�عه.-  ت�سيف للفعلين التنوين ب�أ�سك�له، وتو�سّ
تذّكرهم ب�لعالم�ت التي تدلُّ على ال�سم.- 
تبّين لهم العالم�ت التي تدل على الفعل: ل يقبل األـ التعريف ول التنوين ومعن�ه غير مح�سو�س.- 
تدّون على ال�سبورة الأفع�ل: ق�ل، �سرب/ يقول، ي�سرب/ قْل، ا�سرب- 
تطلب من اأحد الطلبة �سرب ك�أ�س من الم�ء، وبعد النته�ء من عملية ال�سرب، ت�س�أل: متى �سرب زمليكم؟- 
ح لهم اأن وقت/ زمن ال�سرب قد م�سى وانتهى، ولهذا ن�سمي الفعل الذي ق�م به: الفعل الم��سي.-  تو�سّ
ي�سرب، -  زال  م�  ب�أنه  الطلبة  ليجيب  نف�سه،  ال�سوؤال  وتطرح  الم�ء،  ك�أ�س من  �سرب  اآخر  تطلب من ط�لب 

لتف�ّسر لهم وقت حدوث الفعل: في الزمن الم�ستمر/ الم�س�رع، ولهذا ي�سمى الفعل الم�س�رع.
تف�ّسر لهم ت�سمية فعل الأمر بهذا ال�سم من خالل تمثيل فعل القول وال�سرب.- 



35

اأَْقَراأُ َواأَْكُتُب َكلِم�ٍت في اْلَجْدَوِل َتُدلُّ َعلى 6

ا�ْسمفِْعل

َقَراأَ
اأَْكُتُب

َيْجِل�س

اإِْح�س�ن
َة اْلِق�سَّ
ِعَنٌب

اْنَتِبْه
َتْلَعُب
َرَك�َس

�س�بوًن�
اْلَحليب
َكبيَرٍة

ل الكلم�ت.-  تمنح الطلبة وقت�ً ك�في�ً لت�أمُّ
تذّكرهم بكلم�ت تعّلموه� �س�بق�ً.- 
مراع�ة -  مع  قراءته�.  على  تحّفزهم 

الحرك�ت.
ال�سم -  على  الدالة  ب�لعالم�ت  تذّكرهم 

والعالم�ت الدالة على الفعل.
ت�س�عدهم في ت�سنيف كلمة )اإح�س�ن( ب��ستخدام العالم�ت الدالة على ال�سم.- 
تكّلفهم بت�سنيف الكلم�ت اإلى: فعل، ا�سم.- 
تت�بعهم ب��ستمرار وتعّزز المتميزين، وت�سحح بقية الطلبة.- 
تطلب اإليهم ت�سنيف بقية الكلم�ت.- 
يقراأ الطلبة الكلم�ت بح�سب ت�سنيفه� فردي�ً وجم�عي�ً.- 

وَرَة، َواأَْكُتُب م�ذا َيْفَعُل َكم� في اْلِمث�ِل اأُلِحُظ ال�سُّ 7

فوُر يكتبيغّرداْلُع�سْ

ي�سحك يقفز

تطبخ يع�لج

تلعب

تبكي

ينظف

عُِب الالَّ

بيُب الطَّ

�لُِب الطَّ

ْفُل الطِّ

اْلأُمُّ

اْلبِْنُت

ْفلَُة الطِّ

اْلع�مُِل

ل ال�سور.-  تمنح المعلمة الطلبة وقت�ً ك�في�ً لت�أمُّ
الطلبة -  ويردد  لل�سور  المرافقة  الكلم�ت  تقراأ 

بعده�.
فعٌل -  منه�  ي�سدر  �سورة  كل  ان  اإلى  توجههم 

معّين.
به -  يقوم  الذي  الفعل  اختي�ر  في  ت�س�عدهم 

�س�حب ال�سورة.
ت�ستقبل اإج�ب�تهم وتوجهه�.- 
�س�حب -  به  يقوم  الذي  الفعل  كت�بة  تكّلفهم 

ال�سورة.
تف�ّسر لهم لم�ذا اأ�سفن� الأفع�ل من خالل من�ق�سة العالم�ت الدالة على الفعل.- 
تقراأ الجمل بعد اإ�س�فة الفعل المعّبر عن كل ال�سور.- 
ت�ستثمر الجمل للتدريب على الإمالء.- 
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اأَْقَراأُ اأَْقَراأُ َواأَ�َسُع          َحْوَل اْلَكلَِمةِ الَّتي َتُدلُّ َعلى فِْعٍل1 8

1

4

2

3

َتْلَب�ُس اأُْختي َمالِب�َس   َجديَدًة   في  اْلعيِد.

ي   َمْولوًدا   َذَكًرا      ا�ْسُمُه      اإِْح�س�ٌن. اأَْنَجَبْت   اأُمِّ

اْكُتْب  َدْر�َسَك   َواْنَتِبْه   ِلْلُمَعلَِّمِة.

�َحًة. �ٌن  اْلَمْزَرَعَة   َوَقَطَف   ُتفَّ َدَخَل  َح�سَّ

الجمل -  ل  لت�أمُّ ك�في�ً  وقت�ً  الطلبَة  المعلمة  تمنح 
والتعّرف على الكلم�ت التي تت�ألف منه�.

تقراأ المعلمة الجمل ويردِّد الطلبة بعده� فردي�ً وجم�عي�ً.- 
والعالم�ت -  ال�سم  على  الدالة  ب�لعالم�ت  تذّكرهم 

الدالة على الفعل.
تحّل الجملة الأولى: )تلب�س اأختي مالب�س جديدة في العيد(.- 
تن�ق�سهم في كلمة )تلب�س( لتبين لهم اأنه� هي الفعل .- 
توجههم نحو حّل بقية الجمل.- 
ح لهم اأ�سب�ب معرفتن� ب�أنه� اأفع�ل من خالل تطبيق العالم�ت عليه�.-  تو�سّ
تلفت انتب�ههم اإلى وجود اأكثر من فعل في بع�س الجمل.- 
تعّزز الطلبة المجيدين، وتوّجه الطلبة الآخرين وت�سّوب اإج�ب�تهم.- 

ْماَلأُ اْلَفراَغ اأَْقَراأُ اْلأَْفع�َل اْلم��ِسَيَة ُثمَّ اأَ ديَقُه َو ................................... لِْلُمَعلَِّمةِ.9 ................................... اأَخي �سَ

................................... اآلُء َطع�َم اْلَفطورِ َو ................................... اأَ�ْسن�َنه� 

بِ�ْلُفْر�س�ةِ َواْلَمْعجونِ.

ي َو ................................... اْلمِْنديَل َعلى اأَْنفِهِ َوَفمِهِ. ................................... َجدِّ

غيرِ. ْوَت ُبك�ءِ اأَخي ال�سَّ ي �سَ ................................... اأُمِّ

الُب َعلى َنظ�َفةِ اْلَمْدَر�َسةِ. ................................... الطُّ
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3
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اْعَتَذَر�س�َمَح

َفْتَتن�َوَلْت َنظَّ

َو�َسَعَعَط�َس

�َسِمَعْت

ح�َفَظـ

الفعل الم��سي. •
تكتب المعلمة الفعل: )اأكل(، على ال�سبورة. - 
ت�س�أل الطلبة عن الزمن الذي حدث فيه فعل الأكل.- 
ت�ستقبل اإج�ب�ت الطلبة وتوجهه� نحو )الزمن الم��سي(.- 
تو�سح لهم الطريقة التي نمّيز به� الفعل الم��سي من خالل:- 
ت�سيف ت�ء الت�أنيث للفعل من خالل بط�قتين واحد بت�ء الت�أنيث واأخرى من دونه�.- 
تلفت انتب�ه الطلبة اإلى الت�ء التي األحقت ب�لفعل.- 
ثم ت�سيف حرف ال�سين، وتبّين لهم عدم ا�ست�س�غة لفظ او �سم�ع الفعل الم��سي بهذه ال�سورة.- 
تبين لهم اأنن� نميز الفعل الم��سي ب�إ�س�فة ت�ء الت�أنيث، وعدم قبول ال�سين.- 

اأقراأ الأفع�ل الم��سية ثمَّ اأمالأ الفراغ.- 
تمنح المعلمة الطلبة وقت�ً ك�في�ً لقراءة الأفع�ل.- 
تن�ق�سهم في هذه الأفع�ل من حيث دللته� على الم��سي.- 
التدريب، ويردد الطلبة بعده� -  ت�س�عدهم في قراءة جمل 

فردي�ً وجم�عي�ً.
تحّل الجملة الأولى )�س�مح اأخي �سديقه، واعتذر للمعلمة(.- 
توجههم اإلى حّل بقية الجمل مع مراع�ة تذكير الفعل وت�أنيثه.- 
تت�بعهم وت�سحح اأخط�ءهم، وتعّزز المجيدين.- 
تقراأ الجمل بعد اإ�س�فة الفعل في الفراغ، ويردد الطلبة بعده� في مجموع�ت.- 
توؤّكد القيم والأخالق الحميدة التي تت�سمنه� جمل التدريب.- 
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2

10

ةِ مِْن  وَرَة َواأَُرتُِّب اأَْحداَث اْلقِ�سَّ اأُلِحُظ ال�سُّ

�بِِق َكلِم�ٍت َتُدلُّ َعلى فِْعٍل م��ٍس. اأَْكُتُب مَِن النَّ�س�ِط ال�سَّ

5-1

َجَمَع                َرَجَع �س�َعَد    اأَ�ْسَرَع   

َم�سى   َرَف�َس   ع�َد             َراأى

�َسَكَر           ح�َوَل َوَقَع    َتَعثََّر   

ْغرا�َسُه. ُجَل َوَجَمَع َلُه اأَ �ٌن َو�س�َعَد الرَّ اأَ�ْسَرَع َح�سَّ

�سيِف. �ٌن مَِن اْلَمْدَر�َسةِ َوَم�سى َعلى الرَّ َرَجَع َح�سَّ

�ٌن َوع�َد اإِلى َبْيتِهِ َم�ْسروًرا. َرَف�َس َح�سَّ

نِّ َتَعثََّر َوَوَقَع َعلى اْلأَْر�ِس. َراأى َرُجاًل َكبيَر ال�سِّ

ًة. �ًن� َوح�َوَل اإِْعط�َءُه َهدِيَّ ُجُل َح�سَّ �َسَكَر الرَّ

3

1

5

2

4

ال�سورة -  لت�أمل  من��سب�ً  وقت�ً  للطلبة  المعلمة  تتيح 
ومالحظة محتوي�ته�.

ت�س�ألهم المعلمة عّم� ي�س�هدونه في ال�سورة.- 
ت�ستقبل الإج�ب�ت وتوجهه�.- 
فردي�ً -  بعده�  الطلبة  ويردد  الق�سة  جمل  تقراأ 

وجم�عي�ً.
تلفت انتب�ههم اإلى الأفع�ل: )اأ�سرع، رجع، رف�س، راأى، �سكر( لم�س�عدتهم في تحديد بداية الق�سة.- 
تنبههم اإلى اأهمية ت�سل�سل الأحداث ب�ل�ستع�نة ب�لأفع�ل ال�س�بقة.- 
تطلب من اأحد الطلبة قراءة الجملة الدالة على بداية الق�سة، ومن ط�لب اآخر اكت�س�ف الحدث الت�لي، - 

وهكذا حتى اكتم�ل اأحداث الق�سة ب�لت�سل�سل.
تقراأ المعلمة اأحداث الق�سة مرتبة، ويردد الطلبة بعده�.- 

تقراأ المعلمة اأحداث الق�سة ال�س�بقة وتت�بع - 
انتب�ه الطلبة واإ�سغ�ءهم له�.

من -  الم��سي  الفعل  ا�ستخراج  اإلى  تحفزهم 
الجملة الأولى وقراءته، ومن بقية الجمل.

ت�س�عدهم في تدوينه في المك�ن المخ�س�س.- 
تكلف اأحد الطلبة المميزين قراءة الأفع�ل جميعه�.- 
ت�س�أل: كيف عرفن� اأن هذه الأفع�ل هي اأفع�ل م��سية.- 
توؤّكد العالم�ت الدالة على الفعل الم��سي.- 

تي َجدَّ َن�سيد  11

تقراأ المعلمة الأن�سودة ب�سوت م�سموع ومنّغم.- 
ي�ستمع الطلبة للمعلمة.- 
تق�سم الطلبة مجموع�ت ثن�ئية لأداء كل بيت ب�أنغ�م من��سبة.- 
تبّين لهم الأفك�ر الرئي�سية في الن�سيد.- 
تق�سم المعلمة الن�سيد اإلى مق�طع وتقراأ ويرّدد الطلبة خلفه�.- 
تكّرر الترديد كلم� احت�ج الطلبة اإلى مزيد منه.- 
توؤّكد القيم الإيج�بية الواردة في الن�سيد.- 



الأهداف الع�مة
يتحدث ويح�سن ال�ستم�ع اإلى حك�ية علبة الألوان. - 
 يقراأ ن�س ال�سدى عّلمني ويجيب عن اأ�سئلة ال�ستيع�ب.- 
 يمّيز بين �سفح الجبل وقمة الجبل.- 
 يح�سن الظّن ب�لآخرين.- 
 يح�سن التع�مل مع الآخرين.- 
 يتبّين مفهوم ال�سدى.- 
 يق�رن بين ال�سدى وعالقته ب�لآخرين.- 
 يقراأ ن�س معر�س ال�سف ويجيب عن اأ�سئلة ال�ستيع�ب.- 
 يتبّين و�س�ئل الموا�سالت قديم�ً وحديث�ً.- 
 يتع�ون مع زمالئه في ال�سف ويعمل بروح الفريق.- 
 يتبع التعليم�ت ويح�فظ على النظ�م.- 
 يقراأ ويجيب عن اأ�سئلة ال�ستيع�ب معتمداً على المعنى.- 
 يمالأ الفراغ معتمداً على المعنى.- 
 ي�سل بين العب�رات معتمداً على المعنى.- 
 يلفظ المفردات ويميِّز األـ ال�سم�سية والقمرية.- 
 يمّيز الكلم�ت التي تبداأ ب�ألـ التعريف في الجمل وي�سنفه� اإلى �سم�سية وقمرية.- 
 يركب جماًل معتمداً على المعنى.- 
 يمالأ الفراغ ب�لفعل الم�س�رع المن��سب.- 
ل اأفع�ًل م��سية اإلى م�س�رعة.-   يحوِّ
 يالحظ المختلف في مجموعة مفردات ويذكر ال�سبب.- 
 يعيد ترتيب الكلم�ت ليكّون جماًل.- 
 ي�ستخدم الفعل الم��سي المت�سل بت�ء الف�عل.- 
 ي�ستخدم الفعل الم��سي المت�سل بـ )ن�( الف�عل.- 
 ي�ستخدم اللفظ اللغوي: اأعجبني....- 
 ي�ستخدم النمط اللغوي هّي� مع الفعل الم�س�رع.- 
 ي�ستخدم نمط التعّجب م�....- 
ف الفعل الم�س�رع والعالم�ت التي تدلُّ عليه. -   يتعرَّ
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الَِثُة اْلَوْحَدُة الثَّ

َعالق�تي
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ِك يا ُمَعلَِّمتي اأُِحبُّ

اْلُمح�َدَثُة َوال�ْسِتم�ُع 1

اآلُء ُتِحبُّ اْلأَْلواَن، َوَت�ْسَتْمتُِع في َر�ْسمِ 
َوَتْلويِن اْلُوجوهِ اْلُمَعبَِّرةِ َعِن اْلَم�س�عِرِ. 
ْلواٍن َجديَدًة  َر َله� والُِده� ُعْلَبَة اأَ اأَْح�سَ

َفرَِحْت بِه� َكثيًرا.

َنْت َر�ْسَمَته�  في اْلَمْدَر�َسةِ َر�َسَمْت اآلُء َوَلوَّ
. َغ�ِسَبِت اْلُمَعلَِّمُة  فِّ َعلى ِجدارِ ُغْرَفةِ ال�سَّ

ْم اأَيُّ ط�لَِبٍة َوَتْعَتذِْر َعْن  عِْنَدم� َلْم َتَتَقدَّ
ُع ُعْلَبَة  َفْعلَتِه�، َوق�َلْت: ُكلُّ ط�لَِبٍة َت�سَ

�وَِلةِ اأَم�َمه�. اأَْلوانِه� َعلى الطَّ

تعر�س المعلِّمة �سور التدريب على الطلبة وتمنحهم وقت�ً ك�في�ً لت�أّمله� ومالحظة محتوي�ته�.- 
تطلب اإليهم ا�ستخراج دفتر الر�سم ومم�ر�سة التلوين.- 
توّزع �سور التدريب على المجموع�ت وتطلب من كل مجموعة التعبير عن ال�سورة التي يحمله�.- 
توجههم نحو ا�ستخدام العب�رات: تحّب الألوان، علبة األوان، ر�سمت اآلء، تعتذر عن فعلته�، هّي� نبداأ الح�سة، - 

اأعتذر ي� معّلمتي، العتراف ب�لذنب ف�سيلة، كم اأحبك ي� معلمتي.
ترتب المجموع�ت بح�سب ت�سل�سل الأحداث، وتكلفهم التعبير عنه� ب�لت�سل�سل.- 
تروي اأحداث ق�سة علبة الألوان للطلبة وي�ستمعون اإليه�.- 
تكّرر رواية الق�سة مع توجيه انتب�ههم للعب�رات التي �سبق توجيههم لالنتب�ه له�.- 
ث عّم� اأعجبهم في الق�سة.-  تتيح المج�ل للطلبة للتحدُّ
تعزيز مفهوم ح�سن التع�مل مع الآخرين، المح�فظة على النظ�فة، العتذار عن الأخط�ء. - 
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ْت  َبدا اْلَخْوُف َعلى َوْجهِ اآلَء، َواْحَمرَّ
َوْجَنت�ه� َوهَِي ُتْخرُِج ُعْلَبَة اْلأَْلوانِ مِْن 

َحقيَبتِه�. لَحَظْته� اْلُمَعلَِّمُة، َوق�َلْت: َهيَّ� 
َة، َوَنْعرِْف لِحًق� َمِن الَّتي  َنْبَداأِ اْلِح�سَّ

َر�َسَمْت َعلى اْلِجدارِ. َفرَِحْت اآلُء، َوق�َلْت في 
َنْف�ِسه�: اْلَحْمُد هللِ.

َرْت  �لِب�ُت. َت�أَخَّ ُة، َوَخَرَجِت الطَّ اْنَتَهِت اْلِح�سَّ
اآلُء َوق�َلْت لِْلُمَعلَِّمةِ: اأَْعَتذُِر ي� ُمَعلَِّمتي، 

ِخْفُت اأَْن اأَْعَترَِف بَِذْنبي َوَت�ْسَخَر مِنِّي 
َزميالتي.

ْنِب َف�سيلٌَة  ق�َلِت اْلُمَعلَِّمُة: اْلْعتِراُف بِ�لذَّ
ِك ي� ُمَعلَِّمتي! ي� اآلُء.   ق�َلِت اآلُء: َكْم اأُِحبُّ



اأَْقَراأُ 1

دى َعلََّمني ال�سَّ ُل ْرُس اأَلوَّ الدَّ

اأَْقَراأُ 1

ْ

اأَْقَراأُ حيَحة1ِ اأَْقَراأُ َواأَ�َسُع         َحْوَل َرْمزِ اْلإِج�َبةِ ال�سَّ 2

1

2

3

�ٍن في: َيَقُع َبْيُت َح�سَّ

جـ. اْلب�دَِيةِ. يِف.   ب. الرِّ اأ. اْلَمديَنةِ. 

�َس اْلأَُب: َتَفحَّ

�ٍن. جـ. َراأْ�َس َح�سَّ �ٍن.  ب. َقَدَم َح�سَّ �ٍن.  اأ. َيَد َح�سَّ

�ٌن َعلى اْلأَْر�ِس ِلأَنَُّه: َوَقَع َح�سَّ

ريِق. جـ. اْنَتَبَه لِلطَّ هِ.  ب. َراأى َبْيَت َعمِّ اأ. َتَعثََّر بَِحَجٍر. 

تمنح المعلِّمة الطلبة وقت�ً ك�في�ً لمالحظة ال�سور وت�أمله� وا�ستيع�ب محتوي�ته�.- 
ل اإلى عنوان الدر�س )ال�سدى عّلمني(.-  ت�س�ألهم عن م�س�مين ال�سور للتو�سُّ
ح لهم مفهوم ال�سدى بعر�س اأ�سوات و�سداه� من خالل اآلة ت�سجيل.-  تو�سّ
وا�سح -  وب�سوت  معّبرة  قراءة  الدر�س  فقرات  من  فقرة  كل  تقراأ 

وم�سموع، ويردِّد الطلبة بعده� جم�عي�ً.
ومت�بعة -  المعنى،  يتوافق مع  بم�  ال�سوت  بتلوين  نموذجية  قراءة  فقرة  فقرة  الدر�س  فقرات  قراءة  تعيد 

لبة ب��ستمرار. انتب�ه الطَّ
لبة فردي�ً للجمل قراءة مح�ك�ة حتى يتقن الطلبة القراءة ب�سكل �سحيح.-  قراءة الطَّ
توجيه بع�س الأ�سئلة على كل فقرة لتنمية ال�ستيع�ب، مثل: اأين ي�سكن ح�س�ن؟ اإلى اأين ذهب مع والده؟ - 

اأين ت�سكن عّمته؟ م�ذا حدث لح�س�ن وم�ذا ق�ل؟ م� هو ال�سوت الذي �سمع ح�س�ن ترّدده؟
ر لهم معنى العب�رة: الن��س ك�ل�سدى.-  تف�سِّ
توجه انتب�ههم اإلى العب�رات: ع�ملهم كم� تحب اأن يع�ملوك، و�س�عدهم ي�س�عدوك، واحترمهم يحترموك. - 
اإدارة حوار ونق��س حول ال�سور والفقرات لت�أكيد الأفك�ر والقيم والتج�ه�ت الإيج�بية.- 

لبة بكلم�ت �سبق لهم اأن تعّلموه� -  تذّكر المعلِّمة الطَّ
في الدر�س.

ههم اإلى حّل الجملة الأولى: )يقع بيت ح�س�ن -  توجِّ
في الريف(.

في -  تن��سبه�  التي  والإج�بة  الجملة  بين  الربط 
المعنى.

تلفت انتب�ههم اإلى الجملة كم� وردت في الدر�س.- 
جـ( -  ب،  )اأ،  الرمز  حول  الدائرة  و�سع  اإلى  تنبِّههم 

ولي�س حول الكلمة.
تحّفزهم لقراءة م� و�سعوا حوله دائرة.- 
ثم تكلفهم قراءة الجملة بعد حّله�.- 
ت�س�عدهم في اكت�س�ف جمل التدريب كم� وردت في الدر�س والمق�رنة بينه�.- 

41
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ُل اْلِعب�َرَة ِبم� ُين��ِسُبه� اأَْقَراأُ َواأَ�سِ

اأَْمالأُ اْلَفراَغ ِب�ْلَكِلَمِة اْلُمن��ِسَبِة، َواأَْقَراأُ

3

4

�ٌن في َبْيٍت َي�ْسُكُن َح�سَّ

�ٍن َي�ْسُكُن َعمُّ َح�سَّ

�ٌن بَِحَجٍر َتَعثََّر َح�سَّ

�ٌن �َسمَِع َح�سَّ

ع�مِلِ النَّ��َس َكم�

في َبْيٍت اأَْعلى اْلَجَبلِ

ْوتِهِ دى �سَ �سَ

َعلى �َسْفحِ اْلَجَبلِ

ُتِحبَّ اأَْن ُيع�مِلوَك

َوَوَقَع َعلى اْلأَْر�ِس

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

تحمل -  بحيث  مجموع�ت  اإلى  الطلبة  تق�سم   
الأيمن  العمود  جمل  بط�ق�ت  مجموعة 
جمل  بط�ق�ت  تحمل  الأخرى  والمجموعة 

العمود الأي�سر. 
 تقراأه� جميعه� ب�سوت وا�سح ومعبِّر وم�سموع - 

على الطلبة.
 تذّكرهم بورود الجمل في الدر�س.- 
ح لهم وجود جملة في العمود الث�ني تن��سب العمود الأول في المعنى.-   تو�سِّ
 تطلب من ط�لب في المجموعة الأولى قراءة الجملة )ي�سكن ح�س�ن في بيٍت( ليخت�ر ط�لب من المجموعة - 

الث�نية )على �سفح جبل(.
 يكمل الطلبة قراءة بقية العب�رات وو�سله�.- 
 ت�س�عدهم المعلمة في اكت�س�ف الحل المن��سب. - 
 تكلفهم قراءة جمل العمودين ب�سوت وا�سح ومعبر فردي�ً وجم�عي�ً.- 

دى، -  وت، ال�سّ تقراأ المعلمة الكلم�ت: )يرتّد، ال�سَّ
ي�سطدم( ويردِّد الطلبة بعده�.

لتق�رب -  )ي�سطدم(  كلمة  نطق  في  ت�س�عدهم 
مخرج الحروف فيه�.

تقراأ )عندم� نتكلم ي�سدر.... على �سكل دوائر( - 
وتحورهم في الكلمة المن��سبة التي �ستو�سع في الفراغ )ال�سوت(.

تقراأ العلمة ويردِّد الطلبة بعده� فردي�ً وجم�عي�ً وـ�سرك اأكبر عدد ممكن من الطلبة.- 
ب�لطريقة نف�سه� ت�ستمر في القراءة وملء الفراغ�ت.- 
تقراأ الفقرة ك�ملة ويرّدد الطلبة بعده� فردي�ً وجم�عي�ً.- 
توجههم نحو ا�ستخراج الأفع�ل من الفقرة وتربطه� بمفردات الدر�س.- 
ح لهم الم�س�فة بين ال�سخ�س والح�جز الذي يتردد عليه ال�سدى.-  تو�سّ
تبّين لهم اأن ال�سدى هو تردد ال�سوت و�سم�عه مّرة ث�نية لأنه ينت�سر في الهواء.- 
لبة الفقرة مرات متعددة فردي�ً وجم�عي�ً.-  يقراأ الطَّ

ُدُر ..................................... َعلى �َسْكلِ َدوائَِر، َوعِْنَدم� .............................  عِْنَدم� َنَتَكلَُّم َي�سْ

ْكَثَر ............................... َعْنه،ُ  ْو اأَ ْوِت �َسْبَعَة َع�َسَر مِْتًرا اأَ َدرِ ال�سَّ بِح�ِجٍز َيْبُعُد َعْن َم�سْ

ى ................................ . ًة ث�نَِيًة َك�أَنَُّه ُيَقلُِّدن� َوُي�َسمَّ َوَن�ْسَمُعُه َمرَّ

َيْرَتدُّ

ْوُت َطِدُمال�سَّ َي�سْ

دى ال�سَّ
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ْكُتُب ُجَماًل َكم� في اْلمِث�ِل: اأَْماَلأُ اْلَفراَغ َواأَ

ْكُتُب ُجَماًل َكم� في اْلمِث�ِل اأَْماَلأُ اْلَفراَغ َواأَ

6

5

َلعِْبن� 1 َلعَِب 

اأََكَل            اأََكْلن�3

ْرن�5 َر           َح�سَ َح�سَ

َذَهَب           َذَهْبن�2

�س�َهَد          �س�َهْدن�4

َلعِْبن� اْلُكَرَة في اْلَمْلَعِب

ذهبن� اإلى الحديقة

اأكلن� طع�م الفطور

�س�هدن� ح�فلة المدر�سة

ح�سرن� اإلى المدر�سة ب�كراً

ْوتي.1 دى �سَ �َسمِْعُت �سَ �َسمِْعُت   �َسمِعَ 

َنَزَلُت            من الح�فلة بهدوءَنَزَل                  َنَزْلُت3

�َسرِْبُت5 �َسرِبَ 

عِْدُت الدرج وحدي2 �سَ عِْدُت   �سَ عِدَ  �سَ

َقلَّْدتُ 4 قلدت �سوت اأبيَقلَّدَ 

�سربت ع�سير البرتق�ل

�سمعُت -  �سمعُت،  )�سمع،  المث�ل:  المعلمة  تدّون 
�سدى �سوتي( على ال�سبورة.

تمنح الطلبة وقت�ً ك�في�ً لت�أّمل المث�ل.- 
تطلب اإليهم تعيين الفعل الم��سي مجرداً من - 

الزي�دات )�سمع(.
توجههم نحو اكت�س�ف الزي�دة التي طراأت عليه - 

وت�سمية الحركة المرافقة لحرف الت�ء.
تقراأ الفعل ب�لزي�دة التي طراأت عليه)ُت( ويقراأ - 

الطلبة بعده� فردي�ً وجم�عي�ً.
تف�ّسر لهم اأّن هذه الت�ء هي الت�ء المتحركة مع الفعل الم��سي وتعود على المتكلم نف�سه )اأن�(.- 
يرّدد الطلبة الفعلين: �سمَع، �سمعُت، عّدة مرات.- 
تكّلفهم بتكوين جملة فعلية تت�ألف من الفعل وم� �سمعوه.- 
تترك لهم حرية التعبير عن م�سموع�تهم.- 
تكّرر الطريقة نف�سه� مع بقية الأفع�ل.- 

تدّون المعلمة المث�ل: )لعب، لعبن�، لعبن� الكرة - 
في الملعب( على ال�سبورة.

تمنح الطلبة وقت�ً ك�في�ً لت�أّمل المث�ل.- 
تطلب اإليهم تعيين الفعل الم��سي مجرداً من - 

الزي�دات )لعب(.
توجههم نحو اكت�س�ف الزي�دة التي طراأت عليه - 

وت�سميته�)ن�(.
تقراأ الفعل ب�لزي�دة التي طراأت عليه)ن�( ويقراأ - 

الطلبة بعده� فردي�ً وجم�عي�ً.
تف�ّسر لهم اأّن الن�ء هي �سمير يدل على الجمع اأ�سيفت اإلى الفعل الم��سي وتعود على جم�عة من المتكلمين.- 
يرّدد الطلبة الفعلين: لعَب، لعبن�، عّدة مرات.- 
تكّرر الطريقة نف�سه� مع بقية الأفع�ل.- 
تكّلفهم بحّل بقية الجمل.- 
تترك لهم حرية التعبير لملء الفراغ بم� يخت�رونه على اأن يتوافق مع المعنى.- 
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ُن          اإِذا َلَفْظُت     الـ    التَّْعريِف َو          اإِذا َلْم اأَْلِفْظه�.7 اأَْقَراأُ َواأَُلوِّ

اْلُمَعلَِّمة

ِحك ال�سَّ

اْلَم�س�عِر

اللَّْوح

�وَِلة الطَّ

ة اْلِح�سَّ

ّف ال�سَّ

اْلَهدِيَّة

اْلأَْلوان

ْه�َسة الدَّ

اْلُوجوه

ْخرَِية ال�سُّ

َنَة في اْلَجْدَوِل نُِّف اْلَكلِم�ِت اْلُملَوَّ اأَْقَراأُ َواأُ�سَ 8

ْل َقَمرِيَّة ْل �َسْم�ِسيَّةَكلِم�ٌت َتْبَداأُ بِ�أَ َكلِم�ٌت َتْبَداأُ بِ�أَ

اْلَكبيَر
اْلَحديَقةِ

اْلح�ِوَيِة

اْلأَْزه�َر

غيِر ال�سَّ

ف�ي�ِت النُّ

�ِرِع ال�سَّ

الثِّم�َر

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

ثم -  �سم�س(،  )قمر،  كلمتي  لفظ  منهم  تطلب 
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 بهذا ال�سم.- 
د بعد األـ ال�سم�سية في كلمة)الّط�ولة( ومح�ولة لفظ األـ.-  تطلب منهم مالحظة الحرف الم�سدَّ
توجههم نحو النتب�ه اإلى ال�سكون على حرف الالم في بداية الكلم�ت.- 
تبي لهم طريقة لفظ كلمة)المعلمة( ولم�ذا لفظن�ه�.- 
ح لهم الفرق بين لفظ األـ في كال الح�لتين. -  تو�سّ
تعر�س عليهم الكلم�ت وتطلب منهم اإدخ�ل األـ التعريف عليه�، ونطقه� اأو عدم نطقه�.- 

تذكر المعلمة الطلبة بمفردات وجمل الدر�س.- 
األـ -  تو�سيح  في  ال�س�بق  التدريب  ت�ستثمر 

ال�سم�سية والقمرية.
)اأعطف -  التدريب بحل جملة  ح لهم فكرة  تو�سّ

غير واأحترم الكبير(. على ال�سَّ
تكلف اأحد الطلبة المميزين بحّل الجملة الث�نية.- 
تكّلف بقية الطلبة بحل بقية الجمل.- 
تت�بعهم ب��ستمرار وتوجههم وتعّزز المجيدين وت�سّوب الآخرين.- 
تقراأ الجمل جميعه� بعد حّله� ويرّدد الطلبة بعده� فردي�ً وجم�عي�ً.- 
توؤكد ال�سلوك�ت الإيج�بية التي تت�سمنه� الجمل.- 
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ُن ُجَماًل َكم� في اْلمِث�ِل، َواأَْقَراأُ اأَُكوِّ 9
التَّ�س�ُمح

اْلَحديث

ْق�س الطَّ

ْدق ال�سِّ

النِّظ�م

اْلَجواب

وؤال ال�سُّ

اْلَعَمل

اْلَمذاق

اْلَمْعِر�س

اأَْعَجَبني اأَْعَجَبني

2اأَْعَجَبني التَّ�س�ُمُح.1

34

56

78

910

وؤال.اأَْعَجَبني اْلَحديث. اأَْعَجَبني ال�سُّ

ْق�س. اأَْعَجَبني اْلَمذاق.اأَْعَجَبني الطَّ

ْدق. اأَْعَجَبني اْلَعَمل.اأَْعَجَبني ال�سِّ

اأَْعَجَبني اْلَمْعِر�س.اأَْعَجَبني النِّظ�م.

اأَْعَجَبني اْلَجواب.

 تق�سم المعلمة الطلبة اإلى مجموع�ت- 
 مجموعة تحمل كلمة )اأعجبني( على لوحة.- 
 مجموعة ث�نية تحمل الكلم�ت )الت�س�مح، الّطق�س، - 

دق، الّنظ�م، ال�ّسوؤال( على بط�ق�ت. ال�سّ
 مجموعة ث�لثة تحمل الكلم�ت )الحديث، الجواب، - 

العمل، المذاق، المعر�س( على بط�ق�ت.
ترّكب المعلمة الكلمة الأولى: اأعجبني الّت�س�مح.- 
تبين لهم طريقة لفظ األـ وتف�ّسر ال�سبب.- 
تكلف مجموعة من الطلبة بترديد كلمة )اأعجبني( - 

وت�سيف اإليه� )الّطق�س(.
ت�ستمّر في تكليف بقية الطلبة في المجموعة نطق - 

الكلم�ت التي تحمل بط�ق�ته� المجموعة الث�نية.
يكتب الطلب التراكيب الجديدة في اأم�كنه� المخ�س�سة.- 
تطلب منهم تف�سيراً للتمييز بين الـ ال�سم�سية والقمرية.- 
ُت�سرك اأكبر عدد ممكن من الطلبة في الحّل.- 
توؤّكد القيم وال�سلوك�ت الإيج�بية التي تعّبر عنه� كلم�ت التدريب.- 

ُن ُجَماًل َكم� في اْلمِث�ِل، َواأَْقَراأُ اأَُكوِّ 10

1

2

3

4

َهيَّ� َنْبَحْث َعِن

اْلُكَرة

اْلَقلَم

اْلكِت�ِب
اْلمِْقلََمةِ

َهيَّ� َنْبَحْث َعِن اْلُكَرة.

َهيَّ� َنْبَحْث َعِن اْلَقلَم.

َهيَّ� َنْبَحْث َعِن اْلِكت�ِب.

َهيَّ� َنْبَحْث َعِن اْلِمْقلََمِة.

اْلُكَرِة

لبة لقراءة كلم�ت تعّلموه� �س�بق�ً -   توجه المعلِّمة الطَّ
)الكرة، القلم، الكت�ب، المقلمة(.

تلفت انتب�ههم اإلى التركيب اللغوي )هّي� نبحث عن(.- 
الفعل -  هي�+  التركيب:  منه  يت�ألف  م�  لهم  ح  تو�سّ

الم�س�رع+ عن.
تحمل -   1 )مجموعة  مجموع�ت  اإلى  الطلبة  تق�سم 

 2 والمجموعة  عن(  نبحث  هي�  اللغوي:  التركيب 
تحمل البط�ق�ت وتت�سمن كلم�ت التدريب.

تطلب من المجموعة 1 ترديد العب�رة التي تحمله� - 
لتكمل المجموعة 2 بلفظ الكلمة المتممة للتركيب.

تطلب من الطلبة الآخرين ترديد التركيب ك�ماًل )هي� نبحث عن الكرة(.- 
تلفت انتب�ههم اإلى طريقة لفظ األـ في كلم�ت التدريب.- 
تف�ّسر لهم �سبب لفظ األـ بتدوين الكلمة مع الحرك�ت على ال�سبورة.- 
تبّين لهم اأنه� األـ القمرية.- 
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ُن ُجَماًل، َواأَْقَراأُ  اأَُكوِّ 11

1

2

3

4

َهيَّ� َنْبَحْث َعِن

ْفَترِ الدَّ

ريِق الطَّ
ِ الثََّمَرة
ْمَيةِ الدُّ

ْفَترِ. َهيَّ� َنْبَحْث َعِن الدَّ

ريِق. َهيَّ� َنْبَحْث َعِن الطَّ

َهيَّ� َنْبَحْث َعِن الثََّمَرةِ.

ْمَيةِ. َهيَّ� َنْبَحْث َعِن الدُّ

ْفَترِ الدَّ
لبة لقراءة كلم�ت تعّلموه� -   توجه المعلِّمة الطَّ

مية(. �س�بق�ً )الّدفتر، الّطريق، الثَّمرة، الدُّ
)هّي� -  اللغوي  التركيب  اإلى  انتب�ههم  تلفت 

نبحث عن(.
هي�+ -   : التركيب  منه  يت�ألف  م�  لهم  ح  تو�سّ

الفعل الم�س�رع+ عن.
 - 1 اإلى مجموع�ت )مجموعة  تق�سم الطلبة 

تحمل التركيب اللغوي: هي� نبحث عن( والمجموعة 2 تحمل البط�ق�ت وتت�سمن كلم�ت التدريب.
تطلب من المجموعة 1 ترديد العب�رة التي تحمله� لتكمل المجموعة 2 بلفظ الكلمة المتممة للتركيب.- 
فتر(.-  تطلب من الطلبة الآخرين ترديد التركيب ك�ماًل )هي� نبحث عن الدَّ
فتر، -  ، دُّ في الكلم�ت)الدَّ ، ثَّ ، طَّ د دَّ تلفت انتب�ههم اإلى طريقة لفظ األـ في كلم�ت التدريب واإلى الحرف الم�سدَّ

مية. ريق، الثَّمرة، الدُّ الطَّ
تف�ّسر لهم �سبب عدم لفظ األـ بتدوين الكلمة مع الحرك�ت على ال�سبورة.- 
م�سية.-  تبّين لهم اأنه� األـ ال�سَّ

اأَْقَراأُ 1ِ اأَْقَراأُ َواأُجيُب َعِن اْلأَ�ْسئِلَة 12

6: اأَْكُتُب مَِن النَّ�سِّ

1

2

3

4

5

اأَْيَن �س�َر اْلأَْرَنُب اْلج�ئُِع؟

م�ذا َوَجَد اْلأَْرَنُب في اْلَحْقلِ؟

م� ا�ْسُم َبْيِت اْلأَْرَنِب؟

م�ذا َفَعَل اْلأَْرَنُب بِ�ْلَجَزَرَتْيِن؟

م�ذا َتْفَعُل َلْو ُكْنَت َمك�َن اْلأَْرَنِب؟

ْرَنُب اْلج�ئُِع في اْلَحْقلِ. �س�َر اْلأَ

َوَجَد َجَزَرَتْيِن في اْلَحْقلِ.

ا�ْسُم َبْيِت اْلأَْرَنِب الجحر.

حمل اْلَجَزَرَتْيِن اإلى جحره.

1

3

2

الحقلَكلَِمًة فيه� األ

الطريق

ع�دطع�مج�ئع

َكلَِمًة فيه� األ

َكلِم�ٍت فيه� َحْرُف اْلَعْيِن

ويرّدد -  وم�سموع  ومعبِّر  وا�سح  ب�سوت  الفقرة  المعلمة  تقراأ 
الطلبة بعده� فردي�ً وجم�عي�ً.

 تكلف الطلبة المميزين بقراءة الفقرة قراءة مح�ك�ة.- 
اإلى العالمة)؟( في نه�ي�ت الجمل الت�لية -   تلفت انتب�ههم 

ح لهم اأنه� عالمة ا�ستفه�م ترافق جملة ال�سوؤال. للن�ّس، وتو�سّ
اأدوات -  هي  م�ذا(  م�،  م�ذا،  )اأين،  الكلم�ت:  اأن  لهم  تبين   

ال�ستفه�م وتكون في بداية الجملة. 
 تعر�س ال�سوؤال الأول على بط�قة، وتقراأه مبرزة �سوت ال�ستفه�م- 
 تبين لهم اأداة ال�ستفه�م)اأين( وعالمته)؟(.- 
)�س�ر -  الج�ئع؟  الأرنب  �س�ر  اأين  الأّول:  ال�سوؤال  عن  تجيب   

الأرنب الج�ئع في الحقل(.
 تو�سح لهم اأنن� عند الإج�بة عن اأي �سوؤال ن�أخذ جزءاً من ال�سوؤال ون�سيف له الإج�بة عنه، لتكون الإج�بة ت�ّمة.- 
 تكّلف الطلبة بقراءة الأ�سئلة والإج�بة عنه� �سفوي�ً وكت�بي�ً.- 
 تت�بعهم وتعزز المجيدين وتوجه الطلبة الآخرين.- 
 تقراأ المعلمة الأ�سئلة والإج�ب�ت ك�ملة ويرّدد الطلبة بعده�.- 



اأَْقَراأُ 1

الِت َو�س�ئُِل اْلُموا�سَ اني ْرُس الثَّ الدَّ

اأَْقَراأُ 1
وا�ستيع�ب -  ال�سور  لت�أمل  ك�في�ً  وقت�ً  الطلبة  المعلمة  تمنح 

محتوي�ته�، وكذلك العب�رات المق�بلة لكل �سورة.
المدر�سة. -  اإلى  و�سولهم  كيفية  عن  ب�سوؤالهم  لبة  الطَّ تهيئة 

وت�س�أل: م� و�سيلة الموا�سالت التي ن�ستخدمه� عند ال�سفر اإلى 
دولة اأخر؟ هل زرت محطة القط�رات؟

ل اإلى عنوان الدر�س )و�س�ئل الموا�سالت(.-  ت�س�ألهم عن م�س�مين ال�سور للتو�سُّ
تعر�س على الطلبة نم�ذج م�سورة لو�س�ئل الموا�سالت القديمة والحديثة، وت�سّميه� لهم- 
تقراأ كل فقرة من فقرات الدر�س قراءة معّبرة وب�سوت وا�سح وم�سموع، ويردِّد الطلبة بعده� جم�عي�ً.- 
لبة فردي�ً لجمل الدر�س قراءة مح�ك�ة حتى يتقن الطلبة القراءة ب�سكل �سحيح.-  قراءة الطَّ
توجيه بع�س الأ�سئلة على كل فقرة لتنمية ال�ستيع�ب، مثل: م�ذا عر�س المعلم؟ م� �سعور الطلبة وهم - 

يت�بعون الفيلم؟ م� القتراح الذي قّدمه ح�ّس�ن؟ كيف ك�ن رّد فعل الطلبة على اقتراحه؟ م�ذا فعل الطلبة 
لإق�مة المعر�س؟

اإدارة حوار ونق��س حول ال�سور والفقرات لت�أكيد الأفك�ر والقيم والتج�ه�ت الإيج�بية: التع�ون والم�س�ركة - 
والعمل بروح الفريق.

اأَْقَراأُ حيَحة1ِ اأَْقَراأُ َواأَ�َسُع         َحْوَل َرْمزِ اْلإِج�َبةِ ال�سَّ 2

1

4

2

3

ًرا َعْن: َعَر�َس اْلُمَعلُِّم فيْلًم� ُم�َسوَّ

التِ    جـ. اْلأَْجهَِزةِ اْلَكْهُرب�ئِيَّةِ ب. َو�س�ئِلِ اْلُموا�سَ اأ. َم�س�نِعِ اْلأَْلب�نِ 

الِت: �َرُة َواْلقِط�ُر مِْن َو�س�ئِلِ اْلُموا�سَ يَّ اْلح�فِلَُة َوال�سَّ

ةِ يَّ جـ. اْلَبرِّ ةِ   يَّ ب. اْلَجوِّ ةِ   اأ. اْلَبْحرِيَّ

الِت: ا�س�ُت مِْن َو�س�ئِلِ اْلُموا�سَ ُفُن َواْلَغوَّ ال�سُّ

ةِ يَّ جـ . اْلَبرِّ ةِ   يَّ ب. اْلَجوِّ ةِ   اأ. اْلَبْحرِيَّ

الِت اْلَحديَثةِ ِلْرتِي�دِ اْلَف�س�ءِ: مِْن َو�س�ئِلِ اْلُموا�سَ

�روُخ َواْلَمْرَكَبُة اْلَف�س�ئِيَُّة. ب. اْلمِْنط�ُد    جـ. ال�سَّ �ئَِرُة   اأ. الطَّ

لبة بكلم�ت �سبق لهم اأن تعّلموه�.-  تذّكر المعلِّمة الطَّ
ههم اإلى حّل الجملة الأولى )عر�س المعلم -  توجِّ

فيلم�ً م�سّوراً عن و�س�ئل الموا�سالت(.
والإج�بة -  الجملة  بين  الربط  اأهمية  لهم  تبّين 

التي تن��سبه� في المعنى.
تر�سدهم اإلى كيفية التوفيق بين معنى الجملة والإج�بة - 

التي تن��سبه� ب�لعتم�د على م�سمون الدر�س.
الكلم�ت: -  في  المربوطة  الت�ء  لمالحظة  توّجههم 

)البحرية، البرّية، الجوية، الط�ئرة، المركبة، الف�س�ئية( 
تنبِّههم اإلى و�سع الدائرة حول الرمز )اأ، ب، جـ( ولي�س حول الكلمة.- 
تقراأ المعلمة الجملة والخي�رات، ويردد الطلبة بعده�.- 
ت�س�عدهم في اختي�ر رمز الإج�بة ال�سحيحة.- 
تكلفهم قراءة الجملة محلولة.- 

47
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وَرةِ اْلُمن��ِسَبةِ اأَْقَراأُ َواأَْكُتُب َرْقَم اْلُجْملَةِ عِْنَد ال�سُّ 3

21

34

56

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

لبة بعده�، فردي�ً وزمري�ً. الطَّ
حديثة(، -  موا�سالت  )و�س�ئل  الأولى:  الجملة  تقراأ 

وت�سير اإلى ال�سورة المن��سبة له�.
وال�سورة -  الث�نية  الجملة  بين  الربط  في  ت�س�عدهم 

الدالة عليه�.
الت�لية -  الجمل  قراءة  على  اآخرين  طلبة  ت�سّجع 

واكت�س�ف ال�سور الدالة عليه�.
عند -  الجملة  رقم  و�سع  لبة  الطَّ جميع  من  تطلب 

ال�سورة المن��سبة.
لبة قراءة الجمل وو�سع الأرق�م عند ال�سور، تكّلفهم بقراءته� جميع�ً مع النتب�ه اإلى ال�سور.-  بعد اأن ُينهي الطَّ
ت�ستثمر الكلم�ت: )حديثة، قديمة/ للط�ئرات، لل�سي�رات، للقط�رات( للتمييز بين الت�ء المفتوحة والت�ء - 

المربوطة، والنتب�ه لحرف الجر في الكلم�ت التي تت�سمن الت�ء المفتوحة.

اأَْجَمَل 

اأَْكَبَر

اأَْبَط�أ 

اأَ�ْسَرَع 

َغَر  اأَ�سْ

اأَْطَوَل

م� ........................... اْلأَْزه�َر!

فيَنَة! م� ........................... ال�سَّ

لَْحف�َة! م� ........................... ال�سُّ

�ئَِرَة! م� ........................... الطَّ

م� ........................... النَّْملََة!

م� ........................... اْلقِط�َر!

1

2

3

5

4

6

وَرَة َواأَْماَلأُ اْلَفراَغ بِ�ْلَكلَِمةِ اْلُمن��ِسَبةِ اأُلِحُظ ال�سُّ 4

المنفردة -  الكلم�ت  لقراءة  لبة  الطَّ المعلِّمة  تدعو 
عّدة مّرات )اأبط�أ، اأ�سرع، اأكبر، اأ�سغر، اأطول(.

 - ! والعالمة  م�  الحرف  مالحظة  اإليهم  تطلب 
الموجود في نه�ية الجمل. 

الجملة -  بحل  الجملة  تركيب  م�س�ر  لهم  ح  تو�سّ
الأولى )م� اأجمل الأزه�ر!(.

 - 3( الجملة  منه�  تت�ألف  التي  الأجزاء  لهم  تبين 
اأجزاء: م�/ اأ�سغر/ بذرة القمح(.

تردِّد الجملة اأم�مهم عدة مّرات مبرزة �سوت التعّجب.- 
تف�ّسر لهم مفهوم التعّجب ب�أنه ال�ستغراب والنده��س من اأمٍر م�.- 
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
تلفت انتب�ههم اإلى اختي�ر اللفظ المن��سب لل�سيء الذي نتعجب منه مع مالحظة ال�سورة.- 
تطلب اإليهم حل التمرين �سفوي�ً وكت�بي�ً، ثم القراءة.- 
تقراأ المعلمة الجمل جميعه� ويرّدد الطلبة بعده� فردي�ً وزمري�ً.- 
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اأَْماَلأُ اْلَفراَغ بِ�ْلَكلَِمةِ اْلُمن��ِسَبةِ، َواأَْقَراأُ ُفُن في اْلمين�ءِ.5 ........................................... ال�سُّ

يَّ�راُت في اْلِمْراآِب. ........................................... ال�سَّ

........................................... اْلب�ِخَرُة في اْلَبْحِر.

ِة اْلَحديِد. ........................................... اْلِقط�ُر َعلى �ِسكَّ

�ِئَرُة في اْلَمط�ِر. ........................................... الطَّ

�ِئَرُة ِمَن اْلَمط�ِر. ........................................... الطَّ

َتْر�سو

َتقُِف

ُتْبِحُر

َي�سيُر

َتْهبُِطـ

ُتْقلُِع

1

2

3

5

6

4

اأمالأ الفراَغ ب�لكلمة المن��سبة واأقراأُ.- 
تهبط، -  تر�سو،  ُتبحر،  )تقف،  الكلم�ت:  المعلمة  تقراأ 

ي�سير، ُتقلع( ويردِّد الطلبة بعده�.
تف�ّسر لهم معنى الكلم�ت )ُتبحر، تر�سو، ُتقلع(.- 
تعّرفهم بو�س�ئل الموا�سالت الوارة في الجمل.- 
تقراأ الجمل ويرّدد الطلبة بعده�.- 
تحّل الجملة الأولى )تر�سو ال�سفن في المين�ء(.- 
ت�ستثمر كلمة المين�ء، للحديث عن اأم�كن مكوث و�س�ئل الموا�سالت المذكورة.- 
ت�س�عدهم في حّل الجملة الث�نية.- 
توجههم وتطلب منهم حّل بقية الجمل وقراءته� ثم ملء الفراغ�ت ب�لكلم�ت المن��سبة.- 
تقراأ الجمل جميعه� ويرّدد الطلبة بعده�.- 

ْماَلأُ اْلَفراَغ اأَْقَراأُ اْلأَْفع�َل اْلُم�س�رَِعَة، ُثمَّ اأَ 1

الِت. ُب َبْرن�َمًج� َعْن َو�س�ئِلِ اْلُموا�سَ الَّ .............................................. الطُّ

مِ َبلَدي. ..............................................َو .............................................. في َتَقدُّ

..........................................َعلى اْلُهدوءِ، َو .......................................... َتْعليم�ِت اْلُمَعلَِّمةِ.

ُب اإِلى اْلُمَعلَِّمةِ بِ�ْنتِب�ٍه. الَّ .............................................. الطُّ

�ئَِرُة َعلى َمْدَرجِ اْلَمط�رِ. .............................................. الطَّ

�لِب�ُت بِ�ْهتِم�ٍم �َسْرَح اْلُمَعلَِّمةِ. .............................................. الطَّ

ُي�س�هُِد 

اأَْجَتهُِد

ُنح�فُِظ 

َي�ْسَتمُِع 

َتْهبُِط 

ُتت�بُِع 

1
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5

اأُ�س�ِرُك
َنتَِّبُع

الفعل الم�س�رع - 
تدون المعلمة على ال�سبورة الأفع�ل: نكتب، اأكتُب، تكتُب، يكتب.- 
تقراأ الأفع�ل ويرّدد الطلبة بعده� فردي�ً وجم�عي�ً.- 
ح للطلبة اأنن� نقول: يكتب، في ح�ل كونه م�ستمراً في -  تكلف اأحد الطلبة بكت�بة ا�سمه على ال�سبورة، وتو�سّ

عملية الكت�بة، لتو�سح لهم اأن الفعل يدل على الزمن الح��سر اأو الم�ستقبل)زمن حدوث الفعل(.
ح لهم الحروف الأولى التي يبداأ به� كل فعل من هذه الأفع�ل.-  تو�سّ
تبين لهم اأن من يقوم ب�لفعل في الزمن الح��سر اأو الم�ستقبل قد يكون جم�عة )نكتب/ نحن(، اأو مفرد - 

)اأكتب/ اأن�( اأو غ�ئب موؤنث)تكتب/ هي( اأو مفرد مذكر غ�ئب )يكتب/ هو(.
تربط �سيغ الفعل الم�س�رع ب�ل�سم�ئر.- 
ح لهم اأنه يقبله� فيكون م�ست�س�غ�ً عند اللفظ اأو ال�سم�ع.-  ت�سيف ال�سين للفعل وتو�سّ
ت�سيف اإليه ت�ء الت�أنيث، وتبين لهم عدم قبوله ت�ء الت�أنيث.- 
تبّين لهم العالم�ت الدالة على الفعل الم�س�رع.- 

تمنح المعلمة الطلبة وقت�ً ك�في�ً لقراءة الأفع�ل.- 
دللته� -  حيث  من  الأفع�ل  هذه  في  تن�ق�سهم 

على الم�س�رع.
ويردد -  التدريب،  جمل  قراءة  في  ت�س�عدهم 

الطلبة بعده� وجم�عي�ً.



50

تحّل الجملة الأولى )ي�س�هد الطالب برن�مج�ً عن و�س�ئل الموا�سالت(- 
توجههم اإلى حّل بقية الجمل مع النتب�ه اإلى الكلمة التي تلي الفراغ.- 
تت�بعهم وت�سحح اأخط�ءهم، وتعّزز المجيدين.- 
تقراأ الجمل بعد اإ�س�فة الفعل في الفراغ، ويردد الطلبة بعده� في مجموع�ت.- 
توؤّكد القيم وال�سلوك�ت الإيج�بية التي تت�سمنه� جمل التدريب.- 

َيعوُد َتعوُد          اأَعوُد           َنعوُد        ع�َد         

َدَخَل          َندخلَُ            اأَدخلُ    َتدخلُ           َيدخُل

اْعَتَذَر         َنْعَتذُر              اأَْعَتذُر               َتْعَتذُر           َيْعَتذُر

َرَجَع          َنرجعُ           اأَرجُع               َترجعُ           َيرجُع

َخَرَج          َنخرُج            اأخرُج               َتخرُج           َيخرُج

َبَب اأَْقَراأُ َواأَ�َسُع        َحْوَل اْلُمْخَتلِِف في ُكلِّ َمْجموَعٍة َواأَْذُكُر ال�سَّ

ُل اْلأَْفع�َل مَِن اْلم��سي اإِلى اْلُم�س�رِعِ َكم� في اْلمِث�ِل اأَْقَراأُ َواأَُحوِّ

3

2

اأَْعرِ�ُس      َعَر�َس      َتْعرِ�ُس       َيْعرِ�ُس1 َنْعرِ�ُس        

َيْفَرُح3 َفرَِح       َتْفَرُح        اأَْفَرُح      َنْفَرُح       

اْقَتَرَح         َيْقَترُِح         اأَْقَترُِح       َنْقَترُِح         َتْقَترُِح2

ق�َل4 َيقوُل       َتقوُل       اأَقوُل       َنقوُل     

لت�أمل -  من��سب�ً  وقت�ً  للطلبة  المعلمة  تتيح 
الأفع�ل.

تو�سح لهم اأن هذه الأفع�ل هي اأفع�ل م��سية.- 
تذّكرهم ب�لحروف التي يبداأ به� الفعل الم�س�رع، - 

وكذلك ب�لعالم�ت الداّلة عليه.
ر لهم جملة المث�ل وتن�ق�سهم فيه�. تكّلف -  تف�سِّ

الطلبة تنفيذ حل الفعل وتح�ورهم فيه.
تكّلفهم حل بقية الأفع�ل.- 
تت�بعهم وتوجههم لالإج�بة ال�سحيحة.- 

الطلبة -  انتب�ه  وتت�بع  الأفع�ل  المعلمة  تقراأ 
واإ�سغ�ءهم له�.

من -  الم��سي  الفعل  ا�ستخراج  اإلى  تحفزهم 
الجملة الأولى وقراءته.

م��ٍس -  فعٌل  انه  معرفتهم  �سبب  في  تح�ورهم 
بذكر العالم�ت الدالة عليه.

ت�س�عدهم في و�سع الدائرة حوله.- 
تكلف اأحد الطلبة المميزين قراءة الأفع�ل جميعه� في كل �سطر.- 
توجههم نحو و�سع الدائرة حول المختلف مع ذكر ال�سبب.- 
توؤّكد العالم�ت الدالة على الفعل الم��سي والعالم�ت الدالة على الفعل الم�س�رع.- 



ُب ُجَماًل َواأَْقَراأُ اأَُركِّ 5
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اأَْحَترُِم �س�ئَِق اْلح�فِلَةِ َواأَتَّبُِع َتْعليم�تِهِ.

َتَكلَُّم َمَعُه بُِلْطٍف. اأَْحَترُِم ن�دَِل اْلَمْطَعمِ َواأَ

اأَْحَترُِم ع�مَِل النَّظ�َفةِ َواأُْح�ِسُن ُمع�َملََتُه.

4

1

2

3

َواْحتِراٍم ُث  َتَحدَّ َواأَ بِ�أََدٍب  اأَ�ْسَت�أْذُِن 

َمْن َواأَْبَت�ِسُم  َلُه  اإِلى  ُثني  ُيَحدِّ غي  اأُ�سْ

اأَْهَزاأُ بِ�ْلآَخريَن  ْدَق  ال�سِّ َول  ُث  اأََتَحدَّ

ُث بِ�أََدٍب َواْحتِراٍم اأَ�ْسَت�أْذُِن َواأََتَحدَّ

ُثني َواأَْبَت�ِسُم َلُه غي اإِلى َمْن ُيَحدِّ اأُ�سْ

ْدَق َول اأَْهَزاأُ بِ�ْلآَخريَن ُث ال�سِّ اأََتَحدَّ

َن ُجَماًل اأُعيُد َتْرتيَب اْلَكِلم�ِت ِلأَُكوِّ

اأن -  لهم  �سبق  بكلم�ت  الطلبة  المعلمة  ر  تذكِّ
تعلموه�.

تقراأ الكلم�ت في ح�ل كونه� غير مرّتبة، ويردِّد - 
الطلبة بعده�.

التي نبداأ به� -  الكلمة  اأهمية تحديد  تبين لهم 
لتكوين الجملة.

زهم لترتيب الجملة الأولى وتكوين جملة -  تحفِّ
مفيدة �سفوي�ً.

وتعّززهم، -  ههم  وتوجِّ الطلبة  اإج�ب�ت  ت�ستقبل 
وت�سحح الأخط�ء.

تدّون الجملة مرّكبة ب�سورته� ال�سحيحة على ال�سبورة، وتبين لهم طريقة التركيب ب�لعتم�د على المعنى.- 
تكّلفهم بتركيب بقية الجمل وقراءته� ثم كت�بته� وقراءته� بعد كت�بته�.- 
لبة الجمل جميعه� مرتبة فردي�ً وجم�عي�ً.-  يقراأ الطَّ
د القيم وال�سلوك�ت الإيج�بية التي تت�سمنه� الجمل.-  توؤكِّ

تقراأ الجمل والكلم�ت الواردة في التدريب ويردِّد - 
الطلبة بعده� فردي�ً وجم�عي�ً.

الح�فلة -  �س�ئق  اأحترم.  الأول:  التركيب  تحل 
واأح�سن مع�ملته

)اأحترم، -  الم�س�رع  الفعل  اإلى  انتب�ههم  توّجه 
اأُح�سن( في تركيب الجمل.

اإجراء -  عند  ال�سهم  اتج�ه  اإلى  انتب�ههم  تلفت 
التركيب.

تكّلفهم اإجراء التركيب الث�ني، وتت�بعهم وت�سّوبهم وتعّزز المجيدين.- 
لبة الجمل ويقراأونه� فردي�ً وجم�عي�ً.-  ب الطَّ يركِّ
يكتبون الجمل بعد تركيبه�.- 
لبة قراءة الجمل مرات متعددة بعد اإجراء تركيبه�.-  يكّرر الطَّ
توؤّكد المعلِّمة القيم الإيج�بية الواردة في الجمل.- 
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الأهداف الع�مة
يتحدث ويح�سن ال�ستم�ع اإلى حك�ية ح�ّس�ن والثلج. - 
 يقراأ ن�س ق�ئمة الم�ستري�ت ويجيب عن اأ�سئلة ال�ستيع�ب.- 
 يتبين اآداب التع�مل داخل المتجر.- 
 يح�فظ على �سحته و�سالمته ويطيع والديه.- 
 يعّد ق�ئمة ب�لم�ستري�ت من المتجر وي�ستري م� يلزم.- 
 ينتبه لت�ريخ الإنت�ج وت�ريخ النته�ء.- 
 يحر�س على ال�سراء من ال�سلع المحلية.- 
 يتبين اأهمية ت�سجيع ال�سن�ع�ت الوطنية.- 
 يقّدر جهود الأجداد وي�سكر اهلل على نعمه.- 
 يحتفل بيوم ال�سجرة ويح�فظ على النب�ت�ت.- 
 يحفظ الن�سيد.- 
 يقراأ ويجيب عن اأ�سئلة ال�ستيع�ب معتمداً على المعنى.- 
 يمالأ الفراغ في الجمل معتمداً على المعنى.- 
 ي�ستخدم اأ�سم�ء ال�ستفه�م لي�س�أل عن اإج�ب�ت محددة.- 
 يرّكب كلم�ت من حروف ومق�طع.- 
 يميز بين المفرد والجمع.- 
 ي�سّنف ال�سلوك�ت اإلى محبَّبة ومرفو�سة.- 
 يعيد ترتيب الكلم�ت ليكّون جماًل.- 
 يعيد ترتيب الجمل ليكّون فقرة.- 
  يحّول فقرة من التذكير اإلى الت�أنيث.- 
 ي�ستخدم ا�سمي الإ�س�رة: هذا، هذه.- 
 ي�ستخدم ال�سم�ئر: اأنَت، اأنِت، اأنتم.- 
 ي�ستخدم الفعل الم��سي مع واو الجم�عة.- 
 ي�ستخدم ت�ء و )ن�( الف�عل ويحّول الفقرة ويغّير م� يلزم.- 
 يحّول فقرة من الم��سي اإلى الم�س�رع.- 
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ابَِعُة اْلَوْحَدُة الرَّ

تي َو�َسالَمتي حَّ �سِ
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ْلُج اٌن َوالثَّ َح�سَّ

اْلُمح�َدَثُة َوال�ْسِتم�ُع 1

ْلُج َيْنَهمُِر بَِغزاَرٍة، َلبِ�َس  ُل �ِست�ٌء، َوالثَّ اْلَف�سْ
ْتوِيَّ  �َزْيهِ َوِحذاَءُه ال�سَّ �ٌن مِْعَطَفُه َوُقفَّ َح�سَّ

َوَخَرَج َيْلَعُب بِ�لثَّْلجِ.

اأََطلَّْت اآلُء مَِن النَّ�فَِذةِ، َوق�َلْت: اأَخي، اْلَبْرُد 
ُف  ك�مِ. عِْنَدم� َيَتَوقَّ �َسديٌد، َوَقْد ُت�س�ُب بِ�لزُّ

�ٌن  ُهطوُل الثَّْلجِ َنْلَعُب َمًع�. َرَف�َس َح�سَّ
َوا�ْسَتَمرَّ بِ�للَّعِِب.

تعر�س المعلِّمة �سور التدريب، وتطلب من الطلبة ت�أّمله�.- 
تق�سم الطلبة اإلى مجموع�ت وتوّزع �سور التدريب عليهم وتطلب من كل مجموعة التعبير عنه� بلغته�.- 
توجههم نحو ا�ستخدام العب�رات: الثلج ينهمر بغزارة، ت�س�ب ب�لزك�م، يرتجف من البرد، ال�سوائل ال�س�خنة، - 

كيف ن�س�عد هذا الطفل ي� اأوعد اأن يكون مطيع�ً؟، يح�فظ على �سحته و�سالمته.
تروي لهم اأحداث ق�سة ح�س�ن والثلج للطلبة وي�ستمعون اإليه�.- 
ترتب المجموع�ت بح�سب ت�سل�سل الأحداث، وتكلفهم التعبير عنه� ب�لت�سل�سل.- 
تكّرر رواية الق�سة مع توجيه انتب�ههم للعب�رات التي �سبق توجيههم لالنتب�ه له�.- 
ث عن ف�سل ال�ست�ء.-  تتيح المج�ل للطلبة للتحدُّ
تثبيت مفهوم المح�فظة على ال�سحة واتب�ع و�س�ئل الوق�ية، وط�عة الوالدين. - 
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�ٍن َوِهَي ُتْدِخُلُه اإِلى اْلَبْيِت.  َبْت اأُمُّ َح�سَّ َغ�سِ
َل  �ٌن َيْرَتِجُف ِمَن اْلَبْرِد. َبدَّ ك�َن َح�سَّ

َمالِب�َسُه اْلُمَبلَّلََة، َوَجلَ�َس ُقْرَب التَّْدِفَئِة، 
َرْت َلُه اآلُء كوًب� ِمَن اْلَحليِب  َواأَْح�سَ

�ِخِن. ال�سَّ

بيُب  �ٍن، َوَن�َسَحُه الطَّ اْرَتَفَعْت َحراَرُة َح�سَّ
ِبُمالَزَمِة اْلِفرا�ِس َواْلإِْكث�ِر ِمْن �ُسْرِب 

�ٌن واِلَدْيِه  �ِخَنِة. �َسَكَر َح�سَّ واِئِل ال�سَّ ال�سَّ
َواأُْخَتُه اآلَء، َوَوَعَد اأَْن َيكوَن ُمطيًع� 

ِتِه َو�َسالَمِتِه. حَّ َوُيح�ِفَظ َعلى �سِ



اأَْقَراأُ 1

ق�ئَِمُة اْلُم�ْسَتَري�ِت ُل ْرُس اأَلوَّ الدَّ

اأَْقَراأُ 1

ْ

اأَْقَراأُ حيَحة1ِ اأَْقَراأُ َواأَ�َسُع         َحْوَل َرْمزِ اْلإِج�َبةِ ال�سَّ 2

1

4

2

3

ن�ع�ِت: ُتْعَتَبُر اْلأَْلب�ُن َواْلأَْجب�ُن مَِن ال�سِّ

جـ. اْلبال�ْستيكِيَّةِ. ب. اْلغِذائِيَّةِ.  اأ. اْلَمْعدِنِيَّةِ. 

لَُع اْلغِذائِيَُّة في اْلَمْتَجرِ �ِسن�َعٌة: ال�سِّ

ب. ُم�ْسَتْوَرَدٌة.   جـ. َجميُع م� ُذكَِر. اأ. َمَحلِّيٌَّة.  

ن�ع�ِت اْلغِذائِيَّةِ اْلَمَحلِّيَّةِ ُي�ْسهُِم في: َت�ْسجيُع ال�سِّ

مِهِ. مِ اْلَبلَدِ.   جـ. ُنُموِّ اْلَبلَدِ َوَتَقدُّ ب. َتَقدُّ اأ. ُنُموِّ اْلَبلَدِ. 

ُة َتْلقى اْهتِم�ًم� مَِن اْلَم�ْسوؤوليَن ِحف�ًظ� َعلى: ن�ع�ُت اْلغِذائِيَّ ال�سِّ

ب. �َسالَمةِ اْلُمواِطِن. ةِ اْلُمواِطِن.  اأ. �ِسحَّ

ةِ َو�َسالَمةِ اْلُمواِطِن. جـ. �ِسحَّ

تمنح المعلمة وقت�ً ك�في�ً للطلبة لمالحظة ال�سور وت�أمله� - 
وا�ستيع�ب محتوي�ته�.

الدر�س -  عنوان  اإلى  ل  للتو�سُّ ال�سور  م�س�مين  عن  ت�س�ألهم 
)ق�ئمة الم�ستري�ت(.

وب�سوت -  معّبرة  قراءة  الدر�س  فقرات  من  فقرة  كل  تقراأ 
وا�سح وم�سموع، ويردِّد الطلبة بعده� جم�عي�ً.

 ت�س�عدهم في قراءة جمل التدريب قراءة مح�ك�ة حتى يتقن الطلبة القراءة ب�سكل �سحيح.- 
توجيه بع�س الأ�سئلة على كل فقرة لتنمية ال�ستيع�ب، مثل: اإلى اأين ذهب ح�س�ن مع والده؟ م�ذا اأعدت - 

والدة ح�س�ن؟ كيف �س�عد ح�س�ن والده في المتجر؟ م� م�سدر ال�سلع الموجودة في المتجر؟ اإلى م�ذا علين� 
اأن ننتبه عند �سراء ال�سلع؟ وم� ف�ئدة ذلك؟ 

ق�ئمة -  اإعداد  الإيج�بية:  والتج�ه�ت  والقيم  الأفك�ر  لت�أكيد  والفقرات  ال�سور  حول  ونق��س  حوار  اإدارة 
الإنت�ج  ت�ريخ  اإلى  النتب�ه  الوالدين،  م�س�عدة  والتنظيم،  التفكير  المتجر،  اإلى  الذه�ب  قبل  الم�ستري�ت 

وت�ريخ النته�ء، المح�فظة على ال�سحة وال�سالمة.

لبة بكلم�ت �سبق لهم تعلُّمه� -  تذّكر المعلِّمة الطَّ
في الدر�س.

ههم اإلى حّل الجملة الأولى.-  توجِّ
تبّين لهم اأهمية الربط بين الجملة والإج�بة - 

التي تن��سبه� في المعنى.
الت�ء -  اإلى  النتب�ه  لفت  في  التدريب  ت�ستثمر 

المربوطة في الخي�رات. 
ب، -  )اأ،  الرمز  الدائرة حول  و�سع  اإلى  تنبِّههم 

جـ( ولي�س حول الكلمة.
تكلفهم قراءة الجملة بعد حّله�.- 
تقراأ المعلمة الجمل جميعه� مقرونة ب�لإج�بة - 

ال�سحيحة، ويردد الطلبة بعده� فردي�ً وجم�عي�ً.
توؤّكد القيم الواردة في الجمل.- 

55
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ةِ ن�ع�ِت اْلغِذائِيَّ ُف َبْع�َس �ِسلَعِ ال�سِّ وَرةِ اْلُمن��ِسَبةِ َواأََتَعرَّ اأَ�ِسُل بِ�ل�سُّ 3

4

ْلب�نِ لَِت�ْسَترَِي .............................................. . هذا قِ�ْسُم اْلأَ

َع فيه� ُم�ْسَتَري�ِتَك. هِذِه َعَرَبُة .............................................. ِلَت�سَ

هذا قِ�ْسُم اْلَفواكِهِ لَِت�ْسَترَِي .............................................. .

هذا قِ�ْسُم اللُّحومِ لَِت�ْسَترَِي ................................................ .

لَعِ .................................................... . هذِهِ اْلُمَعلَّب�ُت مَِن ال�سِّ

هذِهِ اْلَع�س�ئُِر مَِن ............................................... اْلَمَحلِّيَّةِ.

ج�َج الدَّ

اْلَحليَب

�َح فَّ التُّ

اْلُم�ْسَتْوَرَدِة

لَعِ ال�سِّ

ِق التَّ�َسوُّ

1

2

4

3

6

5

ِ ُز َبْيَن   هذا   َو  هذِه َميِّ اأَْماَلأُ اْلَفراَغ َواأُ

اْلُمَعلَّب�ت

اْلأَْلب�ن َواْلأَْجب�ن

يوت الزُّ

اللُّحوم

اْلَع�س�ئِر

اْلَحْلَوي�ت

ل ال�سور.-  تمنح المعلِّمة وقت�ً ك�في� للطلبًة لت�أمُّ
تطلب اإليهم و�سفه� وت�سميته�.- 
ت�س�عدهم على قراءة كلم�ت تعلموه� �س�بق�ً تعلموه�.- 
ويرّدد -  وم�سموع  وا�سح  ب�سوت  الجمل  تقراأ 

لبة بعده� فردي�ً وجم�عي�ً مع مالحظة ال�سور. الطَّ
الدالة -  ب�ل�سورة  )المعّلب�ت(  المعلِّمة  ت�سل 

عليه� وتقراأه�.
لبة تقليده� في الو�سل والقراءة.-  تطلب من الطَّ
تكّلفهم بقراءة بقية العب�رات ثم و�سله� ب�ل�سورة المن��سبة.- 
لبة العب�رات جميعه� مو�سولة ب�ل�سور.-  يقراأ الطَّ
والنتب�ه -  المحلية،  ال�سن�ع�ت  دعم  اأهمية  وتوؤّكد  الغذائية،  ال�سن�ع�ت  �سلع  بع�س  ت�سمية  نحو  توجههم 

لت�ريخ الإنت�ج وت�ريخ النته�ء.

تعر�س المعلِّمة اأ�سم�ء الإ�س�رة: هذا وهذه، على - 
بط�ق�ت.

تعر�سه� -  اأ�سي�ء  عن  الطلبة  على  اأ�سئلة  تطرح 
اأم�م الطلبة )م� هذا؟ م� هذه( ويجيبون عنه� 

بتعبير: هذا، هذه.
اإلى -  ب�أ�س�بعهم  الإ�س�رة  اإلى  انتب�ههم  تلفت 

ال�سيء المعرو�س عليهم. 
ح لهم ا�سم الإ�س�رة ودللته.-  تو�سّ
تف�ّسر كيفية ا�ستخدام كل ا�سم من اأ�سم�ء الإ�س�رة - 

بح�سب التذكير والت�أنيث. 
تذّكرهم بكلم�ت �سبق لهم تعلُّمه�.- 
تقراأ الجمل ويرّد الطلبة بعده� فردي�ً وجم�عي�ً.- 
تنبههم اإلى ا�سم الإ�س�رة الذي تبداأ به الجمل.- 
ت�س�عد الطلبة في حل الجملة الأولى مع تو�سيح �سيغة التذكير فيه�.- 
تكّلفهم تنفيذ حل بقية الجمل، وتت�بعهم ب��ستمرار.- 
تكّلف الطلبة المتميزين قراءة الجمل، وُت�سرك اأكبر عدد ممكن من الطلبة في القراءة.- 
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ُب َواأَْقَراأُ اأَُركِّ

وؤاَل اْلُمن��ِسَب َكم� في اْلمِث�ِل اأُلِحُظ َواأَْكُتُب ال�سُّ

5

6

1

2

ْلَت في اْلَمْتَجرِ ُقْرَب َبْيتِِك. اأَْنَت َتَجوَّ

ْلُتْم في اْلَمْتَجرِ ُقْرَب َبْيتُِكْم. اأَْنُتْم َتَجوَّ

1

2

3

4

5

ب�ًح�. اأَْذَهُب اإِلى اْلَمْتَجرِ �سَ

�ْسَم.  ............................................................................................................................... َنَعْم، اأُِحبُّ الرَّ

ُع اْلَمْنتوج�ِت اْلَمَحلَِّيَة. َنَعْم، اأُ�َسجِّ
.................................................................................................................................................................................

ي َكَتَبْت ق�ِئَمَة اْلُم�ْسَتَري�ِت.  ................................................................................................. اأُمِّ

�ٌح.  .................................................................................................. ِق َمْوٌز َوُتفَّ في َعَرَبِة التَّ�سوُّ

َمتى َتْذَهُب اإِلى اْلَمْتَجرِ؟

هل تحب الر�سم؟

هل ت�سجع المنتوج�ت المحلية؟

من كتب ق�ئمة الم�ستري�ت؟

م�ذا في عربة الت�سوق؟

التي -  اللغوية  الوحدات  ل  لت�أمُّ ك�في�ً  وقت�ً  المعلمة  تتيح 
يتكّون منه� التدريب.

تقراأ الوحدات اللغوية كاًل على حدة ويرّدد الطلبة بعده� فردي�ً وجم�عي�ً.- 
تراجعهم في ال�سمير )اأنَت( ودللته على المخ�طب المفرد.- 
ح لهم م�س�ر تركيب ال�سمير )اأنَت( مع الفعل الم��سي وبقية الجملة.-  تو�سّ
تف�ّسر لهم الحركة التي لحقت ب�لت�ء ولم�ذا ج�ءت مفتوحة وعلى َمن تعود.- 
تبين لهم خطوات تركيب الجملة )اأنَت تجولَت في المتجر قرَب بيتَك( بمت�بعة ال�سهم.- 
تردد الجملة اأم�مهم عدة مّرات.- 
ح لهم اأنَّ )في المتجر( وحدة لغوية واحدة.-  تو�سّ
تف�ّسر لهم دللة ال�سمير )اأنتم( على الجم�عة، وتنبههم اإلى التغيرات التي تتطلبه� �سيغة بقية التركيب.- 
تطلب اإليهم حل التمرين كت�بي�ً، ثم القراءة.- 
توؤّكد على قيمة والم�س�ركة من خالل التعبير )اأنتم تجولتم(.- 

على -  وال�سوؤال  الإج�بة  جملة  المعلِّمة  تعر�س 
لبة من خالل بط�ق�ت. الطَّ

تقراأه� ب�سوت وا�سح ومعبِّر وم�سموع على الطلبة، - 
وُتبرز �سوت ال�ستفه�م.

تلفت انتب�ههم اإلى العالمة)؟( في نه�ي�ت ال�سوؤال، - 
ح لهم اأنه� عالمة ترافق جملة ال�سوؤال. وتو�سّ

ال�ستفه�م -  اأداة  هي  )متى(  الكلمة:  اأن  لهم  تبين 
وتكون في بداية الجملة. 

ح لهم طريقة الإج�بة على ال�سوؤال.-  تو�سّ
ت�س�عدهم في حّل الجملة الث�نية.- 
توجههم اإلى اأهمية الترابط في المعنى بين جملة الجواب وجملة ال�سوؤال عند اختي�ر اأداة ال�ستفه�م.- 
ليكمل -  الجملة،  قراءة  الأولى  المجموعة  في  ط�لب  كل  من  وتطلب  مجموعتين  اإلى  لبة  الطَّ تق�سم 

ط�لب اآخر جملة ال�سوؤال في العمود الث�ني، وتكلفهم� مع�ً قراءته�.
 تدّون المعلمة اأدوات ال�ستفه�م )متى، هل، م�ذا( وتف�ّسر لهم مواطن ا�ستخدامه�.- 
 تكّلفهم كت�بة ال�سوؤال وجملة الإج�بة وقراءتهم� مع�ً عدة مّرات.- 
 تعّزز الطلبة المجيدين وت�سوب الآخرين.- 
د قيم الت�سوق ال�سحيحة والمنّظمة.-   توؤكِّ
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ْماَلأُ اْلَفراَغ ُل مَِن  اْلُمْفَردِ  اإِلى  اْلَجْمعِ   َواأَ اأَُحوِّ

ُز َبْيَن  اْلُمْفَردِ   َو   اْلَجْمعِ ُب َواأَُميِّ اأَُركِّ

8

7

ُمَعلِّمونُمَعلٌِّم
ر + ون ُمْفَرد ُمَذكَّ
ر �س�لِم جَمْع ُمَذكَّ

ُمح��ِسبونُمح��ِسٌب

ُمديرونُمديٌر

اٌد ادونَحدَّ َحدَّ

َخبَّ�زونَخبَّ�ٌز

ٌح حونَفالَّ َفالَّ

َنّج�رونَنّج�ٌر

ٌ َخيَّ�طـونَخيَّ�طـ

�ٌم �مونَر�سَّ َر�سَّ

ع رِ   زا   ُمـ  

ُمـزاِرع

ُمـ  زا  رِ  عو  ن

ُمـزارِعون

ـع ِئـ   ب�  

ب�ِئـع

ن ـعو   ِئـ   ب�  

ب�ِئـعون

كلم�ت -  قراءة  في  لبة  الطَّ المعلِّمة  ت�س�عد 
ومق�طع تعلموه� �س�بق�ً.

ال�سور -  اإلى  للنظر  ك�في�ً  وقت�ً  تمنحهم 
والموازنة بين اأعداد الأ�سي�ء الموجودة فيه�.

للتفريق -  ال�سف  غرفة  موجودات  ت�ستثمر 
بين المفرد والجمع.

لبة كلم�ت التدريب الدالة على المفرد والجمع، 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
توجههم نحو اللتف�ت اإلى المدود في: ب�، زا، عو.- 
تكّلفهم بتركيب الحروف والمق�طع.- 
ت�ستثمر كلم�ت الجمع في تو�سيح �سالمة المفرد من التغيير وفي دللته على المذكر.- 
تف�ّسر لهم معنى )جمع مذكر �س�لم(.- 

معلمون( -  )معلم،  الكلم�ت  المعلمة  تعر�س 
على بط�ق�ت وتقراأه� مرات متعددة.

تمنح الطلبة وقت�ً ك�في�ً لت�أمل الكلمتين.- 
في -  الملّون  الحرف  اإلى  انتب�ههم  تلفت 

قراءتهم�  اإليهم  وتطلب  )المعلمون(  كلمة 
وت�سميتهم�.

توجههم نحو المق�رنة بين �سكل الكلمة في - 
�سيغة المفرد و�سكله� في �سيغة الجمع.

ت�س�أل: هل تغّير �سكل الكلمة من دون الحرف - 
الملون.

ت�ستقبل اإج�ب�ت الطلبة وتوجهه�.- 
ح لهم اأنه� مفرد مذّكر، واأّن المفرد لم يتغّير �سكله عندم� جمعن�ه ولهذا ي�سمى )جمع مذّكر �س�لم( -  تو�سّ
ح لهم مفهوم جمع المذكر ال�س�لم.-  تو�سّ
ت�س�عدهم في جمع الكلم�ت وكت�بته�، وتت�بعهم ب��ستمرار.- 
يقراأ الطلبة المفرد والجمع مع�ً مع النتب�ه اإلى الواو والنون التي اأ�سيفت اإلى المفرد لي�سبح جمع�ً.- 
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10

9

�َسيَّ�رات�َسيَّ�َرة
ُمْفَرد ُموؤَنَّث ، ُحذَِفِت التَّ�ُء 

اْلَمْربوَطة + ات
َجْمع ُموؤَنَّث �س�لِم

اَجة َدرَّاج�تَدرَّ

ط�ِئَراتط�ئَِرة

ُمَعلَِّم�تُمَعلَِّمة

َحة َح�تَفالَّ َفالَّ

َمْكَتَب�تَمْكَتَبة

َطبيَب�تَطبيَبة

ُمديَراتُمديَرة

ع�ماَِلتع�مِلَة

ُز َبْيَن  اْلُمْفَردِ  َو  اْلَجْمعِ ُب َواأَُميِّ اأَُركِّ

ْماَلأُ اْلَفراَغ ُل مَِن  اْلُمْفَردِ  اإِلى  اْلَجْمعِ   َواأَ اأَُحوِّ

تراجع المعلمة مفهوم المفرد والجمع مع الطلبة.- 
)عربة، -  الكلم�ت  مق�طع  المعلمة  تعر�س 

عرب�ت/ كرة ، كرات(.
تمنح الطلبة وقت�ً ك�في�ً لت�أمل مق�طع الكلم�ت.- 
تلفت انتب�ههم اإلى الحرف الأخير في مقطع - 

كلمة )عربة( و)عرب�ت( وتطلب اإليهم ت�سميته.
توجههم نحو المق�رنة بين �سكل الكلمة في �سيغة المفرد)عربة( و�سكله� في �سيغة الجمع)عرب�ت(.- 
ت�س�أل: م�ذا حدث للت�ء المربوطة؟.- 
ت�ستقبل اإج�ب�ت الطلبة وتوجهه� نحو تحّوله� اإلى األف وت�ء مفتوحة.- 
ح لهم اأنه� مفرد موؤنث، واأّن المفرد لم يتغّير �سكله عندم� جمعن�ه ولهذا ي�سمى )جمع موؤنث �س�لم( -  تو�سّ
ح لهم مفهوم جمع الموؤنث ال�س�لم.-  تو�سّ
ت�س�عدهم في جمع الكلم�ت وكت�بته�، وتت�بعهم ب��ستمرار.- 
يقراأ الطلبة المفرد والجمع مع�ً مع النتب�ه اإلى تغير الت�ء المربوطة في المفرد اإلى األف وت�ء مفتوحة لت�سبح جمع�ً.- 
تكّلفهم تركيب المق�طع وكت�بته� وقراءته� مرات متعددة فردي�ً وجم�عي�ً.- 

ر المعلمة خطوات التمرين ال�س�بق نف�سه�.-  تكرِّ
تدريب -  في  الن�س�ط  كلم�ت  بط�ق�ت  ت�ستخدم 

مفرد  اإلى  ت�سنيفه�  ثم  قراءته�  على  الطلبة 
وجمع، ثم كل مفرد مع الجمع المن��سب له.

11

ب كو  

كوب

م ِتـ   وا   َخـ  

َخـواِتـم

ب وا   اأَْكـ  

اأَْكـواب

م َتـ  خ� 

خ�َتـم
ُز َبْيَن  اْلُمْفَردِ   َو  اْلَجْمعِ ُب َواأَُميِّ اأَُركِّ

تراجع المعلمة مفهوم المفرد والجمع مع الطلبة.- 
تعر�س المعلمة مق�طع الكلم�ت )خ�تم، خواتم/ كوب، اأكواب(.- 
تمنح الطلبة وقت�ً ك�في�ً لت�أمل مق�طع الكلم�ت.- 
توجههم نحو المق�رنة بين �سكل الكلمة في �سيغة المفرد )خ�تم/ كوب( و�سكله� في �سيغة الجمع)خواتم/ اأكواب(.- 
ت�س�أل: هل بقيت حروف المفرد بنف�س الترتيب في ح�لة الجمع؟.- 
ت�ستقبل اإج�ب�ت الطلبة وتوجهه� نحو تغّير ترتيب حروف المفرد.- 

ة َر   ُكـ  

ُكـَرة

ت را   ُكـ  

ُكـرات

ـة َبـ   َر   َعـ  

َعـَرَبـة

ت ب�   َر   َعـ  

َعـَرب�ت
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َبَب اأَ�َسُع           َحْوَل اْلُمْخَتلِِف َواأَْذُكُر ال�سَّ 13

12

َمْتَجر
ِ َر َتْرتيُب ُحروفِه َر َوَتَغيَّ اْلُمْفَرُد َتَك�سَّ

جَمْع َتْك�سير َمت�ِجر

قوائِمق�ئَِمة�ِسْلع�ِسْلَعة

ا�ْسم�ءا�ْسماأ�َسْك�ل�َسْكل

ْماَلأُ اْلَفراَغ ُل مَِن  اْلُمْفَردِ  اإِلى  اْلَجْمعِ   َواأَ اأَُحوِّ

ب ُطالَّ لعِبون        ف�ئِزون        ن�ِجحون       

اأَْطب�ق ط�وِلت      �ُسَوك      َمالعِق     

ط�لِب�ت َعَرب�ت      اأَْطف�ل      َلْوح�ت     

ح لهم اأّن المفرد يتغّير ترتيب عندم� جمعن�ه ولهذا ي�سمى )جمع تك�سير( -  تو�سّ
ح لهم مفهوم جمع التك�سير.-  تو�سّ
ت�س�عدهم في تركيب الكلم�ت وكت�بته�، وتت�بعهم ب��ستمرار.- 
يقراأ الطلبة المفرد والجمع مع�ً مرات متعددة .- 

لبة بكلم�ت تعّلموه� �س�بق�ً.-  تذّكر المعلِّمة الطَّ
لبة بعده� فردي�ً وجم�عي�ً.-  تقراأ الكلم�ت ويرّدد الطَّ
تمنح الطلبة وقت�ً ك�في�ً لمالحظة الكلم�ت.- 
دائرة حول كلمة)طالب(، وتذكر: لأنَّه� جمع -  ت�سع 

تك�سير والكلم�ت الأخرى تدّل على جمع مذكر �س�لم.
لبة قراءة الكلم�ت الأخرى وو�سع دائرة حول الكلمة المختلفة مع ذكر ال�سبب.-  تطلب من الطَّ
توؤّكد لهم الفرق بين اأنواع الجمع.- 

تكّرر المعلمة الخطوات نف�سه� الواردة في التدريب ال�س�بق.- 
الطلبة -  تدريب  في  الن�س�ط  كلم�ت  بط�ق�ت  ت�ستخدم 

كل  ثم  وجمع،  مفرد  اإلى  ت�سنيفه�  ثم  قراءته�  على 
مفرد مع الجمع المن��سب له.

لوك�ِت التَّ�لَِيَة في اْلَجْدَوِل نُِّف ال�سُّ اأَْقَراأُ َواأُ�سَ 14

اأُح�فُِظ َعلى َنظ�َفةِ اْلَمْتَجرِ.

اأُ�س�عُِد والِدي في َحْملِ اْلُم�ْسَتَري�ِت.

ْنت�جِ َوالْنتِه�ءِ. اأَْنَتبُِه اإِلى ت�ريخيِّ اْلإِ

راءِ. اأُعِدُّ ق�ئَِمَة اْلُم�ْسَتَري�ِت َقْبَل ال�سِّ

فوِف. اأَْعَبُث بُِمْحَتَوي�ِت الرُّ

اآُكُل اْلَحْلوى َقْبَل َدْفعِ النُّقودِ.

ِق. اأَْلَعُب ِبَعَرَبةِ التَّ�َسوُّ

اأَْبَتعُِد َعْن والَِديَّ في اْلَمْتَجرِ.

ٌب �ُسلوٌك َمْرفو�ٌس�ُسلوٌك ُمَحبَّ

11

22

33

44

وا�سح -  وب�سوت  معّبرة  قراءة  الجمل  المعلمة  تقراأ 
وم�سموع، ويرّدد الطلبة بعده�.

تو�سح لهم اأنَّ في هذه الجمل م� يدلُّ على �سلوك�ت - 
مقبولة وم� يدلُّ على �سلوك�ت مرفو�سة.

تذّكرهم ب�ل�سلوك�ت الواردة في الدر�س.- 
توجههم اإلى حّل الجملة الأولى )اأح�فظ على نظ�فة المتجر(.- 
تدّون الحّل على ال�سبورة وتح�ور الطلبة فيه لت�سنيفه.- 
تطلب اإليهم كت�بته في ق�ئمة: �سلوك محّبب.- 
تكلِّفهم حّل بقية الجمل.- 
تقراأ المعّلمة الجمل الموجودة تحت كل نمط من ال�سلوك، ويرّدد الطلبة بعده�.- 
توؤّكد المعلمة اأهمية المح�فظة على ال�سالمة وال�سحة، واّتب�ع التعليم�ت.- 
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ِ َجَرة َيْوُم ال�سَّ اني ْرُس الثَّ الدَّ

اأَْقَراأُ 1
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اأَْقَراأُ حيَحة1ِ اأَْقَراأُ َواأَ�َسُع         َحْوَل َرْمزِ اْلإِج�َبةِ ال�سَّ 2

1

2

3

�ٌن َواأُ�ْسَرُتُه لاِلْحتِف�ِل بَِيْومِ: ا�ْسَتَعدَّ َح�سَّ

. جـ. اْلأُمِّ َجَرةِ.   اأ. اْلُمَعلِّمِ.            ب. ال�سَّ

ُل َعلى: ْيتونِ َوَنْح�سُ ُر ثِم�َر الزَّ َنْع�سُ

جـ. اْلُمَربَّى. ْيِت.            ب. اْلَحليِب.   اأ. الزَّ

ُل َعلى: ُف ثِم�َر التِّيِن َوَنْح�سُ ُنَجفِّ

ْيِن. بيِب.            ب. التَّْمرِ.            جـ. اْلُقطَّ اأ. الزَّ

تمنح المعلمة الطلبة وقت�ً من��سب�ً لت�أمل ال�سور والعب�رات المق�بلة - 
لكل �سورة.

)يوم -  الدر�س  عنوان  اإلى  ل  للتو�سّ ال�سور  دللت  في  تح�ورهم 
ال�سجرة(.

قراءة عب�رات الدر�س 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
ت�س�أل المعلمة: م� الحتف�ل الذي ا�ستعّد له ح�س�ن واأ�سرته؟ م� الغرا�س التي اأح�سروه�؟ م�ذا ن�ستفيد من - 

�سجرة الزيتون و�سجرة التين؟ كيّف نقّدر جهود الأجداد ونح�فظ على النب�ت�ت؟
تكرار لفظ كلم�ت ت�ستمل على حروف المّد.- 
اإدارة حوار ونق��س حول ال�سور والفقرات لت�أكيد الأفك�ر والقيم والتج�ه�ت الإيج�بية، المح�فظة على - 

الأ�سج�ر والعن�ية به�، تقدير جهود الآب�ء والأجداد.
لبة.-  قراءة فقرات الدر�س ب�إ�سراك اأكبر عدد ممكن من الطَّ

لبة بكلم�ت �سبق لهم تعلُّمه� -  تذّكر المعلِّمة الطَّ
في الدر�س.

ههم اإلى حّل الجملة الأولى.-  توجِّ
تبّين لهم اأهمية الربط بين الجملة والإج�بة - 

التي تن��سبه� في المعنى.
)اأ، ب، -  الرمز  الدائرة حول  اإلى و�سع  تنبِّههم 

جـ( ولي�س حول الكلمة.
تكلفهم قراءة الجملة بعد حّله�.- 
تقراأ المعلمة الجمل جميعه� مقرونة ب�لإج�بة - 

ال�سحيحة، ويردد الطلبة بعده� فردي�ً وجم�عي�ً.

61
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فوائد،  - )للعودة،  الكلم�ت:  المعلِّمة  تعر�س 
طوياًل، م�س�ّر، للذه�ب، ق�سيراً( على بط�ق�ت.

تقراأه� ويردد الطلبة بعده�. -
تمنحهم وقت�ً ك�في�ً لقراءة الجمل. -
ح لهم العالقة بين الكلم�ت والجمل. - تو�سّ
توؤّكد اأهمية الترابط بين الكلمة والجملة عن  -

ملء الفراغ.
الطلبة وتحّدث  - الأولى: )تجّمع  الجملة  تحّل 

الفالح عن فوائد ال�سجرة(.
تلفت انتب�ههم اإلى الأفع�ل والمفرد والجمع في الجمل. -
ت�س�عدهم في اكت�س�ف الأ�سداد في: للعودة، للذه�ب/ طوياًل ، ق�سيراً/ فوائد، م�س�ّر. -
تكّلفهم حّل الجمل، وتت�بعهم ب��ستمرار. -
لبة الجمل مرات متعددة فردي�ً وجم�عي�ً. - تقراأ المعلمة ويقراأ الطَّ

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

لبة بعده�، فردي�ً وزمري�ً. الطَّ
واأح�سروا -  الطلبة  )ا�ستعّد  الأولى:  الجملة  تقراأ 

الغرا�س(، وت�سير اإلى ال�سورة المن��سبة له�.
تح�ور الطلبة في الفعلين )ا�ستعّد، اأح�سروا(.- 
ت�س�عدهم في التعّرف على اأنه� اأفع�ل م��سية.- 
تبين لهم م� يدّل على المفرد زم� يدّل على الجمع.- 
تلفت انتب�ههم اإلى الفعل )ا�ستعدوا( واإ�سن�د واو الجم�عة له.- 
تبين لهم عدم لفظ الألف الملحقة بواو الجم�عة في الفعل )ا�ستعدوا(.- 
ل الكلم�ت الملونة )زرعوا، اأعّدوا، �سكروا( في الجمل.-  تطلب اإليهم ت�أمُّ
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
اإلى -  النتب�ه  مع  بقراءته� جميع�ً  تكّلفهم  ال�سور،  الأرق�م عند  الجمل وو�سع  لبة قراءة  الطَّ ُينهي  اأن  بعد 

ال�سور.

اأَْماَلأُ اْلَفراَغ بِ�ْلَكلَِمةِ اْلُمن��ِسَبةِ َواأَْقَراأُ 3

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

َجَرةِ. ُح َعْن .............................................. ال�سَّ َث اْلَفالَّ لََبُة َوَتَحدَّ َع الطَّ َتَجمَّ
َث اْلَجدُّ َعْن .............................................. التَّْدخيِن. َعِت اْلأُ�ْسَرُة َوَتَحدَّ َتَجمَّ

لََبُة .............................................. في رِْحلٍَة عِْلمِيٍَّة. ا�ْسَتَعدَّ الطَّ
�ٍن .............................................. اإِلى اْلَبْيِت. ْت اأُ�ْسَرُة َح�سَّ ا�ْسَتَعدَّ

َج. ع�ُم َوْقًت� .............................................. َكْي َيْن�سُ اْحت�َج الطَّ
اْحت�َجِت اْلغِرا�ُس َوْقًت� .............................................. َكْي ُتْثمَِر.
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5

َفوائِدِ
َم�س�رِّ

ه�ِب لِلذَّ
ِ لِْلَعْوَدة

َق�سيًرا
َطوياًل
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34
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اأَْماَلأُ اْلَفراَغ بِ�ْلَكلَِمةِ اْلُمن��ِسَبةِ

ِ اأُلِحُظ ُكلَّ �سوَرٍة، ُثمَّ اأَْكُتُب ا�ْسَمه� ُم�ْسَتعيًن� بِ�ْلَحْرِف الَّذي َتْبَداأُ بِه

5

6

لِ ........................................................................ . ُج ثِم�ُر التِّيِن في َف�سْ َتْن�سُ

لِ .............................................................................. . ْيتوَن في َف�سْ َنْقِطُف الزَّ

لِ ................................................................ . رُّ �َسن�بُِل اْلَقْمحِ في َف�سْ َتْخ�سَ

لِ .................................................................................. . ُد اْلَقْمَح في َف�سْ َنْح�سُ

لِ ............................................................. . ُح اْلأَْر�َس في َف�سْ َيْحُرُث اْلَفالَّ

لِ .............................................. . َتْروي مِي�ُه اْلأَْمط�رِ اْلأَْر�َس في َف�سْ

ْيِف  ال�سَّ
اْلَخريِف
بيعِ  الرَّ
ْيِف  ال�سَّ
اْلَخريِف 

ت�ءِ ال�سِّ

1

2

4

3

6

5

ِعـَلـ

ُرُتـ

َفـُذ

زرَجـُبـ

م�ن

راولة

نب

رتق�ل

ف�ح

رة

يمون

اأَْقَراأُ َواأَ�ِسُل َبْيَن  اْلُمْفَردِ   َو اْلَجْمعِ:7

َغْر�َسة

�َسَجَرة

ف�ئَِدة

َزْيت

َثَمَرة

َبة ُموؤَدَّ

ُمَت�س�مَِحة

َلطيَفة

اأُْمنَِية

ديَقة �سَ

اأَ�ْسج�ر

َفوائِد

ُزيوت

ثِم�ر

ِغرا�س

ُمَت�س�مِح�ت

َلطيف�ت

ُموؤَدَّب�ت

ديق�ت �سَ

اأُْمنِي�ت

الكلم�ت -  اإلى  لبة  الطَّ نظر  المعلِّمة  تلفت 
وتقراأه�  ال�سيف(،  الربيع،  ال�ست�ء،  )الخريف، 

ويرّدد الطلبة بعده�.
تبّين لهم اأنه� اأ�سم�ء ف�سول ال�سنة.- 
تمت�ز -  التي  الطبيعية  المظ�هر  في  تح�ورهم   

به� هذه الف�سول واأثره� في نمّو النب�ت�ت.
تقراأ الجمل ويردِّد الطلبة بعده� فردي�ً وجم�عي�ً- 
تحّل الجملة الأولى )تن�سج ثم�ر التين في ف�سل ال�سيف( وتكّلف الطلبة حّل بقية الجمل.- 
لبة وتعزز المتميزين.-  تت�بع ب��ستمرار حلول الطَّ
لبة قراءة الجمل مرات متعددة فردي�ً وجم�عي�ً.-  يكّرر الطَّ

تذكر المعلمة الطلبة ب�لمفرد والجمع.- 
ت�س�ألهم عن اأنواع الجموع مع اأمثلة مم� �سبق - 

لهم اأن تعّلموه.
ح لهم العالم�ت الدالة على الجمع.-  تو�سّ
تح�ورهم في تغيير �سورة المفرد اأو عدم تغّيره�.- 
تحّل الكلمة الأولى في كل نمط.- 
تكّلفهم حل بقية الكلم�ت وقراءته�.- 
تبين لهم الفرق بين �سورة جمع التك�سير وجمع الموؤنث ال�س�لم.- 

ل ال�سور.-  تمنح المعلمة وقت�ً ك�في�ً للطلبة لت�أمُّ
تدعوهم اإلى ت�سميته� ونطق اأ�سم�ئه� ب�سورة �سحيحة.- 
تلفت انتب�ههم اإلى الحركة التي يبداأ به� ا�سم كل ثمرة.- 
اعتم�داً -  الثمرة  ا�سم  بقية  اإكم�ل  نحو  توجههم 

على الحرف الأول.
متعددة -  مرات  ال�سور  م�سّمي�ت  الطلبة  يقراأ 

وت�سرك اأكبر عدد ممكن من الطلبة.
ت�ستثمر الكلم�ت في التدريب على الإمالء.- 
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8

اآلُء ط�لبة مجتهدة، توؤدي واجب�ته� ب�نتظ�م وتح�فظ على 

�سحته� و�سالمته�.

�ن   َواأَُغيُِّر م� َيْلَزُم اأَْكُتُب    اآلء     َبَدًل مِْن  َح�سَّ

تقراأ المعلمة الن�ّس قراء معبرة ب�سوت وا�سح وم�سموع.- 
تبّين لهم العالقة بين المذّكر )ح�س�ن( و�سيغة - 

الفعل)يوؤّدي(.
ت�س�عدهم في تحويل الجملة اإلى )اآلء ط�لبة مجتهدة(.- 
تلفت انتب�ههم اإلى التغيرات التي حدثت على ال�سم والفعل.- 
ح لهم العالقة بين ال�سم المذكر والموؤنث والفعل وال�سمير -  - تو�سّ تف�ّسر لهم �سبب حدوث التغييرات. 

- تكّلفهم حّل بقية جمل الن�ّس وكت�بته� وقراءته�. الع�ئد على ال�سم.  

ُب ُجَماًل َواأَْقَراأُ اأَُركِّ 91

2

3

4

ُم اْلُم�س�َعَدَة لَِمْن َيْحت�ُج. اأَن� اأَُقدِّ

ُم اْلُم�س�َعَدَة لَِمْن َيْحت�ُج. َنْحُن ُنَقدِّ

ْخالِق. اأَن� اأََتَحلَّى بَِمك�رِمِ اْلأَ

َنْحُن َنَتَحلَّى بَِمك�رِمِ اْلأَْخالِق.

لبة لقراءة كلم�ت تعّلموه� �س�بق�ً.-  توجه المعلِّمة الطَّ
في -  ال�سروع  عند  ال�سهم  لتتّبع  انتب�ههم  تلفت 

تركيب الجملة.
م الم�س�عدة لمن يحت�ج.-  تحل التركيب الأول: اأن� اأُقدِّ
توّجه انتب�ههم اإلى ال�سمير: اأن�، نحن، من حيث �سيغة - 

المتكّلم المفرد والجمع عند اإجراء تركيب الجمل.
م، اأتحّلى، نتحّلى( مع تغير ال�سمير في الجملة.-  م، نقدِّ تبّين لهم تغّير �سيغة الفعل الم�س�رع )اأقدِّ
لبة الجمل مع مراع�ة الحرك�ت والتغييرات، ويقراأونه� فردي�ً وجم�عي�ً.-  ب الطَّ يركِّ
لبة قراءة الجمل مرات متعددة.-  - يكّرر الطَّ يكتبون الجمل بعد تركيبه�.  
توؤّكد المعلِّمة قيمة التحلي بمك�رم الأخالق وم�س�عدة الآخرين.- 

َنَة، ُثمَّ اأَْكُتُب َواأَُغيُِّر م� َيْلَزُم اأُلِحُظ اْلُحروَف َواْلَكلِم�ِت اْلُملَوَّ 10

ق�َلْت اآلُء: َذَهْبُت َمَع اْلُمَعلَِّمةِ اإِلى المتحف. َوَقْفُت بُِقْربِه� لَِت�ْسَرَح 

لي ِحك�ي�ِت اْلآث�رِ، َوَفهِْمُت َكْم ك�َن اأَْجدادي ُعَظم�ء.

�لِب�ُت: َذَهْبن� َمَع اْلُمَعلَِّمةِ اإِلى المتحف. ق�َلِت الطَّ    

َوَقْفن� بُِقْربِه� لَِت�ْسَرَح لن� ِحك�ي�ِت اْلآث�رِ، َوَفهِْمن� َكْم ك�َن 

اأَْجدادن� ُعَظم�ء.

تقراأ المعلمة الن�ّس قراءة معّبرة ب�سوت وا�سح وم�سموع.- 
يقراأ بعد الطلبة قراءة مح�ك�ة.- 
والحروف -  الكلم�ت  اإلى  النتب�ه  نحو  توجههم 

الملّونة. وقراءته�.
ت�س�ألهم: هل تدل على مفرد اأم جمع؟- 
ت�ستقبل اإج�ب�ت الطلبة وتوجهه� وت�سححه�.- 
تبين لهم العالقة بين �سيغة المفرد والكلم�ت )ذهبُت، وقفُت، لي، فهمُت، اأجدادي(.- 
تكّلفهم بتحويل المفرد اإلى �سيغة الجمع، وت�س�عدهم في حل: )ق�لت الط�لب�ت ذهبن�...(.- 
تنّبههم اإلى اللتف�ت اإلى الفرق بين الت�ء)ُت( في المفرد و )ن�( في الجمع.- 
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11

12

تَِك؟ ديَقُه: َهْل تح�َفْظ َعلى �ِسحَّ َي�َس�أََل الط�لٌِب �سَ

يَّ َواأُم�ِر�ُس  حِّ ع�َم ال�سِّ ديُقُه: َنَعْم، اآُكُل الطَّ يجيب �سَ

ي��ِسيََّة. التَّم�ريَن الرِّ

نُِّف  اْلأَْفع�َل  في اْلَجْدَوِل اأَْقَراأُ َواأُ�سَ

ُل اإِلى  اْلُم�س�رِعِ  َواأَُغيُِّر م� َيْلَزُم اأُلِحُظ اْلفِْعَل  اْلم��سي  ، ُثمَّ اأَُحوِّ

فِْعٌل ُم�س�رٌِعفِْعٌل م��ٍس

َحَفَر
َبَع اتَّ

اأُِحبُّ
ُر ُنَقدِّ

ََزَرَع
َحِر�َس

اأُريُد
َنْنُظُر تقراأ المعّلمة الجمل ويردِّد الطلبة بعده�.- 

رهم ب�لفعل الم�س�رع والفعل الم��سي والعالم�ت الدالة على -  - تذكِّ تذّكرهم بمفردات �سبق لهم تعلُّمه�. 
- تطلب اإليهم تعيين الأفع�ل الواردة في الجمل. - ت�س�عدهم في ت�سنيفه� �سفوي�ً ثم كت�بي�ً كلٍّ منهم�.  

تت�بعهم ب��ستمرار وتعّززهم وت�سوبهم.- 

ل الكلم�ت الملّونة.-  تتيح المعلمة وقت�ً ك�في�ً للطلبة لت�أمُّ
ام -  اأ�سم�ء  الكلم�ت  هذه  هل  وت�س�أل:  قراءته�،  تكّلفهم 

كيف  الفعل؟  عليه  يدل  الذي  الزمن  هو  م�  اأفع�ل؟ 
عرفن� اأنه� اأفع�ل م��سية؟

الأفع�ل -  تغيير  نحو  توجههم   - منهم�.  كلٍّ  على  الدالة  والعالم�ت  والم�س�رع  الم��سي  ب�لفعل  تذّكرهم 
- تلفت انتب�ههم اإلى التغييرات الالزمة عند التحويل. الم��سية اإلى اأفع�ل م�س�رعة.  

- ت�ستثمر التدريب في در�س الإمالء المنقول.-  تت�بعهم ب��ستمرار وتوجههم. 

َن ُجَماًل اأُعيُد َتْرتيَب اْلَكِلم�ِت ِلأَُكوِّ 13

كلم�ت -  قراءة  في  لبة  الطَّ المعلِّمة  ت�س�عد 
تعّلموه� �س�بق�ً.

كونه� -  ح�ل  في  الكلم�ت  قراءة  اإليهم  تطلب 
غير  معن�ه�  حول  حواراً  وتدير  مرّتبة،  غير 
الكلم�ت  هذه  لن�  يرتِّب  من  وت�س�أل:  مرتبة، 

لتعطين� معنًى مفيداً؟
لبة وتوجهه�.-  ت�ستقبل اإج�ب�ت الطَّ
ترّتب اأم�مهم كلم�ت الجملة الأولى: )اأغ�سل - 

يدي ب�لم�ء وال�س�بون قبل الأكل وبعده(.
ح لهم الفرق بين الجملة وهي غير مرّتبة وفي ح�ل ترتيب كلم�ته�.-  تو�سّ
تطلب اإليهم ترتيب بقية كلم�ت التدريب وكت�بته� في المك�ن المخ�س�س.- 
لبة الجمل مرتبة فردي�ً وجم�عي�ً.-  يقراأ الطَّ
تلفت انتب�ههم اإلى الأفع�ل الم�س�رعة.- 
د المعلِّمة القيم الإيج�بية: المح�فظة على ال�سحة وال�سالمة، واتِّب�ع التعليم�ت.-  توؤكِّ

1

2

3

َيَديَّ َقْبَل  اْلأَْكلِ  �بونِ  َوال�سَّ َوَبْعَدُه  بِ�ْلم�ءِ  اأَْغ�ِسُل 

َول ْوًت�  �سَ ن�  َواأَ دُِر  اأُ�سْ َفمي  اآُكُل  اأُْغلُِق 

ةِ اأَ�ِسعَّ ْم�ِس  ال�سَّ َواأَْجلِ�ُس  َعِن  ةِ  اْلح�رَّ َبعيًدا  اأَْحَذُر 

ْكلِ َوَبْعَدُه �بونِ َقْبَل اْلأَ اأَْغ�ِسُل َيَديَّ بِ�ْلم�ءِ َوال�سَّ

اأغلق فمي ول اأ�سدر �سوت� واأن� اآُكُل.

ِ ة ْم�ِس اْلح�رَّ ةِ ال�سَّ ْجلِ�ُس َبعيًدا َعِن اأَ�ِسعَّ اأَْحَذُر َواأَ
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َن فِْقَرًة اأُعيُد َتْرتيَب اْلُجَملِ ِلأَُكوِّ 14

�ٌن: َهْل  اأَْنَت غ��ِسٌب مِنِّي ي� اأَبي؟ �َسـ�أََل َح�سَّ

ِن �َسَجَرةِ ُبْرُتق�ٍل. �ٌن بُِغ�سْ اأَْم�َسَك َح�سَّ

َجَرُة هَِي اْلغ��ِسَبُة. اأَج�َب اْلأَُب: ل، ال�سَّ

ُن َوَتَدْحَرَج اْلُبْرُتق�ُل َعلى اْلأَْر�ِس. اْنَك�َسَر اْلُغ�سْ

ُن َوَتَدْحَرَج  ِن �َسَجَرةِ ُبْرُتق�ٍل. اْنَك�َسَر اْلُغ�سْ �ٌن بُِغ�سْ اأَْم�َسَك َح�سَّ

ْنَت غ��ِسٌب مِنِّي ي� اأَبي؟ �ٌن: َهْل  اأَ َل َح�سَّ اْلُبْرُتق�ُل َعلى اْلأَْر�ِس. �َسـ�أَ

َجَرُة هَِي اْلغ��ِسَبُة. اأَج�َب اْلأَُب: ل، ال�سَّ

3

1

4

2

ل الجمل.-  تمنح المعلمة الّطلبة وقت�ً ك�في�ً لت�أمُّ
ويردِّد -  وم�سموع،  معّبر  ب�سوت  الجمل  تقراأ 

الطلبة بعده� جم�عي�ً.
قراءة -  الجمل  قراءة  الطلبة  من  عدداً  تكّلف 

�سحيحة ب�لحرك�ت.
تنّبههم اإلى مراع�ة ت�سل�سل الأحداث ب�لترتيب.- 
ت�سل�سل -  بح�سب  الجمل  قراءة  اإليهم  تطلب 

الأحداث.
 تدعوهم لكت�بة الجمل مرتبة.- 
 تلفت انتب�ههم اإلى مراع�ة عالم�ت الترقيم وعالمة ال�سوؤال.- 
 توؤّكد القيم وال�سلوك�ت الإيج�بية التي تت�سمنه� الفقرة: المح�فظة على النب�ت�ت.- 
تقراأ المعلمة الفقرة ك�ملة ويرّدد الطلبة بعده� فردي�ً وجم�عي�ً.- 

�َسَجَرْة... �َسَجَرْة
َن�سيد 15

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 -  تق�سم الطَّ

العجز.
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 مق�طع عدة مرات، وتختبر مدى حفظ الطَّ
لبة اإلى مزيد منه.-  تكّرر الترديد كلم� احت�ج الطَّ
توؤّكد المح�فظة على ال�سجرة، واتب�ع التعليم�ت، والتنظيم وال�ستعداد للمواقف المختلفة.- 



الأهداف الع�مة
يتحدث ويح�سن ال�ستم�ع اإلى حك�ية اآلء وال�س�عة. - 
 يقراأ ن�س العطلة ال�سيفية ويجيب عن اأ�سئلة ال�ستيع�ب.- 
 يتبين اأهمية ا�ستثم�ر الوقت.- 
لة.-   يعّبر عن اهتم�م�ته ويم�ر�س هوايته المف�سّ
 يح�سن التوا�سل مع الآخرين.- 
 يقراأ ن�ّس هواية اآلء ويجيب عن اأ�سئلة ال�ستيع�ب.- 
 ي�ستخدم الح��سوب ليتعّرف بع�س الأ�سداد في الع�لم.- 
 يعتّز بوطنه ويتبّين ثرواته.- 
 يقراأ ويجيب عن الأ�سئلة معتمداً على المعنى.- 
 يمّيز الحروف: �س، �س، اأ، ق، ك. - 
 يميز بين الت�ء المفتوحة والمربوطة واله�ء.- 
 يتبّين بع�س الأ�سداد.- 
 يمّيز األـ القمرية وال�سم�سية.- 
 يمّيز المدود: ا، و، ي في الكلم�ت.- 
 يرّكب كلم�ت من حروف ومق�طع تعّلمه�.- 
 يعّبر عن مجموعة ال�سور ويتبين مفهوم الأم�نة.- 
ر والموؤنث.-   ي�ستخدم �سم�ئر المخ�طب للمذكَّ
 ي�ستخدم �سم�ئر الغ�ئب للمذكر والموؤنث.- 
 يتعرف الحروف بنوعيه�: مب�ٍن وحروف الجر كمع�ٍن.- 
 ي�ستخدم حروف الجر ا�ستخدام�ً �سليم�ً.- 

اْلَوْحَدُة اْلخاِمَسُة

اْهِتم�م�تي
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اَعة اآالء َوال�سَّ

اْلُمح�َدَثُة َوال�ْسِتم�ُع 1

ُح َله� �َسْعَره�،  ه� َوُت�َسرِّ ك�َنْت اآلُء ُتداعُِب اأُمَّ
ي، اأَرى �َسْعَرًة َبْي�س�َء، َهْل  َوق�َلْت: اأُمِّ

، َوق�َلْت: اإِنَّه� بِداَيُة  اأُزيُله�؟ اْبَت�َسَمِت اْلأُمُّ
اْلَم�سيِب ي� اْبَنتي.

َلْت اآلُء بِ��ْستِْغراٍب: َم�سيٌب، م�ذا  �َس�أَ
ْن�س�ُن ي� اْبَنتي  : اْلإِ َتْق�ِسديَن؟ اأَج�َبِت اْلأُمٌّ
غيَرًة، ُثمَّ َتْكُبُر َفتورُِق  َجرِةِ، َتْبَداأُ �سَ َك�ل�سَّ
�مِ َتِجفُّ َوَتْذُبُل،  َوُتْزهُِر، َوَمَع ُمرورِ اْلأَيَّ

َوَهكذا َنْحُن.

تح�سر المعلمة اإلى ال�سّف �س�عة ح�ئط ل�ستثم�ره� بتعريف الطلبة بقيمة الوقت.- 
له� ومعرفة محتواه�.-  تعر�س �سور التدريب وتطلب من الطلبة ت�أمُّ
التعبير -  المجموع�ت وتطلب من كل مجموعة  التدريب على  اإلى مجموع�ت، وتوّزع �سور  الطلبة  تق�سم 

عنه�.
تروي اأحداث ق�سة اآلء وال�س�عة للطلبة وي�ستمعون اإليه� ب�نتب�ه.- 
م�ذا -  الم�سيب،  بداية  اأزيله�؟  هل  �سعره�،  له�  ت�سّرح  للعب�رات:  انتب�ههم  توجيه  مع  الق�سة  رواية  تكّرر 

تق�سدين؟ الإن�س�ن ي� ابنتي ك�ل�سجرة، انظري اإلى هذه ال�س�عة، ل اأريد ل�سعري اأن ي�سيب، علين� ان نعمل 
بجد.

ث عّم� اأعجبهم في الق�سة.-  تتيح المج�ل للطلبة للتحدُّ
ت�ستثمر الحك�ية في لفت انتب�ههم اإلى �سيغة ال�ستفه�م.- 
تثبيت قيمة اأهمية الوقت وا�ستغالله في م� هو مفيد.- 
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�َعةِ ي�  : اْنُظري اإِلى هذِهِ ال�سَّ اأَ�س�َفِت اْلأُمٌّ
َمُن، َوَمَع  اآلُء، اإِنَّه� َتدوُر َوَيدوُر َمَعه� الزَّ
بِحيَن �س�بًَّة ُثمَّ  ُكلِّ َدْوَرٍة َنْكُبُر، َف�أَْنِت �َسُت�سْ

تِِك. � مِْثلي ُثمَّ َعجوًزا مِْثَل َجدَّ اأُمًّ

�َعةِ  َمَتْت اآلُء َقلياًل، ُثمَّ اأَْم�َسَكْت بِ�ل�سَّ �سَ
ْن  َواأَْوَقَفْته�، َوق�َلْت: ل اأُريُد لِ�َسْعرَِي اأَ

: هذِهِ َدْوَرُة  َي�سيَب َمَع ُكلِّ َدْوَرٍة. ق�َلِت اْلأُمُّ
اْلَحي�ةِ ي� اْبَنتي، َوَعلَْين� اأَْن َنْعَمَل بِِجدٍّ فيه� 

َوَنكوَن نِْبرا�َس َخْيٍر َو�َسع�َدٍة لِْلَجميعِ.



اأَْقَراأُ 1

ُة ْيفِيَّ اْلُعْطلَُة ال�سَّ ُل ْرُس اأَلوَّ الدَّ

اأَْقَراأُ 1

ْ

اأَْقَراأُ حيَحة1ِ اأَْقَراأُ َواأَ�َسُع         َحْوَل َرْمزِ اْلإِج�َبةِ ال�سَّ 2

1

4

2

3

ْيفِيََّة: الْن�ِسم�ُم لِلنَّ�دي َيْجَعُل اْلُعْطلََة ال�سَّ
ب. َق�سيَرًة َوُممِلًَّة.          جـ. ُمْمتَِعًة َوُمْثمَِرًة. اأ. َطويلًَة َوُممِلًَّة. 

ْيفِيِّ اأَْن�ِسَطًة: لََبُة في النَّ�دي ال�سَّ ُيم�رِ�ُس الطَّ
ب. َثق�فِيًَّة َوعِْلمِيًَّة.          جـ. َجميُع م� ُذكَِر. اأ. رِي��ِسيًَّة.  

اأَْلَعُب َمَع ُزمالئي َواأَْحرِ�ُس َعلى:
ْخرَِيةِ َوال�ْستِْهزاءِ.    ب. ال�سُّ اأ. اْلُم�س�َرَكةِ َوالتَّع�ُونِ.  

جـ. ُمخ�َلَفتِهِْم دائًِم�.

ْيفِيَّةِ: اأَ�ْسَتْثمُِر اْلَوْقَت في اْلُعْطلَةِ ال�سَّ
لََة.   ب. ِلأُم�رِ�َس هِوايتي اْلُمَف�سَّ اأ. لاِل�ْستِْعدادِ لِْلع�مِ اْلق�دِمِ. 

جـ. َجميُع م� ُذكَِر.

لبة للدر�س ب�سوؤالهم عن كيفية ق�س�ئهم لأي�م العطلة. -  تهيئة الطَّ
تمنحهم وقت�ً ك�في�ً لمالحظة ال�سور وت�أمله� وا�ستيع�ب محتوي�ته�.- 
ل اإلى عنوان الدر�س )العطلة ال�سيفية(.-  ت�س�ألهم عن م�س�مين ال�سور للتو�سُّ
ت�سرد لهم ق�سة تبيِّن اأهمية المح�فظة على الوقت.- 
وا�سح -  وب�سوت  معّبرة  قراءة  الدر�س  فقرات  من  فقرة  كل  تقراأ 

وم�سموع، ويردِّد الطلبة بعده� جم�عي�ً.
انتب�ه -  المعنى، ومت�بعة  الدر�س فقرة فقرة قراءة نموذجية بتلوين ال�سوت بم� يتوافق مع  قراءة فقرات 

لبة ب��ستمرار. الطَّ
لبة فردي�ً لجمل الدر�س قراءة مح�ك�ة حتى يتقن الطلبة القراءة ب�سكل �سحيح.-  قراءة الطَّ
ردَّ -  بم�ذا  اأحمد؟  ال�ستيع�ب، مثل: م�ذا ق�ل ح�س�ن ل�سديقه  لتنمية  الأ�سئلة على كل فقرة  توجيه بع�س 

اأحمد؟ م� الذي يمكن اأن نتعلمه في الن�دي ال�سيفي؟ .
 اإدارة حوار ونق��س حول ال�سور والفقرات لت�أكيد الأفك�ر والقيم والتج�ه�ت الإيج�بية: ا�ستثم�ر الوقت في - 

م� هو مفيد، م�س�ركة الآخرين اهتم�م�تهم.

اأن -  لهم  �سبق  بكلم�ت  لبة  الطَّ المعلِّمة  تذّكر 
تعّلموه�.

فردي�ً -  بعده�  الطلبة  ويردِّد  الجمل  تقراأ 
وجم�عي�ً.

ههم اإلى حّل الجملة الأولى.-  توجِّ
والإج�بة -  الجملة  بين  الربط  اأهمية  لهم  تبّين 

التي تن��سبه� في المعنى.
بت�ء -  تنتهي  التي  الكلم�ت  اإلى  انتب�ههم  تلف 

األعب،  )يم�ر�س،  الم�س�رعة  والأفع�ل  مربوطة، 
اأ�ستثمر(.

تنبِّههم اإلى و�سع الدائرة حول الرمز )اأ، ب، جـ( - 
ولي�س حول الكلمة.

- تنمية قيمة ا�ستثم�ر الوقت، وم�س�ركة الآخرين.-  تكلفهم قراءة الجملة بعد حّله�. 
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اأَْقَراأُ وَرةِ اْلُمن��ِسَبة1ِ �ْسَفَل ال�سُّ اأَْقَراأُ َواأَْكُتُب ُكلَّ عِب�َرٍة اأَ 3

ًة. َنزوُر اأَم�ِكَن اأََثِريَّ

ُنْجري ُم�س�بق�ٍت َثق�ِفيًَّة.

َنْذَهُب في ِرْحالٍت َتْرفيِهيٍَّة.

يًَّة. ُنم�ِر�ُس اأَْن�ِسَطًة ِري��سِ

ل ال�سور -  لت�أمُّ ك�في�ً  الّطلبة وقت�ً  تمنح المعلمة 
والجمل.

ويردِّد -  وم�سموع،  معّبر  ب�سوت  الجمل  تقراأ 
الطلبة بعده� جم�عي�ً.

تكّلف عدداً من الطلبة قراءة الجمل ب�إتق�ن.- 
ري��سية( -  اأن�سطة  )نم�ر�س  الأولى  الجملة  تقراأ 

وتدلُّ على �سورته�.
الم�س�رعة -  الأفع�ل  اإلى  النتب�ه  اإلى  توجههم 

التي تبداأ به� كل جملة، ودللته� على جمع.
الدالة -  ال�سورة  تحت  الجملة  كت�بة  تكّلفهم 

عليه�، ثم قراءته�.
تطلب اإليهم قراءة بقية الجمل وكت�بته� اأ�سفل - 

ال�سورة الدالة عليه�.
 ت�س�عدهم في التدّرب عليه� لدر�س الإمالء.- 
توؤّكد القيم وال�سلوك�ت الإيج�بية التي تت�سمنه� جمل التدريب.- 
تقراأ المعلمة الجمل ويرّدد الطلبة بعده� فردي�ً وجم�عي�ً.- 

اأَْقَراأُ ه�1 اأَْقَراأُ َواأَ�ِسُل ُكلَّ َكلَِمٍة بِ�ِسدِّ 4

َتْبَداأُ

َق�سيَرة

َطويلَة

ُمْمتَِعة

ُمِملَّة

َتْنَتهي

َتْفَتُح

ُقدامى

ُجُدد

ُتْغلُِق

على -  واأ�سداده�  الكلم�ت  المعلمة  تعر�س 
بط�ق�ت.

توّزع البط�ق�ت على الطلبة.- 
ح لهم اأن كل كلمة من الكلم�ت التي معهم -  تو�سّ

له� كلمة م�س�دة له� في المعنى.
تبين لهم مفهوم الأ�سداد.- 
تذّكرهم بكلم�ت الدر�س.- 
تطلب من ط�لب قراءة الكلمة التي يحمله� ليقراأ ط�لب اآخر يحمل الكلمة الم�س�دة.- 
يقف الطلبة في �سفين متق�بلين.- 
يقراأون الكلم�ت قراءة معّبرة مع النطق ال�سحيح للكلم�ت.- 
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�َم اْلأُ�ْسبوعِ، َواأَْماَلأُ اْلَفراَغ يَّ اأَْقَراأُ اأَ 6

اأَْماَلأُ اْلَفراَغ بِ�ْلَكلَِمةِ اْلُمن��ِسَبةِ َواأَْقَراأُ 5

اْلَيْوُم اْلأََحُد َوَغًدا .............................. .

اْلَيْوُم الثُّالث�ُء َواأَْم�ِس ...................... .

اْلَيْوُم اْلُجُمَعُة َوَغًدا ........................... .

ْم�ِس ..................... . اْلَيْوُم اْلَخمي�ُس َواأَ

12

34

الإِْثَنْين

الإِْثَنْين

ْبت ال�سَّ

اْلأَْرِبع�ء

َتن�َوْلُت َفطوري ...................................... َو�َسـ�أََتن�َوُل َع�س�ئي ...................................... .

َذَهْبُت ...................................... اإِلى اْلَمْتَحِف، َوَغًدا �َس�أَْذَهُب اإِلى اْلَحديَقةِ.

ُة ...................................... َواْنَتَهْت ...................................... . ْحلَُة اْلَمْدَر�ِسيَّ َبَداأَِت الرِّ

...................................... اأَن� في ُغْرَفةِ اْلح��سوِب.

تي ...................................... . زاَرْتن� خ�َلتي اْلَيْوَم َو�َسَتزوُر َجدَّ

1

2

4

3

5

ب�ح�ً َم�َس�ًء�سَ

اأَْم�ِس

ب�ح�ً َم�َس�ًء�سَ

الآن

َغداً

َفْوَق 

داِخَل 

اأَم�َم 

خ�رَِج 

َخْلَف

َتْحَت

اْلُكَرُة ........................... اْلَمْرمى.

اْلُكَرُة ........................... اْلَمْرمى.

اْلُكَرُة ........................... اْلَمْرمى.

اْلُكَرُة ........................... اْلَمْرمى.

اْلُكَرُة ........................... اْلَمْرمى.

�ٍن. اْلُكَرُة ........................... َقَدمِ َح�سَّ

1

2

3

5

4

6

وَرَة َواأَْماَلأُ اْلَفراَغ بِ�ْلَكلَِمةِ اْلُمن��ِسَبةِ اأُلِحُظ ال�سُّ 7

تقراأ المعلمة الكلم�ت: )�سب�ح�ً ، م�س�ء، اأم�س، - 
غداً ، الآن( ويردِّد الطلبة بعده�.

كلمة -  كل  عليه  تدلُّ  الذي  الزمن  لهم  تبين 
ومتى ن�ستخدمه�.

ت�س�عدهم في قراءة الجمل قراءة �سحيحة.- 
تحّل الجملة الأولى: )تن�ولت فطوري �سب�ح�ً - 

و�س�أتن�ول ع�س�ئي م�س�ء(.
تف�ّسر لهم عالقة كلمتي )�سب�ح�ً، م�س�ء( بمعنى الجملة.- 
تو�سح لهم الظرف الزمني لتن�ول الفطور والظرف الزمني لتن�ول الع�س�ء.- 
تبين لهم اأنَّ الكلم�ت الملّونة تدل على الظرف الزمني الذي حدث فيه الفعل.- 
تكّلفهم حّل بقية الجمل، وتت�بعهم ب��ستمرار.- 

الأ�سبوع -  )اأي�م  ن�سيد  الطلبَة  المعلمُة  ُت�سمع 
�سبعة(.

رهم ب�أي�م الأ�سبوع من خالل رزن�مة تعر�سه� -  تذكِّ
على الح�ئط وت�ستمل على اأي�م الأ�سبوع.

اإليهم ذكر اليوم الذي يبداأون فيه الدرا�سة في الأ�سبوع، واليوم الذي يوؤدون فيه �سالة الجمعة، -  تطلب 
واليوم الذي ينهون فيه اأي�م الدرا�سة من الأ�سبوع.

تدير حواراً معهم لتبي�ن اليوم ال�س�بق واليوم الالحق لم�س�عدتهم في ترتيب اأي�م الأ�سبوع.- 
تقراأ اأي�م الأ�سبوع ويردد الطلبة بعده� فردي�ً وجم�عي�ً.- 
تكلفهم حّل التدريب وقراءة الحلول. وتت�بعهم ب��ستمرار.- 

اأم�م، -  تحت،  فوق،  )داخل، خ�رج،  الكلم�ت:  المعلمة  تقراأ 
خلف( ويردِّد الطلبة بعده�.

تبين لهم المك�ن الذي تدلُّ عليه كل كلمة ومتى ن�ستخدمه�.- 
ت�س�عدهم في قراءة الجمل قراءة �سحيحة.- 
تحّل الجملة الأولى: )الكرة فوق المرمى(.- 
تف�ّسر لهم عالقة كلمة )فوق( بمعنى الجملة.- 



73

قـ

قـ

كـ

ـكـ

ـ�أ

قـ

ـكـ

قـ

اأ

كـ

  َو...... ـع       َر...... �َس             �َسـ......  لَ   َمـ ...... َتَبة            ...... َكلَ 

َحديـ...... ـة       ِحـ...... اَية            َو...... َف      ...... الَ             ...... َرة

اأَْقَراأُ َواأَُميُِّز

َو   َو ُز   اأَْقَراأُ َواأَُميِّ

8

9

�س

اأ

�س

كق

- تبين لهم اأنَّ الكلم�ت الملّونة تدل على الظرف المك�ني.-  تو�سح لهم الظرف المك�ني للكرة والمرمى. 
- ت�ستثمر التدريب في تذكيرهم ب�لأ�سداد.-  تكّلفهم حّل بقية الجمل، وتت�بعهم ب��ستمرار. 

- تطلب منهم ذكر كلم�ت تعّلموه� ت�ستمل على هذين -  �د.  تذّكر المعلمة الطلبة ب�سكل حرف ال�س�د وال�سّ
ترتيب  بح�سب  الحرف  �سكل  اختالف  لهم  ح  تو�سّ  - - تبّين لهم �سوت حرف ال�س�د وال�س�د.  الحرفين. 

- تكّلفهم قراءة كلم�ت التدريب مع مراع�ة النتب�ه ودقة المالحظة. موقعه في الكلمة. 
تت�بعهم ب��ستمرار وت�سّوبهم، وتعّزز المجيدين.- 

تعر�س المعلمة الحروف الملونة على بط�ق�ت.- 
تطلب من الطلبة لفظ اأ�سواته� ب�لحرك�ت.- 
في -  الن�ق�سة  الحروف  هي  هذه  اأن  لهم  تبين 

كلم�ت التدريب، وعليهم و�سع الحرف المن��سب في مك�نه ال�سحيح.
ت�ستخدم اأ�سلوب الخي�رات والبدائل في تركيب الحرف الن�ق�س في الكلمة.- 
ت�س�عدهم في اكت�س�ف الحرف الن�ق�س.- 
تن�ق�سهم في �سبب اختي�رهم لحرف دون اآخر.- 
يقراأ الطلبة الكلمة بعد ملء الفراغ.- 

اأَْقَراأُ َواأُلِحُظ اْلُحروَف ـههـةةت10
تعر�س المعلمة الكلم�ت على بط�ق�ت.- 
ل الكلم�ت والنتب�ه اإلى الحرف الملّون فيه�.-  تطلب اإليهم ت�أمُّ
ت�س�ألهم عن الفرق الذي ظهر لهم.- 
توجههم لقراءة الحرف الأخير.- 
تقراأ الكلم�ت مع الحرف الملون، ويقراأ الطلبة بعده� ب�سوت وا�سح ومعّبر و�سحيح.- 
رهم بكلم�ت تعّلموه� �س�بق�ً.-  تذكِّ
ح لهم الفرق بين الت�ء المربوطة والت�ء المفتوحة.-  تو�سّ
تبين لهم الفرق بين اله�ء المربوطة والت�ء المربوطة. - 
يقراأ الطلبة الكلم�ت مع النتب�ه للتمييز بين اله�ء والت�ء المربوطة والمفتوحة.- 
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اأَْقَراأُ َواأَْكُتُب في اْلَجْدَوِل َكلِم�ٍت َتْنَتهي 11

بَِحْرِف اْله�ءِبِت�ٍء َمْربوَطٍةبِت�ٍء َمْفتوَحٍة
َبَداأَِت 

اْنَتَهِت

لِت الَّ ال�سَّ

َر�َسَمْت

اْلَمْدَر�َسُة

اْلُعْطلَُة

ٍة ِبُقوَّ

غيَرِة ال�سَّ

ِمي�ُه

ُي�ْسِبُه

ُت�ْسِبُه

َوْجَه

اأَْقَراأُ َواأَْماَلأُ اْلَفراَغ بِ�ْلَكلَِمةِ اْلُمن��ِسَبةِ 12

اأَْنَت َتْلَعُب بِ�ْلُكَرةِ.

اأَْنُتم� ........................... بِ�ْلُكَرةِ.

اأَْنُتْم ........................... بِ�ْلُكَرةِ.

اأَْنِت ........................... بِ�ْلُكَرةِ.

اأَْنُتم� ........................... بِ�ْلُكَرةِ.

اأَْنُتنَّ ........................... بِ�ْلُكَرةِ.

َتْلَعب�نَتْلَعب�ن

َتْلَعبين

َتْلَعبنَتْلَعبون

تقراأ المعلمة الجمل ويرّدد الطلبة بعده� فردي�ً - 
وجم�عي�ً.

انتهت، -  )بداأت،  الكلم�ت  اإلى  انتب�ههم  تلفت 
ال�ساللت، ر�سمت(.

تدير حواراً حول الت�ء المفتوحة في الكلم�ت.- 
الت�ء، -  �سوت  اإبراز  مع  الكلم�ت  الطلبة  يقراأ 

وي�سّمونه� )ت�ء مفتوحة(
تكّرر الخطوات نف�سه� مع الكلم�ت: )المدر�سة، العطلة، بقّوة، ال�سغيرة(.- 
توجههم نحو التفريق بين الت�ء المفتوحة والت�ء المربوطة.- 
ت�س�عدهم في اكت�س�ف اله�ء في الكلم�ت: )انتهت، مي�ه، ي�سبه، ت�سبه، وجه، دميته�(.- 
تلفت انتب�ههم اإلى موقه اله�ء من الكلمة، ويلفظونه�.- 
توجههم نحو كت�بة الكلم�ت التي ت�ستمل على الت�ء واله�ء.- 
ت�ستثمر الكلم�ت في التدريب على الإمالء.- 

�سم�ئر -  ت�سريف  على  الدالة  الأمثلة  تعر�س 
لوحة  على  الم�س�رع  الفعل  مع  المخ�طب 

البط�ق�ت.
تقراأه� ويرّدد الطلبة بعده� فردي�ً وجم�عي�ً. - 
تذّكرهم ب�سم�ئر المخ�طب الدالة على المفرد - 

المذّكر )اأنَت( والدالة على المفرد الموؤنث)اأنِت(.
تبين لهم من خالل الأمثلة ال�سم�ئر الدالة على المثنى والجمع المذكر )اأنتم�، اأنتم( والدالة على المثنى - 

.) والجمع الموؤنث)اأنتم�، اأنتنَّ
تجّرد الفعل الم�س�رع )ت�س�هد( من الزي�دات: الألف والنون، والي�ء والنون.- 
تو�سح لهم كيفية الربط بين ال�سمير والزي�دات بمالحظة المثنى والجمع والتذكير والت�أنيث.- 
تحّل المث�ل الأول، وتكتبه وتقراأه، ويقراأ الطلبة بعده�.- 
ت�س�عدهم في حّل بقية الجمل، وتت�بعهم ب��ستمرار، وتعّزز المجيدين، وتوجه بقية الطلبة.- 
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اأَْقَراأُ َواأَْماَلأُ اْلَفراَغ بِ�ْلَكلَِمةِ اْلُمن��ِسَبةِ 13
ْحلَةِ. ُهَو َي�ْسَتعِدُّ لِلرِّ

ْحلَةِ. ُهم� ........................... لِلرِّ

ْحلَةِ. ُهْم ........................... لِلرِّ

ْحلَةِ. ِهَي ........................... لِلرِّ

ْحلَةِ. ُهم� ........................... لِلرِّ

ْحلَةِ. ُهنَّ ........................... لِلرِّ

َت�ْسَتعِّدانَي�ْسَتعِّدان

َت�ْسَتعِدُّ

َت�ْسَتعِّدنَي�ْسَتعِّدون

اأَْقَراأُ َواأَْماَلأُ اْلَفراَغ بِ�ْلَكلَِمةِ اْلُمن��ِسَبةِ

اأَْقَراأُ َواأَْماَلأُ اْلَفراَغ بِ�ْلَكلَِمةِ اْلُمن��ِسَبةِ

14

15

تراجعهم في طريقة ت�سريف �سم�ئر المخ�طب مع الأفع�ل.- 
تقراأ الجمل ويرّدد الطلبة بعده�.- 
تدّون كلمة: ولد/ بنت، على ال�سبورة، وت�س�ألهم: هل هي - 

اأفع�ل؟ َمن المذكر وَمن الموؤنث فيهم�؟ هل  اأم  اأ�سم�ء 
يدل على مفرد اأم مثنى اأم جمع؟

ت�س�عدهم في طريقة اإ�سن�د �سم�ئر المخ�طب للمفرد والمثنى والجمع، المذكر والموؤنث.- 
ت�ستثمر التدريب ال�س�بق في التفريق بين ال�سم والفعل الم�س�رع.- 
يقراأ الطلبة الجمل بعد اإ�سن�د ال�سمير اإلى الأ�سم�ء، ويكتبون الحل في المك�ن المخ�س�س.- 
تت�بع الطلبة وتعّززهم، وت�سّوب َمن يحت�جون اإلى الت�سويب.- 

تعر�س المعلمة �سم�ئر المخ�طب على لوحة، وتعر�س - 
�سم�ئر الغ�ئب على لوحة اأخرى.

تبين لهم الفرق بين نوعي ال�سم�ئر.- 
والجمع، -  والمثنى  المفرد  بين  التفريق  اإلى  تر�سدهم 

تذكيراً وت�أنيث�ً.
تحّل الجملة المث�ل: )هو معلم م�هر/ هي معلمة م�هرة( وتح�ور الطلبة فيه�.- 
رهم ب�سم�ئر الغ�ئب للمفرد المذكر والمفرد الموؤنث.-  تذكِّ
ح لهم �سيغ هذه ال�سم�ئر مع المثنى والجمع.-  تو�سّ
ت�س�عدهم في حّل الجمل وتوجههم.- 
تقراأ الجمل ويقراأ الطلبة بعده� فردي�ً وجم�عي�ً.- 

ُهَو ُمَعلٌِّم م�هٌِر.

ُهم� ...........................  .........................

ُهْم ...........................  ...........................

ُهَو ُمديٌر َلطيٌف.

ُهم� ........................... ..........................

ُهْم ............................. ..........................

ِهَي ُمَعلَِّمٌة م�هَِرٌة.

ُهم� ...........................  .........................

ُهنَّ ...........................  ...........................

ِهَي ُمديَرٌة َلطيَفٌة.

ُهم� ........................... ..........................

ُهنَّ ........................... ...........................

ُمَعلِّم�ن   م�ِهران

ُمديران لطيف�ن

ُمَعلِّمت�ن م�ِهرت�ن

ُمديرت�ن لطيفت�ن

ُمَعلِّمون  م�ِهرون

ُمديرون لطيفون

ُمَعلِّم�ت  م�ِهرات

ُمديرات لطيف�ت

اأَْنَت ط�ِلٌب َن�سيٌط.

اأَْنُتم� ........................... .........................

اأَْنُتْم ........................... ...........................

اأَْنِت ........................... ...........................

اأَْنُتم� ......................... .........................

اأَْنُتنَّ ......................... ...........................

ط�ِلبت�ن َن�سيطت�نط�ِلب�ن  َن�سيط�ن

طلبة    ن�سيطة

طالب َن�سيطونطالب َن�سيطون

تو�سح ت�سريف المث�ل لت�سريف الفعل الم�س�رع - 
مع �سم�ئر الغ�ئب.

والمثنى -  المفرد  تو�سح  متنوعة  اأمثلة  تعطي 
والجمع للفعل الم�س�رع .

تكلف الطلبة تنفيذ الن�س�ط ثم قراءته جم�عي� وزمري� وفردي�.- 



اأَْقَراأُ 1

هِواَيُة اآلَء اني ْرُس الثَّ الدَّ

اأَْقَراأُ 1

ْ

اأَْقَراأُ حيَحة1ِ اأَْقَراأُ َواأَ�َسُع         َحْوَل َرْمزِ اْلإِج�َبةِ ال�سَّ 2
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ةِ َجَبٍل في اْلع�َلمِ اأَْعلى قِمَّ

جـ. ِجب�ُل اْلأَْلِب. اأ. اأَْنت�ركتيك�.  ب. اإِْفرِ�ْست.  

اأَْخَف�ُس َمْنِطَقٍة في اْلع�َلمِ

ب. اْلَبْحُر اْلأَْبَي�ُس.              جـ. اْلَبْحُر اْلَميِّت. اأ. اْلَبْحُر اْلأَْحَمُر. 

اْلَمْنِطَقُة اْلأَْكَثُر َجف�ًف� في اْلع�َلمِ:

ْفريقِيَُّة.     ب. اْلَجزيَرُة اْلَعَربِيَُّة.        جـ. اْلَبْحُر اْلَميِّت. ْحراُء اْلإِ اأ. ال�سَّ

ِ اأَبْرَدُ مَنْطِقَةٍ في الْع�لَم

.    ب. اْلأَْنت�ركتيك�.    جـ. جَميُع م� ُذكَِر. ُد اْلَجنوبِيُّ اأ. اْلُقْطُب اْلُمَتَجمِّ

لبة للدر�س ب�سوؤالهم عن الهواي�ت التي يم�ر�سونه�. -  تهيئة الطَّ
تمنحهم وقت�ً ك�في�ً لمالحظة ال�سور وت�أمله� وا�ستيع�ب محتوي�ته�.- 
ل اإلى عنوان الدر�س )هواية اآلء(.-  ت�س�ألهم عن م�س�مين ال�سور للتو�سُّ
تحكي لهم عن طرق مم�ر�سة الهواي�ت ب��ستغالل التكنولوجي�.- 
وم�سموع، -  وا�سح  وب�سوت  معّبرة  قراءة  الدر�س  فقرات  من  فقرة  كل  تقراأ 

لبة ب��ستمرار. ويردِّد الطلبة بعده� جم�عي�ً، وتت�بع انتب�ه الطَّ
لبة فردي�ً لجمل الدر�س قراءة مح�ك�ة حتى يتقن الطلبة القراءة ب�سكل �سحيح.-  قراءة الطَّ
توجيه بع�س الأ�سئلة على كل فقرة لتنمية ال�ستيع�ب، مثل: م� هي هواية اآلء؟ عن م�ذا تتحدث ال�سورة التي - 

رفعته� اآلء من الح��سوب؟ م�ذا عرف ح�س�ن عن البحر المّيت؟ م� اأبرد منطقة في الع�لم، وم� اأ�سخن منطقة؟ 
تتيح المعلمة للطلبة فر�سة الحديث عن من�طقهم من حيث الخ�سوبة والجف�ف.- 
 اإدارة حوار ونق��س حول ال�سور والفقرات لت�أكيد الأفك�ر والقيم والتج�ه�ت الإيج�بية: ا�ستثم�ر الوقت - 

في مم�ر�سة الهواي�ت الممتعة والمفيدة.

لبة بكلم�ت �سبق لهم اأن تعّلموه�.-  تذّكر المعلِّمة الطَّ
تقراأ الجمل ويردِّد الطلبة بعده� فردي�ً وجم�عي�ً.- 
ههم اإلى حّل الجملة الأولى.-  توجِّ
تبّين لهم اأهمية الربط بين الجملة والإج�بة - 

التي تن��سبه� في المعنى.
تلف انتب�ههم اإلى الكلم�ت المبدوءة ب�ألـ.- 
تنبِّههم اإلى و�سع الدائرة حول الرمز )اأ، ب، - 

جـ( ولي�س حول الكلمة.
تكلفهم قراءة الجملة بعد حّله�.- 
 توجه انتب�ههم اإلى المفردات: جبل، بحر، �سحراء، - 

- تنمية قيمة ا�ستثم�ر الوقت، وم�س�ركة الآخرين. قطب متجّمد، اأعلى اأخف�س، اأ�سخن، اأبرد، جف�ف. 

اأَْقَراأُ 1ِ اأَْقَراأُ َواأُجيُب َعِن اْلأَ�ْسئِلَة 3
تقراأ المعلمة الن�ّس قراءة معّبرة وب�سوت وا�سح وم�سموع اأكثر من مّرة.- 
- ت�س�عدهم في فهم وا�ستيع�ب الّن�س المقروء.-  يقراأ الطلبة قراءة مح�ك�ة فردي�ً وفي مجموع�ت. 
يقع -  اأين  الأول:  ال�سوؤال  تطرح   - تلفت انتب�ههم اإلى المفردات: الملوحة، اأخف�س، تكثر، ب�لدفء. 

- يجيب الطلبة عن ال�سوؤال ب��ستخدام جزء من ال�سوؤال عند الإج�بة. البحر الميت؟ وتبرز نبرة ال�سوؤال. 
تقراأ الفقرات الالحقة وتلفت انتب�ه الطلبة اإلى المفردات: العذوبة، اأعلى، تقّل، ب�لبرد.- 
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اأَْيَن َيَقُع اْلَبْحُر اْلَميُِّت؟............................................. .1

حيَحًة بَِح اْلعِب�َرُة �سَ َنةِ لُِت�سْ اأَْكُتُب مَِن النَّ�سِّ �ِسدَّ اْلَكلَِمةِ اْلُملَوَّ

● مِي�ُه اْلَبْحرِ اْلَميِِّت �َسديَدُة اْلُعذوَبِة ............................................. .

● اْلَبْحُر اْلَميُِّت اأَْعلى َمْنِطَقٍة في اْلع�َلمِ ............................................. .

ت�ءِ ............................................. . ي�َحُة في اْلَبْحرِ اْلَميِِّت في ال�سِّ ● َتِقلُّ ال�سِّ

بيَعةِ ............................................. . �ئُِح ِب�ْلَبْرِد َوَجم�ِل الطَّ ● َي�ْسَتْمتُِع ال�سَّ

اأَْكُتُب مَِن النَّ�سِّ َكلِم�ٍت فيه�

● األـ َقَمرِيَّة ...........................................     ...........................................      ........................................... .

● األـ �َسْم�ِسيَّة ...........................................     ...........................................     ........................................... .

● ت�ٌء َمْربوَطٌة ...........................................   ...........................................   ........................................... .

● ه�ٌء اآِخر اْلَكلَِمة .........................................   .........................................   ......................................... .

اْلُملوَحةِ

اأَْخَف�ُس

َتْكُثُر

ْفِء ِب�لدِّ

اْلَبْحُر

ن�ع�ِت ال�سِّ

َمْنِطَقٍة

ِمي�ُهُه

اْلأُْرُدنِّ

ي�َحُة ال�سِّ

اْلُملوَحةِ

فيِه

اْلع�َلِم

ت�ِء ال�سِّ

بيَعِة الطَّ

ال�س�بقة، -  الكلم�ت  معنى  �سّد  معرفة  اإلى  توجههم 
وكت�بته� في اأم�كنه� المخ�س�سة له� من الجملة.

تقراأ المعلمة الجملة في �سورته� الأ�سلية وفي ح�ل - 
الأ�سداد، ويرّدد الطلبة بعده� فردي�ً وجم�عي�ً.

تر�سدهم اإلى ا�ستخراج ثالث كلم�ت فيه� األـ القمرية، - 
ومثله� األـ ال�سم�سية.

واله�ء -  المربوطة  الت�ء  بين  التفريق  على  تحّفزهم 
المربوطة، وا�ستخراج كلم�ت ت�ستمل عليهم�.

اأَْقَراأُ 1ِ اأَْقَراأُ َواأُجيُب َعِن اْلأَ�ْسئِلَة 4

3

2

اأَْيَن َتَقُع اأَْنت�ركتيك�؟        ....................................................................... .1

حيَحٌة بَِح اْلعِب�َرُة �سَ َنةِ لُِت�سْ اأَْكُتُب مَِن النَّ�سِّ �ِسدَّ اْلَكلَِمةِ اْلُملَوَّ

. ................................ ● َتَقُع اأَْنت�ركتيك� �َسم�َل اْلُكَرةِ اْلأَْر�ِسيَّةِ.  

. ................................ ائَِرةِ اْلُقْطبِيَّةِ اْلَجنوبِيَّةِ.  ● َتَقُع اأَْنت�ركتيك� خ�رَِج الدَّ

. ................................ �نِ.  كَّ ● اْلَمن�ِطُق اْلي�بِ�َسُة مَِن اْلُقْطِب اْلَجنوبِيِّ ُمْزَدِحَمٌة بِ�ل�سُّ

. ................................ ● اْلأَْنت�ركتيك� هَِي اْلَمك�ُن اْلأَْكَثُر َحراَرًة َعلى اْلُكَرةِ اْلأَْر�ِسيَّةِ. 

اأَْكُتُب مَِن النَّ�سِّ َكلِم�ٍت فيه�

. ..........................   .........................................   ......................................... ● َمدٌّ بِ�ْلأَلِفِ 

. ...........................   .........................................   ......................................... ● َمدٌّ بِ�ْلواوِ 

. .........................................   .........................................   ......................................... ِ ● َمدٌّ بِ�ْلي�ء

جنوب الكرة الأر�سية

جنوب�ً

داخل
خ�لية

برودة

ق�رة

الجنوبي

الجنوبي

داخل

تكون

اأنت�ركتيك�

الدائرة

برودة

ب�لجليد

تقراأ المعلمة الن�ّس قراءة معّبرة وب�سوت وا�سح - 
وم�سموع اأكثر من مّرة.

يقراأ الطلبة قراءة مح�ك�ة فردي�ً وفي مجموع�ت.- 
ت�س�عدهم في فهم وا�ستيع�ب الّن�س المقروء.- 
تلفت انتب�ههم اإلى المفردات: �سم�ل، خ�رج، مزدحمة، حرارة.- 
تطرح ال�سوؤال الأول: اأين يقع اأنت�ر كتيك�؟ وتبرز نبرة ال�سوؤال.- 
من -  جزء  ب��ستخدام  ال�سوؤال  عن  الطلبة  يجيب 

ال�سوؤال عند الإج�بة.
تقراأ الفقرات الالحقة وتلفت انتب�ه الطلبة اإلى - 

المفردات: �سم�ل، خ�رج، مزدحمة، حرارة .
توجههم اإلى معرفة �سّد معنى الكلم�ت ال�س�بقة، وكت�بته� في اأم�كنه� المخ�س�سة له� من الجملة.- 
تقراأ المعلمة الجملة في �سورته� الأ�سلية وفي ح�ل الأ�سداد، ويرّدد الطلبة بعده� فردي�ً وجم�عي�ً.- 
تر�سدهم اإلى ا�ستخراج ثالث كلم�ت من الن�س فيه� مّد ب�لألف ومّد ب�لواو، ومّد ب�لي�ء.- 

< الحروف
تعر�س المعلمة حروف الهج�ء على لوحة، وتوجه الطلبة لمالحظة اأ�سك�له� واأ�سواته�.- 
تعر�س على بط�قة اأخرى حروف الجر: من، اإلى، عن، على، في، بـ، كـ، ل.- 
ح لهم اأنن� نبني كلم�ت )نرّكب( متعددة وجديدة من حروف الهج�ء.-  تو�سّ

َنَة اأَْقَراأُ َواأُلِحُظ اْلُحروَف اْلُملَوَّ 1
تكتب الجملة الأولى )خرجت القطة من ال�سندوق(.        - تلفت انتب�ههم لمالحظة الحرف: من. - 
 تقراأ على م�س�معهم الجملة من دون حرف الجر.         - تو�سح لهم عدم وجود رابط بين الكالم. - 
تف�ّسر لهم اأهمية وجود بع�س الحروف لربط اأجزاء الكالم.     - تذكر لهم م�سّمى هذه الحروف )حروف - 

- تف�ّسر لهم �سبب الت�سمية )لأنه� تعطي الكالم معنًى(. المع�ني( ومنه� حروف الجر. 

في الأردن.
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ل ال�سور.-  تتيح المعلمة وقت�ً ك�في�ً للطلبة لت�أمُّ
تدير حواراً مع الطلبة لمعرفة م� تعّبر عنه كل �سورة.- 
فكرة -  عن  تعّبر  �سورة  كل  اأنَّ  لهم  ح  تو�سّ

مرتبطة بفكرة ال�سورة التي تليه�.
تعر�س على بط�ق�ت العب�رات: �سي�رة اأجرة، محفظة، رجل اأمن، �سكر ال�س�ئق، وتقراأه�.- 
توجه الطلبة اإلى ا�ستخدام هذه العب�رات عند التعبير عن ال�سور.- 
تلفت انتب�ههم اإلى بدء الجمل ب�لفعل الم��سي.- 
ت�س�عدهم في تكوين ن�ّس معّبر عن معنى ال�سور ب�سورة مت�سل�سلة الأحداث.- 
توجههم وت�س�عدهم في كت�بة الن�س.- 
ت�ستثمر الجمل والكلم�ت في التدريب على الإمالء.- 

ْقَراأُ اأَْماَلأُ اْلَفراَغ َواأَ 3
�ٌن َيَدُه ........................................... اْلَحقيَبةِ. اأَْدَخَل َح�سَّ

�ٌن َيَدُه ........................................... اْلَحقيَبةِ. اأَْخَرَج َح�سَّ

َو�َسَعْت اآلُء َيَده� ........................................... اْلَهدِيَّةِ.

�ٌن ........................................... َدْفَترِهِ. �َسـ�أََل َح�سَّ

َذَهَبْت اآلُء ........................................... اْلَمْدَر�َسةِ.

�ٌن ........................................... َيَدْيهِ. َق َح�سَّ فَّ �سَ

في 

ِمْن

َعلى

َعْن 

اإِلى

ِبـ

1

2

3

6

5

4

ُب َواأَْقَراأُ اأَُركِّ 2
�س َفـ   اأَْخـ  

اأَْخـَفـ�س

ـة َئـ   بيـ   اْلـ  

اْلـبيـَئـة

ـة َيـ   ِـ   ل خ�  

خ�ِلـَيـة

ب ُقْطـ   اْلـ  

اْلـُقْطـب

ء را   ْحـ   �سَ

ْحـراء �سَ

ة َر   ُكـ   اْلـ  

اْلـُكـَرة

اْلـ   ح�   �سو   ُب

اْلح��سوُب

ت ب�   غ�  

غ�ب�ت

ـة �َسـ   ِـ   ب ي�   اْلـ  

اْلـي�ِبـ�َسـة

تدريب الطلبة على تركيب كلم�ت من حروف ومق�طع.- 
تذّكرهم بكلم�ت تعلموه� �س�بق�ً.  - تنبههم اإلى التمييز - 

ح لهم الحرف اأو المقطع  بين الحرف والمقطع.   - تو�سّ
الأولى  الكلمة  تحّل   - التركيب.    به  يبداأون  الذي 
)اأخف�س(.    - تكّلفهم حل بقية التدريب.   - تت�بعهم 
بقية  وت�سّوب  المجيدين  وتعزز  وتوجههم  ب��ستمرار 

- ت�ستثمر الكلم�ت في التدريب على الإمالء. الطلبة.  - يقراأ الطلبة في مجموع�ت التراكيب. 

تقراأ المعلمة الجمل ويرّدد الطلبة بعده�.- 
العمود -  في  المبينة  الجر  حروف  بط�ق�ت  في  عليهم  تعر�س 

- تطلب اإليهم قراءته� وت�سميته�. الأفقي الأي�سر. 
ت�ستقبل -   - مب�ٍن؟     حروف  اأم  مع�ٍن  روف  هي  هل  ت�س�ألهم: 

ح لهم العالقة بين الحرف و�سي�ق الجملة.  - تحّل الجملة الأولى:  اإج�ب�تهم وتح�ورهم فيه�.    - تو�سّ
)اأدخل ح�س�ن يده في الحقيبة(.  - ت�س�عدهم في حّل بقية الجمل.  - تت�بعهم ب��ستمرار وتوجههم اإلى 
اختي�ر الحرف الموافق للمعنى الجملة.  - تقراأ المعلمة الجمل ويرّدد الطلبة بعده� فردي�ً وفي مجموع�ت.

َوَر َواأَُعبُِّر اأُلِحُظ ال�سُّ ركب رجل �سي�رة اجرة،  ون�سي محفظة النقود على الكر�سي 4

الخلفي. انتبه ال�س�ئق وحمل المحفظة و�سلمه� اإلى مدير 

ال�س�ئق  الأمن  مدير  و�سكر  محفظته  الرجل  اآخذ  الأمن 

على اأم�نته



الأهداف الع�مة
يتحدث ويح�سن ال�ستم�ع اإلى حك�ية ح�ّس�ن والف�س�ء. - 
 يقراأ ن�س حوار جميل ويجيب عن اأ�سئلة ال�ستيع�ب.- 
 يتعّرف مواقع اأثرية في في الع�لم.- 
 يقراأ ن�ّس برامج التلف�ز ويجيب عن اأ�سئلة ال�ستيع�ب.- 
 ي�ستخدم الح��سوب ليتعّرف بع�س الأ�سداد في الع�لم.- 
 يتبين اأنواع البيئ�ت في الع�لم ومواقعه�.- 
 يتعرف �سف�ت حيوان�ت ونب�ت�ت مختلفة في الع�لم- 
 يحفظ الن�سيد.- 
 يقراأ ويجيب عن اأ�سئلة ال�ستيع�ب معتمداً على المعنى.- 
 ي�سّنف كلم�ت وفق اأق�س�م الكلمة. - 
 ي�سّنف وفق اأ�سم�ء حيوان نب�ت جم�د.- 
 يرّكب كلم�ت من حروف ومق�طع.- 
 يبين اأنواع التنوين: فتح، �سم، ك�سر.- 
 يعّبر عن مواقف تتعلق بمك�رم الأخالق.- 
 ي�ستخدم الفعل الم��سي مع ت�ء الف�عل.- 
 يتبين اأق�س�م الكلمة: ا�سم، فعل، حرف.- 
 ي�ستخدم الجملة ال�سمية التي فيه� فعل م�س�رع.- 
 ي�ستخدم اأ�سم�ء ل�ستفه�م ا�ستخدام�ً �سليم�ً.- 
 ي�ستخدم اأ�سم�ء الإ�س�رة للقريب: هذا، هذه، هوؤلء، والبعيد: ذلك، تلك، اأولئك.- 
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اِدَسُة اْلَوْحَدُة السَّ

ع�َلمي اْلوا�ِسُع
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اٌن في اْلَف�ساءِ َح�سَّ

اْلُمح�َدَثُة َوال�ْسِتم�ُع 1

�ٌن ُي�س�هُِد َبْرن�َمًج� في  ك�َن َح�سَّ
التِّْلف�زِ َعْن ع�َلمِ اْلَف�س�ءِ عِْنَدم� �َسَعَر 

ع��ِس َوَغف� َعلى اْلَمْقَعدِ. بِ�لنُّ

�ٌن َنْف�َسُه َيْلَب�ُس َمالبِ�َس  َتَخيََّل َح�سَّ
ُث َمَع اأُْختِهِ اآلَء  رائِدِ َف�س�ٍء َوَيَتَحدَّ
داِخَل َمْرَكَبٍة َف�س�ئِيٍَّة َفرًِح� بُِروؤَْيةِ 

َكْوَكِب اْلأَْر�ِس.

تمّهد المعلمة للدر�س ب�لطلب من الطلبة التحّدث عّم� يرونه في من�م�تهم من اأحالم.- 
تتيح لهم التعبير عن اأنف�سهم بحّرية. - 
له� ومعرفة محتواه�.-  تعر�س �سور التدريب وتطلب من الطلبة ت�أمُّ
اإلى مجموع�ت، وتوّزع �سور التدريب على المجموع�ت وتطلب من كل مجموعة التعبير -  تق�سم الطلبة 

عنه�.
تروي اأحداث ق�سة ح�ّس�ن في الف�س�ء للطلبة وي�ستمعون اإليه� ب�نتب�ه.- 
مركبة -  الأر�س،  كوكب  ف�س�ء،  رائد  الف�س�ء،  ع�لم  للعب�رات:  انتب�ههم  توجيه  مع  الق�سة  رواية  تكّرر 

ف�س�ئية، �سطح القمر، انفلت الحبل، �سح� من غفوته. الحمد هلل.
ث عّم� اأعجبهم في الق�سة.-  تتيح المج�ل للطلبة للتحدُّ



81

�ٍن اْلَف�س�ِئيَُّة َعلى  َهَبَطْت َمْرَكَبُة َح�سَّ
�َسْطِح اْلَقَمِر، َوَخَرَج ِمْنه� َمْربوًط� 

ٍة،  يَّ ُك ِبُحرِّ ِبَحْبٍل اإِلى اْلَمْرَكَبِة، َيَتَحرَّ
ه�ِت َواأُْخُتُه َتْنُظُر  َوَيْقِفُز َفْوَق اْلُفوَّ

اإَِلْيِه َفِرَحًة.
�ٌن  َخَذ َح�سَّ َفْج�أًَة، اْنَفلََت اْلَحْبُل، َواأَ

ُرُخ: اآلُء،  َيْبَتِعُد َعِن اْلَمْرَكَبِة َوُهَو َي�سْ
ح�  �س�ِعديني، َفَوَقَع َعِن اْلَمْقَعِد، َو�سَ
ِمْن َغْفَوِتِه، َوق�َل: ك�َن ُحُلًم� َواْلَحْمُد 

هلِل.



اأَْقَراأُ 1

َحواٌر َجميٌل ُل ْرُس اأَلوَّ الدَّ

اأَْقَراأُ 1

ْ

اأَْقَراأُ حيَحةِ:1 اأَْقَراأُ َواأَ�َسُع         َحْوَل َرْمزِ اْلإِج�َبةِ ال�سَّ 2

لبة للدر�س ب�سوؤالهم عن البلد الذي ينتمون اإليه. -  تهيئة الطَّ
تمنحهم وقت�ً ك�في�ً لمالحظة ال�سور وت�أمله� وا�ستيع�ب محتوي�ته�.- 
ل اإلى عنوان الدر�س )حوار جميل(.-  ت�س�ألهم عن م�س�مين ال�سور للتو�سُّ
تعر�س عليهم خريطة الع�لم.- 
تبّين لهم موقع بلدهم على الخريطة.- 
انتب�ه -  ومت�بعة  المعنى،  مع  يتوافق  بم�  ال�سوت  بتلوين  نموذجية  قراءة  فقرة  فقرة  الدر�س  فقرات  تقراأ 

لبة ب��ستمرار. الطَّ
لبة فردي�ً لجمل الدر�س قراءة مح�ك�ة حتى يتقن الطلبة القراءة ب�سكل �سحيح.-  قراءة الطَّ
تبين لهم البلدان التي وردت في الدر�س على الخريطة.- 
ح لهم م� يمت�ز به كل بلد.-  تو�سّ
 اإدارة حوار ونق��س حول ال�سور والفقرات لت�أكيد الأفك�ر والقيم والتج�ه�ت الإيج�بية.- 

لبة بكلم�ت �سبق لهم اأن تعّلموه�.-  تذّكر المعلِّمة الطَّ
تقراأ الجمل ويردِّد الطلبة بعده� فردي�ً وجم�عي�ً.- 
ههم اإلى حّل الجملة الأولى.-  توجِّ
والإج�بة -  الجملة  بين  الربط  اأهمية  لهم  تبّين 

التي تن��سبه� في المعنى.
تنبِّههم اإلى و�سع الدائرة حول الرمز )اأ، ب، جـ( - 

ولي�س حول الكلمة.
تكلفهم قراءة الجملة بعد حّله�.- 

1

2

3

َعلَُم اْلِهْنِد هَو:

اأ.      ب.                               جـ.                      .

َبلَُد اْلأَْهرام�ِت َوالنِّيِل:

ر. جـ. ِم�سْ ب. َكَندا.     . اأ. الأُْرُدنِّ

َنْحُن ِمْن ُبْلداٍن ُمْخَتِلَفٍة َنْحِر�ُس َعلى:

جـ. َجميِع م� ُذِكَر. ب. التَّع�ُوِن.  اأ. التَّ�س�ُمحِ . 
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اأَْقَراأُ واأ�ستبدل الكلمة الملونة؛ لأكون جمال على النمط نف�سه: 3

يعر�س المعلم الجملة )في �سفن� طلبة من بلدان مختلفة( على بط�قة اأو ال�سبورة.- 
يدرب الطلبة على قراءته� .- 
يعر�س بط�ق�ت الكلم�ت  اإخوة، اأ�سدق�ء، زمالء، ويدرب الطلبة على قراءته�.- 
يدرب الطلبة على تكوين الجمل �سفوي� وترديده� بعد ا�ستبدال كل كلمة.- 
يوجه الطلبة لتنفيذ الن�س�ط ب�إ�سرافه.- 

اأَْقَراأُ اأُلِحُظ َخريَطَة اْلَوَطِن اْلَعَربِيِّ واأكتب اأ�سم�ء ثالث دول عليه�1 4

تعر�س المعّلمة خريطة �سّم�ء للوطن العربي.- 
ح لهم اأنه� خريطة تّمثل بلدان الوطن العربي.-  تو�سّ
تطلب منهم اإح�س�ء عدد البلدان الموجودة فيه�.- 
ت�ستذكر معهم اأ�سم�ء البلدان العربية.- 
ت�س�ألهم عن البلد الذي ينتمون اإليه.- 
تكّلفهم تعيينه على الخريطة وتلوينه.- 
تكلف الطلبة كت�بة اأ�سم�ء ثالث دول على الخريطة.- 
 تعّزز الإج�ب�ت ال�سحيحة، وت�سّوب الطلبة الآخرين.- 

اأ�ستعين بخريطة الع�لم والح��سوب؛ لأمالأ الفراغ: 5

-تعر�س المعلمة  خريطة الع�لم ، وتح�ور الطلبة في مواقع بلدانهم  وت�سجعهم على التعبير ال�سفوي - 
والتح�ور  فيم� بينهم ثم حل الن�س�ط على الكت�ب ومت�بعتهم.
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ْق�س�َم اْلَكلَِمةِ اأَْقَراأُ َواأُلِحُظ اأَ

نُِّف اْلَكلِم�ِت التَّ�لَِيَة في اْلَجْدَوِل اأَْقَراأُ َواأُ�سَ

6

7

َحْرففِْعلا�ْسم

ِمن�َسِحَك

َرَك�َسَقَمر ُفْقَمة

اإِلى

بَّ�ر ال�سَّ

َعن َتْنَخِف�س َلْيلىَكْنَغر

ْحراء �سَ

�َسِرَب

�َسِمَع �س�َرة

َعلىَيْرَتِفع فيَقَراأَخ�لِد

تر�سم المعلمة على ال�سبورة �سجرة بثالثة اأغ�س�ن.- 
تكتب على الجذع )الكلمة( وعلى كلِّ غ�سن م�سّمى ق�سم من اأق�س�م الكلمة الثالثة.- 
تفّرع فروع�ً اأخرى لال�سم والفعل والحرف.- 
تحّفزهم على تكملة اأغ�س�ن ال�سجرة )ا�سم اإن�س�ن، جم�د، حيوان، نب�ت، مذكر موؤنث، مفرد، مثنى، جمع، - 

وكذلك الفعل: م��سي ، م�س�رع ، اأمر، ثم الحروف: حروف مب�ٍن، وحروف مع�ٍن(.
تح�ورهم فيه� مع ذكر الأمثلة الّدالة.- 
تذّكرهم ب�لعالم�ت الدالة على كلٍّ منه�.- 

ويردد -  وا�سح،  ب�سوت  الكلم�ت  المعلمة  تقراأ 
الطلبة بعده�.

ح لهم اأّن من هذه الكلم�ت م� هو ا�سم، وم� -  تو�سّ
هو فعل، وم� هو حرف.

بت�سنيف -  تكّلفهم  ال�س�بق  التدريب  ب��ستثم�ر 
الكلم�ت �سفوي�ً.

تت�بعهم ب��ستمرار وت�سّوبهم، وتعّزز المجيدين.- 
تح�ورهم في كلم�ت كّل ت�سنيف لت�أكيد العالم�ت الدالة على ال�سم والفعل والحرف.- 
يقراأ الطلبة الكلم�ت بح�سب ت�سنيفه�، ويكتبونه� في المو�سع المخ�س�س.- 

َبَب اأَ�َسُع        َحْوَل اْلَكِلَمِة اْلُمْخَتِلَفِة َواأَْذُكُر ال�سَّ 8

اْلِكت�ب َيْذَهب  ُيْغِلق  َيْفَتح 

ُهدى َندى  اإِلى  َلْيلى 

ِمْقلََمة َكَتَب  َدْفَتر  َقلَم 

فيل َنخيل  َنِمر  اأَ�َسد 

تقراأ المعلمة الكلم�ت ويرّدد الطلبة بعده�.- 
تح�ورهم في ال�سم والفعل والحرف.- 
تكّلفهم قراءة كلم�ت العمود الأول.- 
اأق�س�م -  الكلم�ت من حيث  اإليهم ت�سنيف  تطلب 

الكلمة.
ت�س�عدهم في اكت�س�ف الكلمة المختلفة.- 
تحفزهم اإلى معرفة ال�سبب وذكره.- 
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وَرَة ُثمَّ اأَْماَلأُ اْلَفراَغ اأُلِحُظ ال�سُّ 9

تمنح المعلمة وقت�ً ك�في�ً للطلبة لت�أمل محتوي�ت - 
ال�سورة وت�سميته�.

ال�سورة؟ -  في  تظهر  التي  الحيوان�ت  م�  ت�س�ألهم: 
يوجد  هل  ال�سورة؟  في  الموجودة  النب�ت�ت  وم� 
�سورة لإن�س�ن؟ اذكر الأ�سي�ء الج�مدة التي تظهر 

في ال�سورة. 
ت�ستقبل اإج�ب�تهم وتوجهه�.- 
تكلِّفهم كت�بة اأ�سم�ء الحيوان�ت والنب�ت�ت والجم�دات التي �سّموه� �سفوي�ً.- 
يقراأ الطلبة م� دّونوه في الأمكنة المخ�س�سة. - 

ُب َكلِم�ٍت َواأَْقَراأُ اأَُركِّ 10

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

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

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

ت�س�عدهم في قراءة الكلمة مرّكبة.- 
عند النته�ء من تركيب الكلم�ت تقراأه� المعلِّمة - 

لبة بعده� فردي�ً وجم�عي�ً. ويرّدد الطَّ
يكتب الطلبة الكلم�ت في الأم�كن المخ�س�سة.- 
توجههم اإلى الجل�سة ال�سحيحة عند الكت�بة.- 
ز المجيدين منهم. -  تت�بعهم ب��ستمرار وت�سّوب اأخط�ءهم وتعزِّ

ا�ْسُم جَم�دا�ْسُم َنب�تا�سم حيوان

ع�سفور

�سلحف�ة

خروف

دج�جة

برتق�ل

تف�ح

ع�سب

قمح

كر�سي

ط�ولة

بيت

�سي�ح

�سي ق�   اْلـ  

اْلـق��سي

ث ث�   اأَ   اْلـ  

اْلأَث�ث

ت يو   ُبـ   اْلـ  

اْلـُبـيوت

ل ـَعْد   اْلـ  

اْلـَعْدل

ك م�   اأَ�ْسـ   اْلـ  

اْلأَ�ْسـم�ك

ني َطـ   َو   ِبـ  

ِبـَوَطـني

�سى َمْر   اْلـ  

اْلُجنوُداْلـَمْر�سى

ر ِخـ   َتـ   اأَْفـ  

اأَْفـَتـِخـر

ُد ُجـ   نو    اْلـ   
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اأَ�ِسُل اْلَكلَِمَة بِم� ُين��ِسُبه� في ُكلِّ َمْجموَعٍة 11

اْلُمَعلُِّم

�ئُِق ال�سَّ

اْلَبنَّ�ُء

�ُر النَّجَّ

اْلُجْندِيُّ

اْلق��سي

بيُب الطَّ

يَّ�ُر الطَّ

اْلُمَهْندِ�ُس

�ُد يَّ ال�سَّ

يَّ�َرَة َيقوُد ال�سَّ

َيْبني اْلُبيوَت

َب الَّ ُيَعلُِّم الطُّ

َيْحمي اْلَوَطَن

َنُع اْلأَث�َث َي�سْ

ُيع�لُِج اْلَمْر�سى

�ئَِرَة َيقوُد الطَّ

َيْحُكُم بِ�ْلَعْدِل

َي�سيُد اْلأَ�ْسم�َك

لُِح اْلآلِت ُي�سْ

بتحفيز -  للتدريب  المعلمة  تمّهد 
الطلبة على ذكر مهن اآب�ئهم.

م�ذا -  المعّلم؟  يعمل  م�ذا  ت�س�ألهم: 
يعمل ال�سّي�د؟

يق�بله�، -  وم�  المفردة  الكلم�ت  تقراأ 
ويردد الطلبة بعده� فردي�ً وجم�عي�ً.

تذّكرهم بكلم�ت تعّلموه� �س�بق�ً.- 
المهنة -  �س�حب  و�سل  تكّلفهم 

بمهنته التي يعمل فيه�.
تعيد قراءة الكلم�ت مو�سولة.- 
ح لهم بع�س المهن الموجود في المجتمع وتحّدثهم عنه�.-  تو�سّ
ت�س�ألهم عن المهن التي اأحّبوه� في هذه المهن، ولم�ذا. - 

اأَْماَلأُ اْلَفراَغ بِ�ْلَكلَِمةِ اْلُمن��ِسَبةِ ُثمَّ اأَْقَراأُ 12

�بِِق َكلم�ٍت: اأَْكُتُب مَِن النَّ�س�ِط ال�سَّ

َتُدلُّ َعلى فِْعٍل م��ٍس.

َتْحَتوي َعلى َتْنويِن اْلَفْتحِ.

َتْحَتوي َعلى األ �َسْم�ِسيٍَّة.

َتْحَتوي على َحْرِف اْلَعْيِن.

1

2

4

3

َبعيٍد،   .................... ع�لًِي�  ْوًت�  �سَ الثَّْعلَُب  �َسمَِع 
ْوِت. َدرِ ال�سَّ َبَحَث .................... َم�سْ

ِن �َسَجَرٍة، ق�َل  َراأى َطْباًل ُمَعلًَّق� .................... ُغ�سْ
ْبلِ. .................... َنْف�ِسهِ: َلْحٌم �َسهِيٌّ داِخَل الطَّ

ْبَل، َوَلْم َيِجدِ اللَّْحَم. َق الطَّ َقَفَز َوَمزَّ

ع�َد الثَّْعلَُب .................... اْلغ�َبةِ َحزيًن�.

ِمْن
َعْن

َعلى
في

اإِلى

�َسمَِع

ْوًت� �سَ

الثَّْعلَُب

�َسِمَع

َبَحَث

ع�ِلًي�

ْوِت ال�سَّ

الثَّْعلَُب

َراأى

َطْباًل

ْبَل الطَّ

ع�ِلًي�

ق�َل

ُمَعلًَّق�

اللَّْحَم

َبعيٍد

َقَفَز

َحزيًن�

ُمَعلًَّق�

ل -  لت�أمُّ للطلبة  ك�في�ً  وقت�ً  المعلمة  تمنح 
الحروف الملّونة )حروف الجر(.

تقراأ الن�ّس من دون الحروف الملونة.- 
ت�س�عد الطلبة على فهم حك�ية الثعلب.- 
في -  المن��سب  الجر  حرف  و�سع  لهم  ح  تو�سّ

مك�نه ال�سحيح.
ت�س�عدهم وتوجههم، وتعّزز المجيدين.- 
تعيد قراءة حك�ية الثعلب بعد مل الفراغ�ت.- 
الم��سية، -  الأفع�ل  ل�ستخراج  توجههم 

والكلم�ت التي تحتوي على تنوين الفتح، واألـ 
ال�سم�سية، والكلم�ت التي ت�ستمل على حرف 

العين.



اأَْقَراأُ 1

ِ َبرامُِج التِّْلف�ز اني ْرُس الثَّ الدَّ

اأَْقَراأُ 1

وت�أمله� -  ال�سور  لمالحظة  للطلبة  ك�في�ً  وقت�ً  المعلمة  تمنح 
وا�ستيع�ب محتوي�ته�.

اإلى عنوان الدر�س )برامج -  ل  ت�س�ألهم عن م�س�مين ال�سور للتو�سُّ
التلف�ز(.

تطلب اإليهم ذكر البرامج التي ي�س�هدونه� في التلف�ز.- 
انتب�ه -  ومت�بعة  المعنى،  مع  يتوافق  بم�  ال�سوت  بتلوين  نموذجية  قراءة  فقرة  فقرة  الدر�س  فقرات  تقراأ 

لبة ب��ستمرار. الطَّ
لبة فردي�ً لجمل الدر�س قراءة مح�ك�ة حتى يتقن الطلبة القراءة ب�سكل �سحيح.-  قراءة الطَّ
ح لهم الأفك�ر الرئي�سة التي ي�ستمل عليه� الدر�س.-  تو�سّ
تف�ّسر لهم: البيئة حولن�، تعميره� وتخ�سيره�، البيئة المعتدلة والح�رة والب�ردة، نمّوه� وتنّوعه�، الغ�بة - 

المطرية، البيئة القطبية، تكّيف النب�ت�ت.
 اإدارة حوار ونق��س حول ال�سور والفقرات لت�أكيد الأفك�ر والقيم والتج�ه�ت الإيج�بية: م�س�هدة البرامج - 

المفيدة في التلف�ز.

اأَْقَراأُ حيَحة1ِ اأَْقَراأُ َواأَ�َسُع         َحْوَل َرْمزِ اْلإِج�َبةِ ال�سَّ 2

1

4

2

3

�ٍن ُهَو: لِ عِْنَد َح�سَّ َبْرن�َمُج التِّْلف�زِ اْلُمَف�سَّ

جـ. اْلُم�س�َبق�ُت. ب. اْلبيَئُة َحْوَلن�.  َكُة.  �سوُم اْلُمَتَحرِّ اأ. الرُّ

عِه� هَِي: ه� َوَتَنوُّ ُز بَِن�س�ِط اْلك�ئِن�ِت اْلَحيَّةِ َوُنُموِّ اْلبيَئُة الَّتي َتَتَميَّ

ُة. ْحراوِيَّ جـ. اْلبيَئُة ال�سَّ ب. اْلبيَئُة اْلُمْعَتدَِلُة.  اأ. اْلبيَئُة اْلُقْطبِيَُّة. 

لوجِ َطواَل اْلع�مِ هَِي: ديَدةِ َوالثُّ ُز بِ�ْلُبروَدةِ ال�سَّ اْلبيَئُة الَّتي َتَتَميَّ

ُة. ْحراوِيَّ جـ. اْلبيَئُة ال�سَّ ب. اْلبيَئُة اْلُمْعَتدَِلُة.  اأ. اْلبيَئُة اْلُقْطبِيَُّة. 

ةِ اْلَحراَرةِ َوقِلَّةِ اْلم�ءِ َواْلك�ئِن�ِت اْلَحيَّةِ هَِي: ُز بِ�ِسدَّ اْلبيَئُة الَّتي َتَتَميَّ

ُة. ْحراوِيَّ جـ. اْلبيَئُة ال�سَّ ب. اْلبيَئُة اْلُمْعَتدَِلُة.  اأ. اْلبيَئُة اْلُقْطبِيَُّة. 

لبة بكلم�ت �سبق لهم تعلُّمه�.-  تذّكر المعلِّمة الطَّ
تقراأ الجمل ويردِّد الطلبة بعده� فردي�ً وجم�عي�ً.- 
ههم اإلى حّل الجملة الأولى: )برن�مج التلف�ز -  توجِّ

ل عند ح�ّس�ن هو: البيئة حولن�. المف�سّ
والإج�بة -  الجملة  بين  الربط  اأهمية  لهم  تبّين 

التي تن��سبه� في المعنى.
تقراأ الجمل وت�س�عدهم في الحّل.- 
تنبِّههم اإلى و�سع الدائرة حول الرمز )اأ، ب، جـ( - 

ولي�س حول الكلمة.
تكلفهم قراءة الجملة بعد حّله�.- 
وتعظيم -  البيئة،  تج�ه  الإيج�بية  ال�سلوك�ت  تعّزز 

قدرة اهلل عّز وجّل.
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اأَْقَراأُ اأَْماَلأُ اْلَفراَغ بِ��ْسمِ  اْلبيَئةِ  اْلُمن��ِسِب في ُكلِّ َمْجموَعٍة13

● َقليلَُة النَّب�ت�ِت ● �َسديَدُة اْلَحرارة  

● َقليلَُة اْلَحَيوان�ِت   ِ ● َقليلَُة اْلأَْمط�ر

● َقليلَُة النَّب�ت�ِت   ِ ● �َسديَدُة اْلُبروَدة

● َقليلَُة اْلَحَيوان�ِت لوُج   يه� الثُّ ● ُتَغطِّ

َعُة النَّب�ت�ِت ● ُمَتَنوِّ   ِ ● �َسْخَمُة اْلأَ�ْسج�ر

َعُة اْلَحَيوان�ِت ● ُمَتَنوِّ   ِ ● َكثيَرُة اْلأَْمط�ر

َعُة النَّب�ت�ِت ● ُمَتَنوِّ   ِ ● ُمْعَتدَِلُة اْلَحراَرة

َعُة اْلَحَيوان�ِت ● ُمَتَنوِّ   ِ ● ُمْعَتدَِلُة اْلأَْمط�ر

ٌة  ْحراِويَّ �سَ

ُقْطِبيَّة

ٌة غ�َبة َمَطِريَّ

ُمْعَتِدَلٌة

اأَْقَراأُ ه�1 اأَْقَراأُ َواأَ�ِسُل ُكلَّ َكلَِمٍة بِ�ِسدِّ 4
اأَْخَف�ُس

اأَ�ْسَخُن

اأَْبَرُد

َنْكَرُه

َنْهوى

اأَْعلى

ة ج�فَّ

َقليلَة

َغزيَرة

َمْبلوَلة

ُب ُجَماًل َواأَْقَراأُ اأَُركِّ 5
1

2

اْلَحَيوان�ُت المفتر�سة َتعي�ُس في اْلغ�َبِة.

اْلَحَيوان�ُت الأليفة َتعي�ُس في اْلَمْزَرَعِة

الطلبة -  لتذكير  الدر�س  فقرات  المعلمة  تقراأ 
بمحتوي�ته.

الكلم�ت: قطبية، معتدلة، -  تعر�س في بط�ق�ت 
�سحراوية، غ�بة مطرية.

تف�ّسر لهم مفهوم هذه الكلم�ت ودللته�.- 
تقراأ الخي�رات ويقراأ الطلبة بعده�.- 
ت�س�عدهم في حل المجموعة الأولى.- 
تكّلفهم حل بقية المجموع�ت وتدوين الحل في - 

المك�ن المن��سب.
الحل -  نحو  وتوجههم  ب��ستمرار  تت�بعهم 

ال�سحيح، وتعّزز المجيدين.

تعر�س المعلمة الكلم�ت واأ�سداده� على بط�ق�ت.- 
توّزع البط�ق�ت على الطلبة.- 
ح لهم اأن كل كلمة من الكلم�ت التي معهم -  تو�سّ

له� كلمة م�س�دة له� في المعنى.
- تذّكرهم بكلم�ت الدر�س.-  تبين لهم مفهوم الأ�سداد. 
تطلب من ط�لب قراءة الكلمة التي يحمله� ليقراأ ط�لب اآخر يحمل الكلمة الم�س�دة.- 
يقف الطلبة في �سفين متق�بلين لي�سكلوا الكلمة و�سده�.- 
يقراأون الكلم�ت قراءة معّبرة مع النطق ال�سحيح للكلم�ت.- 

لبة لقراءة كلم�ت تعّلموه� �س�بق�ً.-   توجه المعلِّمة الطَّ
في -  ال�سروع  عند  ال�سهم  لتتّبع  انتب�ههم  تلفت 

تركيب الجملة.
تحل التركيب الأول: الحيوان�ت الأليفة تعي�س في المزرعة.- 
لبة قراءة التركيب مع مراع�ة الحرك�ت.-  - تكّلف الطَّ تف�ّسر لهم معنى: األيفة/ مفتر�سة.  
لبة الجمل ويقراأونه� فردي�ً وجم�عي�ً.-  ب الطَّ يركِّ
لبة قراءة الجمل مرات متعددة.-  - يكّرر الطَّ يكتبون الجمل بعد تركيبه�.   
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اأَْماَلأُ اْلَفراَغ بِ�ْلَكلَِمةِ اْلُمن��ِسَبةِ َواأَْقَراأُ 6

)متنوعة، -  الكلم�ت:  المعلمة  تقراأ 
ويردِّد  طوال(  مفتر�سة،  بيئة،  اإبداع، 

الطلبة بعده�.
ترديد -  مع  التدريب  جمل  تقراأ  ثّم 

الطلبة بعده�.
تبين لهم العالقة بين المفردات الملونة والجمل.- 
تحّل الجملة الأولى: )النمر والأ�سد والذئب حيوان�ت مفتر�سة(.- 
ح لهم العالقة بين الكلمة الملونة والجملة.-  تح�ورهم في الجملة وتو�سّ
ت�س�عدهم في حّل بقية الجمل وتت�بعهم ب��ستمرار وتوّجههم.- 
توؤّكد لهم العالقة بين البيئة ونب�ت�ته� وحيوان�ته� واأهمية المح�فظة عليه�.- 
تقراأ المعلمة الجمل بعد ملء الفراغ�ت ويردد الطلبة بعده�.- 

ْئُب َحَيوان�ٌت ....................................................... . النَّمُِر َواْلأَ�َسُد َوالذِّ
ي َحَيوان�ٌت َوَنب�ت�ٌت .............................................. . في َمْزَرَعٍة َجدِّ

ْحراوِيٍَّة. اْلَجَمُل َيعي�ُس في .............................................. �سَ
َتْنَخفِ�ُس َدَرَجُة اْلَحراَرةِ ............................... اْلع�مِ في اْلَمن�ِطِق اْلُقْطبِيَّةِ.

1

2

4

3

ُمْفَترِ�َسٌة
َعٌة ُمَتَنوِّ

بيَئٍة
َطواَل

اأَْكُتُب �ُسوؤاًل َيْبَداأُ بـ       اأَْيَن7
َة في التِّْلف�زِ. ْحراوِيَّ ُت�س�هُِد اآلُء اْلبيَئَة ال�سَّ

اأَْيَن ...................................................................................................................... ؟

َيعي�ُس اْلبِْطريُق في اْلَمن�ِطِق اْلُقْطبِيَّةِ.

اأَْيَن ...................................................................................................................... ؟

َتعي�ُس اْلَبَقَرُة في اْلبيَئةِ اْلُمْعَتدَِلةِ.

اأَْيَن ...................................................................................................................... ؟

َتْكُثُر اْلَحَيوان�ُت اْلُمْفَترِ�َسُة في اْلغ�َبةِ.

اأَْيَن ...................................................................................................................... ؟

َة ْحراوِيَّ ُت�س�هُِد اآلُء اْلبيَئَة ال�سَّ

َيعي�ُس اْلبِْطريُق

َتعي�ُس اْلَبَقَرُة

َتْكُثُر اْلَحَيوان�ُت اْلُمْفَترِ�َسُة

1

2

3

4

تذّكر المعلمة الطلبة بمفردات تعّلموه� �س�بق�ً ذات - 
دللة على البيئة.

تذّكرهم ب�أدوات ال�ستفه�م وعالمته ونبرة ال�سوت - 
المعّبرة عنه.

البيئة -  اآلء  )ت�س�هد  الأولى:  الجملة  تقراأ 
ال�سحراوية في التلف�ز( بو�سع اأداة ال�ستفه�م.

قبل -  الجملة  بين  المق�رنة  فر�سة  لهم  تترك 
ال�ستفه�م وبعده، ومراع�ة عالمة الترقيم)؟( في 

نه�ية ال�سوؤال.
ب��ستخدام -  ال�سوؤال  �سي�غة  كيفية  لهم  ح  تو�سِّ

الجملة.
تلفت نظرهم اإلى اأنَّ اأداة ال�ستفه�م )اأين( تكون في �سدارة الجملة.- 
توجههم نحو النتب�ه اإلى تذكير الفعل وت�أنيثه في الكلم�ت: ُت�س�هُد، يعي�س.- 
تبين لهم اأنَّ اأداة ال�ستفه�م )اأين( تفيد ال�ستف�س�ر عن المك�ن.- 
تطلب اإليهم حل بقية الجمل، وتت�بعهم ب��ستمرار.- 
ت�ستثمر الجمل في التدريب على الإمالء المنقول.- 
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اأَْكُتُب �ُسوؤاًل َيْبَداأُ بـ. َمتى8
�َعَة  اأُ�س�هُِد اْلَبْرن�َمَج الثَّق�فِيَّ في التِّْلف�زِ ال�سَّ

اْلخ�مِ�َسَة َم�س�ًء.
َمتى .................................................................................................................... ؟

ْحراءِ في اللَّْيلِ. َتْن�َسُط َحَيوان�ُت ال�سَّ
َمتى .................................................................................................................... ؟

ْيِف. لِ ال�سَّ َتْرَتفُِع َدَرَجُة َحراَرةِ اْلَجوِّ في َف�سْ
َمتى .................................................................................................................... ؟

ت�ءِ. لِ ال�سِّ َت�ْسُقُط اْلأَْمط�ُر بَِغزاَرٍة في َف�سْ
َمتى .................................................................................................................... ؟

ِ ُت�س�هُِد اْلَبْرن�َمَج الثَّق�فِيَّ في التِّْلف�ز

ْحراءِ َتْن�َسُط َحَيوان�ُت ال�سَّ

َتْرَتفُِع َدَرَجُة َحراَرةِ اْلَجوِّ

َت�ْسُقُط اْلأَْمط�ُر بَِغزاَرٍة

1

2

3

4

ِ �ْسم�َء اْلإِ�س�َرة اأَْقَراأُ َواأُلِحُظ اأَ 1

ل الكلم�ت الملّونة.-  تمنح المعلمة الطلبة وقت�ً ك�في�ً لت�أمُّ
تكلِّفهم قراءته� وت�سميته�.- 
ت�س�أل: هل ت�ستخدم لالإ�س�رة اإلى القريب اأم البعيد؟- 
تبين لهم كيفية الإ�س�رة للقلم والم�س�فة التي تكون بينه وبينهم.- 
ح لهم المذكر والموؤّنث والمفرد والجمع في الكلم�ت: قلم، م�سطرة، اأولد، بن�ت.-  تو�سّ
تف�ّسر لهم طريقة الإ�س�رة للقريب وا�سم الإ�س�رة المن��سب.- 
تكّرر الخطوات نف�سه� مع اأ�سم�ء الإ�س�رة للبعيد.- 

التو�سيح -  مع  نف�سه�  ال�س�بقة  الخطوات  تكّرر 
للطلبة اأن اأداة ال�ستفه�م )متى( تفيد ال�ستف�س�ر 

عن الزم�ن. 

اأ�سم�ء الإ�س�رة. •
تعر�س المعلِّمة اأ�سم�ء الإ�س�رة: هذا، هذه، هوؤلء، على بط�ق�ت.- 
ت�س�أل الطلبة عن اأ�سي�ء تعر�سه� اأم�مهم من مقتني�تهم )م� هذا؟ م� هذه( ويجيبون عنه� بتعبير: هذا - 

قلم...هذا لوح، هذه طب�سورة، هذه ممح�ة.
تلفت انتب�ههم اإلى الإ�س�رة ب�أ�س�بعهم اإلى ال�سيء المعرو�س عليهم، واأنه قريب منهم. - 
ح لهم ا�سم الإ�س�رة اإلى القريب ودللته.-  تو�سّ
تف�ّسر كيفية ا�ستخدام كل ا�سم من اأ�سم�ء الإ�س�رة للقريب بح�سب التذكير والت�أنيث. - 
تذّكرهم بكلم�ت �سبق لهم تعلُّمه�.- 
تكّرر الخطوات نف�سه� مع اأ�سم�ء الإ�س�رة: ذلك، تلك، اأولئك.- 
تبين لهم اأن هذه الأ�سم�ء ت�ستخدم لالإ�س�رة اإلى البعيد �سواء ك�ن مفرداً مذّكراً اأم موؤنث�ً اأو جمع�ً.- 
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اأَْماَلأُ اْلَفراَغ بِ��ْسمِ اْلإِ�س�َرةِ اْلُمن��ِسِب 2

اأَْعَجَبني ...................................... اْلَبْرن�َمَج.

...................................... ب�ِخَرٌة َجميلٌَة.

...................................... اأَْطف�ٌل في اْلَحديَقةِ.

...................................... ُمَعلِّم�ُت َمْدَر�َستي.

. ...................................... َقَمٌر �ِسن�عِيٌّ

ٌة. ...................................... َمْرَكَبٌة َف�س�ئِيَّ

اُد َف�س�ٍء. ...................................... ُروَّ

...................................... رائِداُت َف�س�ءٍ.

هذا
ِ هذِه

هوؤلءِ
هوؤلءِ

ذلَِك

تِْلَك

اأولئَِك

اأولئَِك

1

1

2

2

3

3

4

4

لوحة -  على  وللبعيد  للقريب  الإ�س�رة  اأ�سم�ء  تعر�س 
ويقراأه� الطلبة ويمّيزون ا�ستخدام�ته�.

والجمع، -  المفرد  بين  التمييز  اإلى  انتب�ههم  تلفت 
والمذكر والموؤنث، والقريب والبعيد.

ا�سم -  تحّل الجملة الأولى، وتف�ّسر لهم �سبب اختي�ر 
الإ�س�رة )هذا( في الجملة.

تكّلفهم حّل بقية الجمل �سفوي�ً وتت�بعهم ب��ستمرار.- 
تنفيذ الحّل كت�بي�ً وقراءة الجمل.- 
وت�سحح -  الآخرين  وتوجه  المجيدين،  الطلبة  تعّزز 

اإج�ب�تهم.

اأَْقَراأُ َواأَْماَلأُ اْلَفراَغ 3

 تعر�س على الطلبة لوحة تت�سمن حروف الجر - 
وتذّكرهم به�.

من -  اأم  المع�ني  حروف  من  هي  هل  ت�س�ألهم: 
حروف المب�ني؟

ح لهم اأن كل حرف منه� له معنى يدلُّ عليه -  تو�سِّ
في الجملة.

على -  المعرو�سة  الحروف  قراءة  اإليهم  تطلب 
اللوحة.

في -  برن�مج�ً  )�س�هدُت  الأولى:  الجملة  تحّل 
التلف�ز عن رّواد الف�س�ء(.

ح لهم اأن حرف الجر )في( يفيد الظرفية المك�نية، واأنَّ )عن( تفيد الُبعد الح�ّسي والمعنوي.-  تو�سّ
تف�ّسر لهم معنى البعد الح�ّسي والمعنوي من خالل الجملة الأولى المحلولة.- 
تقراأ الجمل وتوجههم نحو اختي�ر حرف الجر المن��سب.- 
تبيّن لهم من خالل الحّل المعنى الذي يفيده حرف الجّر.- 
ت�س�عد الطلبة في قراءة الجمل بعد حّله�.- 
تت�بعهم في اإج�ب�تهم ال�سفوية والكت�بية، ب��ستمرار، وتوّجههم.- 

اِد اْلَف�س�ِء. �س�َهْدُت َبْرن�مًج� ....................... التِّْلف�ِز ....................... ُروَّ

َل اْلإِْن�س�ُن ....................... اْلَقَمِر ....................... َمْرَكَبٍة َف�س�ِئيٍَّة. َو�سَ

ِة اإِْفِر�ْسْت. َقَراأُْت ....................... اْلَمْكَتَبِة َمْو�سوًع� ....................... ِقمَّ

ه�ِت. ُن �َسْطُح اْلَقَمُر ....................... اْلِجب�ِل َواْلُفوَّ َيَتَكوَّ

َكْوَكُب اْلأَْر�ِس َيْحَتوي ....................... اْلم�ِء َواْلَهواِء.

ع�ِم. اأَ�ْسَتْخِدُم اْلِمْلَعَقَة ....................... َتْحريِك الطَّ

�ٌن ِب�ُسْرَعٍة ....................... اْلَغزاِل. َرَك�َس َح�سَّ

1

2

4

3

6

7

5

َعنفي

اإِلى

في

بـ

َعن

ِمن

َعلى

لـ

كـ
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اأَْقَراأُ اْلُجَمَل ُثمَّ اأَْكُتُب َكِلم�ٍت فيه� 4

مِّ َتْنويُن اْلَفْتِحَتْنويُن اْلَك�ْسِر َتْنويُن ال�سَّ

َحَيواٌن
م�ِكٌر

ُمفيٌد 
َلذيٌذ

�َسَجَرٍة
ع�ِلَيٍة
ِبَخْوٍف
�َسديٍد

َقْمًح�
َكثيًرا
َنْوًم�

َعميًق�

اأَْكُتُب ُكلَّ َكِلَمٍة اأَم�َم اْلُجْملَِة الَّتي ُتن��ِسُبه� 5

اإِلى  َواأَع�َده�  ُنقوٍد،  ِمْحَفَظَة  �ٌن  َح�سَّ َوَجَد 

ح�ِبه� ................................ . اأَ�سْ

لَه� اإِلى  ْو�سَ َحَمَل ِزي�ٌد اْلأَْغرا�َس َعْن ج�َرِتِه، َواأَ

اْلَبْيِت ................................ .

َرِج  عوِد الدَّ يَِّدَة اْلَعجوَز في �سُ �س�َعَدْت اآلُء ال�سَّ

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

َيعوَد  اأَلَّ  َفَن�َسْحَتُه  ُزَمالِئَك،  اأََحُد  َلْيَك  اإِ اأَ�س�َء 

ِلذِلَك ........................... .

اْلَمَر�ُس. اأَ�س�َبه�  اإِذا  اْلأََلَم  ُل  َتَتَحمَّ �س�َرُة 

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

1

2

3

5

4

اأَم�َنة

َتع�ُون

ُم�س�َعَدة

َت�س�ُمح

ْبر �سَ

تقراأ المعلمة الجمل ب�سوت وا�سح ومعبِّر وم�سموع، - 
ويرّدد الطلبة بعده�.

يت�أّمل الطلبة الكلم�ت الملونة، ثم تف�ّسره� المعلمة - 
لهم.

تبين لهم اأّن كل كلمة من الكلم�ت الملونة تنطبق - 
على معنى جملة من الجمل.

ح لهم الأمر من خالل حّل الجملة الأولى.-  تو�سّ
تقراأ بقية الجمل ويرّدد الطلبة بعده�.- 
وت�س�أل -  الجملة،  تت�سّمنه�  التي  الفكرة  ح  تو�سّ

ب�سورة تقّرب الطلبة من المعنى الذي ُيطلق على 
الح�لة.

تعّزز فهم الطلبة بمزيد من التو�سيح للعالقة بين - 
الكلمة والجملة.

ت�س�عد الطلبة في حّل الجمل وتوجههم وتت�بعهم، - 
وتعّزز المجيدين.

ويرّدد -  وم�سموع،  وا�سح  ب�سوت  الجمل  تقراأ 
الطلبة بعده�.

ل الحرك�ت الموجود -  تتيح لهم وقت�ً ك�في�ً لت�أمُّ
على حروف الكلم�ت.

تحّفزهم على ت�سميته�.- 
ثم -  ب�لفتح،  المنّونة  الكلم�ت  ا�ستخراج  تكّلفهم 

ب�ل�سم، ثم ب�لك�سر.
تطلب اإليهم كت�بته� في المك�ن المخ�س�س لكلٍّ منه�.- 
يقراأ الطلبة الكلم�ت ويذكرون نوع التنوين.- 
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م�ذا َيِجُب َعلَْيَك اأَْن َتْفَعَل في اْلح�لِت التَّ�ليِة 6

ٍد. َدَمَك َزميُلَك دوَن َق�سْ اإِذا �سَ 1

ْر اإِلى اْلَمْدَر�َسِة. اإِذا َعِلْمَت اأَنَّ َزميلََك َمري�ٌس َوَلْم َيْح�سُ 2

اأقبل اعتذاره واأ�س�محه.

اأت�سل به اأو اأزوره واأ�س�عده في درو�سه.

عن -  الطلبة  ب�سوؤال  للتدريب  المعلمة  تمّهد 
مواقف تعّر�سوا له� في الحي�ة اليومية.

ت�ستقبل اإج�ب�تهم وتوجهه�.- 
تقراأ متن التدريب والجملة الأولى والث�نية، - 

وت�س�أل الطلبة.
تترك لهم فر�سة التعبير عن ت�سرف�تهم اإزاء - 

الموقف.
توؤّكد لهم اأهمية قيمة العتذار والم�س�محة، وزي�رة المري�س وم�س�عدته في درو�سه.- 

عطلتن� ال�سيفية
َن�سيد 7

تقراأ المعلمة الأن�سودة ب�سوت م�سموع ومنّغم.- 
ي�ستمع الطلبة للمعلمة ويرّددون بعده�.- 
تق�سم الطلبة مجموع�ت ثن�ئية لأداء كل بيت ب�أنغ�م من��سبة.- 
تبّين لهم الأفك�ر الرئي�سية في الن�سيد.- 
تق�سم المعلمة الن�سيد اإلى مق�طع وتقراأ ويرّدد الطلبة خلفه�.- 
تكّرر الترديد كلم� احت�ج الطلبة اإلى مزيد منه.- 
توؤّكد القيم الإيج�بية الواردة في الن�سيد: العتزاز ب�لوطن، وا�ستثم�ر الوقت في م� هو مفيد وممتع.- 




