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المقّدمة 
الإخوة المعلمون، المعلم�ت

ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبرك�ته، وبعد

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

التعليمي ال�س�مل للم�ستوي�ت الأخرى.

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

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

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

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

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

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

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

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

اإلى م�ستوى مرحلته ب�سهولة وي�سر.



عن�وين)مح�ور( الم�ستوي�ت ال�ستة:

1 – الوحدة الأولى: من مثلي؟

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

2 – الوحدة الث�نية: اأخالقي

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

3 – الوحدة الث�لثة: عالق�تي

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

4 – الوحدة الرابعة: �سحتي و�سالمتي 

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

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

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

التراث والمواطنة.

6 – الوحدة ال�س�د�سة: ع�لمي الوا�سع

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



م� تتميز به ال�سل�سلة:

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

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

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

عي�سى.

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

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

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

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

تن��سب الم�ستوى ال�سليمة. 

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

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

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

الحك�ية الموجود لديه في الدليل.

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

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

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

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

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

ل�س�عر الطفولة د. را�سد عي�سى.
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الأهداف الع�مة:
ُيح�سن ال�ستم�ع اإلى ق�سة الأ�سدق�ء الأربعة.	 
يجيب عن اأ�سئلة ال�ستم�ع.	 
يعّبر عن لوح�ت المح�دثة تعبيراً �سليم�ً.	 
ي�سرد حك�ية ال�سدق نج�تي بت�سل�سل في الأحداث.	 
يقراأ ن�س ال�سدق ويجيب عن اأ�سئلة ال�ستيع�ب.	 
يقراأ ن�س الحرية ويجيب عن اأ�سئلة ال�ستيع�ب.	 
يتبيَّن مفهوم ال�سدق وفوائده.	 
يحر�س على ال�سدق في اأقواله واأفع�له.	 
يتبيَّن مفهوم الحرية واآدابه�.	 
يحترم حرية الآخرين.	 
يتبيَّن بع�س اأنواع الحرية.	 
يتبيَّن اأ�سداد بع�س المفردات.	 
يمالأ الفراغ معتمداً على المعنى.	 
ي�سنِّف وفق المفرد والمثّنى والجمع.	 
يعيد ترتيب الكلم�ت ليكّون جماًل.	 
يرّكب جماًل معتمداً على المعنى.	 
يتبيَّن الحروف التي ُتكتب فوق ال�سطر في خط الن�سخ.	 
يتبيَّن الحروف التي تقع اأجزاء منه� تحت ال�سطر في خط الن�سخ.	 
يعّبر م�ستعين�ً ب�ل�سور و�سندوق الكلم�ت.	 
يتبيَّن ال�سم المفرد والمثّنى والجمع.	 
يتبيَّن النمط اللغوي: افتعل- افتع�ل.	 
ي�ستخدم اأ�سم�ء الإ�س�رة للقريب والبعيد ا�ستخدام�ً �سليم�ً.	 

اْلَوْحَدُة اأُلولى

َمْن ِمْثلي؟
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اأَ�ْسَتِمُع، َواأُجيُب َعِن اْلأَ�ْسِئلَِة:

اأَْقَراأُ حيَحِة1 اأَ�َسُع         َحْوَل َرْمِز الإِج�َبِة ال�سَّ 1

ة.	  لبة المتميزين بقراءة ال�سفحة الأولى من الق�سَّ تكّلف اأحد الطَّ
لبة في اختي�ر الإج�بة ال�سحيحة: المرح.	  تقراأ الجملة الأولى من ال�سوؤال وت�س�عد الطَّ
تحّفز طلبة اآخرين لقراءة ال�سوؤال الث�ني، والث�لث والرابع.... ثم تقراأ جملة ال�سوؤال وتتيح للطلبة فر�سة 	 

اكت�س�ف الحل ال�سحيح.
تدرب الطلبة على ا�ستخدام نمط الفعل الم��سي في جمل ب�سيطة: ذهب، ركبت، ركب، غ�سبت، ط�لرت.	 
ة زمني�ً والتعّرف على المك�ن وال�سخ�سي�ت المت�سّمنة 	  ت�ستثمر جمل التدريب في بي�ن ت�سل�سل اأحداث الق�سَّ

ة. في الق�سَّ

الأ�صدقاء الأربعة
اآلية التنفيذ

لبة، وتلفت نظرهم اإلى غالفه�.	  ة اأم�م الطَّ تعر�س المعلِّمة الق�سَّ
ت�س�عدهم في قراءة عنوانه� وتدّونه على ال�سّبورة.	 
تن�ق�سهم في راأيهم حول ر�سم الغالف ودللته.	 
ة.	  تتيح لهم وقت�ً ك�في�ً للحديث عن اأ�سدق�ئهم لتحفيز تفكيرهم في مجري�ت اأحداث الق�سَّ
ة مراعية نبرات ال�سوت الممثلة لمواقف ال�سخ�سي�ت فيه�.	  تقراأ على اأ�سم�عهم اأحداث الق�سَّ
ة مّرة ث�نية من خالل جه�ز الت�سجيل.	  تدعوهم ل�سم�ع الق�سَّ
ة.	  توقف جه�ز الت�سجيل عند خت�م كل �سفحة لتبين لهم الحدث والمك�ن والزم�ن وال�سخ�سي�ت في الق�سَّ
ة.	  ة، وتتيح لهم المج�ل للتعبير عن راأيهم في الق�سَّ بعد النته�ء من القراءة، تن�ق�سهم في الق�سَّ
د قيم الحذر من المخ�طر والتك�مل بين حي�ة الك�ئن�ت الحية، والمح�فظة على الحيوان�ت الن�درة.	  توؤكِّ
ة.	  لبة اإلى حّل الأ�سئلة المتعلقة ب�لق�سَّ تنتقل ب�لطَّ
يمكن للمعلمة ا�ستخدام اأ�سلوب اأداء الأدوار لتدريب الطلبة على التعبير عن الأحداث والتعبير بلغة �سليمة. 	 



9

اأَْقَراأُ �ْسِئلَِة1 اأُجيُب َعِن اْلأَ 2

لبة وقت�ً ك�في�ً لال�ستم�ع اإلى الق�سة، اأكثر من مرة.	  تمنح المعلِّمة الطَّ
ة مم� يتعّلق 	  لبة وتطلب منهم النتب�ه اإلى المطلوب منهم معرفته من الق�سَّ ة على الطَّ تقراأ المعلِّمة الق�سَّ

ب�أ�سئلة التدريب.
تكّلف ط�لب�ً بقراءة ن�ّس ال�سوؤال ومن ط�لب اآخر الإج�بة عنه.	 
ت�سّحح الإج�ب�ت وتوجهه�.	 
تتيح لهم حّل التدريب كت�بي�ً في الجزء الف�رغ من ال�سفحة.	 
ة ب��ستخدام جمله� ومفرداته�.	  لبة المميزين وت�س�عدهم ل�سرد الق�سَّ تخت�ر مجموعة من الطَّ
لبة ا�ستنت�ج الفكرة الع�مة من الن�ّس	  تطلب من الطَّ
تتيح لهم فر�سة التعبير عّم� اأعجبهم في الحك�ية.	 
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ْدُق َنجاتي ال�صِّ

ُث اأُلِحُظ َواأََتَحدَّ 1

ن�ع�ِت  ِلل�سِّ َمْعِر�ٌس  اْلَمديَنِة  َمْرَكِز  في  اأُقيَم 
َب�س�ِئِعِهْم  َعْن  ُيْعِلنوَن  اْلب�َعُة  َوك�َن  ِة،  اْلَوَطِنيَّ
ِب�أُ�ْسلوٍب َجميٍل، َوالأُ�َسُر َمَع اأَْطف�ِله� في ُكلِّ َمك�ٍن 

ُيَقلِّبوَن اْلَمْعرو�س�ِت َوَي�ْسَتروَن م� ُيريدوَن.

ِة،  راِثيَّ َوَقَفْت واِلَدُة ُفوؤاٍد في ِق�ْسِم اْلَمْعرو�س�ِت التُّ
َيْبَتِعدا َعْنه�، لِكنَُّهم�  اأَلَّ  ُفوؤاٍد َو�س�َرَة  َوَطلََبْت ِمْن 
َوَلِعب� ِبم� ِعْنَدُه  َذَهب� ِعْنَد ب�ِئِع الأَْلع�ِب اْلُمج�ِوِر 

ِهم�. ِمْن اأَْلع�ٍب، ُثمَّ ع�دا ِلأُمِّ

ل اللوح�ت الأربع.	  تتيح المعلِّمة وقت�ً ك�في�ً للطلبة لت�أمُّ
لبة وت�س�ألهم عّم� ي�س�هدونه في كل لوحة.	  تعر�س اللوح�ت واحدة بعد اأخرى على الطَّ
لبة على ال�سبورة وتن�ق�سهم فيه�.	  تدّون اإج�ب�ت الطَّ
رهم بعن��سر كل لوحة وتوجه اأ�سئلة عليه�.	  تذكِّ
ُتبيِّن لهم القيم التي تت�سمنه� كّل لوحة: العتزاز ب�ل�سن�ع�ت الوطنية والتراث الوطني، عدم البتع�د عن 	 

الأ�سرة في الأم�كن الع�مة، عدم العبث بمقتني�ت الآخرين، ال�سدق في القول.
عن 	  تعبيرهم  توافق  مدى  في  وتن�ق�سهم  ب�نتب�ه،  اإليه�  لبة  الطَّ وي�ستمع  للوح�ت  المرافق  الن�ّس  تقراأ 

اللوح�ت بت�سل�سل اأحداث الق�سة.
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غيَرٍة  ت�َبَعِت اْلأُمُّ َجْوَلَته�، َولَحَظْت ُوجوَد ُلْعَبٍة �سَ
َو�َس�أََلْتُهم�:  َفْت  َتَوقَّ �س�َرة.  ِبَيِد  َواأُْخرى  ُفوؤاٍد  ِبَيِد 
ُفوؤاٌد،  َتلَْعَثَم  الأَْلع�ِب؟  هِذِه  َعلى  َح�َسْلُتم�  َكْيَف 

َوق�َل: اأََخْذن�ه� ِمْن ب�ِئِع الأَْلع�ِب دوَن اأَْن َيران�.

َدْقَت ي� ُفوؤاُد؛ ِلهذا  ، َوق�َلْت: َلَقْد �سَ َبِت الأُمُّ َغ�سِ
َنْدَفُع  ْو  اأَ الأَْلع�َب  �َسُنعيُد  َوالآَن  اأُع�ِقَبُكم�،  َلْن 
�ُسْبح�َنُه  اهلَل  َف�إِنَّ  َيران�  اْلب�ِئُع ل  ك�َن  اإِذا  َثَمَنه�. 

َوَتع�لى َيران�.
ْدُق  ال�سِّ  � َحقًّ ذِلَك،  َر  ُنَكرِّ لَّ  اأَ اأَِعُدِك  ُفوؤاٌد:  ق�َل 

َنج�تي.

الهدوء 	  التزام  اإليه،  ي�ستمعون  التركيز فيم�  ب�نتب�ه،  ال�ستم�ع  المح�دثة وال�ستم�ع:  ب�آداب  لبة  الطَّ ر  تذكِّ
وال�سمت، واللتزام ب�آداب المح�دثة واحترام الآخر.

لبة ا�ستنت�ج الفكرة الع�مة من الن�ّس.	  تطلب من الطَّ
توجههم نحو الحديث عن كل لوحة ب��ستخدام مفردات الن�س.	 
تتيح لهم فر�سة التعبير عّم� اأعجبهم في الحك�ية.	 
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اأَْقَراأُ 1

ْدُق ال�سِّ ُل ْرُس اأَلوَّ الدَّ

اأَْقَراأُ 1

ْ

اأَْقَراأُ �ْسِئلَِة1 اأُجيُب َعِن اْلأَ 2

لبة فتح كتبهم على ال�سفحة الخ��سة ب�لدر�س )ال�سدق(.	  تطلب المعلِّمة من الطَّ
تكّلفهم النظر اإلى ال�سورة المرافقة للن�س، وت�س�ألهم عن محتوي�ته�.	 
تربط م� بين ال�سورة وعنوان الدر�س، وتدّون العنوان على ال�سبورة.	 
تحفزهم ل�سرد ق�سة تتعّلق ب�ل�سدق.	 
تجّزئ الن�ّس اإلى وحدات قرائية وتقراأه� قراءة معّبرة تراعي فيه� نبرات ال�سوت.	 
لبة 	  الطَّ يتقن  قراءة مح�ك�ة حتى  التدريب  لجمل  فردي�ً  ثم   �سكل مجموع�ت  على  زمري�  لبة  الطَّ قراءة 

القراءة ب�سكل �سحيح.
تلفت نظرهم اإلى التعبير �سوتي�ً في اأثن�ء قراءة: �س�ألت الأم: َمْن ك�سر الزج�ج؟/اأن� ي� اأّمي، واأن� اآ�سف./ 	 

م� اأجمل اأن يكون الإن�س�ن �س�دق�!
توجيه بع�س الأ�سئلة على كل فقرة لتنمية ال�ستيع�ب، مثل: بم�ذا لعب فوؤاد؟ م�ذا فعل؟ كيف اعتذر لأمه؟ 	 

وم�ذا ك�ن رّد اأمه؟ لم�ذا علين� اأن نكون �س�دقين؟ 
تتوقف المعلِّمة عند مف��سل الن�س وتطرح مزيداً من الأ�سئلة على كّل مف�سل منه�.	 
لبة لقراءة وحدات من الن�س لمزيد من الإتق�ن.	  توجبه الطَّ
تو�سح اأنواع ال�سدق، وتح�ور الطلبة فيه� وتحثهم على التحلي به�.	 
توؤّكد القيم الإيج�بية الواردة في الن�س، وتمثله�: ال�سدق في القول والعمل.	 

لبة بم� ورد في الن�ّس من اأفك�ر.	  تمّهد المعلِّمة بتذكير الطَّ
لبة المتميزون.	  تقراأ الن�س قراءة معّبرة ويقراأ بعده� الطَّ
ت�س�عدهم في قراءة الأ�سئلة، مع مراع�ة التعبير �سوتي�ً عن نبرة ال�ستفه�م.	 
تكّلف ط�لب�ً بقراءة ال�سوؤال وط�لب�ً اآخر لالإج�بة عنه.	 
توّجه الإج�ب�ت بم� يتوافق مع م� ورد في الن�س.	 
لبة لقراءة الإج�بة من الن�ّس.	  تحّفز بع�س الطَّ
تطلب منهم تدوين الإج�بة كت�بي�ً.	 
تترك لهم حرّية التعبير عن اآرائهم في الإج�بة عن ال�سوؤالين الخ�م�س وال�س�د�س. 	 
ز المجيدين.	  ههم وت�سّوب الأخط�ء وتعزِّ تت�بعهم ب��ستمرار وتوجِّ
تكّلفهم قراءة اإج�ب�تهم التي كتبوه�.	 
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ه� دِّ ُل اْلَكِلَمَة  اأَو اْلِعب�َرَة ِب�سِ اأَْقَراأُ َواأَ�سِ 3

لغوي 	  �سي�ق  في  وا�ستخدامه�  قراءته�،  على  الطلبة  وتدرب  واأ�سداده�،  الكلم�ت  بط�ق�ت  المعلِّمة  تعر�س 
جديد اإن اأمكن فهي من مفردات الدر�س الجديدة.

لبة.	  توّزع البط�ق�ت على الطَّ
ح لهم اأنَّ كل كلمة من الكلم�ت التي معهم له� كلمة م�س�دة له� في المعنى.	  تو�سّ
تبيِّن لهم مفهوم الأ�سداد واأنه لفظ جديد ي�أتي للتعبير عن عك�س المعنى.	 
تطلب من ط�لب قراءة الكلمة التي يحمله� ليقراأ ط�لب اآخر الكلمة الم�س�دة التي يحمله�.	 
لبة في �سفين متق�بلين بحيث يقف الط�لب الذي يحمل الكلمة في مواجهة الط�لب الذي يحمل 	  يقف الطَّ

الكلمة الم�س�دة له�.
يقراأون الكلم�ت قراءة معّبرة مع النطق ال�سحيح للكلم�ت.	 
لبة على تب�دل الأدوار.	  تحّفز الطَّ
الحل: �س�أل: اأج�ب، خرج: دخل، �سدقت: كذبت، يفي بوعده: يخلف بوعده، غني: فقير.	 

، َواأَْماَلأُ اْلَفراَغ ِب�ْلَكِلَمِة اْلُمن��ِسَبِة اأَْقَراأُ 4

لبة بعده�.	   تقراأ المعلِّمة الكلم�ت: )يتخّلى، يتحّلى/ يحلفه، يخلفه/ال�سوء، ال�سوء/ يعيد، بعيد( ويردِّد الطَّ
له� ومالحظة الفرق بينه�.	  تتيح لهم وقًت� لت�أمُّ
ههم نحو التفريق بين الح�ء والخ�ء، وال�سين وال�س�د، والي�ء والب�ء، في الكلم�ت الملّونة.	  توجِّ
تبيِّن لهم العالقة بين معنى الكلمة والجملة التي تق�بله�.	 
تف�ّسر معنى الكلم�ت والمعنى الداّل عليه�.	 
ههم نحو النطق ال�سحيح له�.	  ت�س�عدهم في قراءة الجمل قراءة �سحيحة، وتوجِّ
تحّل الجملة الأولى: )ال�سّدق خلق ف��سل يزّين من يتحّلى به(.	 
تف�ّسر لهم عالقة كلمتي )يتحّلى( بمعنى الجملة.	 
تكّلفهم حّل بقية الجمل �سفوي�ً وكت�بي�ً، وتت�بعهم ب��ستمرار.	 
لبة بعده�.	  تقراأ الجمل بعد حّله� ويقراأ الطَّ
ت�س�عدهم في ا�ستخراج الجمل من ن�ّس)اأقراأ(.	 
نه� الجمل.	  توؤّكد القيم الإيج�بية التي تت�سمَّ
الحل:  2- ُيْخِلُفُه. 3- ال�سوء.  4- يعيد.	 
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اأُلِحُظ َواأَْماَلأُ اْلَفراَغ 5

ُب ُجَماًل واأَْقَراأُ اأَُركِّ 6

لبة على بط�ق�ت.	  تعر�س المعلِّمة الجمل اأم�م الطَّ
لبة بعده�.	  تقراأه� ويرّدد الطَّ
تح�ورهم في الأفع�ل )ث�بر، اأنجز، �سدق، اعتذر( من حيث دللته� على الم��سي.	 
تلفت انتب�ههم اإلى الأ�سم�ء)فوؤاد، �س�رة( وتح�ورهم في التَّذكير والتَّ�أنيث.	 
تقراأ الجملة الأولى)ث�بر فوؤاد واأنجز عمله( وتدير حواراً معهم حوله�.	 
تبيِّن لهم العالقة بين الفعل وال�سم المذكر)فوؤاد(.	 
ح لهم اإ�س�فة ت�ء التَّ�أنيث المفتوحة له.	  تكّلفهم ا�ستخدام الفعل)ث�بر( مع �س�رة، وتو�سّ
تح�ورهم في الفعل)اأنجز( وت�س�ألهم عن همزة الو�سل وهمزة القطع.	 
ح لهم ا�ستخدام التَّذكير والتَّ�أنيث مع الفعل وال�سم، وموا�سع ا�ستخدام همزتي الو�سل والقطع.	  تو�سّ
تكّلفهم حّل الجملتين �سفوي�ً وكت�بي�ً وقراءتهم�.	 
تت�بعهم ب��ستمرار وت�سّوبهم.	 
لبة الإتي�ن بجمل م�س�بهة من ن�س )اأقراأ( لتعزيز المفهوم.	  تطلب من الطَّ
- �سدقت �س�رة واعتذرت لأمه�.	  الحل: - ث�برت �س�رة واأنجزت عمله�.   

لبة لقراءة كلم�ت تعّلموه� �س�بق�ً.	  توجه المعلِّمة الطَّ
تلفت انتب�ههم لتتّبع ال�سهم عند ال�سروع في تركيب الجملة.	 
اأطيعك دائم�ً، وتدربهم على 	  اأْن  اأبي  اأعدك ي�  تحل التركيب الأول )النمط اللغوي الذي تمثله الجملة(: 

قراءة الجملة ، ثم تكوين جمل الن�س�ط على النمط نف�سه.
توّجه انتب�ههم اإلى الحركة التي على اآخر الفعلين الم�س�رعين )اأعُدَك، اأطيَعك(.	 
تبيِّن لهم تغّير حركة الفعل الم�س�رع )اأطيعك( بعد دخول )اأْن( عليه.	 
لبة قراءة التركيب الأول مع مراع�ة الحرك�ت.	  تكّلف الطَّ
لبة الجمل ويقراأونه� فردي�ً وجم�عي�ً.	  ب الطَّ يركِّ
يكتبون الجمل بعد تركيبه� �سفوي�ً.	 
د المعلِّمة القيم الإيج�بية التي تت�سمنه� الجمل بعد التركيب.	  توؤكِّ
- اأعدك ي� �سديقي اأن اأفي بوعدي.	  الحل:- اأعدك ي� اأبي اأن اأطيعك دائًم�.  

اأعدك ي� معلمي اأن اأث�بر في درو�سي.	 
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نُِّف اْلِعب�راِت التَّ�ِلَيَة في اْلَجْدَوِل اأَْقَراأُ َواأُ�سَ 7
ُن ِبم� ل َيْمِلُك ِلَيْبُدَو َغِنيًّ�. َيَتَزيَّ

ُيث�ِبُر َوُيْنِجُز َعَملَُه ِب�إِْتق�ٍن.

َيْلَب�ُس َثْوًب� ب�ِلًي� ِلَيْبُدَو َفقيًرا.

َيْك�ِسُب ِثَقَة النَّ��ِس َوِر�س� اهلِل َتع�لى.

�ِدق الإِْن�س�ُن اْلُمخ�ِدعالإِْن�س�ُن ال�سَّ

1

2

3

4

وب�سوت 	  معّبرة  قراءة  العب�رات  المعلِّمة  تقراأ 
لبة بعده�. وا�سح وم�سموع، ويرّدد الطَّ

على 	  يدلُّ  م�  العب�رات  هذه  في  اأنَّ  لهم  تو�سح 
�سلوك�ت  على  يدلُّ  وم�  ال�س�دق  الإن�س�ن  �سلوك�ت 

الإن�س�ن المخ�دع.
تذّكرهم ب�ل�سلوك�ت الإيج�بية الواردة في )اأقراأ(.	 
ل 	  بم�  )يتزين  الأولى  الجملة  حّل  اإلى  ههم  توجِّ

يملك ليبدو غني�ً(.
العب�رة 	  عليه  تدلُّ  اّلذي  المعنى  في  تح�ورهم 

والقيمة اّلتي تحمله�.
تدّون الحّل على ال�سبورة في المك�ن المخ�س�س.  	 
تطلب اإليهم كت�بته في ق�ئمة: الإن�س�ن المخ�دع.	 
تكلِّفهم حّل بقية الجمل.	 
لبة بعده�.	  تقراأ المعلِّمة العب�رات الموجودة تحت كل نمط من ال�سلوك، ويرّدد الطَّ

يث�بر وينجز عمله.
يك�سب ثقة الن��س ومحبتهم.

يتزين بم� ل يملك ليبدو غنًي�.
يلب�س ثوًب� ب�لًي� ليبدو فقيًرا.
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نُِّف الأَ�ْسم�َء الّت�ِلَيَة في اْلَجْدَوِل اأَْقَراأُ َواأُ�سَ 1

ذكر 	  لبة  الطَّ من  ب�لطلب  للدر�س  المعلِّمة  تمّهد 
البيئة  في  موجودة  واأ�سي�ء  اأ�سق�ئهم،  اأ�سم�ء 
في  معهم  تعي�س  اّلتي  والحيوان�ت  المدر�سية، 

المنزل.
ذكروه� 	  اّلتي  الألف�ظ  الكلم�ت/  اأنَّ  لهم  تبيِّن 

ب�لحوا�س  ندركه�  اأ�سي�ء  على  وتدلُّ  اأ�سم�ء،  هي 
الخم�س وبعقولن�.

اّلتي 	  الطريقة  لهم  ح  تو�سّ البط�ق�ت،  ب��ستخدام 
كلم�ت  بين  من  ال�سم  على  بوا�سطته�  ن�ستدّل 

رهم ب�لعالم�ت الّدالَّة على ال�سم: اللغة العربية، وتذكِّ
اإدخ�ل األـ التعريف على الكلمة: حديقة: الحديقة...	 
اإ�س�فة اأحد اأ�سك�ل التنوين الثالثة: ن�فذة: ن�فذٌة، ن�فذًة، ن�فذٍة. 	 
لبي�ن اأق�س�م ال�سم، تعر�س عليهم الأ�سم�ءاّلتي ذكروه� �س�بق�ً في العمود الأول، وتبيِّن لهم اأنَّ منه� م�يدلُّ 	 

على مذّكر، ومنه� م� يدلُّ على موؤنث.
ر والموؤنَّث.	  تعر�س �سوراً تت�سمن ن�فذتين، وقلمين، للتفريق بين المفرد والمثّنى المذكَّ
تبيِّن لهم اأنَّ المثّنى هو ا�سم يدلُّ على اثنين اأو اثنتين مذكراً ك�ن اأم موؤنَّث�ً.	 
ر والموؤنَّث.	  ت�ستثمر موجودات غرفة ال�سف للتفريق بين المفرد والمثّنى المذكَّ
تبيِّن لهم المفرد والمثّنى مقرون�ً ب�ل�سورة، ثم الجمع مقرون�ً ب�ل�سورة.	 
لبة.	  ز مفهوم المفرد والمثّنى والجمع بمزيد من الأمثلة تطلبه� من الطَّ تعزِّ
ح لهم اأن الجمع ا�سم يدلُّ على اأكثر من اثنين اأو اثنتين مذكراً ك�ن اأم موؤنَّث�ً.	  تو�سّ
ههم نحو المق�رنة بين �سكل الكلمة في �سيغة المفرد و�سكله� في �سيغة المثّنى والجمع.	  توجِّ
تلفت انتب�ههم اإلى تغير الت�ء المربوطة في المفرد اإلى األف وت�ء مفتوحة لت�سبح جمع�ً في جمع الموؤنَّث.	 
ح لهم اأن ال�سم ُيق�سم اإلى مفرد ومثنى وجمع في ح�ّلتي التَّذكير والتَّ�أنيث.	  تو�سّ

قراءته� 	  لبة  الطَّ ويردِّد  الكلم�ت،  المعلِّمة  تقراأ 
دة. مرات متعدِّ

ح لهم اأن هذه الكلم�ت هي اأ�سم�ء.    	  تو�سّ
ّبورة 	  ال�سَّ على  وتدّونه�  ال�سم،  اأق�س�م  عن  ت�س�ألهم 

في �سكل جدول.
اإلى 	  اأن المطلوب ت�سنيف هذه الكلم�ت  تبيِّن لهم 

مفرد ومثنى وجمع.

َجْمعُمَثّنىُمْفَرد

َنواِفذُمَعلَِّمت�نَحداِئقن�ِفَذة

ُمَعلِّمَحديَقةُمَعلِّم�نُمَعلِّم�ت
ُمَعلَِّمةن�ِفَذت�نُمَعلِّمونَحديَقت�ن

ال�ْسُم: ُهَو م� َيُدلُّ َعلى �َسيٍء ُيْدَرُك ِب�ْلَحوا�سِّ اأَِو 
اْلَعْقِل َوَيُدلُّ َعلى َمْعنى، َوُيْق�َسُم اإِلى َثالَثِة اأَْق�س�ٍم: 

اْلُمْفَرِد َواْلُمَثنَّى َواْلَجْمِع.

نًَّث�.   ًرا ك�َن اأَْم ُموؤَ اْلُمْفَرُد: ا�ْسٌم َيُدلُّ َعلى واِحٍد اأَْو واِحَدٍة َفَقْط، ُمَذكَّ

     ِمْثل: َوَلد، ِبْنت، ُكَرة.

نًَّث�.   ًرا ك�َن اأَْم ُموؤَ اْلُمَثّنى: ا�ْسٌم َيُدلُّ َعلى اْثَنْيِن اأَِو اْثَنَتْيِن، ُمَذكَّ

      ِمْثل: َوَلدان، ِبْنت�ن، ُكَرت�ن.

نًَّث�.   ًرا ك�َن اأَْم ُموؤَ اْلَجْمُع: ا�ْسٌم َيُدلُّ َعلى اأَْكَثَر ِمِن اْثَنْيِن ُمَذكَّ

               ِمْثل: اأَْولد، َبن�ت، ُكرات.

نافذة
حديقة
معلم
معلمة

معلمتان  
معلمان  
حديقتان  

نافذتان

حدائق  
نوافذ  

معلمون  
معلمات
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َنَة في اْلَجْدَوِل نُِّف اْلَكِلم�ِت اْلُملَوَّ اأَْقَراأُ َواأُ�سَ 2

َن ُجْملًَة اأُعيُد َتْرتيَب اْلَكِلم�ِت ِلأَُكوِّ 3

لبة قراءة الكلم�ت تب�ع�ً وت�سنيفه� �سفوي�ً ثمَّ كت�بي�ً في الجدول المخ�س�س له�.	  تكلِّف الطَّ
تطلب اإليهم قراءة الكلم�ت بح�سب ت�سنيفه�.	 
تدعوهم اإلى مالحظة �سكل كل كلمة منه�.	 

لبة في بط�ق�ت.	  تعر�س المعلِّمة الجمل على الطَّ
تقراأ الجمل قراءة معّبرة وب�سوت م�سموع ويردِّد 	 

لبة بعده�. الطَّ
وتكلِّفهم 	  نة،  الملوَّ الكلم�ت  اإلى  انتب�ههم  تلفت 

قراءته�. 
والجمع، 	  والمثّنى  المفرد  ب�ل�سم  لبة  الطَّ ر  تذكِّ

واأنهم �سي�سنفون الكلم�ت على هذا الأ�س��س.
نة وفيم� تدّل عليه.	  تح�ورهم في الكلم�ت الملوَّ
الكلمة 	  وت�سنيف  الجمل  قراءة  في  ت�س�عدهم 

نة. الملوَّ
يكتبون الحّل في المك�ن المخ�س�س في الجدول.	 

تعر�س المعلمة بط�ق�ت كلم�ت الجملة الأولى، وتدرب الطلبة على قراءته�.	 
تطلب اإليهم قراءة الكلم�ت في ح�ل كونه� غير مرّتبة، وتدير حواراً حول معن�ه� غير مرتبة، وت�س�أل: من 	 

يرتِّب لن� هذه الكلم�ت لتعطين� معنًى مفيداً؟
هه�.	  لبة وتوجِّ ت�ستقبل اإج�ب�ت الطَّ
ترتب بط�ق�ت كلم�ت الجملة الأولى: اأ�سدق لأك�سب ثقة ور�س� الن��س، ومحبتهم.	 
ترّتب بط�ق�ت كلم�ت الجملة الث�نية على ال�سبورة: )اأحر�س اأن اأكون �س�دق�ً في اأقوالي واأفع�لي(.	 
ح لهم الفرق بين الجملة وهي غير مرّتبة وفي ح�ل ترتيب كلم�ته�.	  تو�سّ
توزع البط�ق�ت على الطلبة وتكلفهم اإع�دة ترتيبه� لتكوين الجملة، ثم قراءته� زمري� وفردي�.	 
تطلب اإليهم ترتيب بقية كلم�ت التدريب وكت�بته� في المك�ن المخ�س�س.	 
تلفت انتب�ههم اإلى الفعل الم�س�رع المن�سوب)اأكوَن( بعد )اأْن(.	 
تح�ورهم في همزة القطع في: )اأحر�ُس، اأقوالي، اأفع�لي،اأ�سدق،اأك�سب(.	 
د المعلِّمة القيم الإيج�بية: ال�سدق في الأقوال والأفع�ل. 	  توؤكِّ
مالحظة: يمكن ا�ستثم�ر جمل الن�س�ط في الإمالء المنظور والختب�ري.	 

َجْمعُمَثّنىُمْفَرد

12

34

56

اأََكلَْت �س�َرُة ُتّف�َحَتْيِن.

الّن�ِفَذُة َمْفتوَحٌة.

لَِّة. ُتّف�َحٌة َحْمراُء داِخَل ال�سَّ

النَّواِفُذ َمْفتوَحٌة.

َقَطَف ُفوؤاٌد َثالَث ُتّف�ح�ٍت.

الّن�ِفَذت�ِن َمْفتوَحت�ِن.

الّن�ِفَذُة

ُتّف�َحٌة

الّن�ِفَذت�ِن

ُتّف�َحَتْيِن

النَّواِفُذ

ُتّف�ح�ٍت
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1

يَّة اْلُحرِّ ْرُس الّثاني الدَّ

اأَْقَراأُ 1

لبةفتح كتبهم على ال�سفحة الخ��سة ب�لدر�س )الحرية(.	  تطلب المعلِّمة من الطَّ
تكلِّفهم النظر اإلى ال�سورة المرافقة للنَّ�ّس، وت�س�ألهم عن محتوي�ته�، وتحثهم 	 

للتعبير عنه�.
ّبورة.	  تربط م� بين ال�سورة وعنوان الدر�س، وتدّون العنوان على ال�سَّ
د مفهوم الحرية.	  ت�سرد عليهم حك�ية تج�سِّ
تجّزئ الن�ّس اإلى وحدات قرائية وتقراأه� قراءة معّبرة تراعي فيه� نبرات ال�سوت.	 
لبة القراءة ب�سكل �سحيح.	  لبة زمري�، ثم فردي�ً لجمل التدريب قراءة مح�ك�ة حتى يتقن الطَّ قراءة الطَّ
تلفت نظرهم اإلى التعبير �سوتي�ً في اأثن�ء قراءة: �س�ألت �س�رة: وم� معنى الحرية ي� اأمي؟/اأنت حّر م� لم 	 

ت�سّر./ تنتهي حّريتك عندم� تبداأ حريَّة غيرك./ هّي� اإلى الحديقة.
م�ذا 	  البيت؟  حديقة  في  �س�رة  وجدت  م�ذا  مثل:  ال�ستيع�ب،  لتنمية  فقرة  كل  على  الأ�سئلة  بع�س  توجيه 

فعلت به�؟ م� موقف الأم من و�سع ال�سلحف�ة في ال�سندوق؟ م� اّلذي على الط�لب عمله لتِّب�ع تعليم�ت 
المدر�سة؟ هل يجوز اأن اأقول لالآخرين: اأن� حّر؟ 

تتوقف المعلِّمة عند مف��سل الن�س وتطرح مزيداً من الأ�سئلة على كّل مف�سل منه�.	 
لبة لقراءة وحدات من الن�س لمزيد من الإتق�ن.	  توجه الطَّ
توؤّكد القيم الإيج�بية الواردة في الن�س: احترام حرية الآخرين، اتِّب�ع التعليم�ت واآداب الحرية.	 

لبة بم� ورد في الن�ّس من اأفك�ر تتعلَّق ب�لحرية.	  تمّهد المعلِّمة بتذكير الطَّ
لبة قراءة موزعة بين عدد منهم.	  تقراأ الن�س قراءة معّبرة ويقراأ بعده� الطَّ
ت�س�عدهم في قراءة الأ�سئلة، مع مراع�ة التعبير �سوتي�ً عن نبرة ال�ستفه�م.	 
وؤال وط�لب�ً اآخر لالإج�بة عنه.	  تكلِّف ط�لب�ً بقراءة ال�سُّ
توّجه الإج�ب�ت بم� يتوافق مع م� ورد في النَّ�ّس.	 
لبة لقراءة الإج�بة من النَّ�ّس.	  تحّفز بع�س الطَّ
تطلب منهم تدوين الإج�بة كت�بي�ً.	 
ز المجيدين.	  ههم وت�سّوب الأخط�ء وتعزِّ تت�بعهم ب��ستمرار وتوجِّ
وؤال الت��سع.	  تترك لهم حرّية التعبير عن اآرائهم في الإج�بة عن ال�سُّ
تكلِّفهم قراءة اإج�ب�تهم اّلتي كتبوه�.	 

اأُجيُب َعِن اْلأَ�ْسِئلَِة 2
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اأُلِحُظ َواأَْمالأُ اْلَفراَغ َكم� في اْلِمث�ِل 4

اأَْماَلأُ اْلَفراَغ ِب�ْلَكِلَمِة اْلُمن��ِسَبِة 3

تعر�س المعلمة بط�ق�ت الن�س�ط، وتدرب الطلبة على قراءته�، وتو�سيح معن�ه� فهي مفردات الدر�س الجديدة.	 

تعر�س المعلِّمة الأفع�ل الم��سية: اأُعبِّر، اأخت�ر، اأحترُم، تنتهي، اأح�فظ، تبداأ، اأرف�س، اأُن�ق�سه�، على لوحة.	 

لبة بعده� فردّي�ً وجم�عّي�ً.	  - تقراأ الأفع�ل ثم تقراأ الجمل، ويقراأ الطَّ لبة وقت�ً ك�في�ً لت�أّمله�.  تمنح الطَّ

ح لهم دللته� الزمنية.	  رهم اأن هذه الأفع�ل هي اأفع�ل م�س�رعة وتو�سّ تذكِّ

م� 	  اأخت�ر  اأن  )الحرية  الأولى:  الجملة  تحّل   - ح لهم العالقة بين الكلمة ومعنى الجملة.   تو�سّ
- تبيِّن الهم العالقة بين )اأْن( والفعل الم�س�رع، وتنبههم اإلى الحركة المالزمة  اأريد، واأرف�س م� ل اأريد(. 

ز المجيدين. - تت�بعهم وت�سّوبهم وتعزِّ - ت�س�عدهم في حل بقية الجمل.  للفعل الم�س�رع. 

توؤّكد القيم ال�سلوكية اّلتي تت�سمنه� الجمل.	 

الحل: 1- اأخت�ر..... اأرف�س. 2- اأحترم...اأح�فظ. 3- اأعبر... اأن�ق�سه�. 4- تنتهي... تبداأ.	 

- تعر�س المعلِّمة الكلم�ت على لوحة الجيوب.	  األحظ واأمالأ الفراغ كم� في المث�ل.   
ّبورة.	  - تدّون المث�ل: احتفظ- احتف�ظ، على ال�سَّ لبة بعده� فردّي�ً وجم�عّي�ً.  تقراأ الكلم�ت ويقراأ الطَّ
ح لهم اأنه� اأفع�ل م��سية.	  -  تو�سّ لبة: م� نوع هذه الأفع�ل؟    ت�س�أل الطَّ
تبيِّن لهم التغيرات اّلتي طراأت على الفعل الم��سي)احتفظ( حتى اأ�سبح في �سورة نمط لغوي اآخر: )احتف�ظ(.	 
ت�س�عدهم في تحويل الفعل )اختبر( اإلى النمط اللغوي الجديد.	 
لبة معه� الفعل والنمط اللغوي.	  - يردِّد الطَّ ههم لحل بقية الأفع�ل �سفوّي�ً ثم كت�بّي�ً وقراءته�.  توجِّ
ههم نحو اكت�س�ف النمط اللغوي)افتع�ل( من ن�ّس)اأقراأ( وتبيِّن ال�سي�ق اّلذي ورد فيه.	  توجِّ
توجه انتب�ه الطلبة لمالحظة همزة الو�سل التي ل تلفظ في بداية كل كلمة.	 
الحل: اختبر: اختب�ر.    اخت�ر: اختي�ر.    امتلك: امتالك. ا�ستمع: ا�ستم�ع.	 
ابت�سم: ابت�س�م. التزم: التزام. اّتبع: اّتب�ع. احترم: احترام. ا�ست�أذن: ا�ستئذان.	 

ُب َواأَْقَراأُ اأَُركِّ 5

لبة لقراءة كلم�ت تعّلموه� �س�بق�ً.	  ه المعلِّمة الطَّ توجِّ
تلفت انتب�ههم لتتّبع ال�سهم عند ال�سروع في تركيب الجملة.	 
تحل التركيب الأول: ال�س�ئق يتقّيد ب�آداب المرور ليح�فَظ على �سالمته.	 
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ّبورة، اأو تعده� على �سكل بط�ق�ت.	  تدّون المعلِّمة العب�رات على ال�سَّ
لبة بعده� زمرّي� وجم�عّي�ً و فردّي�ً.	  - يقراأ الطَّ تقراأه� ب�سوت وا�سح وم�سموع ومعّبر. 
- ت�س�ألهم عن اأنواع الحرّية اّلتي يحت�جه� الإن�س�ن في حي�ته.	  تف�ّسر لهم م�سمون كلِّ عب�رة.  
تعر�س في لوحة جيوب اأنواع الحرية )حرية �سخ�سية، حرية العمل، حرية التعبير، حرية الحركة، حرية 	 

ال�سكن، وتقراأه� وتف�سر مفهومه� للطلبة.
تبيِّن لهم اأن كل عب�رة من العب�رات تقترن بنوع من اأنواع هذه الحري�ت.	 
ن نوع الحرية الدال عليه� في المك�ن المخ�س�س.	  تحّل الجملة الأولى وتدوِّ
ت�س�عدهم في حّل بقية العب�رات.	 
ههم.	  لبة ب��ستمرار، وتوجِّ تت�بع حلول الطَّ
الحل: 1- حرية التعبير. 2- حرية ال�سكن.  3- حرية الحركة.  4- حرية العمل.  5- حرية �سخ�سية.	 

اأَْماَلأُ اْلَفراَغ ب�ْلِعب�َرِة اْلُمن��ِسَبِة 6

اإليهم قراءته مع مالحظة الحرك�ت على 	  اإلى الفعل الم�س�رع)يتقّيُد، ليح�فَظ( وتطلب  انتب�ههم  ه  توجِّ
اآخر كل فعل منهم�.

تبيِّن لهم تغّير حركة الفعل الم�س�رع)يح�فظ( بعد دخول الالم عليه.	 
تبيِّن لهم الالم تن�سب الفعل الم�س�رع اإذا �سبقته.	 
تنّبههم اإلى اللتف�ت اإلى العالقة ال�سحيحة بين الكلم�ت والتراكيب عند تركيب الجملة، وتمييز ال�سبب والنتيجة.	 
تكلِّفهم تركيب الجملة الث�نية والث�لثة مع مراع�ة النتب�ه لحرك�ت الفعل الم�س�رع )يتقيَُّد، ليح�فَظ(.	 
يكتبون الجمل بعد تركيبه� في الفراغ المخ�س�س.	 
لبة.	  لبة الجمل بعد تركيبه� وكت�بته�، وتحر�س المعلِّمة على اإ�سراك اأكبر عدد ممكن من الطَّ يقراأ الطَّ
لبة الآخرين.	  تت�بعهم ب��ستمرار وتحّفزهم وت�سّوب الطَّ
د قيم التقّيد ب�لتعليم�ت والمح�فظة على ال�سحة والنظ�م.	  توؤكِّ

ا�سم الإ�س�رة:
تعر�س المعلِّمة اأ�سم�ء الإ�س�رة: هذا، هذه، هذان، 	 

ه�ت�ن، هوؤلء على بط�ق�ت.
من 	  اأم�مهم  تعر�سه�  اأ�سي�ء  عن  لبة  الطَّ ت�س�أل 

عنه�  ويجيبون  هذه(  م�  هذا؟  )م�  مقتني�تهم 
بتعبير: هذا قلم...هذا كت�ب، هذه ممح�ة...هذه 

�سبورة...
تحّول ال�سيغة اإلى المثّنى والجمع تذكيراً وت�أنيث�ً.	 

َلْيِه. �س�َرِة اإِ َع ِل�َسيٍء ُمَعيٍَّن ِب�لإِ ا�ْسُم الإِ�س�َرِة: ُهَو م� ُو�سِ

اأَ�ْسم�ُء الإِ�س�َرِة ِلْلَقريِب:

َوهِذِه ِلْلُمْفَرِد اْلُموؤَنَِّث. رِ  هذا ِلْلُمْفَرِد اْلُمَذكَّ

َوه�ت�ِن ِلْلُمَثّنى اْلُموؤَنَِّث. رِ  هذاِن ِلْلُمَثّنى اْلُمَذكَّ

َواْلَجْمِع اْلُموؤَنَِّث. رِ  هوؤُلِء ِلْلَجْمِع اْلُمَذكَّ

اأَ�ْسم�ُء الإِ�س�َرِة ِلْلَبعيِد

َوِتْلَك ِلْلُمْفَرِد اْلُموؤَنَِّث. رِ  ذِلَك ِلْلُمْفَرِد اْلُمَذكَّ

َواْلَجْمِع اْلُموؤَنَِّث. رِ  اأولِئَك ِلْلَجْمِع اْلُمَذكَّ
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اأَْماَلأُ اْلَفراَغ ِب��ْسِم الإِ�س�َرِة اْلُمن��ِسِب 1

اأو موؤنث�ً، 	  تلفت انتب�ههم اإلى الإ�س�رة ب�أ�س�بعهم اإلى ال�سيء المعرو�س عليهم، واأنه قريب، وتميزه مذكراً 
مفرداً اأو مثنى اأو جمع�ً.

ر والموؤنَّث.	  ح لهم ا�سم الإ�س�رة الدال على المفرد المذكَّ تو�سّ
ب�لطريقة نف�سه� تف�ّسر لهم دللة اأ�سم�ء الإ�س�رة: )ذلك، تلك، اأولئك( على البعيد، تذكيراً وت�أنيث�ً ومفرداً وجمع�ً.	 
تبيِّن لهم اأن هذه الأ�سم�ء ت�ستخدم لالإ�س�رة اإلى البعيد �سواء ك�ن مفرداً مذّكراً اأم موؤنث�ً اأو جمع�ً.	 

اأ�سم�ء 	  ل  لت�أمُّ ك�في�ً  وقت�ً  لبة  الطَّ المعلِّمة  تمنح 
نة. الإ�س�رة الملوَّ

تكلِّفهم قراءته� وت�سميته�.  	 
ت�س�أل: هل ت�ستخدم هذه الأ�سم�ء لالإ�س�رة اإلى القريب 	 

اأم البعيد؟
اّلتي 	  والم�س�فة  للقلم  الإ�س�رة  كيفية  لهم  تبيِّن 

تكون بينه وبينهم.
والجمع 	  والمفرد  والموؤنَّث  ر  المذكَّ لهم  ح  تو�سّ

في الكلم�ت: قلم، م�سطرة، اأولد، بن�ت.
تف�ّسر لهم طريقة الإ�س�رة للقريب وا�سم الإ�س�رة المن��سب.	 
تنّبههم اإلى تمييز ال�سم الت�لي للفراغ من حيث القرب والُبعد، وتذكيره وت�أنيثه واإفراده وتثنيته وجمعه.	 

اأَْماَلأُ اْلَفراَغ ِب��ْسِم الإِ�س�َرِة اْلُمن��ِسِب 2

اأولئك( 	  تلك،  )ذلك،  للبعيد  الإ�س�رة  اأ�سم�ء  تعر�س 
لبة. على لوحة ويقراأه� الطَّ

والجمع، 	  المفرد  بين  التمييز  اإلى  انتب�ههم  تلفت 
ر والموؤنَّث، والقريب والبعيد. والمذكَّ

ا�سم 	  اختي�ر  �سبب  لهم  وتف�ّسر  الأولى،  الجملة  تحّل 
الإ�س�رة )ذلك( في الجملة.

تكلِّفهم حّل بقية الجمل �سفوّي�ً وتت�بعهم ب��ستمرار.     	 
تنفيذ الحّل كت�بّي�ً وقراءة الجمل.	 
ح اإج�ب�تهم.	  ه الآخرين وت�سحِّ لبة المجيدين، وتوجِّ ز الطَّ تعزِّ

ط�ِلَبٌة.  .................................. َو  .................................. ط�ِلٌب،  

ط�ِلَبت�ِن.  .................................. َو  .................................. ط�ِلب�ِن، 

ط�ِلب�ٌت.  .................................. َو  .................................. ُطاّلٌب،  

َدج�َجٌة.  .................................. َو  فوٌر،  .................................. ُع�سْ

ِم�ْسَطَرت�ِن.  .................................. َو   .................................. َقلَم�ِن،  

1

2

3

4

5

هذا

هذاِن

هوؤلِء

هذا

هذاِن

هِذِه

ه�ت�ِن

هوؤلِء

هِذِه

ه�ت�ِن

�َسَجَرٌة.  .............................. َو  .............................. َجَبٌل،  

َو .............................. ُمَعلِّم�ٌت. .............................. اأَْطف�ٌل،  

َكني�َسٌة.  .............................. َو  .............................. َم�ْسِجٌد، 

ِطْفلٌَة.  .............................. َو  .............................. ِطْفٌل،  

1

2

4

3

ذِلَك

اأولِئَك

ذِلَك

ذِلَك

ِتْلَك

اأولِئَك

ِتْلَك

ِتْلَك
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ُن اأَ�ْسم�َء الإِ�س�َرِة               ِلْلَقريِب، َو                ِلْلَبعيِد اأَُلوِّ 3

ّبورة.	  تدّون اأ�سم�ء الإ�س�رة جميعه� على ال�سَّ
لبة قراءته�.	  تكلِّف الطَّ
ر والموؤنَّث، والمفرد 	  رهم بم� يدل على المذكَّ تذكِّ

والمثّنى والجمع، والقريب والبعيد.
تعر�س عليهم ا�سم الإ�س�رة )هذا( وتن�ق�سهم فيه 	 

ح لهم دللته. وتو�سّ
تلّون ال�سم ب�للون المن��سب.	 
نون اأ�سم�ء الإ�س�رة ب�للون المميز.  	  تكلِّفهم الحل �سفوّي�ً ثم يلوِّ
وذكر 	  اللون،  بح�سب  الأ�سم�ء  قراءة  اإليهم  تطلب 

كلمتي)للقريب/ للبعيد( مع كل ا�سم منه�.
وت�سّوب 	  المجيدين،  ز  وتعزِّ ب��ستمرار،  حلولهم  تت�بع 

الآخرين.
اأ�سم�ء الإ�س�رة مع مالحظة النطق ال�سحيح له�، ومالحظة الحرف الذي ينطق ول 	  لبة بعده�  يرّدد الطَّ

يكتب في كل منه�.

ه�ت�ِن

اأولِئَك

هِذِه

ِتْلَك

ذِلَك

هوؤلِء

هذاِن

هذا

الحروف 	  المعلِّمة  تعر�س 
العربية على لوحة جيوب اأم�م 

لبة. الطَّ
الحروف 	  قراءة  لبة  الطَّ تكلِّف 

جميعه�.
العربية 	  الحروف  اأن  تو�سح 

تنق�سم اإلى حروف ت�ستقر على ال�سطر وهى : ب- ت- ث-د- ذ- ط- ف- ك- ل- هـ- ه(، وحروف ينزل جزء 
منه� تحت ال�سطر وهى: )ن- �س- ل- ى-�س- �س- ر- و- ق-ج-ح-خ -م-ع- غ(.

ّبورة الحروف اّلتي تقع فوق ال�سطر واّلتي يقع جزء منه� تحت ال�سطر.	  تدّون على ال�سَّ
تترك للطلبة فر�سة ت�أمله� والتمييز بينه�.	 
تلفت انتب�ههم اإلى الفرق بيم كون الحرف منفرداً اأو مو�سوًل بحروف اأخرى قبله اأو بعده.	 
تعر�س نم�ذج لت�س�ل الحرف بغيره من الحروف لمزيد من التو�سيح.	 
لبة النم�ذج اّلتي اأم�مهم ويقلدونه� كت�بّي�ً.	  يالحظ الطَّ
يكتبون الحروف في المك�ن المخ�س�س له� في ال�سفحة.	 

َخطُّ النَّ�ْسِخ
ْطِر الُحروُف الَّتي ُتْكَتُب َفْوَق ال�سَّ

ْطِر الُحروُف الَّتي ُتْكَتُب َبْع�ُس اأَْجزاِئه� َتْحَت ال�سَّ
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اأَْكُتُب ِبَخطٍّ َجميٍل 1

لبة للكت�بة بتو�سيح الطريقة ال�سحيحة لالإم�س�ك ب�لقلم والجل�سة ال�سحّية.	  تهيُء المعلِّمة الطَّ
لبة بط�ق�ت عليه� جملة)ال�سدق خلق ف��سل من مك�رم الأخالق(.	  تعر�س اأم�م الطَّ
 ل اأرفع �سوتي واأ�سبب الإزع�ج لالآخرين.	 
تلفت انتب�ههم اإلى مو�سع الحروف من ال�سطر، وذلك بت�سطير ال�سبورة، والكت�بة اأم�مهم.	 
تدعوهم اإلى تمرير القلم على ال�سطر ومح�ك�ة النموذج.	 
لبة ُنْطق �سوت الحرف والكلمة في اأثن�ء الكت�بة.	  توؤّكد على الطَّ
لبة اأثن�ء الكت�بة وت�سويب اأخط�ئهم وتعزيز المتميزين.	  مت�بعة الطَّ
ت�ستخدم جملتي الن�س�ط في التدريب على الإمالء المنظور والختب�ري.	 
  مالحظة: يمكن ا�ستثم�ر جمل الن�س�ط في الإمالء المنظور والختب�ري.	 

ًة َوَر َواأَ�ْسَتعيُن ِب�ْلَكِلم�ِت ِلأَْكُتَب ِق�سَّ اأُلِحُظ ال�سُّ 2

ل ال�سور.	  لبة وقت�ً ك�في�ً لت�أمُّ تمنح المعلِّمة الطَّ
تطلب اإليهم التعبير، و�سف ال�سور وت�سميته�.	 
تكلِّفهم الربط بين ال�سورة والكلمة.	 
تبيِّن لهم اأن عليهم ال�ستع�نة ب�لكلم�ت الموجودة لكت�بة ق�سة ق�سيرة.	 
ت�س�عدهم في قراءة الكلم�ت وتبيِّن لهم اأنه� غير مرتَّبة.	 
ة.	  ههم نحو الكلمة اّلتي تبداأ به� الق�سَّ توجِّ
ة ب�ل�ستع�نة ب�ل�سور والكلم�ت.	  تترك لهم حرية التعبير عن الق�سَّ
ههم.	  تت�بعهم وتوجِّ
تتيح لهم فر�سة قراءة ق�س�سهم.	 



الأهداف الع�مة:
ُيح�سن ال�ستم�ع اإلى حك�ية الحذر واجب.	 
يجيب عن اأ�سئلة ال�ستم�ع.	 
يعّبر عن لوح�ت المح�دثة تعبيراً �سليم�ً.	 
ي�سرد حك�ية ج�سر المحبة بت�سل�سل في الأحداث.	 
يقراأ ن�س ال�سبر ويجيب عن اأ�سئلة ال�ستيع�ب.	 
يقراأ ن�س الرحمة ويجيب عن اأ�سئلة ال�ستيع�ب.	 
يتبيِّن مفهوم ال�سبر واأنواعه وفوائده.	 
يتبيِّن مفهوم الرحمة ومظ�هره�.	 
يتحلى بخلق الرحمة وال�سبر في حي�ته اليومية.	 
-يحفظ المحفوظ�ت)دراجة عّم�ر(.	 
يتبيِّن اأ�سداد بع�س المفردات.	 
يتبيِّن مرادف�ت بع�س المفردات.	 
يمالأ الفراغ في الجمل معتمداً على المعنى.	 
يميز بين همزتي القطع والو�سل.	 
ي�سنف وفق همزتي القطع والو�سل.	 
ي�سنف وفق فعل م��ٍس وا�سم.	 
يقراأ وي�سّنف الكلم�ت اّلتي تنتهي بت�ء مربوطة اأو ه�ء.	 
يعيد ترتيب الكلم�ت ليكّون جماًل.	 
يعيد ترتيب الجمل ليكّون فقرة.	 
يتبيِّن الفعل الم��سي وعالمة اإعرابه.	 
ر والموؤنَّث.	  ي�ستخدم الفعل الم��سي مع المذكَّ
يتبيِّن الفعل الم��سي في الجملة ويعربه.	 
يحول الفعل الم��سي من المفرد اإلى المع.	 
يتبيِّن �سم�ئر الغ�ئب للمذكر والموؤنَّث.	 
ي�سّرف �سم�ئر الغ�ئب مع الأ�سم�ء والأفع�ل.	 
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انَِيُة اْلَوْحَدُة الثَّ

اأَْخالقي



 احلذر واجب:
اآلية التنفيذ

لبة، وتلفت نظرهم اإلى محتوي�ته.	  ة على الطَّ تعر�س المعلِّمة غالف الق�سَّ
ّبورة.	  ت�س�عدهم في قراءة عنوانه� وتدّونه على ال�سَّ
تطلب منهم ذكر مواقف اأخذوا فيه� الحيطة والحذر.	 
ة مراعية نبرات ال�سوت الممثلة لمواقف ال�سخ�سي�ت فيه�.	  تقراأ على اأ�سم�عهم اأحداث الق�سَّ
ة. 	  ة تجري على ل�س�ن الحيوان، وتعر�س عليهم �سور حيوان�ت الق�سَّ تبيِّن لهم اأن اأحداث الق�سَّ
ة مّرة ث�نية من خالل جه�ز الت�سجيل.	  تدعوهم ل�سم�ع الق�سَّ
ة.	  توقف جه�ز الت�سجيل عند خت�م كل �سفحة لتبيِّن لهم الحدث والمك�ن والزم�ن وال�سخ�سي�ت في الق�سَّ
ة.	  ة، وتتيح لهم المج�ل للتعبير عن راأيهم في الق�سَّ بعد النته�ء من ال�ستم�ع، تن�ق�سهم في الق�سَّ
لبة اإلى حّل الأ�سئلة المتعلقة به�.	  تنتقل ب�لطَّ

اأَْقَراأُ حيَحِة1 اأَ�َسُع         َحْوَل َرْمِز الإِج�َبِة ال�سَّ 1

اأَ�ْسَتِمُع، َواأُجيُب َعِن اْلأَ�ْسِئلَِة:

لبة في اختي�ر الإج�بة ال�سحيحة.	  وؤال وت�س�عد الطَّ تقراأ الجملة الأولى من ال�سُّ
دة.	  لبة قراءة الجملة مّرات متعدِّ تطلب من الطَّ
تحّفز طلبة اآخرين لقراءة ال�سوؤال الث�ني، والث�لث والرابع.... وتتيح للطلبة فر�سة اكت�س�ف الحل ال�سحيح.	 
ة زمني�ً والتعّرف على المك�ن وال�سخ�سي�ت المت�سّمنة 	  ت�ستثمر جمل التدريب في بي�ن ت�سل�سل اأحداث الق�سَّ

ة. في الق�سَّ
الحل: 1- يفتح فمه     2- بين اأ�سن�ن التم�س�ح.   3-  التم�س�ح.   4- جميع م� ذكر.  5- التم�س�ح.  	 

اأَْقَراأُ �ْسِئلَِة1 اأُجيُب َعِن اْلأَ 2

لبة وقت�ً ك�في�ً لال�ستم�ع للق�سة اأكثر من مرة.	  تمنح المعلِّمة الطَّ
وؤال ومن ط�لب اآخر الإج�بة عنه.	  تكلِّف ط�لب�ً بقراءة ن�ّس ال�سُّ
هه�.	  ح الإج�ب�ت وتوجِّ ت�سحِّ
تتيح لهم حّل التدريب كت�بّي�ً في الجزء الف�رغ من ال�سفحة.	 
ة، واأداء الأدوار ب��ستخدام جمله� ومفرداته�.	  لبة المميزين وت�س�عدهم ل�سرد الق�سَّ تخت�ر مجموعة من الطَّ
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ُث اأُلِحُظ َواأََتَحدَّ 1

ِة ِج�ْصُر اْلَمَحبَّ

ل اللوح�ت الأربع.	  تتيح المعلِّمة وقت�ً ك�في�ً للطلبة لت�أمُّ
لبة وت�س�ألهم عّم� ي�س�هدونه في كل لوحة.	  تعر�س اللوح�ت واحدة بعد اأخرى على الطَّ
ّبورة وتن�ق�سهم فيه�.	  لبة على ال�سَّ تدّون اإج�ب�ت الطَّ
اأين يعي�س 	  اأ�سئلة عليه�، من مثل: كم �سخ�سية في الحك�ية؟ اذكره�.  ه  رهم بعن��سر كل لوحة وتوجِّ تذكِّ

من  الأكبر  الأخ  طلب  م�ذا  بينهم�؟  الخالف  ن�س�أ  لم�ذا  بع�س�ً؟  ببع�سهم�  عالقتهم�  ك�نت  كيف  الأخوان؟ 
الرجل؟ لم�ذا؟ م�ذا فعل الرجل عندم� علم بخالف الأخوين؟  م� ا�سم الج�سر اّلذي بن�ه؟ كيف ك�ن موقف 
يغ�در  الرجل وهو  رّدده�  اّلتي  العب�رة  م�  الأ�سغر؟  اأخيه  وبين  بينه  الج�سر مبني�ً  راأى  الأكبر عندم�  الأخ 

الأخوين؟.
تبيِّن لهم القيم اّلتي تت�سمنه� الحك�ية: التوفيق بين المتخ��سمين، التحّلي ب�لمحبة والت�س�مح.	 
لبة اإليه� ب�نتب�ه.	  تقراأ النَّ�ّس المرافق للوح�ت وي�ستمع الطَّ
لبة ب�آداب المح�دثة وال�ستم�ع.	  ر الطَّ تذكِّ

ِة  �َسفَّ ج�ِنَبي  َعلى  اأََخواِن  َفاّلح�ِن  ع��َس 
َوَمْزَرَعَتُه  َمْنِزَلُه  َيْمِلُك  ِمْنُهم�  َوُكلٌّ  َنْهٍر، 
َوَيَتق��َسم�ِن  ُمَتع�ِوَنْيِن،  َوك�ن�  َة،  اْلخ��سَّ
َمَع  َو�َسع�َدٍة  ِبَفَرٍح  َواْلَخْيراِت  اْلَمح��سيَل 

اأُ�ْسَرَتْيِهم�.

َبْيَنُهم�  ِخالٌف  َن�َس�أَ  َمِن  الزَّ ُمروِر  َمَع 
ًة  ُمدَّ الآَخَر  ِمْنُهم�  ُكلٌّ  َوق�َطَع  م�،  َوَتخ��سَ
َطويلًَة. َوذاَت َيْوٍم َقَرَع ب�َب الأَِخ الأَْكَبِر َرُجٌل 
َيْطُلُب َعَماًل، ق�َل الأَُخ الأَْكَبُر: اأَن� َعلى �َسَفٍر، 
اأَم�َم  ِجداًرا  َتْبِنَي  ْن  اأَ اأُريُدَك  عوَد  اأَ اأَْن  َواإِلى 

َمْزَرَعتي َحّتى ل اأَرى اْلَمْزَرَعَة الأُْخرى.
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ُجُل َعِن اْلِخالِف الَّذي َن�َسَب َبْيَن  َعَرَف الرَّ
َر اأَْن َيْبِنَي ِج�ْسًرا  َم َكثيًرا، َوَقرَّ الأََخَوْيِن، َوَت�أَلَّ
النَّْهِر  َفْوَق  اْلَمْزَرَعَتْيِن  َبْيَن  َيْرِبُط   � َخ�َسِبيًّ
ُيْنِهَيُه  َكْي  ِبِجدٍّ  َوَعِمَل  اْلِجداِر،  ِمَن  َبَدًل 

َفِر. َقْبَل َعْوَدِة الأَِخ الأَْكَبِر ِمَن ال�سَّ

َراأى  اإِْن  َوم�  �َسَفِرِه،  ِمْن  الأَْكَبُر  الأَُخ  ع�َد 
اأَخيِه  َواأَْطف�َل  ْطف�َلُه  َواأَ اْلَخ�َسِبيَّ  اْلِج�ْسَر 
اأَخيِه  َعلى  اأَْقَبَل  َحّتى   � �َسِويًّ َيْمَرحوَن 
اْلِج�ْسِر  ِبن�ِء  َعلى  َوَي�ْسُكُرُه  ُلُه  ُيَقبِّ َغِر  الأَ�سْ

َو�َسّم�ُه ِج�ْسَر اْلَمَحبَِّة.
اأَْرَوَع  م�  َيقوُل:  َوُهَو  ُجُل  الرَّ غ�َدَرُهم� 

َة َوالتَّ�س�ُمَح. اْلَمَحبَّ
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اأَْقَراأُ 1

ْبُر ال�سَّ ُل ْرُس اأَلوَّ الدَّ

اأَْقَراأُ 1

ْ

الخ��سة 	  ال�سفحة  على  كتبهم  فتح  لبة  الطَّ من  المعلِّمة  تطلب 
ب�لدر�س )ال�سبر(.

تكلِّفهم النظر اإلى ال�سورة المرافقة للنَّ�ّس، وت�س�ألهم عن محتوي�ته�: 	 
م�ذا يفعل طبيب الأ�سن�ن؟ هل يبدو اأن �س�رة قد ت�ألمت؟ لم�ذا ي�سع 

الطبيب الكّم�مة على اأنفه وفمه؟
على 	  العنوان  وتدّون  الدر�س،  وعنوان  ال�سورة  بين  تربط 

ّبورة)ال�سبر(. ال�سَّ
تحفزهم ل�سرد موقف من حي�تهم اليومية يتعّلق ب�ل�سبر.	 
تجّزئ النَّ�ّس اإلى وحدات قرائية وتقراأه� قراءة معّبرة تراعي فيه� نبرات ال�سوت.	 
لبة القراءة ب�سكل �سحيح.	  لبة جم�عي� وزمري� وفردّي�ً لجمل التدريب قراءة مح�ك�ة حتى يتقن الطَّ قراءة الطَّ
ر	  تف�ّسر لهم الكلم�ت والتراكيب: الأ�سرا�س اللبنية، �سر�س دائم، احتم�ل المكروه، اأتحّلى، تذمُّ
توجيه بع�س الأ�سئلة على كل فقرة لتنمية ال�ستيع�ب، مثل: بم�ذا �سعرت �س�رة؟ م�ذا ق�لت له� اأّمه�؟ لم�ذا 	 

علين� اأن نكون �سبورين؟
لبة لقراءة وحدات من النَّ�ّس لمزيد من الإتق�ن.	  توجه الطَّ
التعليم�ت، والإ�سغ�ء لحديث 	  النَّ�ّس: ال�سبر على الألم والأذى، واّتب�ع  الواردة في  القيم الإيج�بية  توؤّكد 

الآخرين وعدم مق�طعتهم.
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اأَْقَراأُ �ْسِئلَِة1 اأُجيُب َعِن اْلأَ 2

لبة بم� ورد في النَّ�ّس من اأفك�ر.	  تمّهد المعلِّمة بتذكير الطَّ
لبة المتميزون قراءة موزعة.	  تقراأ النَّ�ّس قراءة معّبرة ويقراأ بعده� الطَّ
ت�س�عدهم في قراءة الأ�سئلة، مع مراع�ة التعبير �سوتي�ً عن نبرة ال�ستفه�م.	 
وؤال وط�لب�ً اآخر لالإج�بة عنه.	  تكلِّف ط�لب�ً بقراءة ال�سُّ
ه الإج�ب�ت بم� يتوافق مع م� ورد في النَّ�ّس.	  توجِّ
لبة لقراءة الإج�بة من النَّ�ّس.	  تحّفز بع�س الطَّ
تطلب منهم تدوين الإج�بة كت�بّي�ً في المك�ن المخ�س�س له�.	 
وؤال ال�س�د�س. 	  تترك لهم حرّية التعبير عن اآرائهم في الإج�بة عن ال�سُّ
ز المجيدين.	  ههم وت�سّوب الأخط�ء وتعزِّ تت�بعهم ب��ستمرار وتوجِّ
تكلِّفهم قراءة اإج�ب�تهم اّلتي كتبوه�.	 

ُل َبْيَن اْلَكِلَمِة َوَمْعن�ه� اأَْقَراأُ َواأَ�سِ 3

تعر�س المعلِّمة الكلم�ت ومرادف�ته� على بط�ق�ت)مفردات الدر�س الجديدة(.	 
لبة.	  توّزع البط�ق�ت على الطَّ
ح لهم اأن كل كلمة من الكلم�ت اّلتي معهم له� كلمة مرادفة له� في المعنى.	  تو�سّ
تبيِّن لهم مفهوم الترادف ب�أنه التعبير عن المعنى الواحد ب�أكثر من لفظ دون حدوث لب�س)دللة كلمتين 	 

اأو اأكثر على معنى واحد(.
تطلب من ط�لب قراءة الكلمة اّلتي يحمله� ليقراأ ط�لب اآخر الكلمة المرادفة اّلتي يحمله�.	 
لبة في �سفين متق�بلين بحيث يقف الط�لب اّلذي يحمل الكلمة في مواجهة الط�لب اّلذي يحمل 	  يقف الطَّ

الكلمة المرادفة له�.
يقراأون الكلم�ت قراءة معّبرة مع النطق ال�سحيح للكلم�ت.	 
لبة على تب�دل الأدوار.	  تحّفز الطَّ
الحل: �سعرت: اأح�ّست.  المكروه: الأذى.  �سي�ع: فقدان.  اأتحّلى: اأتزّين.	 
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ه� دِّ ُل ُكلَّ َكِلَمٍة ِب�سِ اأَْقَراأُ َواأَ�سِ 4

اأَْماَلأُ اْلَفراَغ ِب�ْلَكِلَمِة اْلُمن��ِسَبِة 5

تعر�س المعلِّمة الكلم�ت واأ�سداده� على بط�ق�ت. )مفردات الدر�س الجديدة(.	 
لبة.	  توّزع البط�ق�ت على الطَّ
ح لهم اأن كل كلمة من الكلم�ت اّلتي معهم له� كلمة م�س�دة له� في المعنى.	  تو�سّ
تبيِّن لهم مفهوم الأ�سداد واأنه لفظ جديد ي�أتي للتعبير عن عك�س المعنى.	 
تطلب من ط�لب قراءة الكلمة اّلتي يحمله� ليقراأ ط�لب اآخر الكلمة الم�س�دة اّلتي يحمله�.	 
لبة في �سفين متق�بلين بحيث يقف الط�لب اّلذي يحمل الكلمة في مواجهة الط�لب اّلذي يحمل 	  يقف الطَّ

الكلمة الم�س�دة له�.
يقراأون الكلم�ت قراءة معّبرة مع النطق ال�سحيح للكلم�ت.	 
لبة على تب�دل الأدوار.	  تحّفز الطَّ
لبة و�سل الكلمة ب�سده� كت�بّي�ً.	  تكلِّف الطَّ
الحل: تبكي: ت�سحك.  يزيل: يبقي.  الثواب: العق�ب.  تذمر: تقبل. اأ�سغي: اأتكلم.	 

ل، دائمة( على لوحة الجيوب. )مفردات الدر�س 	  ر، اأتَّبع، اأتحمَّ تعر�س المعلِّمة الكلم�ت )اأُح�سُن، اأ�سن�نك، تذمُّ
الجديدة(.

لبة بعده� فردّي�ً وجم�عّي�ً.	  تقراأ الكلم�ت ويقراأ الطَّ
اّلتي 	  الكلم�ت  تكون  بحيث  ّبورة  ال�سَّ على  تذمر،  دون  المكروه  واأتحمل  اأ�سبر  ت�مة:  الأولى  الجملة  تدّون 

اكتمل به� الفراغ ملّونة.
نة وبقية الجملة.	  ح للطلبة العالقة في المعنى بين الكلم�ت الملوَّ تو�سّ
ز ط�لب�ً اآخر في حّل الجملة الث�نية �سفوّي�ً، ح�فظ على اأ�سن�نك بعد تبديله� لأنه� دائمة.	  تعزِّ
لبة الآخرين الترديد خلفه، وتكرر مع الجملة الث�لثة: اأح�سن الإ�سغ�ء لمعلمتي واأتبع التعليم�ت.	  تكلِّف الطَّ
تطلب منهم تف�سيراً لختي�رهم الكلمة اّلتي مالأوا الفراغ به�.	 
ت�ستثمر الجمل في التدريب على الإمالء المنظور.	 
نه� الجمل.	  توؤّكد القيم الإيج�بية اّلتي تت�سمَّ
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ِل ُز َبْيَن َهْمَزَتي اْلَقْطِع َواْلَو�سْ َنَة، ُثمَّ اأَْقَراأُ َواأَُميِّ اأُلِحُظ اْلَكِلم�ِت اْلُملَوَّ 6

اأَْقَراأُ َواأَْماَلأُ اْلَفراَغ في اْلَجْدَوِل 7

احمله 	  اأعطى،  )ا�سترى،  الكلم�ت:  مبرزة  ّبورة  ال�سَّ على  النَّ�ّس  المعلِّمة  ن  تدوِّ
واتبعني، ابتعد، اأي�م، واختفى، اختفيت( ب�لألوان.

لبة.	  تقراأ المعلِّمة النَّ�ّس ويردِّد بعده� الطَّ
نة في النَّ�ّس، وتقراأه� ويقراأون بعده�.	  تلفت انتب�ههم اإلى الكلم�ت الملوَّ
ه اإج�ب�تهم.	  ت�س�ألهم عن اأنواع الهمزة ويجيبون، وتوجِّ
تحّفزهم لقراءة الكلم�ت المت�سّمنة همزة القطع )اأعطى، اأي�م.	 
رهم ب�سكله� و�سوته�، من خالل ترديد الكلم�ت المهموزة.	  تذكِّ
تن�ق�سهم في الكلم�ت)ا�سترى، احمله واتبعني، اختفى، اختفيت(.	 
تبيِّن لهم اأنه� ت�ستمل على همزة و�سل، ب�إدخ�ل حرف الواو عليه�.	 
تف�ّسر لهم طريقة التمييز بين همزة القطع وهمزة الو�سل.	 
لبة الكلم�ت جميعه� ويميزون بين همزتي القطع والو�سل.	  يقراأ الطَّ

لبة بعده� زمري� وفردّي�ً.	  تقراأ المعلِّمة الجمل ويردِّد الطَّ
لبة وقت�ً ك�في�ً لت�أمل الكلم�ت المهموزة.	  تمنح المعلِّمة الطَّ
تنّبههم اإلى �سكل الهمزة)اأ، اإ( و�سوته�.	 
ح لهم الفرق بين همزة الو�سل وهمزة القطع.	  تو�سّ
تحّفزهم اإلى ا�ستخراج الكلم�ت اّلتي تت�سمن همزة القطع من الجملة الأولى.	 
لبة في قراءته�.	  ّبورة، وُت�سرك اأكبر عدد ممكن من الطَّ تدّون الكلم�ت اّلتي ا�ستخرجوه� على ال�سَّ
ن همزة الو�سل.	  ب�لطريقة نف�سه� تحّفزهم ل�ستخراج الكلم�ت اّلتيتت�سمَّ
الهمزة 	  نوع  بح�سب  له�  والمخ�س�سة  المن��سبة  الأم�كن  في  وكت�بته�  الكلم�ت  قراءة  على  لبة  الطَّ ت�سّجع 

والحرك�ت المرافقة لهمزة القطع.
تت�بعهم ب��ستمرار وت�سّوبهم.	 
الحل: كلم�ت تبداأ بهمزة قطع: اأ�سجع، اأهدافهم، اأ�سبر، األم، اأ�سن�ني، اأذهب، اإنه�ء.	 
كلم�ت تبداأ بهمزة و�سل: ا�ستخدم، اغ�سله�، ا�ستعم�ل، ا�سبر، انتظر، احر�س.	 



32

نُِّف اْلَكِلم�ِت الّت�ِلَيَة في اْلَجْدَوِل اأَْقَراأُ َواأُ�سَ 1

َمِن اْلم��سي،  اْلِفْعُل اْلم��سي ُهَو م� َدلَّ َعلى َحَدٍث َوَقَع في الزَّ
ِمْثَل: َذَهَب، ن�َم.

اْلِفْعُل اْلم��سي: ل َيْقَبُل ال التَّْعريِف، ِمْثَل: اأََكَل       الأكل
ال�ْسُم َيْقَبُل ال التَّْعريِف، ِمْثَل: اأَ�َسد      الأَ�َسد

اْلِفْعُل اْلم��سي ل َيْقَبُل الّت�َء اْلَمْربوَطَة، ِمْثَل: ق�لَ  ق�لة
اْلِفْعُل اْلم��سي َمْبِنيٌّ َعلى اْلَفْتِح الّظ�ِهِر َعلى اآِخِرِه، ِمْثَل:

 َذَهَب، اأََخَذ، ا�ْسَتْقَبَل.
�أْنيِث ال�ّس�ِكَنَة، ِمْثَل: اْلِفْعُل اْلم��سي َيْقَبُل ت�َء التَّ

َذَهَبْت، اأََخَذْت، ا�ْسَتْقَبلَْت.

X

X

الفعل الم��سي:
ّبورة.	  تدّون المعلِّمة المث�ل: ذهَب، ن�َم على ال�سَّ
دة.	  لبة لقراءة الكلمتين مرات متعدِّ تحّفز الطَّ
وؤال 	  ال�سُّ خالل  من  معّين  زمن  على  تدلُّ  اأنه�  لهم  تبيِّن 

الت�لي: متى ذهب؟ متى ن�م؟
 تطلب منهم اأفع�ل تدل على الزمن الم��سي.	 
ت�سيف األـ التعريف للفعلين: ذهب، ن�م/ الذهب، الن�م.	 
عند 	  الفعل  �سم�ع  اأو  لفظ  ا�ست�س�غة  عدم  للطلبة  ح  تو�سّ

اإ�س�فة األـ التعريف له.
ّبورة: اأ�سد، وت�س�ألهم: اأي ق�سم هو من اأق�س�م 	  تدّون على ال�سَّ

الكلمة، ثم ت�سيف له األـ التعريف: الأ�سد.
تبيِّن لهم الفرق في بين ال�سم والفعل اعتم�داً على هذه الإ�س�فة.	 
ح للطلبة عدم قبول الفعل الم��سي للت�ء المربوطة.	  ت�سيف للفعلين الت�ء المربوطة، وتو�سّ
رهم ب�لعالم�ت اّلتي تدلُّ على ال�سم والعالم�ت اّلتي تدّل على الفعل.	  تذكِّ
ح لهم اأنه� من العالم�ت الّدالَّة على الفعل الم��سي 	  ت�سيف اإلى الفعل: ذهب، الت�ء ال�س�كنة: ذَهَبْت، وتو�سِّ

لأنه يقبله�.
من خالل الأفع�ل: ذهَب، اأخَذ، ا�ستقبَل، تبيِّن لهم اأنَّ الفعل الم��سي مبني على الفتح الظ�هر على اآخره.	 

تعر�س المعلِّمة الكلم�ت على لوحة الجيوب.	 
لبة بعده�.	  تقراأه� ويردِّد الطَّ
ح لهم اأنهم �سي�سنفونه� ح�سب الجدول.	  تو�سّ
تقراأ لهم الت�سنيف�ت اّلتي يت�سّمنه� الجدول.	 
رهم ب�لعالم�ت اّلتي تمّيز الفعل الم��سي.	  تذكِّ
رهم ب�لعالم�ت الّدالَّة على ال�سم.	  تذكِّ
تقراأ الكلمة الأولى)العب�دة( وتطلب منهم تمييزه� هل هي ا�سم اأم فعل.	 
تطلب منهم تف�سيراً لختي�رهم: قبلت الـ التعريف.	 
ت�س�عدهم في ت�سنيف بقية الكلم�ت، وتن�ق�سهم في اأ�سب�ب ت�سنيفهم له�.	 
ز المتميزين.	  تت�بعهم ب��ستمرار، وت�سّوب اأخط�ءهم، وتعزِّ
الحل: فعل م��س مبني على الفتح الظ�هر على اآخره: �سبر، احتمل، �سعر، اأج�ب.	 
فعل م��س ات�سلت به ت�ء الت�أنيث ال�س�كنة: احتملت، اأج�بت، �سبرت، �سعرت.	 
ا�سم: العب�دة، ال�سب�ح، اأ�سرا�س، ط�عة.	 
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َنَة َكم� في اْلِمث�ِل ، َواأُْعِرُب اْلَكِلم�ِت اْلُملَوَّ اأَْقَراأُ

2

3

، َواأَ�َسُع        َحْوَل اْلَكِلَمِة الَّتي َتُدلُّ َعلى ِفْعٍل م��ٍس اأَْقَراأُ

لبة بعده� زمرّي� وفردّي�ً.	  تقراأ المعلِّمة النَّ�ّس قراءة معّبرة وب�سوت م�سموع، ويردِّ دالطَّ
ح اأن هذا النَّ�ّس يت�سّمن اأ�سم�ء واأفع�ًل وحروف�ً.	  تو�سّ
تبيِّن لهم اأن المطلوب هو و�سع الدائرة على الفعل الم��سي فقط.	 
ركم من خالل حّل )رنَّ جر�س الب�ب. ذهبت �س�رة وفتحت الب�ب( ب�لعالم�ت الّدالَّة على الفعل الم��سي.	  تذكِّ
تحّفزهم على ا�ستخراج بقية الأفع�ل الم��سية من النَّ�ّس.	 
تن�ق�سهم في العالمة الّدالَّة على كل فعل منه�.	 
ز المجيدين.	  ب اأخط�ءهم وتعزِّ تت�بعهم وت�سوِّ
الحل: رّن، ذهبت، فتحت، �س�حت، اأ�سرع، ا�ستقبل، و�سل.	 

ّبورة مع تمييز الفعل الم��سي ب�لألوان.	  ن المث�ل على ال�سَّ تدوِّ
لبة بعده�.	  تقراأ المث�ل ويردِّدالطَّ
ه اإج�ب�تهم.	  نة، وتوجِّ تن�ق�سهم في ت�سنيف الكلم�ت الملوَّ
تف�ّسر لهم تعبير: مبني على الفتح الظ�هر على اآخره، من خالل تذكيرهم ب�لحرك�ت واأنواعه�.	 
زهم على اإعراب بقية الأفع�ل الم��سية.	  تحفِّ
تحر�س على اأن يلفظوا تعبير: مبني على الفتح الظ�هر على اآخره، والت�ء ت�ء التَّ�أنيث ال�س�كنة.	 
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اأَْقَراأُ 1

ْحَمُة الرَّ ْرُس الّثاني الدَّ

اأَْقَراأُ 1

وو�سف 	  ال�سورة  ل  لت�أمُّ لبة  الطَّ بتوجيه  للدر�س  المعلِّمة  د  تمهِّ
محتوي�ته�.

م� 	  ال�سجرة؟  على  ُت�س�هد  م�ذا  ال�سورة؟  في  �سخ�س�ً  كم  ت�س�ألهم: 
اّلذي اأم�م فوؤاد و�س�رة؟ م�ذا تفعل لو وجدت ُع�س ع�سفور اأو حم�مة؟

ّبورة 	  ال�سَّ على  العنوان  وتدّون  الدر�س،  وعنوان  ال�سورة  بين  تربط 
)الرحمة(.

ت�سرد على اأ�سم�عهم حك�ية تتعّلق ب�لعطف على الفقراء والم�س�كين.	 
تجّزئ النَّ�ّس اإلى وحدات قرائية وتقراأه� قراءة معّبرة تراعي فيه� نبرات ال�سوت.	 
ب�سكل �سحيح، 	  القراءة  يتقنوا  التدريب قراءة مح�ك�ة جم�عي� وزمري�، ثم فردّي� حتى  لبة جمل  الطَّ يقراأ 

لبة في القراءة. وُت�سرك اأكبر عدد من الطَّ
توجه بع�س الأ�سئلة على كل فقرة لتنمية ال�ستيع�ب، مثل: كيف ك�ن الطق�س وفوؤاد يلعب؟ م�ذا راأى فوؤاد، 	 

وم�ذا فعل به؟ لم�ذا طلب فوؤاد الم�س�عدة من والده؟ م� واجبن� تج�ه الطيور والحيوان�ت؟ لم�ذا علين� اأن 
نكون رحيمين؟

لبة لقراءة وحدات من النَّ�ّس لمزيد من الإتق�ن.	  توجه الطَّ
توؤّكد القيم الإيج�بية الواردة في النَّ�ّس: التحلي بخلق الرحمة مع بني الإن�س�ن ومختلف الك�ئن�ت الحّية.	 

اأَْقَراأُ �ْسِئلَِة1 اأُجيُب َعِن اْلأَ 2

لبة بم� ورد في النَّ�ّس من اأفك�ر.	  تمّهد المعلِّمة بتذكير الطَّ
لبة المتميزون.	  تقراأ النَّ�ّس قراءة معّبرة ويقراأ بعده� الطَّ
ت�س�عدهم في قراءة الأ�سئلة، مع مراع�ة التعبير �سوتي�ً عن نبرة ال�ستفه�م.	 
وؤال وط�لب�ً اآخر لالإج�بة عنه.	  تكلِّف ط�لب�ً بقراءة ال�سُّ
وؤال عند �سي�غة الإج�بة.	  رهم بت�سمين جزء من ال�سُّ تذكِّ
ه الإج�ب�ت بم� يتوافق مع م� ورد في النَّ�ّس.	  توجِّ
تطلب منهم تدوين الإج�بة كت�بّي�ً في المك�ن المخ�س�س له�.	 
ز المجيدين.	  ههم وت�سّوب الأخط�ء وتعزِّ تت�بعهم ب��ستمرار وتوجِّ
تكلِّفهم قراءة اإج�ب�تهم اّلتي كتبوه� ومق�رنته� بم� ورد في النَّ�ّس.	 
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ُل اْلِعب�َرَة ِبم� ُين��ِسُبه� اأَْقَراأُ َواأَ�سِ 3

كال 	  في  الموجودة  العب�رات  المعلِّمة  تقراأ 
لبة زمري� وفردي�. العمودين، ويردِّد الطَّ

رهم بمفردات �سبق لهم تعلُّمه�. 	  تذكِّ
تقراأ 	  مجموعة  مجموعتين؛  اإلى  لبة  الطَّ تق�سم 

العمود الأيمن، واأخرى تقراأ العمود الأي�سر.
تقراأ الجملة الأولى وتبيِّن لهم المعنى المن��سب 	 

ويردِّد  مو�سولتين،  وتقراأهم�  به،  وت�سله  له� 
لبة بعده�. الطَّ

تبيِّن لهم العالقة بين الجملة الموجودة في العمود الأيمن ب�لموجودة في العمود الأي�سر. 	 
للمعنى، 	  مة  المتمِّ الجملة  اآخر  ط�لب  ليكمل  جملة،  قراءة  الأولى  المجموعة  في  ط�لب  كل  من  تطلب 

وتكلِّفهم� مع�ً اإع�دة القراءة.
لبة الآخرين قراءة الجملة ت�ّمة.   	  تكلِّف الطَّ
لبة بين جمل العمودين، ويقراأونه� بعد و�سله�.	  ي�سل الطَّ
تو�سح للطلبة النمييز بين التذكير والت�أنيث للمفرد والمثنى والجمع في الجمل.	 
د المعلِّمة مفهوم الرحمة ب�لوالدين والأبن�ء والمتعلمين.	  توؤكِّ

اأَْقَراأُ واأَْماَلأُ اْلَفراَغ ِب�ْلَكِلَمِة اْلُمن��ِسَبِة 4

ل الكلم�ت والجمل. )المفردات الجديدة في الدر�س(.	  تمنح المعلِّمة وقت�ً ك�في�ً للطلبة لت�أمُّ
لبة في القراءة.	  دة، وُت�سرك اأكبر عدد من الطَّ لبة بعده� مّرات متعدِّ تقراأ الكلم�ت والجمل، ويقراأ الطَّ
تحل الجملة الأولى )اليتيم هو من فقد اأب�ه اأو اأمه.( ب�سوت وا�سح ومعّبر.	 
نة وال�سي�ق المعنوي للجملة.	  ح لهم العالقة بين الكلمة الملوَّ تو�سّ
ههم 	  ت�س�عدهم في حّل الجملة الث�نية )اأعتني بوالدي عندم� يكبران كم ربي�ني عندم� كنت �سغيرا.( وتوجِّ

نحو اختي�ر الكلمة المن��سبة.
تحّفز ط�لب�ً اآخر على حّل الجملة الت�لية ب�ختي�ر الكلمة المن��سبة.	 
لبة بحّل بقية الجمل ب�ختي�ر الكلمة المن��سبة.	  تكلِّف الطَّ
ز المجيدين.	  لبة ب��ستمرار وت�سّوبهم وتعزِّ تت�بع الطَّ
تطلب اإليهم قراء الجمل بعد ملء فراغ�ته�.	 
توؤّكد القيم الإيج�بية: العطف على اليتيم، والعتن�ء ب�لوالدين، والرفق والرحمة ب�لحيوان.	 
5- الحيوان�ت تح�س وتت�ألم 	  4- اأرحم اليتيم والج�ئع والم�سكين.  الحل: 3- اأرفق ب�لحيوان ول اأوؤذيه. 

وعلين� اأن نرفق به�. 

الأُمُّ َرحيَمٌة ِبِطْفِله�

اْلِبْنُت َرحيَمٌة ِبواِلَدِته�

اْلَوَلُد َرحيٌم ِبواِلَدْيِه

الأَُب َرحيٌم ِبَوَلِدِه

اْلُمَعلَِّمُة َرحيَمٌة

ُي�س�ِعُدُهم� َوُيطيُعُهم�.

َوَيْعَتني ِبِه َوَيْرع�ه.

ُعُه ِبَحن�ٍن. َوُتْر�سِ

ِبُطاّلِبه� َوُتع�ِمُلُهْم ِبُلْطٍف.

َوُت�س�ِعُده� في اأَْعم�ِل اْلَبْيِت.
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اأَْقَراأُ َواأَْماَلأُ اْلَفراَغ في اْلَجْدَوِل 5

لبة زمري� وفردي�.	  تقراأ المعلِّمة النَّ�ّس قراءة معبِّرة وب�سوت وا�سح وم�سموع، ويردِّد الطَّ  -
خالل 	  من  وال�سوت  ال�سكل  حيث  من  لبة  الطَّ مع  المربوطة  واله�ء  المربوطة  الت�ء  حرفي  تراجع   -

الكلم�ت: ) والده، والدته، توجه، عربته() المدينة، عربة، ال�سرورية، ق�ئمة(.
ههم لقراءة الكلم�ت اّلتي تحتوي على الت�ء واله�ء المربوطتين.	  توجِّ  -
اإلى الحرف المنقوط منه� وغير 	  اإلى مالحظة الحرف الأخير في كل كلمة، والنتب�ه  انتب�ههم  تلفت   -

المنقوط.
ح لهم الفرق بينهم� في ال�سكل وال�سوت.	  تو�سّ  -
تطلب اإليهم نطقه�.	   -
تكلِّفهم ت�سنيف الكلم�ت في الجدول المخ�س�س، وتت�بعهم ب��ستمرار.	   -
لبة النَّ�ّس مع النتب�ه اإلى التمييز بين اله�ء المربوطة والت�ء المربوطة.	  يقراأ الطَّ  -

اأَْقَراأُ َواأَْماَلأُ اْلَفراَغ َكم� في اْلِمث�ِل 6

ّبورة وُتميِّز )وا( بلون مختلف.	  تدّون المعلِّمة المث�ل: َرِحَم، َرِحموا على ال�سَّ
لبة ب�لفعل الم��سي والعالم�ت الّدالَّة عليه.	  تذّكر الطَّ
ههم اإلى المق�رنة بين َرِحَم و رحموا، من حيث الزي�دة اّلتي طراأت على الفعل الم��سي.	  توجِّ
ر.	  رهم ب�لمفرد والجمع، وتبيِّن لهم اأن الواو اأ�سندت اإلى الفعل الم��سي ليدّل على الجمع المذكَّ تذكِّ
ر.	  ر، ورحموا ودللته� على الجمع المذكَّ ههم مرة ث�نية للمق�رنة بين رحم ودللته� على المفرد المذكَّ توجِّ
تطلب اإليهم حل الفعل)عطف(/ عطفوا، وتف�سير وجود الواو فيه�.	 
تبيِّن لهم اأنَّ الألف في )رحموا( تكتب ول ُتلفظ.	 
تكلِّفهم اإ�سن�د واو الجم�عة اإلى بقية الأفع�ل الم��سية، �سفوّي�ً ثم كت�بّي�ً.	 
ز المجيدين.	  ههم وتعزِّ تت�بعهم ب��ستمرار وتوجِّ
الحل: عطفوا، احت�جوا، اأح�سنوا، ت�ألموا، التقطوا، حزنوا، اأح�سوا.	 
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اأَْماَلأُ اْلَفراَغ َكم� في اْلِمث�ِل 1

نَِّث: �َسم�ِئُر اْلغ�ِئِب ِلْلُموؤَ
ُمْفَرد: ِهَي: ط�ِلَبٌة ُمْجَتِهَدٌة.

ُمَثّنى: ُهم�: ط�ِلَبت�ِن ُمْجَتِهَدت�ِن.
: ط�ِلب�ٌت ُمْجَتِهداٌت. َجْمع: ُهنَّ

ِر: �َسم�ِئُر اْلغ�ِئِب ِلْلُمَذكَّ

ُمْفَرد: ُهَو: ط�ِلٌب ُمْجَتِهٌد.

ُمَثّنى: ُهم�: ط�ِلب�ِن ُمْجَتِهداِن.

َجْمع: ُهْم: ُطاّلٌب ُمْجَتِهدوَن.

ر: �سم�ئر الغ�ئب للموؤنث وللمذكَّ
تعر�س المعلِّمة �سم�ئر الغ�ئب)هي، هم�، هّن( على 	 

لوحة الجيوب.
اأخرى: ط�لبة مجتهدة/ 	  تعر�س على لوحة جيوب 

ط�لبت�ن مجتهدت�ن/ ط�لب�ت مجتهدات.
تبيِّن لهم اأن ال�سم�ئر في اللوحة الأولى تدل على 	 

غ�ئب موؤّنث لذلك قلن�: هي.
رهم ب�لمفرد والمثّنى والجمع.	  تذكِّ
تر�سدهم اإلى التفريق بين المفرد والمثّنى والجمع من خالل اأمثلة لوحة الجيوب الث�نية.	 
لبة فيه�.	  تحّل الجملة المث�ل: )هي ط�لبة مجتهدة/( وتح�ور الطَّ
ح لهم اإ�سن�د �سمير الغ�ئب للمثنى والجمع الموؤنَّث، وكذلك المفرد والمثّنى والجمع 	  ب�لطريقة نف�سه� تو�سّ

ر. المذكَّ
لبة: هي �سمير غ�ئب للمفرد الموؤنَّث، هم� �سمير غ�ئب للمثنى الموؤنَّث.... وهكذا حتى ا�ستيف�ء 	  يردِّدالطَّ

كل ال�سم�ئر.

هي 	  ن�سيط/  ع�مل  هو  المث�ل:  المعلِّمة  تدّون 
ّبورة. ع�ملة ن�سيطة، على ال�سَّ

ر 	  ب�لمذكَّ ب�ل�سم  تذكيرهم  في  �سبق  م�  ت�ستثمر 
والموؤنَّث، والمفرد والمثّنى والجمع.

تبيِّن لهم اأنَّ ال�سمير)هم�( ي�ستخدم في الدللة 	 
ر. على ال�سم المثّنى الموؤنَّث والمثّنى المذكَّ

وفيم� 	  الغ�ئب  �سم�ئر  ذكر  على  تحّفزهم 
ُت�ستخدم.

تكلِّفهم �سفوّي�ً ملء الفراغ�ت ب�ل�سمير المن��سب 	 
الموؤنَّث/  للمثنى  غ�ئب  وت�سميته)�سمير 

ر....(. المذكَّ
ههم نحو كت�بة الحّل في المك�ن المخ�س�س.    	  توجِّ
لبة.	  لبة الحل، وُت�سرك اأكبر عدد ممكن من الطَّ يقراأ الطَّ
ز المجيدين.	  ههم وتعزِّ تت�بعهم وتوجِّ

....................... ع�ِمٌل َن�سيٌط،        َو ....................... ع�ِملٌَة َن�سيَطٌة.

َو ....................... ع�ِملَت�ِن َن�سيَطت�ِن. ....................... ع�ِمالِن َن�سيط�ِن، 

َو ....................... ع�ِمالٌت َن�سيط�ٌت. ....................... ُعّم�ٌل َن�سيطوَن، 

َو ....................... َطبيَبٌة م�ِهَرٌة. ....................... َطبيٌب م�ِهٌر، 

َو ....................... .......................     م�ِهَرت�ِن. ..................... ..................... م�ِهراِن، 

َو ....................... َطبيب�ٌت ....................... . ....................... اأَِطّب�ٌء ....................... 

ُهنَّ ُهم�  ِهَي  ُهْم  ُهم�  ُهَو 

1

2

3

4

5

6

ِهَيُهَو

ُهم�

ُهْم

م�هراتهنم�هرونُهْم

ُهَو

هم� طبيبت�نهم�  طبيب�ن

ُهم�

ُهْم

ِهَي



ميِر اْلغ�ِئِب اْلُمن��ِسِب َكم� في اْلِمث�ِل اأَْماَلأُ اْلَفراَغ ِب�سَ 2

لى اْلُمَثّنى َواْلَجْمِع، َواأَُغيُِّر م� َيْلَزُم ُل اإِ اأَْقَراأُ َواأَُحوِّ 3

مع 	  نف�سه�،  ال�س�بقة  الخطوات  المعلِّمة  تتبع 
مراع�ة:

لبة اإلى ا�ستخدام �سم�ئر الغ�ئب نف�سه� 	  تنبيه الطَّ
الم��سي  الفعل  في  ومن�ق�ستهم  الفعل.  مع  لكن 

وتبي�ن طريقة تثنيته وجمعه، وعالقته ب�لتَّذكير والتَّ�أنيث.
تنبههم اإلى مالحظة ت�ء التَّ�أنيث ال�س�كنة اّلتي لحقت ب�لفعل الم��سي، وكذلك واو الجم�عة.	 

تطلب منهم المعلِّمة ذكر �سم�ئر الغ�ئب.	 
ّبورة.	  رهم ب�أفع�ل م��سية �سبق لهم تعلُّمه� وتدّونه� على ال�سَّ تذكِّ
تبيِّن لهم ا�ستخدام �سمير الغ�ئب مع ال�سم ومع الفعل الم��سي من خالل الأمثلة اّلتي وردت في التدريب�ت 	 

ال�س�بقة.
ههم نحو تثنية الفعل الم��سي �سبر/ �سبرا.	  توجِّ
ت�س�عدهم في حل الجملة الأولى )هو �سبر على الأذى/ هم� �سبرا على الأذى/ هم �سبروا على الأذى(.	 
تكلِّفهم تحويله� اإلى المفرد والمثّنى والجمع الموؤنَّث.	 
تلفت انتب�ههم اإلى التغيرات اّلتي طراأت الجملة.	 
ههم.	  ههم اإلى حل بقية التدريب، وتت�بعهم ب��ستمرار وتوجِّ توجِّ

الحل: 2- هي �سبرت... هم� �سبرت�... هن �سبرن...	 
           3- هو يتكلم...   هم� يتكلم�...  هم يتكلمون....
          4- هي تتكلم.... هم� تتكلم�ن... هن تتكلمن....

َو ....................... َعَطَفْت َعلى اْلَيتيِم. ....................... َعَطَف َعلى اْلَيتيِم، 

َو ....................... َعَطَفت� َعلى اْلَيتيِم. ....................... َعَطف� َعلى اْلَيتيِم، 

َو ....................... َعَطْفَن َعلى اْلَيتيِم. ....................... َعَطفوا َعلى اْلَيتيِم، 

1

2

3

هيهو

اَجُة َعّم�ر َدرَّ
اأَْحَفُظ َواأُجيُب َعِن الأَ�ْسِئلَِة 4

تعرف الطلبة بعنوان الأن�سودة وا�سم ال�س�عر ونبذة عن حي�ته.	 
تقراأ المعلِّمة الأن�سودة منفردة بحيوية ومرح.	 
لبة بعده� مقّلدين له� في ال�سوت والحركة، ويردد الطلبة جم�عي� وزمري� وفردي�.	  تقراأ ويردِّد الطَّ

هم

هم

هم�

هن
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لبة بعده�.	  تق�سم الن�سيد اإلى مق�طع ويردِّد الطَّ
ّبورة.	  تبيِّن لهم الأفك�ر الرئي�سة الم�ستلَهمة من الأن�سودة، وتدّونه� على ال�سَّ
تت�بع ترديدهم للن�سيد حتى يتقنوا قراءته قراءة �سحيحة.	 
ز من يحفظ اأ�سرع.	  تحّفزهم لحفظ اأكبر عدد من اأبي�ن الن�سيد، وتعزِّ

اأُجيُب َعِن الأَ�ْسِئلَِة التَّ�ِلَيِة

�ٍر ية َعمَّ اأَ�َسُع َعالَمَة ✓ اأَم�َم اْلِعَب�َرِة الَّتي ُتن��ِسُب �َسْخ�سَّ

�ٍر  اَجِة َعمَّ َة َدرَّ ُث، ُُثمَّ اأَْكُتُب ِق�سَّ اأََتَحدَّ

اأ

ب

ج

وؤال.	  لبة للن�سيد تطرح عليم الأ�سئلة بحيث ط�لب ي�س�أل واآخر يجيب عن ال�سُّ بعد حفظ الطَّ
وؤال عند الإج�بة.	  تنبههم اإلى �سرورة اإبراز �سيغة ال�ستفه�م وا�ستخدام جزء من ال�سُّ
ه اإج�ب�تهم بحيث يقدم الط�لب الإج�بة مقرونة بت�سميع البيت اّلذي وردت فيه.	  توجِّ
لبة المجيدين.	  ز الطَّ تعزِّ
تكلِّفهم كت�بة الحل في الفراغ المخ�س�س لالإج�بة.	 
2- نعم.     3- �سبه عم�ر نف�سه ب�لطّي�ر.  	  الحل: 1- وقعت وفلت منه� م�سم�ر. 
4- اأ�س�عوا عنه اأحلى الأخب�ر. اأي ذكروه بخير، وتحدثوا عن براعته�أو �سط�رته.	 

تقراأ المعلِّمة الن�سيد ويردد الطلبة.	 
ّبورة.	  لبة في �سف�ت عم�ر من خالل الأبي�ت ال�سعرية، وتدّونه� على ال�سَّ تن�ق�س الطَّ
- تن�ق�سهم في كل عب�رة وت�س�ألهم عن مدى انطب�قه� على عم�ر اأم ل.	  لبة بعده�.  تقراأ العب�رات ويردِّد الطَّ
لبة اإ�س�رة ال�سّح اأم�م العب�رة اّلتي تنطبق على عّم�ر.	  ي�سع الطَّ
لبة ال�سف�ت اّلتي تنطبق على عّم�ر.	  يقراأ الطَّ
- ل عم�ر لي�س مهمال. 	  نعم عم�ر يحب الدراجة   
- نعم عم�ر يفكر. 	  نعم عم�ر ي�سلح الأ�سي�ء بنف�سه.   
- نعم عم�ر له اأ�سدق�ء.	  ل عم�ر لي�س له �س�رب�ن كبيران لأنه �سغير.  

ت�س�عد المعلِّمة طلبته� على تحويل الكالم ال�سعري اإلى لغة نثرية.	 
- ثم تحفّزهم على ذكر مفردات من الن�سيد في اأثن�ء حديثهم.	  تترك للطلبة حرية الحديث اأوًل. 
ت�س�عدهم في كت�بة م� تحّدثوا به في حدود �سطرين.	 



َن ُجَماًل اأُعيُد َتْرتيَب اْلَكِلم�ِت ِلأَُكوِّ

َن ِفْقَرًة اأُعيُد َتْرتيَب اْلُجَمِل ِلأَُكوِّ

8

9

لبة في قراءة كلم�ت تعّلموه� �س�بق�ً.	  ت�س�عد المعلِّمة الطَّ
تطلب اإليهم قراءة الكلم�ت في ح�ل كونه� غير مرتَّبة، وتدير نق��س�ً حول معن�ه� غير مرتَّبة، وت�س�أل: من 	 

يرتِّب لن� هذه الكلم�ت لتعطين� معنًى مفيداً؟
هه�.	  لبة وتوجِّ ت�ستقبل اإج�ب�ت الطَّ
ترّتب اأم�مهم كلم�ت الجملة الأولى: )تعتني القبرة ب�سغيره� في الع�س حتى يكبر(.	 
ح لهم الفرق بين الجملة وهي غير مرتَّبة 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 مرتَّبة زمري� وفردّي�ً.	  يقراأ الطَّ

1- القبرة تعتني ب�سغيره� في الع�س حتى يكبر.
2- القبرة  ط�رت من غ�سن اإلى غ�سن تعلم �سغيره� الطيران.

3- خ�لف ال�سغير اأمه، وط�ر ع�لي�، فوقع على الأر�س. 

د المعلِّمة القيم الإيج�بية: الراأفة ب�ل�سغير، عدم مخ�لفة التعليم�ت.	  توؤكِّ

ل الجمل الأربع.	  لبة وقت�ً ك�في�ً لت�أمُّ تمنح المعلِّمة الطَّ
لبة 	  الطَّ ويردِّد  وم�سموع،  معّبر  ب�سوت  الجمل  تقراأ 

زمري� وفردّي�ً.
لبة قراءة الجمل قراءة �سحيحة 	  تكلِّف عدداً من الطَّ

ب�لحرك�ت.
تنّبههم اإلى مراع�ة ت�سل�سل الأحداث ب�لترتيب.	 
لبة للعمل في مجموع�ت.	  توّزع الطَّ
اّلتي 	  الجملة  اختي�ر  الأولى  المجموعة  من  تطلب 

الث�نية  المجموعة  ت�سيف  ثم  الفقرة.  به�  تبداأ 
الجملةاّلتي تليه�، وهكذا حتى النته�ء من تركيب الفقرة ك�ملة.

تطلب اإليهم قراءة الجمل بح�سب ت�سل�سل الأحداث.	 
 تدعوهم لكت�بة الجمل مرتَّبة.	 
نه� الفقرة.	   توؤّكد القيم وال�سلوك�ت الإيج�بية اّلتي تت�سمَّ
لبة زمري� وفردّي�ً.	  تقراأ المعلِّمة الفقرة ك�ملة ويردِّد الطَّ
            الترتيب:)3، 1، 4، 2 ( 	 
  مالحظة: يمكن ا�ستثم�ر جمل الن�س�ط في الإمالء المنظور والختب�ري.	 

غيُره�، َوخ�َلَف َتْعليم�ِته�. َقلََّده� �سَ

َيراَن. غيَره� الطَّ َرُة ُتَعلُِّم �سَ َبَداأَِت اْلُقبَّ

َوَقَع َعلى الأَْر�ِس َوُك�ِسَرْت ُرْكَبت�ُه.

غيُره�. عوًدا ِلُيَقلَِّده� �سَ ِن َوط�َرْت �سُ َوَقَفْت َعلى اْلُغ�سْ

َيراَن. غيَره� الطَّ َرُة ُتَعلُِّم �سَ َبَداأَِت اْلُقبَّ

غيُره�. عوًدا ِلُيَقلَِّده� �سَ ِن َوط�َرْت �سُ َوَقَفْت َعلى اْلُغ�سْ

غيُره�، َوخ�َلَف َتْعليم�ِته�. َقلََّده� �سَ

َوَقَع َعلى الأَْر�ِس َوُك�ِسَرْت ُرْكَبت�ُه.

3
1
4
2
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الأهداف الع�مة:
ُيح�سن ال�ستم�ع اإلى حك�ية اأحب جيراني.	 
يجيب عن اأ�سئلة ال�ستم�ع.	 
يعّبر عن لوح�ت المح�دثة تعبيراً �سليم�ً.	 
ي�سرد حك�ية �سّر ال�سع�دة بت�سل�سل في الأحداث.	 
يقراأ ن�س الع�دات والتق�ليد ويجيب عن اأ�سئلة ال�ستيع�ب.	 
يتبيِّن ع�دات وتق�ليد مجتمعه وبالده ويحترمه�.	 
ي�ستخدم الح��سوب ليتعرف ع�دات وتق�ليد ال�سعوب.	 
يتمّثل الت�س�مح في تع�مله مع الآخرين.	 
يتبيِّن الكلمة اّلتي تحمل اأكثر من معنى.	 
يتبيِّن اأ�سداد بع�س المفردات.	 
يتبيِّن مرادف�ت بع�س المفردات.	 
يمالأ الفراغ في الجمل معتمداً على المعنى.	 
يتبيِّن اأنواع التنوين: الفتح وال�سم والك�سر.	 
يتبيِّن مرادف�ت بع�س المفردات.	 
يقراأ وي�سنِّف وفق الت�ء المربوطة والمفتوحة.	 
يتبيِّن مجموع�ت الحروف في خط الن�سخ.	 
يعيد ترتيب الكلم�ت ليكّون جماًل.	 
يعيد ترتيب الجمل ليكّون فقرة.	 
يتبيِّن الفعل الم�س�رع المرفوع وعالمة اإعرابه.	 
ي�سّرف الفعل الم�س�رع مع �سم�ئر الغ�ئب.	 
يتبيِّن �سم�ئر المخ�طب للمذكر والموؤنَّث،	 
ي�سرف �سم�ئر المخ�طب مع الأ�سم�ء والفعل الم�س�رع.	 

الَِثُة اْلَوْحَدُة الثَّ

َعالق�تي
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اأَْقَراأُ حيَحِة1 اأَ�َسُع         َحْوَل َرْمِز الإِج�َبِة ال�سَّ 1

اأَ�ْسَتِمُع، َواأُجيُب َعِن اْلأَ�ْسِئلَِة:

ة اأكثر من مرة.	  ي�ستمع الطلبة للق�سَّ
لبة في اختي�ر الإج�بة ال�سحيحة: �سج�ر الجيران.	  وؤال وت�س�عد الطَّ تقراأ الجملة الأولى من ال�سُّ
دة.	  لبة الدللة عليه� في النَّ�ّس وقراءته� مّرات متعدِّ تطلب من الطَّ
تحّفز طلبة اآخرين لقراءة ال�سوؤال الث�ني، والث�لث والرابع.... وتتيح لهم فر�سة اكت�س�ف الحل ال�سحيح.	 
ة زمني�ً والتعّرف على المك�ن وال�سخ�سي�ت المت�سّمنة 	  ت�ستثمر جمل التدريب في بي�ن ت�سل�سل اأحداث الق�سَّ

ة. في الق�سَّ
ة.	  توؤّكد قيمة التع�ون والت�س�مح الواردة في الق�سَّ
ج�ر ل يفيد/ م�ذا تفعلين 	  لبة اإلى الأنم�ط اللغوية: ل تجل�ْس قريب�ً من �س��سة التلف�ز/  ال�سِّ تلفت انتب�ه الطَّ

نحن  للهدوء/  اأحت�ج  اأن�  جيراني،  ي�  لكم  ف�سلك/اأعتذر  من  بهدوء  تكلَّم  الدج�جة؟/  اأيته�  جحري  اأم�م 
جيران/ علين� اأن نت�س�رك.

الحل: 1- �سج�ر الجيران. 2- يوؤذي العينين. 3- تلتقط الحبوب. 4- خ�رج جحره. 5- الج�ر.	 

اأحّب جرياين:
اآلية التنفيذ

لبة، وتلفت نظرهم اإلى محتوي�ته.	  ة على الطَّ تعر�س المعلِّمة غالف الق�سَّ
ّبورة.	  ت�س�عدهم في قراءة عنوان الق�سة وتدّونه على ال�سَّ
تطلب منهم الحديث عن جيرانهم.	 
ة مراعية نبرات ال�سوت الممثلة لمواقف ال�سخ�سي�ت فيه�.	  تقراأ على اأ�سم�عهم اأحداث الق�سَّ
ة. 	  ة تجري على ل�س�ن الحيوان، وتعر�س عليهم �سور حيوان�ت الق�سَّ تبيِّن لهم اأن اأحداث الق�سَّ
ة مّرة ث�نية من خالل جه�ز الت�سجيل.	  تدعوهم ل�سم�ع الق�سَّ
ة.	  توقف جه�ز الت�سجيل عند خت�م كل �سفحة لتبيِّن لهم الحدث والمك�ن والزم�ن وال�سخ�سي�ت في الق�سَّ
ة.	  ة، وتتيح لهم المج�ل للتعبير عن راأيهم في الق�سَّ بعد النته�ء من ال�ستم�ع، تن�ق�سهم في الق�سَّ
لبة اإلى حّل الأ�سئلة المتعلقة به�.	  تنتقل ب�لطَّ
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اأَْقَراأُ �ْسِئلَِة1 اأُجيُب َعِن اْلأَ 2

ة اأكثر من مرة. 	  توجه المعلِّمة الطلبة لال�ستم�ع للق�سَّ
وؤال ومن ط�لب اآخر الإج�بة عنه.	  تكلِّف ط�لب�ً بقراءة ن�ّس ال�سُّ
هه�.	  ح الإج�ب�ت وتوجِّ ت�سحِّ
تتيح لهم حّل التدريب كت�بّي�ً في الجزء الف�رغ من ال�سفحة.	 
ة ب��ستخدام جمله� ومفرداته�.	  لبة المميزين وت�س�عدهم ل�سرد الق�سَّ تخت�ر مجموعة من الطَّ
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عاَدِة �ِصرُّ ال�صَّ

ُث اأُلِحُظ َواأََتَحدَّ 3

ل اللوح�ت الأربع.	  تتيح المعلِّمة وقت�ً ك�في�ً للطلبة لت�أمُّ
لبة وت�س�ألهم عّم� ي�س�هدونه في كل لوحة.	  تعر�س اللوح�ت واحدة بعد اأخرى على الطَّ
ّبورة وتن�ق�سهم فيه�.	  لبة على ال�سَّ تدّون اإج�ب�ت الطَّ
لبة وقت�ً ك�في�ً لمالحظة ال�سور والتعبير عنه� والربط بينه� ومح�ولة ت�سكيل ق�سة.	  تمنح المعلِّمة الطَّ
تقراأ المعلمة الق�سة اأكثر من مرة، وتن�ق�س الطلبة وتح�ورهم في اأحداثه�.	 
ه اأ�سئلة عليه�، من مثل: كم �سخ�سية في الحك�ية؟ اذكره�. اإلى اأين اّتجه 	  رهم بعن��سر كل لوحة وتوجِّ تذكِّ

الرح�لة؟ م�ذا ك�ن يحمل معه؟ م�ذا فعل به�؟ كيف ت�سّرف الأطف�ل؟ م� العب�رة اّلتي رّددوه� جميع�ً؟ م� 
موقف الرح�لة تج�ه ت�سّرف الأطف�ل؟  بم�ذا اأج�به زعيمهم؟

ّح�َلِة، َوق�َل: َبْيَنم� ُكْنُت اأَْعُبُر  َث اأََحُد الرَّ َتَحدَّ
ِة، َمَرْرُت ِبَقبيلٍَة َبَدْت  َبْع�َس اْلُمُدِن الإِْفريِقيَّ
َعْي�ِس  َوَطريَقِة  َمْظَهِره�،  في  ِبداِئيًَّة  لي 
َتُنمُّ  ِبَحف�َوٍة  ا�ْسَتْقَبلوني  اأَنَُّهُم  اإِّل  اأَْفراِده�، 

ع�َدِة َوالأَم�ِن. َعْن �ُسعوِرِهْم ِب�ل�سَّ

اأَْحِمُل  ُكْنُت  َوق�َل:  َحديَثُه،  ّح�َلُة  الرَّ ت�َبَع 
َفِة، َواأَْحَبْبُت  َبْع�َس اْلَحْلوى َواْلَفواِكِة اْلُمَجفَّ
ْطف�َل اْلَقبيلَِة، َوَو�َسْعُت  اأَْن اأُداِعَبُهْم، َجَمْعُت اأَ
َفْوَق  َفٍة  ُمَجفَّ َوَفواِكَه  َحْلوى  ِمْن  َمعي  م� 
َمْن  َن�سيِب  ِمْن  اإِنَّه�  َلُهْم:  َوُقْلُت  ْخَرٍة،  �سَ

ًل. ُل اإَِلْيه� اأَوَّ َي�سِ
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تف�ّسر لهم معنى: الرّح�لة، قبيلة بدائية، بحف�وة، تنّم، تحّلقوا، زعيمهم، تع�س�ء. 	 
نه� الحك�ية: الت�س�مح والتوا�سع والإيث�ر.	  تبيِّن لهم القيم اّلتي تت�سمَّ
لبة اإليه� ب�نتب�ه.	  تقراأ النَّ�ّس المرافق للوح�ت وي�ستمع الطَّ
لبة ب�آداب المح�دثة ال�ستم�ع، وتكلِّفهم �سرد حك�ية« �سّر ال�سع�دة« بلغتهم.	  ر الطَّ تذكِّ

 ،� اأَْم�َسَك ُكلُّ ِطْفٍل ِبَيِد َزميِلِه، َوَرَك�سوا �َسِويًّ
واِحَدٍة  ٍة  َوِبَقْب�سَ ْخَرِة،  ال�سَّ َحْوَل  َوَتَحلَّقوا 
َفِة،  اْلُمَجفَّ َواْلَفواِكِه  ِب�ْلَحْلوى  اأَْم�َسكوا 
ُثمَّ  َجميًع�،  ِبه�  ُفْزن�  َلَقْد  َو�س�حوا: 

َتق��َسموه� ِبَفَرٍح فيم� َبْيَنُهْم.

َوِعْنَدم�  �ُسلوِكِهْم،  ِمْن  ّح�َلُة  الرَّ ُدِه�َس 
اأََحُدن�  َيكوُن  َكْيَف  ق�َل:  ِبَزعيِمِهْم،  اْجَتَمَع 
�َسعيًدا َواْلب�قوَن ُتَع�س�ُء؟ اإِنَّن� ُنَرّبي اأَْطف�َلن� 
ِع َوالإيث�ِر، َو�ِسع�ُرن�  َعلى التَّ�س�ُمِح َوالتَّوا�سُ

»َنْحُن َوَلْي�َس اأَن�«، َوهذا �ِسرُّ �َسع�َدِتن�.
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اأَْقَراأُ 1

اْلع�داُت َوالتَّق�ليُد ُل ْرُس اأَلوَّ الدَّ

اأَْقَراأُ 1

ْ

توجه المعلِّمة الطلبة لمالحظة ال�سورة المرافقة للنَّ�ّس، وت�س�ألهم 	 
عن محتوي�ته�.

ّبورة 	  ال�سَّ على  العنوان  وتدّون  الدر�س،  وعنوان  ال�سورة  بين  تربط 
)الع�دات والتق�ليد(.

تحفزهم ل�سرد التق�ليد اّلتي يعرفونه� عن اأه�ليهم من حيث و�سف 	 
الأزي�ء، والأغ�ني ال�سعبية. 

تعر�س لهم على جه�ز الح��سوب مق�طع مجهزة م�سبق�ً عن ع�دات وتق�ليد بع�س ال�سعوب.	 
تجّزئ النَّ�ّس اإلى وحدات قرائية وتقراأه� قراءة معّبرة تراعي فيه� نبرات ال�سوت.	 
لبة جمل التدريب قراءة مح�ك�ة حتى يتقنوا القراءة ب�سكل �سحيح.	  يقراأ الطَّ
تف�ّسر لهم الكلم�ت والتراكيب: الع�دات، التق�ليد، �سلوك عفوي، مم�ر�س�ت اجتم�عية، 	 
توجه بع�س الأ�سئلة على كل فقرة لتنمية ال�ستيع�ب.	 
لبة لقراءة وحدات من النَّ�ّس لمزيد من الإتق�ن.	  توجه الطَّ
 توؤّكد المعلِّمة القيم الإيج�بية الواردة في النَّ�ّس: احترام ع�دات بالده وتق�ليده� والعتزاز به�.	 

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

لبة المتميزون.	  تقراأ النَّ�ّس قراءة معّبرة ويقراأ بعده� الطَّ

ت�س�عدهم في قراءة الأ�سئلة، مع مراع�ة التعبير �سوتي�ً عن نبرة ال�ستفه�م.	 

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

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

لبة لقراءة الإج�بة من النَّ�ّس.	  تحّفز بع�س الطَّ

تطلب منهم تدوين الإج�بة كت�بّي�ً في المك�ن المخ�س�س له�.	 

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

تكلِّفهم قراءة اإج�ب�تهم اّلتي كتبوه�.	 

اأُجيُب َعِن اْلأَ�ْسِئلَِة 2
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َنَة اأَْقَراأُ َواأُلِحُظ اْلَكِلَمَة اْلُملَوَّ 3

ّبورة وتبرز كلمة)حرارة( بلون مميز.	  تدّون المعلِّمة الجمل الثالث على ال�سَّ
لبة زمري� وفردّي�ً .	  تقراأ الجمل ويردِّد بعده� الطَّ
ت�س�ألهم عن الكلمة اّلتي تكّررت في الجمل الثالث)حرارة(.	 
تبيِّن لهم اأن في اللغة العربية كلم�ت تت�س�به في لفظه� وتختلف في معن�ه�.	 
ح لهم اأنن� ل يمكن لن� تحديد معن�ه� وحده�.	  تو�سّ
تف�ّسر لهم اأن وجوده� في جملة هو اّلذي ي�س�عدن� في معرفة المعنى المق�سود منه�.	 
تلفت انتب�ههم اإلى كلمة )حرارة( وتقراأ الجملة الأولى والث�نية.	 
تح�ورهم في م� فهموه من كلمة)حرارة( في الجملة الأولى والث�نية.	 
هه�.	  ت�ستقبل اإج�ب�تهم وتوجِّ
اإعج�ب �س�دقة، 	  بم�س�عر  قوي�ً م�سحوب�ً  اأن معنى )حرارة( في الجملة الأولى تعني: ت�سفيق�ً  ح لهم  تو�سّ

واأنه� تعني في الجملة الث�نية: ال�سخونة اّلتي ت�س�حب غلي�ن الم�ء. وفي الجملة الث�لثة: �سخونة الج�سم 
نتيجة الحركة اأو المر�س.

ح مفهوم الم�سترك اللفظي من خالل كلمة )الخ�ل(، فهو مث�ل مح�سو�س.)ذهب فوؤاد اإلى بيت الخ�ل/ 	  تو�سّ
يزّين وجه �س�رة خ�ل على خده�(: الخ�ل: اأخو الأم/ الخ�ل: ال�س�مة على الخد اأو في الوجه.

ه� دِّ ُل ُكلَّ َكِلَمٍة ِب�سِ اأَْقَراأُ َواأَ�سِ 4

تعر�س المعلِّمة الكلم�ت)اأفراح/تت�س�به/ عفوي/ وحدة/ �س�أل( واأ�سداده�)تختلف/ اأتراح/ تفّرق/ اأج�ب/ 	 
مق�سود( على بط�ق�ت.

لبة.	  توّزع البط�ق�ت على مجوعتين من الطَّ
ح لهم اأن كل كلمة من الكلم�ت اّلتي معهم له� كلمة م�س�دة له� في المعنى.	  تو�سّ
تبيِّن لهم مفهوم الأ�سداد واأنه لفظ جديد مختلف في �سكل حروفه يفيد عك�س المعنى.	 
تطلب من ط�لب قراءة الكلمة اّلتي يحمله� ليقراأ ط�لب اآخر الكلمة الم�س�دة اّلتي يحمله�.	 
لبة في �سفين متق�بلين بحيث يقف الط�لب اّلذي يحمل الكلمة في مواجهة الط�لب اّلذي يحمل 	  يقف الطَّ

الكلمة الم�س�دة له�.
يقراأون الكلم�ت قراءة معّبرة مع النطق ال�سحيح للكلم�ت.	 
لبة على تب�دل الأدوار.	  تحّفز الطَّ
لبة و�سل الكلمة ب�سده� كت�بّي�ً، ثم قراءته� مو�سولة.	  تكلِّف الطَّ
الحل: اأفراح: اأتراح، تت�س�به: تختلف، عفوي: مق�سود، وحدة: تفرق، �س�أل: اأج�ب.	 
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اأَْقَراأُ واأَْماَلأُ اْلَفراَغ ِب�ْلَكِلَمِة اْلُمن��ِسَبِة 5

ُز اأَْنواَع التَّْنويِن َنَة، ُثمَّ اأَْقَراأُ َواأَُميِّ اأُلِحُظ اْلَكِلم�ِت اْلُملَوَّ 6

رهم المعلِّمة ب�أنواع التنوين اّلتي �سبق لهم تعلُّمه�.	  تذكِّ
ّبورةكلمة )فوؤاٌد، فوؤاداً، فوؤاٍد( م�سكولة ب�لحرك�ت الثالث )الفتح، ال�سم، الك�سر(.	  تكتب على ال�سَّ
لبة نطق �سوت حرف الدال بح�سب الحركة المقترنة به مع ت�سميته�.	  تطلب اإلى الطَّ
ح لهم �سوت الدال في كلمة فوؤاد بتنوين الك�سر والفتح وال�سم، وتطلب اإليهم الترديد خلفه�.	  تو�سّ
ز طريقة نطق �سوت الحرف ب�لتنوين.	  تعزِّ
لبة اإلى م� يلي:	  تلفت المعلِّمة انتب�ه الطَّ
اأنن� ننطق التنوين نون�ً �س�كنة. 	 
اأن �سكل تنوين الك�سر هو وجود ك�سرتين تحت الحرف.	 
اأن �سكل تنوين ال�سم هو وجود حركتي �سم فوق الحرف. 	 
اأنن� ن�سع األف�ً للحرف وعليه� حركتي فتح فوق الحرف ب��ستثن�ء الت�ء المربوطة والألف المق�سورة.	 
لبة ترديد التنوين معه� في الكلم�ت المنونة في التدريب.	  تكلِّف الطَّ

ل الكلم�ت والجمل. )مفردات جديدة في الدر�س(	  تمنح المعلِّمة وقت�ً ك�في�ً للطلبة لت�أمُّ
لبة في القراءة.	  دة، وُت�سرك اأكبر عدد من الطَّ لبة بعده� مّرات متعدِّ تقراأ الكلم�ت والجمل، ويقراأ الطَّ
تحل الجملة الأولى )الع�دات �سلوك عفوي فردي اأو جم�عي ينتقل من جيل اإلى جيل( ب�سوت وا�سح ومعّبر.	 
نة وال�سي�ق المعنوي للجملة، وتف�ّسر لهم مفهوم الجملة.	  ح لهم العالقة بين الكلمة الملوَّ تو�سّ
ههم نحو اختي�ر الكلمة المن��سبة.	  ت�س�عدهم في حّل الجملة الث�نية )التق�ليد مم�ر�س�ت اجتم�عية....( وتوجِّ
تحّفز ط�لب�ً اآخر على حّل الجملة الت�لية ب�ختي�ر الكلمة المن��سبة.	 
لبة بحّل بقية الجمل �سفوّي�ً وكت�بّي�ً ب�ختي�ر الكلمة المن��سبة.	  تكلِّف الطَّ
ز المجيدين.	  لبة ب��ستمرار وت�سّوبهم وتعزِّ تت�بع الطَّ
تطلب اإليهم قراء الجمل بعد ملء فراغ�ته�.	 
توؤّكد القيم الإيج�بية: احترام ع�دات بلده وتق�ليده.	 
 الحل: 2- مم�ر�س�ت... المجتمع.   3- تختلف.   4- اأعتز.    5- الح��سوب.	 
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اأَْقَراأُ َواأَْكُتُب في اْلَجْدَوِل َكِلم�ٍت فيه� 7

لبة بعده� زمري� وفردّي�ً.	  تقراأ المعلِّمة الجمل ويردِّد الطَّ
ّبورة.	  تر�سم الجدول وعن�وين حقوله على ال�سَّ
تبيِّن لهم المطلوب ملء الجدول به من اأ�سك�ل التنوين.	 
لبة في قراءة الجمل وتمييز الكلم�ت المنونة.	  ت�س�عد الطَّ
تطلب اإليهم ت�سمية نوع التنوين، وكت�بة الكلمة المنونة في الحقل الخ��س به�.	 
لبة الكلم�ت المنونة بح�سب الحقول الخ��سة بكلٍّ منه�.	  يقراأ الطَّ
ز المجيدين.	  بهم وتعزِّ تت�بع المعلِّمة حلولهم وت�سوِّ
الحل: تنوين الفتح:  قهوة، عربية، لذيذة، متحف�.	 
تنوين ال�سم: �سور، تذك�رية، قديمة، جميلة.	 
تنوين الك�سر: تحف، مطرزات، تراثية، �سعب.	 
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نُِّف اْلَكِلم�ِت في اْلَجْدَوِل اأَْقَراأُ َواأُ�سَ 1

اْلِفْعُل اْلُم�س�ِرُع ُكلُّ ِفْعٍل َيُدلُّ َعلى َعَمٍل َيْحُدُث 
اأَِو اْلُم�ْسَتْقَبِل. ِر  َمِن اْلح��سِ في الزَّ

 اْلِفْعُل اْلُم�س�ِرُع َيْبَداأُ ِبُحروِف َكِلَمِة َن�أْتي.

 اْلِفْعُل اْلُم�س�ِرُع َمْرفوٌع َوَعالَمُة َرْفِعِه 

اآِخِرِه. ُة الّظ�ِهَرُة َعلى  مَّ ال�سَّ

َيْلَعُب َتْلَعُب،  اأَْلَعُب،  َنْلَعُب، 

الفعل الم�س�رع:
تو�سح المعلِّمة الفعل الم�س�رع.	 
ر ب�أفع�ل م�س�رعة �سبق لهم تعلُّمه�.	  تذكِّ
ّبورة: نلعُب، األعُب، تلعُب، يلعُب.	  تدّون على ال�سَّ
فيه 	  يحدث  اّلذي  الزمن  لهم  تبيِّن 

اللعب)الزمن الح��سر اأو الم�ستقبل(.
الفعل 	  لآخر  المرافقة  العالمة  عن  ت�س�ألهم 

الم�س�رع )ال�سمة(.
ح لهم اأن ال�سمة الظ�هرة على اآخر الفعل الم�س�رع هي عالمة اإعرابه.	  تو�سّ
دة.	  لبة العب�رة مرات متعدِّ ّبورة: )فعل م�س�رع مرفوع ب�ل�سمة الظ�هرة على اآخره( ويردِّد معه� الطَّ تكتب على ال�سَّ
تلفت انتب�ههم اإلى الحرف اّلذي يبداأ به كل فعل م�س�رع، وتبيِّن لهم اأنه� مجموعة في كلمة)ن�أتي(.	 
تبيِّن لهم الفرق بين تذكير الفعل الم�س�رع وت�أنيثه من خالل )األعُب/ تلعُب(.	 

نة على لوحة الجيوب.	  تعر�س المعلِّمة الكلم�ت الملوَّ
لبة بعده� زمري� وفردّي�ً.	  تقراأ الكلم�ت والجمل ويقراأ الطَّ
ن منه� الجدول.	  تبيِّن لهم الحقول اّلتي يتكوَّ
ز ط�لب�ً لحّل الكلمة الأولى �سفوّي�ً.	  تعزِّ
تطلب منهم تف�سيراً لختي�رهم الكلمة اّلتي �سي�سعونه� في الجدول.	 
لبة.	  تكلِّفهم حّل بقية الكلم�ت كت�بّي�ً، وقراءته� بم�س�ركة اأكبر عدد من الطَّ
لبة الكلم�ت حقاًل حقاًل ويذكرون ا�سم الحقل اّلذي تندرج فيه الكلم�ت.	   يقرا الطَّ
ت�ستثمر الكلم�ت في التدريب على الإمالء المنظور.	 
الحل: فعل م�س�رع: اأحتفل، نقراأ، تزور، يقلد.	 
       فعل م��س: زار، قّلد، احتفل، قراأ.	 
       ا�سم: بالدي، متحف، اأفراح، تق�ليد.	 



55

َنَة َكم� في اْلِمث�ِل اأَْقَراأُ َواأُْعِرُب اْلَكِلم�ِت اْلُملَوَّ

2

3

اأَْقَراأُ َواأَ�َسُع داِئَرًة َحْوَل اْلَكِلَمِة الَّتي َتُدلُّ َعلى  ِفْعٍل ُم�س�ِرٍع

لبة بعده� زمري� وفردّي�ً.	  تقراأ المعلِّمة النَّ�ّس قراءة معّبرة وب�سوت م�سموع، ويردِّد الطَّ
ح له اأن هذا النَّ�ّس يت�سّمن اأفع�ًل م�س�رعة.	  تو�سّ
تبيِّن لهم اأن المطلوب هو و�سع الدائرة على الفعل الم�س�رع فقط.	 
ركم من خالل حّل )تتحّدَث ال�سعوب...( ب�لعالم�ت الّدالَّة على الفعل الم�س�رع.	  تذكِّ
تحّفزهم على ا�ستخراج بقية الأفع�ل الم�س�رعة من النَّ�ّس.	 
تن�ق�سهم في العالمة الّدالَّة على كل فعل منه�.	 
ز المجيدين.	  ب اأخط�ءهم وتعزِّ تت�بعهم وت�سوِّ
الحل:  تتحدث، تتميز، ت�سترك.	 

ّبورة مع تمييز الفعل الم�س�رع ب�لألوان.	  ن المث�ل على ال�سَّ تدوِّ
لبة بعده�.	  تقراأ المث�ل ويردِّد الطَّ
ه اإج�ب�تهم.	  نة، وتوجِّ تن�ق�سهم في ت�سنيف الكلم�ت الملوَّ
تف�ّسر لهم تعبير: مرفوع ب�ل�سمة الظ�هرة على اآخره، من خالل تذكيرهم ب�لحرك�ت واأنواعه�.	 
زهم على اإعراب بقية الأفع�ل الم�س�رعة اقتداًء ب�لمث�ل.	  تحفِّ
تحر�س على اأن يلفظوا تعبير: مرفوع ب�ل�سمة الظ�هرة على اآخره.	 
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ميِر اْلغ�ِئِب اْلُمن��ِسِب َكم� في اْلِمث�ِل اأَْماَلأُ اْلَفراَغ ِب�سَ

اأَْقَراأُ َواأَْماَلأُ اْلَفراَغ ِب�ْلِفْعِل اْلُمن��ِسِب

4

5

َوِهَي ........................ ِبَتق�ليِد ِبالِده�. ُهَو   اْعَتّز    ِبَتق�ليِد ِبالِدِه، 

َوِهَي َتْفَخُر ِبَتق�ليِد ِبالِده�. ُهَو ........................ ِبَتق�ليِد ِبالِدِه، 

َوُهنَّ ........................ َمالِب�َس ُتراِثيًَّة. ًة،  ُهْم َيْلَب�سوَن َمالِب�َس ُتراِثيَّ

َوُهنَّ َلِب�ْسَن َمالِب�َس ُتراِثيًَّة. ًة،  ُهْم ........................ َمالِب�َس ُتراِثيَّ

1

4

2

3

هم، 	  هم�،  )هو،  الغ�ئب  �سم�ئر  المعلِّمة  تعر�س 
هي، هم�، هّن( على لوحة الجيوب.

تعر�س على لوحة جيوب اأخرى: هو اأكل الحلوى 	 
في العيد/ هو ي�أكل الحلوى في العيد.

تدل 	  الأولى  اللوحة  في  ال�سم�ئر  اأن  لهم  تبيِّن 
على غ�ئب مذكر لذلك قلن�: هو.

الم�س�رع، 	  والفعل  الم��سي  ب�لفعل  رهم  تذكِّ
وب�لمفرد والمثّنى والجمع.

في 	  تعر�سه�  اأمثلة  خالل  من  والجمع  والمثّنى  والمفرد  والم�س�رع،  الم��سي  بين  التفريق  اإلى  تر�سدهم 
لوحة الجيوب. 

تلفت نظرهم اإلى ت�ء التَّ�أنيث ال�س�كنة في الفعل الم��سي، واإلى واو الجم�عة.	 
ر والموؤنَّث.... وهكذا حتى 	  ر، هم� �سمير غ�ئب للمثنى المذكَّ لبة: هو �سمير غ�ئب للمفرد المذكَّ يردِّد الطَّ

ا�ستيف�ء كل ال�سم�ئر.

تدّون المعلِّمة المث�ل: هو اعتّز بتق�ليد بالده.	 
ر 	  المذكَّ ب�ل�سم  تذكيرهم  في  �سبق  م�  ت�ستثمر 

والموؤنَّث، والمفرد والمثّنى والجمع.
تبيِّن لهم �سرورة النتب�ه اإلى العالقة بين الفعل 	 

والمفرد  والتَّ�أنيث،  التَّذكير  حيث  من  وال�سمير 
والمثّنى والجمع.

تحّفزهم على ذكر �سم�ئر الغ�ئب وفيم� ُت�ستخدم.   	 
تكلِّفهم �سفوّي�ً ملء الفراغ�ت.

ههم نحو كت�بة الحّل في المك�ن المخ�س�س.	  توجِّ
لبة.	  لبة الحل، وُت�سرك اأكبر عدد ممكن من الطَّ يقراأ الطَّ
ز المجيدين.	  ههم وتعزِّ تت�بعهم وتوجِّ

....................... اأََكَل اْلَحْلوى في اْلعيِد.         ....................... َي�أُْكُل اْلَحْلوى في اْلعيِد.

....................... اأََكال اْلَحْلوى في اْلعيِد.        ....................... َي�أُْكالِن اْلَحْلوى في اْلعيِد.

....................... اأََكلوا اْلَحْلوى في اْلعيِد.        ....................... َي�أُْكلوَن اْلَحْلوى في اْلعيِد.

....................... اأََكلَِت اْلَحْلوى في اْلعيِد.        ....................... َت�أُْكُل اْلَحْلوى في اْلعيِد.

....................... اأََكلَت� اْلَحْلوى في اْلعيِد.               ...................... َت�أُْكالِن اْلَحْلوى في اْلعيِد.

....................... اأََكْلَن اْلَحْلوى في اْلعيِد.       ....................... َت�أُْكْلَن اْلَحْلوى في اْلعيِد.

ُهَو

ُهم�

ُهم

هَي

ُهم�

ُهَن

ُهَو

ُهم�

ُهم

هَي

ُهم�

ُهَن

اعتزت

يفتخر

يلب�سن

لب�سوا
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نُِّف الأَْفع�َل الّت�ِلَيَة في اْلَجْدَوِل اأَْقَراأُ َواأُ�سَ

اأَْماَلأُ اْلَفراَغ ِب�ْلَكِلَمِة اْلُمن��ِسَبِة، واأَْقَراأُ

6

7

ُتْح�ِسنَّ َتْخَتِلُف  َي�ْسَتْقِبالِن  َتْخَتِلْفَن  ُيْح�ِسُن  َي�ْسَتْقِبلوَن 

َت�ْسَتْقِبالِن َيْخَتِلفوَن  ُتْح�ِسُن  َت�ْسَتْقِبْلَن  ُيْح�ِسن�ِن  َتْخَتِلف�ِن 

َيْخَتِلُف ُتْح�ِسن�ِن  َت�ْسَتْقِبُل  ُيْح�ِسنوَن  َيْخَتِلف�ِن  َي�ْسَتْقِبُل 

ُمْفَرد
ر رُمَذكَّ رُمَذكَّ ُمَذكَّ ُموؤَنَّثُموؤَنَّثُموؤَنَّث

َجْمعُمَثّنى

خالل 	  من  الم�س�رع  ب�لفعل  المعلِّمة  رهم  تذكِّ
ب�لمفرد  رهم  وتذكِّ ت�ستقبل،  ي�ستقبل،  الأمثلة: 

والمثّنى والجمع، تذكيراً وت�أنيث�ً.
وتدّونه� 	  الغ�ئب،  �سم�ئر  لذكر  ذاكرتهم  ت�ستدعي 

ثم  قراءته�،  لبة  الطَّ من  وتطلب  ّبورة،  ال�سَّ على 
تمحوه�.

ح لهم العن��سر اّلتي ي�ستمل عليه� الجدول.	  تو�سّ
التدريب 	  كلم�ت  �سيغة  بين  العالقة  لهم  تبيِّن 

و�سم�ئر الغ�ئب.
الفعل)ي�ستقبلون( 	  حّل  معرفة  طريقة  لهم  ح  تو�سّ

وال�سمير الع�ئد عليه)هم(.
ّبورة جملة: هم ي�ستقبلون، وتح�ورهم فيه�، ثم تحذف ال�سمير.	  تدّون على ال�سَّ
تحّفز ط�لب�ً اآخر على حّل ُيح�سن، بو�سع ال�سمير: هو.	 
تلفت انتب�ههم اإلى الحّل وتف�ّسره لهم.  	 
تكلِّفهم حّل بقية الأفع�ل �سفوّي�ً، ثم كت�بّي�ً.	 
تت�بعهم ب��ستمرار، وتطلب اإليهم قراءة الأفع�ل بح�سب مواقعه� من الجدول.	 

ل الكلم�ت والجمل.	  تمنح المعلِّمة وقت�ً ك�في�ً للطلبة لت�أمُّ
لبة في القراءة.	  دة، وُت�سرك اأكبر عدد من الطَّ لبة بعده�مّرات متعدِّ تقراأ الكلم�ت والجمل، ويقراأ الطَّ
تمالأ الفراغ الأول)تتم�سك( وتبيِّن لهم اأنه فعٌل م�س�رع.	 
نة وال�سي�ق المعنوي لجمل الفقرة.	  ح له م�لعالقة بين الكلمة الملوَّ تو�سّ
ههم نحو اختي�ر الكلمة المن��سبة لل�سي�ق.	  ت�س�عدهم في حّل الفراغ الث�ني)ويم�ر�س( وتوجِّ
تحّفز ط�لب�ً اآخر على حّل الفراغ الت�لي ب�ختي�ر الكلمة المن��سبة.	 
لبة بحّل بقية الفراغ�ت في الفقرة ب�ختي�ر الكلمة المن��سبة.	  تكلِّف الطَّ
- ت�س�عدهم في قراءة الفقرة بعد ملء فراغ�ته�.	  ز المجيدين.  لبة ب��ستمرار وت�سّوبهم وتعزِّ تت�بع الطَّ
ُب(.	  / ل يرحِّ ه انتب�ههم اإلى ورود الفعل الم�س�رع مرفوع�ً: تتم�سُك، ومن�سوب�ً ب�أْن)اأْن ي�أكَل( ومقترن�ً بال الن�فية)ل يحبُّ توجِّ
 الحل: تتم�سك...، يم�ر�س...، ي�أكل...، يحب... .	 

يح�سن  

ي�ستقبل  

يختلف

تح�سن  

ت�ستقبل  

تختلف

يح�سن�ن   

ي�ستقبالن  

يختلف�ن

تح�سن�ن   

ت�ستقبالن   

تختلف�ن

يح�سنون    

ي�ستقبلون   

يختلفون

تح�سّن   

ت�ستقبلن   

تختلفن
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اأَْقَراأُ 1

التَّ�س�ُمُح ْرُس الّثاني الدَّ

اأَْقَراأُ 1

ل ال�سورة وو�سف محتوي�ته�.	  لبة لت�أمُّ د المعلِّمة للدر�س بتوجيه الطَّ تمهِّ
ت�س�ألهم: كم �سخ�س�ً في ال�سورة؟ م�ذا اّلذي تتوقعه قد حدث للفت�ة اّلتي 	 

على الأر�س؟ هل هو خط�أ مق�سود اأم غير مق�سود؟ كيف عرفت.
ّبورة.	  تربط بين ال�سورة وعنوان الدر�س، وتدّون العنوان على ال�سَّ
بين 	  ب�لت�س�مح  تتعّلق  اليومية  الحي�ة  من  حك�ية  اأ�سم�عهم  على  ت�سرد 

�س�ئق واأحد الم�س�ة مثال.
تجّزئ النَّ�ّس اإلى وحدات قرائية وتقراأه� قراءة معّبرة تراعي فيه� نبرات 	 

ال�سوت.
لبة 	  لبة جمل التدريب قراءة مح�ك�ة حتى يتقنوا القراءة ب�سكل �سحيح، وُت�سرك اأكبر عدد من الطَّ يقراأ الطَّ

في القراءة.
لبة لقراءة وحدات من النَّ�ّس لمزيد من الإتق�ن.	  توجه الطَّ
لبة اإلى الأنم�ط اللغوية: هّي� اعتذري ل�س�رة/  اأْن اأنتبَه/ اأْن اأكوَن/ وقعْت، ت�ألَّمْت/ اأعتذُر لم 	  تلفت انتب�ه الطَّ

اأق�سْد اإيذاءِك/ اأنِت اآلمتني.
  - توؤّكد القيم الإيج�بية الواردة في النَّ�ّس: الت�س�مح.	 

اأَْقَراأُ اأُجيُب َعِن اْلأَ�ْسِئلَِة1 2

لبة بم� ورد في النَّ�ّس من اأفك�ر.	  تمّهد المعلِّمة بتذكير الطَّ
لبة المتميزون.	  تقراأ النَّ�ّس قراءة معّبرة ويقراأ بعده� الطَّ
ت�س�عدهم في قراءة الأ�سئلة، مع مراع�ة التعبير �سوتي�ً عن نبرة ال�ستفه�م.	 
وؤال وط�لب�ً اآخر لالإج�بة عنه.	  تكلِّف ط�لب�ً بقراءة ال�سُّ
وؤال عند �سي�غة الإج�بة.	  رهم بت�سمين جزء من ال�سُّ تذكِّ
ه الإج�ب�ت بم� يتوافق مع م� ورد في النَّ�ّس.	  توجِّ
تطلب منهم تدوين الإج�بة كت�بّي�ً في المك�ن المخ�س�س له�.	 
ز المجيدين.	  ههم وت�سّوب الأخط�ء وتعزِّ تت�بعهم ب��ستمرار وتوجِّ
تكلِّفهم قراءة اإج�ب�تهم اّلتي كتبوه� ومق�رنته� بم� ورد في النَّ�ّس.	 
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ُل َبْيَن اْلَكِلَمِة َوم� ُيق�ِرُبه� في اْلَمْعنى اأَْقَراأُ َواأَ�سِ 3

تعر�س المعلِّمة الكلم�ت وم� يق�ربه� في المعنى على بط�ق�ت.)كلم�ت الدر�س الجديدة(	 
لبة.	  توّزع البط�ق�ت على الطَّ
ح لهم اأن كل كلمة من الكلم�ت اّلتي معهم له� كلمة تق�ربه� في المعنى.	  تو�سّ
تبيِّن لهم مفهوم الترادف ب�أنه التعبير عن المعنى الواحد ب�أكثر من لفظ دون حدوث لب�س)دللة كلمتين 	 

اأو اأكثر على معنى واحد(.
تطلب من ط�لب قراءة الكلمة اّلتي يحمله� ليقراأ ط�لب اآخر الكلمة المرادفة اّلتي يحمله�.	 
لبة في �سفين متق�بلين بحيث يقف الط�لب اّلذي يحمل الكلمة في مواجهة الط�لب اّلذي يحمل 	  يقف الطَّ

الكلمة المرادفة له�.
يقراأون الكلم�ت قراءة معّبرة مع النطق ال�سحيح للكلم�ت.	 
لبة على تب�دل الأدوار.	  تحّفز الطَّ
الحل: اأ�س�مح: اأعفو، ي�سعر: يح�س، ي�سعدني: يفرحني، ت�ألمت: توجعت.	 

ه� دِّ ُل ُكلَّ َكِلَمٍة ِب�سِ اأَْقَراأُ َواأَ�سِ 4

ك، العق�ب، 	  ر، يك�سب، الثواب، الإ�س�ءة، تم��ُسك( واأ�سداده�)يخ�سر، ن�سي�ن، تفكُّ تعر�س المعلِّمة الكلم�ت)تذكُّ
لبة خلفه�. الإح�س�ن( على بط�ق�ت، وتقراأه� ويردِّد الطَّ

لبة.	  توّزع البط�ق�ت على الطَّ
ح لهم اأن كل كلمة من الكلم�ت اّلتي معهم له� كلمة م�س�دة له� في المعنى.	  تو�سّ
تبيِّن لهم مفهوم الأ�سداد واأنه لفظ جديد ي�أتي للتعبير عن عك�س المعنى.	 
تطلب من ط�لب قراءة الكلمة اّلتي يحمله� ليقراأ ط�لب اآخر الكلمة الم�س�دة اّلتي يحمله�.	 
لبة في �سفين متق�بلين بحيث يقف الط�لب اّلذي يحمل الكلمة في مواجهة الط�لب اّلذي يحمل 	  يقف الطَّ

الكلمة الم�س�دة له�.
يقراأون الكلم�ت قراءة معّبرة مع النطق ال�سحيح للكلم�ت.	 
لبة على تب�دل الأدوار.	  تحّفز الطَّ
لبة و�سل الكلمة ب�سده� كت�بّي�ً.	  تكلِّف الطَّ
 الحل: تذكر: ن�سي�ن، يك�سب: يخ�سر، الثواب: العق�ب، الإ�س�ءة: الإح�س�ن.	 
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اأَْماَلأُ اْلَفراَغ ِب�ْلَكِلَمِة اْلُمن��ِسَبِة 5

ُز َبْيَن  الّت�ِء اْلَمْفتوَحِة َواْلَمْربوَطِة6 َنَة، ُثمَّ اأَْقَراأُ َواأَُميِّ اأُلِحُظ اْلَكِلم�ِت اْلُملَوَّ

ل الكلم�ت والجمل.	  تمنح المعلِّمة وقت�ً ك�في�ً للطلبة لت�أمُّ
لبة في القراءة.	  دة، وُت�سرك اأكبر عدد من الطَّ لبة بعده� مّرات متعدِّ تقراأ الكلم�ت والجمل،ويقراأ الطَّ
تمالأ الفراغ الأول )الت�أّني، العجلة( وتبيِّن لهم اأن الكلمتين مت�س�دتين.	 
نة وال�سي�ق المعنوي للجملة.	  ح لهم العالقة بين الكلمة الملوَّ تو�سّ
ههم نحو اختي�ر الكلمة المن��سبة لل�سي�ق.	  ت�س�عدهم في حّل الفراغ الث�ني، وتوجِّ
تحّفز ط�لب�ً اآخر على حّل الفراغ الت�لي ب�ختي�ر الكلمة المن��سبة.	 
لبة بحّل بقية الفراغ�ت في الفقرة ب�ختي�ر الكلمة المن��سبة.	  تكلِّف الطَّ
ز المجيدين.	  لبة ب��ستمرار وت�سّوبهم وتعزِّ تت�بع الطَّ
ت�س�عدهم في قراءة الجمل بعد ملء فراغ�ته�.	 
نه� الجمل.	  د القيم الإيج�بية اّلتي تت�سمَّ توؤكِّ
الحل: 1- الت�أني.. العجلة..   2- اأ�س�مح... اأخط�ء..    3- الت�س�مح... الإ�س�ءة..	 

لبة بعده�.	  تقراأ المعلِّمة النَّ�ّس قراءة معبِّرة وب�سوت وا�سح وم�سموع، ويردِّد الطَّ
لبة من حيث ال�سكل وال�سوت من خالل الكلم�ت: 	  تراجع حرفي الت�ء المفتوحة والت�ء المربوطة مع الطَّ

)ع�دت، �س�رة، المدر�سة، خرجت، فوقعت، واتَّ�سخت، ذهبْت، معتذرة، فرغت، �س�عدت، البيت(.
ههم لقراءة الكلم�ت اّلتي تحتوي على الت�ء المفتوحة والمربوطة.	  توجِّ
ح لهم الفرق بينهم� في ال�سكل وال�سوت.	  تو�سّ
تطلب اإليهم نطقه�.	 
تكلِّفهم ت�سنيف الكلم�ت في الجدول المخ�س�س اإلى اأ�سم�ء واأفع�ل.	 
ت�س�عدهم في التمييز بين ت�ء التَّ�أنيث ال�س�كنة في الأفع�ل الم��سية، والت�ء في كلمة)البيت(.	 
لبة النَّ�ّس مع النتب�ه اإلى التمييز بين الت�ء المربوطة والت�ء المفتوحة.	  يقراأ الطَّ
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اأَْقَراأُ َواأَْكُتُب في اْلَجْدَوِل َكِلم�ٍت َتْنَتهي ِبـ 7

لبة في بط�ق�ت.	  تعر�س المعلِّمة الجمل على الطَّ
لبة بعده�.	  تقراأ الجمل قراءة معّبرة وب�سوت م�سموع ويردِّد الطَّ
وجبة، 	  تذك�رية،  �سورة،  التقطت،  الأهرام�ت،  زارت،  قدرة،  ت�أملت،  )جل�ست،  الكلم�ت:  اإلى  انتب�ههم  تلفت 

الع�دات، ال�سحية، الجيدة، اجتهدت، الدرا�سة، انتقلت، مرحلة(، وتكلِّفهم قراءته�.
تن�ق�سهم في هذه الكلم�ت وفيم� تدلُّ عليه.	 
ت�س�عدهم في ت�سنيفه� اإلى ت�ء مفتوحة ومربوطة.	 
يكتبون الحّل في المك�ن المخ�س�س في الجدول.	 
 الحل: ت�ء مفتوحة: زارت، الأهرام�ت، التقطت، الع�دات، اجتهدت، انتقلت.	 
       ت�ء مربوطة: �سورة، تذك�رية، وجبة، ال�سحية، الدرا�سة، مرحلة.	 
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�َسم�ِئُر اْلُمخ�َطب

اأَْماَلأُ اْلَفراَغ َكم� في اْلِمث�ِل 1

ُمْفَرد: اأَْنِت: ِبْنٌت ُمَت�س�ِمَحٌة. ِلْلُموؤَنَّث 

ُمَثّنى: اأَْنُتم�: ِبْنت�ِن ُمَت�س�ِمَحت�ِن.  

: َبن�ٌت ُمَت�س�ِمح�ٌت. َجْمع: اأَْنُتنَّ  

اأَْنَت: َوَلٌد ُمَت�س�ِمٌح. ر  ِلْلُمَذكَّ

اأَْنُتم�: َوَلداِن ُمَت�س�ِمح�ِن.  

اأَْنُتْم: اأَْولٌد ُمَت�س�ِمحوَن.  

َبٌة. َو ........................ ُمَتع�ِوَنٌة َوُمَهذَّ بٌ  ........................ُمَتع�ِوٌن َوُمَهذَّ

بت�ِن. َو ........................ ُمَتع�ِوَنت�ِن َوُمَهذَّ ب�نِ  ........................ ُمَتع�ِون�ِن َوُمَهذَّ

ب�ٌت. َو ........................ ُمَتع�ِون�ٌت َوُمَهذَّ بونَ  ........................ ُمَتع�ِونوَن َوُمَهذَّ

َو ........................ ُمْجَتِهَدٌة َوَن�سيَطٌة. ........................ ُمْجَتِهٌد َوَن�سيٌط 

َو ........................    ........................ َوَن�سيَطت�ِن. ........................   ........................   َوَن�سيط�نِ 

َو ........................ ُمْجَتِهداٌت َو ........................ . ........................ ُمْجَتِهدوَن َو ........................ 

1

2

4

3

6

5

اأَْنِتاأَْنَت

تعر�س المعلِّمة بط�ق�ت �سم�ئر المخ�طب )اأنِت، اأنتم�، 	 
، اأنَت، اأنتم�، اأنتم(. اأنتنَّ

بنت�ن 	  مت�س�محة/  بنت  الجمل:  بط�ق�ت  تعر�س 
مت�س�محت�ن/ ط�لب�ت مت�س�مح�ت.

تبيِّن لهم اأن ال�سم�ئر اأنِت اأنتم�، اأنتنَّ تدل على مخ�طب 	 
موؤّنث لذلك قلن�: اأنِت.

رهم ب�لمفرد والمثّنى والجمع.	  تذكِّ
تر�سدهم اإلى التفريق بين المفرد والمثّنى والجمع من 	 

خالل: بنت مت�س�محة/ بنت�ن مت�س�محت�ن/ بن�ت مت�س�مح�ت.
لبة فيه�.	  تحّل الجملة المث�ل: )اأنِت بنت مت�س�محة( وتح�ور الطَّ
والمثّنى 	  المفرد  وكذلك  الموؤنَّث،  والجمع  للمثنى  المخ�طب  �سمير  اإ�سن�د  لهم  ح  تو�سّ نف�سه�  ب�لطريقة 

ر. والجمع المذكَّ
لبة: اأنِت �سمير مخ�طب للمفرد الموؤنَّث، اأنتم� �سمير مخ�طب للمثنى الموؤنَّث.... وهكذا حتى 	  يردِّد الطَّ

ر. ا�ستيف�ء كل ال�سم�ئر للموؤنث والمذكَّ
ر على ال�سواء.	  تلفت انتب�ههم اأن �سمير المخ�طب)اأنتم�( ي�ستخدم للمثنى الموؤنَّث والمذكَّ

ومهذب/ 	  متع�ون  اأنت  المث�ل:  المعلِّمة  تدّون 
ّبورة. اأنت متع�ونة ومهذبة، على ال�سَّ

ر 	  ت�ستثمر م� �سبق في تذكيرهم ب�ل�سم ب�لمذكَّ
والموؤنَّث، والمفرد والمثّنى والجمع.

في 	  ي�ستخدم  )اأنتم�(  ال�سمير  اأنَّ  لهم  تبيِّن 
والمثّنى  الموؤنَّث  المثّنى  ال�سم  على  الدللة 

ر على ال�سواء. المذكَّ
تحّفزهم على ذكر �سم�ئر المخ�طب وفيم� ُت�ستخدم.	 
ر....(.	  تكلِّفهم �سفوّي�ً ملء الفراغ�ت ب�ل�سمير المن��سب وت�سميته)�سمير مخ�طب للمثنى الموؤنَّث/ المذكَّ
ههم نحو كت�بة الحّل في المك�ن المخ�س�س.	  توجِّ
ح لهم اأن هذه ال�سم�ئر في هذا التمرين ُت�ستخدم مع الأ�سم�ء)متع�ون، مهذب(.	  تو�سّ
لبة.	  لبة الحل، وُت�سرك اأكبر عدد ممكن من الطَّ يقراأ الطَّ
ز المجيدين. 	  ههم وتعزِّ تت�بعهم وتوجِّ

اأنتم�

اأنتم

ن�سيط�تاأنتنن�سيطوناأنتم

اأنَت

اأنتم�   مجتهدت�ناأنتم�   مجتهدان

اأنَت

اأنتم�

اأنتن
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لى اْلُمَثّنى َواْلَجْمِع، َواأَُغيُِّر م� َيْلَزُم ُل اإِ اأَْقَراأُ َواأَُحوِّ

2

3

1

2

3

4

اأَْنَت ُتم�ِر�ُس ِري��َسَة 
ب�ِح. ال�سَّ

ب�ِح. ال�سَّ ِري��َسَة   ...................... اأَْنُتم� 

ب�ِح. ...................... ُتم�ِر�س�ِن ِري��َسَة ال�سَّ

التَّْعليم�ِت.    ......................    ......................

......................   ......................    التَّْعليم�ِت.

ب�ِح. .............. .............................. ِري��َسَة ال�سَّ

ب�ِح. ال�سَّ ِري��َسَة   ...................... اأَْنُتنَّ 

......................   ......................    التَّْعليم�ِت.

......................   ......................    التَّْعليم�ِت.

اأَْنِت ُتم�ِر�سيَن ِري��َسَة 
ب�ِح. ال�سَّ

اأَْنَت َتتَِّبُع التَّْعليم�ِت.

اأَْنِت َتتَِّبعيَن التَّْعليم�ِت.

ُمَثّنى

ُمَثّنى

ُمَثّنى

ُمَثّنى

َجْمع

َجْمع

َجْمع

َجْمع

ميِر اْلُمخ�َطِب اْلُمن��ِسِب َكم� في اْلِمث�ِل اأَْماَلأُ اْلَفراَغ ِب�سَ

تتبع المعلِّمة الخطوات ال�س�بقة نف�سه�، مع مراع�ة:	 
لبة اإلى ا�ستخدام �سم�ئر المخ�طب نف�سه� لكن ت�ستخدم في هذه الجمل مع الفعل.	  تنبيه الطَّ
ومن�ق�ستهم في الفعل الم�س�رع وتبي�ن طريقة تثنيته وجمعه، وعالقته ب�لتَّذكير والتَّ�أنيث.	 
تكلِّفهم حل التدريب �سفوّي�ً ثم كت�بّي�ً.	 
ز المجيدين.	  ه حلولهم، وت�سوب المخطئين وتعزِّ تت�بعهم وتوجِّ
لبة.	  تكلِّفهم قراء حلولهم وت�سرك اأكبر عدد ممكن من الطَّ
3- اأنتم   اأنتن	  الحل: 2- اأنتم�     اأنتم�   

تطلب منهم المعلِّمة ذكر �سم�ئر المخ�طب.	 
رهم ب�أفع�ل م�س�رعة �سبق لهم تعلُّمه� وتدّونه� 	  تذكِّ

ّبورة. على ال�سَّ
ال�سم 	  مع  المخ�طب  �سمير  ا�ستخدام  لهم  تبيِّن 

ومع الفعل الم�س�رع من خالل الأمثلة اّلتي وردت 
في التدريب�ت ال�س�بقة.

تم�ر�س، 	  الم�س�رع:  الفعل  تثنية  نحو  ههم  توجِّ
تم�ر�س�ن.

تم�ر�س 	  الأولى)اأنت  الجملة  حل  في  ت�س�عدهم 
ال�سب�ح/  ري��سة  تم�ر�س�ن  اأنتم�  ال�سب�ح/  ري��سة 

اأنتم تم�ر�سون ري��سة ال�سب�ح(
والجمع 	  والمثّنى  المفرد  اإلى  تحويله�  تكلِّفهم 

الموؤنَّث.
تلفت انتب�ههم اإلى التغيرات اّلتي طراأت الجملة واأنه� طراأت على الفعل لختالف ال�سمير ودللته.	 
ههم.	  ههم اإلى حل بقية التدريب، وتت�بعهم ب��ستمرار وتوجِّ توجِّ

تن�ر�س�ن

اأنتم   تم�ر�سون

اأنتم�

تم�ر�سن

اأنتم�        تتبع�ن

اأنتم�        تتبع�ن

اأنتم        تتبعون

اأنتن        تتبعن
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َخطُّ النَّ�ْسِخ
َمْجموع�ُت اْلُحروِف َوُت�َسّمى ُكلُّ 

َمْجموَعٍة ِب��ْسِم اْلَحْرِف الَّذي َت�ْسَتِرُك 

فيه� ِبَطريَقِة اْلِكت�َبِة.

اأَْكُتُب ِبَخطٍّ َجميٍل 11

تعر�س المعلِّمة مجموعة الحروف العربية على لوحة الجيوب.	 
تتيح للطلبة وقت�ً ك�في�ً لمالحظته�.	 
تبيِّن لهم طريقة كت�بته� بخط الن�سخ.	 
لبة لبي�ن خ�س�ئ�س كت�بة حروف كّل 	  لبة وتخ�س�س وقت�ً لمن�ق�سته� مع الطَّ تعر�س كل مجموعة اأم�م الطَّ

مجموعة.
ح لهم موقع كت�بة كل حرف من ال�سطر.	  تو�سّ
ثّم تبيِّن حجم امتدادات كل حرف.	 
تكلِّفهم الكت�بة على النق�ط مع مراع�ة الجل�سة ال�سحيحة وطريقة اإم�س�ك القلم والكت�بة بهدوء.	 
تطلب منهم تهجئة الحرف في اأثن�ء كت�بته.	 
بهم نحو الكت�بة ال�سحيحة.	  تت�بعهم ب��ستمرار وت�سوِّ

تعر�س العب�رات على لوحة مكّبرة.	 
لبة زمري� وفردّي�ً.	  تقراأ المعلِّمة العب�رات المكتوبة في الكرا�س، ويقراأ بعده� الطَّ
تف�ّسر لهم دللة العب�رة ومعن�ه�.	 
ّبورة الكلمة الأولى)الت�س�مح( وتلفت انتب�ههم اإلى موقع حروفه� من ال�سطر وحجم امتداد 	  تكتب عبى ال�سَّ

الحرف.
تكليفهم بكت�بة النموذج وتقليده بدقة مع المح�فظة على النظ�فة.	 
ههم.	  تت�بعهم وتوجِّ
تكلِّفهم قراءة م� كتبوه.	 
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اأُعيُد َتْرتيَب اْلَكِلم�ِت 2

لبة في قراءة كلم�ت تعّلموه� �س�بق�ً.	  ت�س�عد المعلِّمة الطَّ
تطلب اإليهم قراءة الكلم�ت في ح�ل كونه� غير مرتَّبة، وتدير نق��س�ً حول معن�ه� غير مرتَّبة، وت�س�أل: من 	 

يرتِّب لن� هذه الكلم�ت لتعطين� معنًى مفيداً؟
هه�.	  لبة وتوجِّ ت�ستقبل اإج�ب�ت الطَّ
ترّتب اأم�مهم كلم�ت الجملة الأولى: )التق�ليد مم�ر�س�ت اجتم�عية نكت�سبه� من المجتمع(.	 
  الجملة الث�نية: )المت�س�مح يك�سب محبة الن��س وثقتهم(.	 
ح لهم الفرق بين الجملة وهي غير مرتَّبة 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 مرتَّبة زمري� وفردّي�ً.	  يقراأ الطَّ
د المعلِّمة القيم الإيج�بية.	  توؤكِّ

َن فِْقَرًة اأُعيُد َتْرتيَب اْلُجَملِ ِلأَُكوِّ 3

الجمل 	  ل  لت�أمُّ ك�في�ً  وقت�ً  لبة  الطَّ المعلِّمة  تمنح 
الخم�س.

لبة 	  تقراأ الجمل ب�سوت معّبر وم�سموع، ويردِّد الطَّ
بعده� زمري� وفردّي�ً.

قراءة 	  الجمل  قراءة  لبة  الطَّ من  عدداً  تكلِّف 
�سحيحة ب�لحرك�ت.

اإجراء 	  عند  الفكرة  ت�سل�سل  مراع�ة  اإلى  تنّبههم 
الترتيب.

لبة للعمل في مجموع�ت.	  توّزع الطَّ
تطلب من المجموعة الأولى اختي�ر الجملة اّلتي 	 

الث�نية  المجموعة  ت�سيف  ثم  الفقرة.  به�  تبداأ 
من  النته�ء  حتى  وهكذا  تليه�،  اّلتي  الجملة 

تركيب الفقرة ك�ملة.
نه� الفقرة.	  توؤّكد القيم وال�سلوك�ت الإيج�بية اّلتي تت�سمَّ
لبة بعده� زمري� وفردّي�ً.	  تقراأ المعلِّمة الفقرة ك�ملة ويردِّد الطَّ
مالحظة: يمكن ا�ستثم�ر جمل الن�س�ط في الإمالء المنظور والختب�ري.	 

َفق�َل: ل َتْقِطِف الأَْزه�َر.

ك�َن ُفوؤاٌد َمَع اأُ�ْسَرِتِه في َحديَقِة الأَْطف�ِل.

ْفُل: اأَْعَتِذُر، اأَن� اآ�ِسٌف. َردَّ الطِّ

َراأى ِطْفاًل َيْعَبُث ِب�أَْزه�ِر اْلَحديَقِة َوَيْقِطُفه�.

َفِهَي في اْلَحديَقِة اأَْجَمُل ِمْنه� في َيِدَك.

ك�َن ُفوؤاٌد َمَع اأُ�ْسَرِتِه في َحديَقِة الأَْطف�ِل.

َراأى ِطْفاًل َيْعَبُث ِب�أَْزه�ِر اْلَحديَقِة َوَيْقِطُفه�.

َفق�َل: ل َتْقِطِف الأَْزه�َر.

َفِهَي في اْلَحديَقِة اأَْجَمُل ِمْنه� في َيِدَك.

ْفُل: اأَْعَتِذُر، اأَن� اآ�ِسٌف. َردَّ الطِّ

3

1

5

2

4



الأهداف الع�مة:
ُيح�سن ال�ستم�ع اإلى حك�ية رحلة القمح.	 
يجيب عن اأ�سئلة ال�ستم�ع.	 
يعّبر عن لوح�ت المح�دثة تعبيراً �سليم�ً.	 
ي�سرد حك�ية النهر الحزين بت�سل�سل في الأحداث.	 
يقراأ ن�س م�س�كن الك�ئن�ت ويجيب عن اأ�سئلة ال�ستيع�ب.	 
يتبيِّن م�س�كن الك�ئن�ت الحية و�سف�ته�.	 
يح�فظ على �سحته و�سالمته في م�سكنه.	 
يقراأ ن�س م�ستقبل الم�ء ويجيب عن اأ�سئلة ال�ستيع�ب.	 
يتبيِّن اأهمية المح�فظة على الم�ء وتر�سيد ا�ستهالكه.	 
يحفظ المحفوظ�ت)الببغ�ء(.	 
يمالأ الفراغ معتمداً على المعنى.	 
يمالأ الفراغ في الجمل معتمداً على المعنى.	 
ي�سل العب�رة بم� ين��سبه� معتمداً على المعنى.	 
يالحظ المختلف ويذكر ال�سبب.	 
يتبيِّن الهمزة المتطرفة ومواقعه�.	 
يعيد ترتيب الكلم�ت ليكّون جماًل.	 
يعيد ترتيب الجمل ليكّون فقرة.	 
يتبيِّن جمع مجموعة من المفردات.	 
يتبيِّن فعل الأمر وعالمة اإعرابه.	 
ي�سّرف فعل الأمر مع �سم�ئر المخ�طب.	 
ي�سّنف الأفع�ل وفق نوعه�.	 
يتبيِّن الف�عل واإعرابه.	 
ي�سّنف الف�عل وفق عالمة اإعرابه.	 

ابَِعُة اْلَوْحَدُة الرَّ

تي َو�َسالَمتي حَّ �سِ
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اأَْقَراأُ حيَحِة1 اأَ�َسُع         َحْوَل َرْمِز الإِج�َبِة ال�سَّ 1

اأَ�ْسَتِمُع، َواأُجيُب َعِن اْلأَ�ْسِئلَِة:

لبة في اختي�ر الإج�بة ال�سحيحة: في ف�سل الخريف.	  وؤال وت�س�عد الطَّ تقراأ الجملة الأولى من ال�سُّ
دة.	  لبة الدللة عليه� في النَّ�ّس وقراءته� مّرات متعدِّ تطلب من الطَّ
وؤال وتتيح للطلبة فر�سة 	  تحّفز طلبة اآخرين لقراءة ال�سوؤال الث�ني، والث�لث والرابع.... ثم تقراأ جملة ال�سُّ

اكت�س�ف الحل ال�سحيح.
ز المجيدين.	  ههم، وتعزِّ تت�بعهم ب��ستمرار وتوجِّ
الحل: 1- الخريف.  2- ال�سيف.  3- �سفراء.   4- خ�سراء.  5- جمبع م� ذكر.	 

رحلة القمح
اآلية التنفيذ

لبة، وتلفت نظرهم اإلى غالفه�، وتح�ورهم فيه.	  ة اأم�م الطَّ تعر�س المعلِّمة الق�سَّ
ّبورة)رحلة قمح(.	  ة وتدّونه على ال�سَّ ت�س�عدهم في قراءة عنوان الق�سَّ
تتيح لهم وقت�ً ك�في�ً للحديث عن النب�ت�ت اّلتي توجد في حديقة من�زلهم اأو حديقة المدر�سة.	 
ة وتراعي نبرات ال�سوت الممثلة لالأحداث فيه�.	  تقراأ عليهم الق�سَّ
ة مّرة ث�نية من خالل جه�ز الت�سجيل.	  تدعوهم ل�سم�ع الق�سَّ
ة.	  توقف جه�ز الت�سجيل عند خت�م كل �سفحة لتبيِّن لهم الحدث والمك�ن والزم�ن وال�سخ�سي�ت في الق�سَّ
تف�ّسر لهم معنى: هطلت، �سب�ته�، الداكنة، �سوامع. 	 
ة.	  ة، وتتيح لهم المج�ل للتعبير عن راأيهم في الق�سَّ بعد النته�ء من القراءة، تن�ق�سهم في الق�سَّ
تتيح لهم فر�سة التعبير عّم� اأعجبهم في الحك�ية.	 
ة.	  لبة اإلى حّل الأ�سئلة المتعلقة ب�لق�سَّ تنتقل ب�لطَّ

اأَْقَراأُ اأُجيُب َعِن اْلأَ�ْسِئلَِة1 2

اإلى 	  النتب�ه  منهم  وتطلب  مرة،  من  اأكثر  اإليه�  ل�ستم�ع  توجههم  اأو  لبة،  الطَّ على  ة  الق�سَّ المعلِّمة  تقراأ 
ة مم� يتعّلق ب�أ�سئلة التدريب. المطلوب منهم معرفته من الق�سَّ

وؤال ومن ط�لب اآخر الإج�بة عنه.	  تكلِّف ط�لب�ً بقراءة ن�ّس ال�سُّ
هه�.	  ح الإج�ب�ت وتوجِّ ت�سحِّ
تتيح لهم حّل التدريب كت�بّي�ً في الجزء الف�رغ من ال�سفحة.	 
ة ب��ستخدام جمله� ومفرداته�.	  لبة المميزين وت�س�عدهم ل�سرد الق�سَّ تخت�ر مجموعة من الطَّ
لبة ا�ستنت�ج الفكرة الع�مة من النَّ�ّس.	  تطلب من الطَّ
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ك�َن النَّْهُر �َسعيًدا ِبَغزاَرِة م�ِئِه َوَوْفَرِة الأَ�ْسم�ِك 
ي�ِنَعٍة  َوَنب�ت�ٍت  ُحقوٍل  ِمْن  َحْوَلُه  َوِبم�  فيِه، 
راَء، اإِلى اأَِن اْنَتَقلَْت ُمْجموَعٌة ِمَن الأُ�َسِر  َخ�سْ

غيَرًة. َنْت َقْرَيًة �سَ ِلْلَعْي�ِس ِب�ْلُقْرِب ِمْنُه َوَكوَّ

َر م�ُء النَّْهِر،  َلْم َيْم�ِس َوْقٌت َطويٌل َحّتى َتَعكَّ
َتي النَّْهِر، َوَذُبلَِت  فَّ َوَتن�َثَرِت الأَ�ْسم�ُك َعلى �سِ
النَّب�ت�ُت في اْلُحقوِل. َحِزَن النَّْهُر، َوَلْم َتُعِد 
�ُسّب�ُن  اإَِلْيِه. لَحَظ  َتِرُد  اْلَعْط�سى  اْلَحَيوان�ُت 
روا اإِع�َدَة اْلَبْهَجِة  اْلَقْرَيِة النَّْهَر اْلَحزيَن، َوَقرَّ

َواْلَفَرِح اإَِلْيِه.

النَّْهُر اْلَحزيُن

ُث اأُلِحُظ َواأََتَحدَّ 3

ل اللوح�ت الأربع.	  تتيح المعلِّمة وقت�ً ك�في�ً للطلبة لت�أمُّ
لبة وتتيح لهم فر�سة الحديث عّم� ي�س�هدونه في كل لوحة.	  تعر�س اللوح�ت واحدة بعد اأخرى على الطَّ
ّبورة.	  تن�ق�سهم في مالحظ�تهم وتدّون اأفك�رهم على ال�سَّ
ال�سخ�سية والع�مة، 	  ب�لبيئة، والمح�فظة على ال�سحة  العن�ية  نه� كّل لوحة:  اّلتي تت�سمَّ القيم  تبيِّن لهم 

عدم تلويث المي�ه ب�لمخّلف�ت ال�س�رة ب�لإن�س�ن والك�ئن�ت.
لبة اإليه� ب�نتب�ه.	  تقراأ النَّ�ّس المرافق للوح�ت وي�ستمع الطَّ
لبة ب�آداب المح�دثة وال�ستم�ع. 	  ر الطَّ تذكِّ
لبة ا�ستنت�ج الفكرة الع�مة من النَّ�ّس.	  تطلب من الطَّ
ههم نحو الحديث عن كل لوحة ب��ستخدام مفردات النَّ�ّس.	  توجِّ
تتيح لهم فر�سة التعبير عّم� اأعجبهم في الحك�ية.	 
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اْجَتَمَع �ُسّب�ُن اْلَقْرَيِة ِبَكبيِرِهم، َوَبْعَد اْلَبْحِث 
ُنف�ي�ِته�  َتْرمي  الأُ�َسِر  ُمْعَظَم  اأَنَّ  َلُهْم  َتَبيََّن 
غيَرِة  ال�سَّ اْلَم�س�ِنِع  َواأََحَد  النَّْهِر،  ِمي�ِه  في 
اأَّدى  ِمّم�   ،� اأَْي�سً النَّْهِر  في  ُمَخلَّف�ِتِه  ُيْلقي 
َرِر ِلْلك�ِئن�ِت  ِب ِب�ل�سَّ ِث ِمي�ِهِه َوالتَّ�َسبُّ اإِلى َتلَوُّ

ِة َوالإِْن�س�ِن َواْلَحَيواِن َوالنَّب�ِت. اْلَحيَّ

ِمي�ِه  ِلَتْنظيِف  ِبِجدٍّ  اْلَقْرَيِة  �ُسّب�ُن  َعِمَل 
ّك�ِن  ِث، َوَن�ْسِر اْلَوْعِي َبْيَن ال�سُّ النَّْهِر ِمَن التَّلَوُّ
َوْقٌت  َيْم�ِس  َوَلْم  اْلم�ِء،  َعلى  ِلْلُمح�َفَظِة 
َد اْلَجميُع  َطويٌل َحّتى ع�َد اْلَفَرُح ِللنَّْهِر، َوَتَعهَّ
ِث، َوَعمَّ  ِبَتْعديِل �ُسلوِكِهْم َوِحم�َيِتِه ِمَن التَّلَوُّ

َتي النَّْهِر. فَّ اْلَفَرُح �سِ
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1

ِة َم�س�ِكُن اْلك�ِئن�ِت اْلَحيَّ ُل ْرُس اأَلوَّ الدَّ

اأَْقَراأُ

ْ

لبة فتح كتبهم على ال�سفحة الخ��سة ب�لدر�س 	  تطلب المعلِّمة من الطَّ
)م�س�كن الك�ئن�ت الحية(.

تكلِّفهم النظر اإلى ال�سورة المرافقة للنَّ�ّس، وت�س�ألهم عن محتوي�ته�.	 
ّبورة.	  تربط م� بين ال�سورة وعنوان الدر�س، وتدّون العنوان على ال�سَّ
تحفزهم ل�سرد حك�ية تتعّلق بم�س�كن النمل.	 
فيه� 	  تراعي  معّبرة  قراءة  وتقراأه�  قرائية  وحدات  اإلى  النَّ�ّس  تجّزئ 

نبرات ال�سوت.
لبة القراءة ب�سكل �سحيح.	  لبة فردّي�ً لجمل التدريب قراءة مح�ك�ة حتى يتقن الطَّ قراءة الطَّ
توجيه بع�س الأ�سئلة على كل فقرة لتنمية ال�ستيع�ب.	 
تتوقف المعلِّمة عند مف��سل النَّ�ّس وتطرح مزيداً من الأ�سئلة على كّل مف�سل منه�.	 
لبة.	  لبة لقراءة وحدات من النَّ�ّس لمزيد من الإتق�ن، وُت�سرك اأكبر عدد ممكن من الطَّ توجه الطَّ
المح�فظة 	  العلمية،  البرامج  المالحظ�ت عند م�س�هدة  النَّ�ّس: تدوين  الواردة في  الإيج�بية  القيم  توؤّكد 

على الك�ئن�ت الحية الموجودة في البيئة، المح�فظة على م�سكنه والحر�س على نظ�فته لتوفير ال�سالمة 
وال�سحة.

اأَْقَراأُ اأُجيُب َعِن اْلأَ�ْسِئلَِة1 2

لبة بم� ورد في النَّ�ّس من اأفك�ر.	  تمّهد المعلِّمة بتذكير الطَّ
لبة المتميزون.	  تقراأ النَّ�ّس قراءة معّبرة ويقراأ بعده� الطَّ
ت�س�عدهم في قراءة الأ�سئلة، مع مراع�ة التعبير �سوتي�ً عن نبرة ال�ستفه�م.	 
وؤال وط�لب�ً اآخر لالإج�بة عنه.	  تكلِّف ط�لب�ً بقراءة ال�سُّ
ه الإج�ب�ت بم� يتوافق مع م� ورد في النَّ�ّس.	  توجِّ
لبة لقراءة الإج�بة من النَّ�ّس.	  تحّفز بع�س الطَّ
تطلب منهم تدوين الإج�بة كت�بّي�ً.	 
تكلِّفهم قراءة اإج�ب�تهم اّلتي كتبوه�.	 
ز المجيدين.	  ههم وت�سّوب الأخط�ء وتعزِّ تت�بعهم ب��ستمرار وتوجِّ
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َنَة اأَْقَراأُ َواأُلِحُظ اْلَكِلَمَة اْلُملَوَّ 3

ّبورة وتبرز كلمة)حرارة( بلون مميز.	  تدّون المعلِّمة الجمل الثالث على ال�سَّ
لبة زمري� وفردّي�ً.	  تقراأ الجمل ويردِّد بعده� الطَّ
ت�س�ألهم عن الكلمة اّلتي تكّررت في الجمل الثالث)ي�سعى(.	 
تبيِّن لهم اأن في اللغة العربية كلم�ت تت�س�به في لفظه� وتختلف في معن�ه�.	 
ح لهم اأنَّه ل يمكن تحديد معنى الكلمة بمفرده�.	  تو�سّ
تف�ّسر لهم اأن وجوده� في جملة هو اّلذي ي�س�عدن� في معرفة المعنى المق�سود منه�.	 
تبيِّن لهم مفهوم الم�سترك اللفظي.	 
تلفت انتب�ههم اإلى كلمة )ي�سعى( وتقراأ الجملة الأولى والث�نية.	 
المعنى من 	  وت�س�عدهم في فهم  والث�نية،  الأولى  الجملة  كلمة)ي�سعى( في  م� فهموه من  تح�ورهم في 

خالل ال�سي�ق.
هه�.	  ت�ستقبل اإج�ب�تهم وتوجِّ
ف، واأنه� تعني 	  ح لهم اأن معنى )ي�سعى( في الجملة الأولى تعني: يبذل جهداً م�ستمراً ويح�سن الت�سرُّ تو�سّ

في الجملة الث�نية: يتطّلع ويث�بر. وفي الجملة الث�لثة: يجتهد ليك�سب.

اأقراأ، واأمالأ الفراغ كم� في المث�ل 4
ّبورة.	  تدّون المعلِّمة: ملج�أ- مالجئ، على ال�سَّ
ل اإلى مفهوم المفرد.	  ت�س�ألهم عن العدد اّلذي تدلُّ عليه كلمة )ملج�أ( للتو�سُّ
تطلب اإليهم التق�سيم�ت اّلتي يندرج فيه� ال�سم: مذكر- موؤنث/ مفرد- مثنى- جمع.	 
تحّفزهم لجمع كلمة ملج�أ: مالجئ.	 
تبيِّن لهم الفرق بين المفرد والجمع.	 
تطلب اإليهم جمع الكلم�ت وقراءته� في �سيغة المفرد والجمع.	 
ههم نحو اكت�س�ف هذه الجموع في النَّ�ّس)اأقراأ( ومالحظته� في �سي�قه�.	  توجِّ
تحّفزهم للحديث عن الم�سكن ال�سّحي والبيئ�ت ومظ�هره� ب��ستخدام المفرد والجمع.	 
تلفت نظرهم في اأثن�ء الحديث اإلى ا�ستخدام مفردات الدر�س اّلتي تعّلموه�.	 
ز المجيدين.	  مهم ب��ستمرار، وتعزِّ تت�بعهم وتقوِّ
الحل: م�س�كن، من�طق، اأعداء، بح�ر.	 
مالحظ�ت، محيط�ت، كهوف، اأعداد، بيوت	 
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اأَْماَلأُ اْلَفراَغ ِب�ْلَكِلَمِة اْلُمن��ِسَبِة َواأَْقَراأُ 5

ل الكلم�ت والجمل.	  تمنح المعلِّمة وقت�ً ك�في�ً للطلبة لت�أمُّ
لبة في القراءة.	  دة، وُت�سرك اأكبر عدد من الطَّ لبة بعده� مّرات متعدِّ تقراأ الكلم�ت والجمل، ويقراأ الطَّ
تتحّدث لهم عن م�س�كن بع�س الك�ئن�ت الحية واأم�كن وجوده� وكيفية بن�ئه�.	 
تمالأ الفراغ الأول)النمل، العنكبوت(.	 
ح لهم العالقة بين الك�ئن الحي وال�سي�ق المعنوي للجملة.	  تو�سّ
ههم نحو اختي�ر الك�ئن المن��سب لل�سي�ق.	  ت�س�عدهم في حّل الفراغ الث�ني)الخروف( وتوجِّ
تحّفز ط�لب�ً اآخر على حّل الفراغ الت�لي ب�ختي�ر الك�ئن المن��سب.	 
لبة بحّل بقية الفراغ�ت في الفقرة ب�ختي�ر الك�ئن المن��سب.	  تكلِّف الطَّ
ز المجيدين.	  لبة ب��ستمرار وت�سّوبهم وتعزِّ تت�بع الطَّ
ت�س�عدهم في قراءة الجمل بعد ملء فراغ�ته�.	 
الحل: 2- الخروف –الحظيرة. 3- الع�س�فير-الع�س. 4- ال�سنج�ب-جحر. 5- النمل-قرية.	 

اأَْماَلأُ اْلَفراَغ ِب�ْلَكِلَمِة اْلُمن��ِسَبِة َواأَْعِرُف م� ُهَو 6

لبة.	  تقراأ المعلِّمة النَّ�ّس ب�سوت وا�سح وم�سوع وي�سغي اإليه� الطَّ
تلفت انتب�ههم اإلى الكلمة الأولى في الفقرة)حيوان(.	 
نة في النَّ�ّس.	  يقراأ الطلب الكلم�ت الملوَّ
ح لهم �سيغة التَّذكير والتَّ�أنيث في الأفع�ل.	  تو�سّ
ت�س�عدهم في ملء الفراغ الأول: يعي�س.	 
تحّفزهم لملء بقية الفراغ�ت ب�ختي�ر الكلمة المن��سبة.	 
به 	  تبداأ  م�  اإلى  وتنبههم  الث�ني،  الفراغ  في  )�سي�رة(   من  بدًل  كلمة)�سفينة(  اختي�ر  في  تن�ق�سهم 

الفقرة)حيوان(.
ز المجيدين.	  بهم، وتعزِّ ههم وت�سوِّ توجِّ
لبة بعده�، ثم تدعوهم لت�سمية الحيوان: الجمل- �سفينة ال�سحراء.	  تقراأ الفقرة ويردِّد الطَّ
الحل: يعي�س-�سفينة-يحمل-ي�أكل-ي�سبر-طويلة.	 
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َنَة اأَْقَراأُ َواأُلِحُظ اْلَكِلم�ِت اْلُملَوَّ 1

ِفْعُل الأَْمِر ُهَو اْلِفْعُل الَّذي َنْطُلُب ِبِه ِمْن اإِْن�س�ٍن اْلِقي�َم ِبَعَمٍل م�.

م�ِئِر اْلُمخ�َطِب: ُلُح َفَقْط ِل�سَ ِفْعُل الأَْمِر َي�سْ

. اأَْنَت، اأَْنِت، اأَْنُتم�، اأَْنُتْم، اأَْنُتنَّ

كوِن الّظ�ِهِر َعلى اآِخِرِه. ِفْعُل الأَْمِر َمْبِنيٌّ َعلى ال�سُّ

اأَْقَراأُ َواأَْماَلأُ اْلَفراَغ ِبِفْعِل الأَْمِر اْلُمن��ِسِب 2

فعل الأمر
ّبورة.	  تدّون المعلِّمة المث�ل: اكتْب، اجتهْد، على ال�سَّ
دة.	  لبة لقراءة الكلمتين مرات متعدِّ تحّفز الطَّ
تبيِّن لهم اأن قولن�: اكتْب، اجتهْد، فعل نطلب به من 	 

اإن�س�ن القي�م بعمل معّين)ن�أمره ب�لقي�م بعمل معّين(.
تطلب من كل ط�لب اأن ي�أمر زميله ب�لقي�م بعمل معّين: ا�سمْت، اخرْج، انتبْه.....	 
تحّفزهم ل�ستذك�ر �سم�ئر المخ�طب )اأنَت، اأنِت، اأنتم�، اأنتم، اأنتن(.	 
ت�سيف اإلى الفعل: اأنت اكتْب، هو اكتْب، لتبيِّن لهم اأنَّ فعل الأمر ي�سلح فقط ل�سم�ئر المخ�طب.	 
تلفت انتب�ههم اإلى على العالمة اّلتي على اآخر فعل الأمر: اكتْب، وتطلب منهم ت�سميته�، لتبيِّن لهم اأنَّ 	 

فعل الأمر مبني على ال�سكون الظ�هرة على اآخره.

نة)اكتْب، اكتبي، اكتب�، اكتب�، اكتبوا، اكتبَن( على لوحة الجيوب.	  تعر�س المعلِّمة الكلم�ت الملوَّ
لبة بعده�.	  تقراأه� ويردِّد الطَّ
ح لهم اأنهم �سي�سنفونه قبله� اأحد �سم�ئر المخ�طب.	  تو�سّ
تقراأ الجملة الأولى)اأنت اكتْب في الدفتر(.	 
تن�ق�سهم في �سم�ئر المخ�طب للمذكر والموؤنَّث، اإفراداً وتثنية وجمع�ً.	 
نة وعالقته� 	  تو�سح لهم كيفية ت�سريف فعل الأمر مع �سم�ئر المخ�طب بمح�ورتهم في الكلم�ت الملوَّ

ب�ل�سمير اّلذي ي�سبقه�.
لبة. 	  دة، وُت�سرك اأكبر عدد من الطَّ تطلب اإليهم قراءة الجمل مرات متعدِّ
ز المتميزين.	  تت�بعهم ب��ستمرار، وت�سّوب اأخط�ءهم، وتعزِّ

لبة بعده� زمري� وفردّي�ً.	  تقراأ المعلِّمة الأفع�ل والجمل، ويردِّد الطَّ
ح له اأن الجمل تحت�ج اإلى واحدة من هذه الكلم�ت لإكم�ل الفراغ وتكملة المعنى. 	  تو�سّ
تنبههم اإلى اأهمية الربط بين �سمير المخ�طب وال�سيغة اّلتي عليه� فعل الأمر المراد اختي�ره.	 
تحّفزهم على ملء الفراغ�ت في الجمل.	 
تن�ق�سهم في اختي�راتهم لملء الفراغ لتعزيز فهمهم.	 
ز المجيدين.	  ب اأخط�ءهم وتعزِّ تت�بعهم وت�سوِّ
الحل: 1- احتفل، احتفلي.  2- احتفال، احتفال.  3- احتفلوا، احتفلن.	 
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نُِّف الأَْفع�َل الّت�ِلَيَة في اْلَجْدَوِل اأَْقَراأُ َواأُ�سَ 3

َنَة َكم� في اْلِمث�ِل ، َواأُْعِرُب اْلَكِلم�ِت اْلُملَوَّ اأَْقَراأُ 4

تعر�س المعلِّمة الكلم�ت الأفع�ل على لوحة الجيوب.	 
لبة بعده�.	  تقراأه� ويردِّد الطَّ
ح لهم اأنهم �سي�سنفونه� ح�سب الجدول.	  تو�سّ
تقراأ لهم الت�سنيف�ت اّلتي يت�سّمنه� الجدول.	 
ّبورة في �سكل جدول.	  رهم ب�أق�س�م الفعل وتدّونه� على ال�سَّ تذكِّ
رهم ب�لعالم�ت الّدالَّة على الفعل الم��سي والفعل الم�س�رع.	  تذكِّ
تقراأ الفعل الأول)احترْم( وتطلب منهم تمييز نوعه.	 
ت�س�عدهم في ت�سنيف بقية الأفع�ل، وتن�ق�سهم في اأ�سب�ب ت�سنيفهم له�.	 
ز المتميزين.	  تت�بعهم ب��ستمرار، وت�سّوب اأخط�ءهم، وتعزِّ
 الحل: - فعل م��س:  �س�هَد، اعتذَر، احترَم، حّدَث.	 

- فعل م�س�رع: اأتحّدُث، يعتذُر، نحترُم، ي�س�هُد.
- فعل اأمر: احترْم، �س�هْد، اعتذْر، تحّدْث. 

ّبورة مع تمييز فعل الأمر ب�لألوان.	  ْث ب�سوٍت منخف�س( على ال�سَّ ن المث�ل )تحدَّ تدوِّ
لبة بعده�.	  تقراأ المث�ل ويردِّد الطَّ
ّبورة.	  تدّون اإعراب الفعل على ال�سَّ
تف�ّسر لهم تعبير: مبني على ال�سكون الظ�هرة على اآخره، من خالل تذكيرهم ب�لحرك�ت واأنواعه�.	 
زهم على اإعراب بقية اأفع�ل الأمر في الجمل.	  تحفِّ
تحر�س على اأن يلفظوا تعبير: مبني على ال�سكون الظ�هرة على اآخره.	 



اأَْقَراأُ 1

ُم�ْسَتْقَبُل اْلم�ِء ْرُس الّثاني الدَّ

اأَْقَراأُ 1

)م�ستقبل 	  )اأقراأ(:  ن�ّس  على  كتبهم  فتح  لبة  الطَّ من  المعلِّمة  تطلب 
الم�ء(.

تكلِّفهم النظر اإلى ال�سورة المرافقة للنَّ�ّس وو�سفه�.	 
ّبورة.	  تربط م� بين ال�سورة وعنوان الدر�س، وتدّون العنوان على ال�سَّ
ال�سي�رة، 	  الم�ء في: ال�ستحم�م، غ�سل  ت�س�ألهم عن كيفية تع�ملهم مع 

وتر�سيد  الم�ء  على  المح�فظة  اأهمية  لهم  لتبيِّن  المزروع�ت،  �سقي 
ا�ستهالكه.

تجّزئ النَّ�ّس اإلى وحدات قرائية وتقراأه� قراءة معّبرة تراعي فيه� نبرات ال�سوت.	 
لبة فردّي� ًوفي مجموع�ت قراءة مح�ك�ة حتى يتقنوا القراءة ب�سكل �سحيح.	  يقراأ الطَّ
لبة.	  توجيه بع�س الأ�سئلة على كل فقرة لتنمية ا�ستيع�ب الطَّ
لبة.	  لبة لقراءة وحدات من النَّ�ّس لمزيد من الإتق�ن، وُت�سرك اأكبر عدد ممكن من الطَّ توجه الطَّ
لبة بتمثيل الدر�س في حديقة المدر�سة.	  يقوم الطَّ
توؤّكد القيم الإيج�بية الواردة في النَّ�ّس: المح�فظة على المي�ه وم�س�دره�، وتر�سيد ا�ستهالكه�.	 

لبة بم� ورد في النَّ�ّس من اأفك�ر.	  تمّهد المعلِّمة بتذكير الطَّ
لبة المتميزون.	  تقراأ النَّ�ّس قراءة معّبرة ويقراأ بعده� الطَّ
ت�س�عدهم في قراءة الأ�سئلة، مع مراع�ة التعبير �سوتي�ً عن نبرة ال�ستفه�م.	 
وؤال وط�لب�ً اآخر لالإج�بة عنه.	  تكلِّف ط�لب�ً بقراءة ال�سُّ
لبة لقراءة الإج�بة من النَّ�ّس.	  تحّفز بع�س الطَّ
تطلب منهم تدوين الإج�بة كت�بّي�ً.	 
تكلِّفهم قراءة اإج�ب�تهم اّلتي كتبوه�.	 
ز المجيدين.	  ههم وت�سّوب الأخط�ء وتعزِّ تت�بعهم ب��ستمرار وتوجِّ

اأَْقَراأُ اأُجيُب َعِن اْلأَ�ْسِئلَِة1 2
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ُل اْلِعب�َرَة ِبم� ُين��ِسُبه� َواأَْقَراأُ اأَ�سِ 3

تقراأ المعلِّمة العب�رات الموجودة في كال العمودين، 	 
لبة بعده�. ويردِّد الطَّ

رهم بمفردات �سبق لهم تعلُّمه�. 	  تذكِّ
تقراأ 	  مجموعة  مجموعتين؛  اإلى  لبة  الطَّ تق�سم 

العمود الأيمن، واأخرى تقراأ العمود الأي�سر.
لبة بعده�.	  تقراأ الجملة الأولى وتبيِّن لهم المعنى المن��سب له� وت�سله به، وتقراأهم� مو�سولتين، ويردِّد الطَّ
تبيِّن لهم العالقة بين الجملة الموجودة في العمود الأيمن ب�لموجودة في العمود الأي�سر. 	 
للمعنى، 	  مة  المتمِّ الجملة  اآخر  ط�لب  ليكمل  الجملة،  قراءة  الأولى  المجموعة  في  ط�لب  كل  من  تطلب 

وتكلِّفهم� مع�ً اإع�دة القراءة.
لبة الآخرين قراءة الجملة ت�ّمة.  	  تكلِّف الطَّ
لبة بين جمل العمودين، ويقراأونه� بعد و�سله�.	  ي�سل الطَّ
تبيِّن المعلِّمة اأ�سب�ب نق�س الغذاء وطرق التغلب عليه، وم�س�در المي�ه واأهمية المح�فظة عليه�.	 

اأَْماَلأُ اْلَفراَغ ِب�ْلَكِلَمِة اْلُمن��ِسَبِة 4

ل الكلم�ت والجمل.	  تتيح المعلِّمة وقت�ً ك�في�ً للطلبة لت�أمُّ
لبة في القراءة.	  دة، وُت�سرك اأكبر عدد من الطَّ لبة بعده� مّرات متعدِّ تقراأ الكلم�ت والجمل، ويقراأ الطَّ
تحل الجملة الأولى )علين� اأن نعت�د تر�سيد ا�ستهالك الم�ء لنح�فظ عليه( ب�سوت وا�سح ومعّبر.	 
نة وال�سي�ق المعنوي للجملة.	  ح لهم العالقة بين الكلمة الملوَّ تو�سّ
اختي�ر 	  نحو  ههم  وتوجِّ الغذاء.(  فيقّل  الزراعة  في  يوؤثر  الم�ء  )نق�س  الث�نية  الجملة  حّل  في  ت�س�عدهم 

الكلمة المن��سبة)الزراعة(.
تحّفز ط�لب�ً اآخر على حّل الجملة الت�لية ب�ختي�ر الكلمة المن��سبة.	 
لبة بحّل بقية الجمل ب�ختي�ر الكلمة المن��سبة للمعنى.	  تكلِّف الطَّ
ز المجيدين.	  لبة ب��ستمرار وت�سّوبهم وتعزِّ تت�بع الطَّ
تطلب اإليهم قراء الجمل بعد ملء فراغ�ته�.	 
تلفت انتب�ههم وتن�ق�سهم في الأنم�ط اللغوية: اأْن نعت�َد/ لنح�فَظ، وكذلك تلفت انتب�ههم اإلى الجموع: 	 

المي�ه، البح�ر، الأنه�ر، الآب�ر، الين�بيع.
توؤّكد مف�هيم المح�فظة على المي�ه وم�س�دره�، وتر�سيد ال�ستهالك في ا�ستخدامه�.	 
 الحل: 2- الزراعة. 3- المحيط�ت. 4- الجوفية. 5- ال�سب�ح، نح�فظ.	 

ّك�ِن َتزاُيُد َعَدِد ال�سُّ

راَعِة الْهِتم�ُم ِب�لزِّ

راِعيَُّة َتْحت�ُج الأَرا�سي الزِّ

ِمْن َم�س�ِدِر اْلم�ِء

ُر َم�س�ِدَر ِغذاٍء اأَْكَثَر. ُيَوفِّ

اإِلى م�ٍء َوفيٍر.

الأَْمط�ُر َواْلِمي�ُه اْلَجْوِفيَُّة.

ُيوؤَّدي اإِلى َنْق�ِس اْلِغذاِء.
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5

اْلَهْيَئِة الَّتي ُتن��ِسُب َحَرَكَة  َفُة َعلى  ُتْكَتُب اْلَهْمَزُة اْلُمَتَطرِّ
اْلَحْرِف الَّذي َقْبلَه�: َقَراأ  ُلوؤُْلوؤ     ق�ِرئ       ِدْفء

ْطِر اإِذا ك�َن اْلَحْرُف َقْبَل اْلَهْمَزِة  ُتْكَتُب اْلَهْمَزُة َعلى ال�سَّ
َفِة �ِس�ِكًن� ِدْفء اأَْو َمدٌّ ِب�ْلأَِلِف م�ء، اأَْوْ َمدٌّ ِب�ْلواِو َمْقروء،  اْلُمَتَطرِّ

اأَْوْ َمدٌّ ِب�ْلي�ِء َمليء.

َفَة اأَْقَراأُ َواأُلِحُظ اْلَهْمَزَة اْلُمَتَطرِّ

تعر�س المعلِّمة الكلم�ت: قَراأ، ُلوؤُلوؤ، ق�ِرئ، دْفء، 	 
في لوحة الجيوب.

لبة بعده�.	  تقراأه� ويردِّد الطَّ
ي�سبق 	  اّلذي  الحرف  حركة  اإلى  انتب�ههم  تلفت 

الهمزة، وتكلِّفهم قراءته ب�لحركة المالزمة له.
وال�سم، 	  ب�لفتح  م�سبوقة  الهمزة  اأن  لهم  تبيِّن 

والك�سر، وال�سكون، على التوالي، في الكلم�ت المعرو�سة عليهم في لوحة الجيوب.
ح لهم مو�سع كت�بة الهمزة من الكلمة )متطّرفة(.	  تو�سّ
ههم لالنتب�ه اإلى الهيئة اّلتي كتبت عليه� الهمزة في كل كلمة، وتطلب منهم ت�سميته�.	  توجِّ
تحّفزهم لقراءة الكلم�ت مهموزة مع اإبراز حركة الحرف اّلذي ي�سبقه� وت�سميته.	 
ّبورة: ُتكتب الهمزة المتطرفة على الهيئة اّلتي ُتن��سب حركة الحرف اّلذي قبله�.	  تدّون على ال�سَّ
ح لهم مفهوم العب�رة ال�س�بقة من خالل تطبيقه� على الأمثلة.	  تو�سّ
ّبورة: م�ء، مقروء، مليء.	  ثم تدّون على ال�سَّ
ههم نحو معرفة موقع الهمزة من الكلمة، وتتلفت نظرهم لمالحظة موقعه� من ال�سطر.	  توجِّ
ت�س�ألهم عن حركة الحرف اّلذي ي�سبقه� )�س�كن(.	 
ّبورة: ُتكتب الهمزة على ال�سطر اإذا ك�ن الحرف قبل الهمزة المتطرفة �س�كن�ً.	  تدّون على ال�سَّ
تف�ّسر لهم معنى العب�رة من خالل الأمثلة.	 

َبَب اأَْقَراأُ َواأَ�َسُع         َحْوَل اْلُمْخَتِلِف، َواأَْذُكُر ال�سَّ 6

تعر�س المعلِّمة كلم�ت كل حقل في لوحة جيوب.	 
دة.	  لبة بعده� مرات متعدِّ تقراأه� ويردِّد الطَّ
تدعوهم لمالحظة موقع الهمزة في كل كلمة، وقراءته�.	 
تلفت انتب�ههم اإلى حركة الحرف اّلذي ي�سبق الهمزة.	 
تكلِّفهم ب�كت�س�ف الكلمة المختلفة في ر�سم الهمزة، وتحفزهم لقراءته�.	 
تح�ورهم في �سبب اختي�رهم لكلمة)بوؤبوؤ(: الحرف اّلذي ي�سبق الهمزة متحرك ب�ل�سّم، وبقية الكلم�ت ج�ء 	 

الحرف اّلذي ي�سبق الهمزة �سكن�.)�َسْوء(: لأنه� �ُسبقت بواو، والكلم�ت الأخرى م�سبوقة بي�ء.
)�س�طئ(: الحرف اّلذي ي�سبق الهمزة متحّرك ب�لك�سر، وبقية الكلم�ت متحرك ب�لفتح.	 
لبة الآخرين.	  لبة المجيدين، وت�س�عد الطَّ ز الطَّ تعزِّ
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َفٍة7 اأَْقَراأُ َواأَ�َسُع         َحْوَل اْلَكِلَمِة الَّتي َتْحَتوي َعلى  َهْمَزٍة ُمَتَطرِّ

ّبورة بخط وا�سح.	  تدّون المعلِّمة الجمل على ال�سَّ
دة.	  لبة بعده� مرات متعدِّ تقراأ الجمل ويردِّد الطَّ
تكلِّفهم قراءة الكلم�ت المهموزة فقط.	 
رهم ب�لهمزة المتطرفة، وتطلب منهم ا�ستخال�سه� من مجموع الكلم�ت المهموزة.	  تذكِّ
تحفزهم على ذكر اأ�سب�ب اختي�رهم لـ )ال�سوء، الم�سيء، ه�دئ، جريء، بن�ء، الم�ء( من بين الكلم�ت المهموزة جميعه�.	 
تكلِّف ط�لب�ً متميزاً بقراءة الجملة الأولى )اأبتعد عن اأ�سح�ب ال�سوء واأ�س�مح الم�سيء(.	 
ت�س�عدهم في حّل المطلوب من الجملة.	 
تبيِّن لهم اأن كلمة ال�سوء كتبت على ال�سطر لأّن م� قبله� �س�كن، وكلمة)الم�سيء( كذلك لل�سبب نف�سه.	 
تحفزهم على ا�ستخراج بقية الهمزات المتطرفة.	 
من المن��سب اأن تطلب منهم المعلِّمة تف�سيراً لإج�ب�تهم لتعزيز فهمهم.	 
ت�ستثمر الكلم�ت في التدريب على الإمالء.	 

الف�عل:
ّبورة: ط�ر الع�سفوُر.	  تدوّن المعلِّمة على ال�سَّ
َمن اّلذي ط�ر؟ الع�سفوُر	 
رهم ب�لأفع�ل اّلتي �سبق لهم اأن تعّلموه�)الم��سي، الم�س�رع، الأمر(	  تذكِّ
ح لهم اأن كل فعل: حدث، ل بد اأن يكون له ف�عل يقوم بفعله.	  تو�سّ
ت�س�ألهم: َمن اّلذي ق�م بفعل الطيران في الجملة)ط�ر الع�سفور؟(.	 
هه� نحو: الع�سفور ف�عل.	  ت�ستقبل اإج�ب�تهم وتوجِّ
)الع�سفوُر( 	  كلمة  على  ال�سم  حركة  اإلى  انتب�ههم  تلفت 

وتطلب منهم ت�سميته�.
تبيِّن لهم اأن الع�سفور: ف�عل مرفوع ب�ل�سمة الظ�هرة على اآخره.	 
رهم ب�لمفرد والمثّنى والجمع، وتبيِّن لهم اأن الف�عل يمكن اأن يكون مثنًى اأو جمع�ً.	  تذكِّ
ّبورة: ح�سرت الع�مالت، وتح�ورهم في الجملة من حيث بي�ن الفعل والف�عل)جمع موؤنث 	  تدون على ال�سَّ

�س�لم(.
تبيِّن لهم اأن جمع الموؤنَّث ال�س�لم هو الف�عل، وعالمة رفعه مثل المفرد: ال�سمة الظ�هرة على اآخره.	 
ب�لطريقة نف�سه� ومن خالل المث�ل: ح�سر العّم�ُل، تبيِّن لهم الف�عل وعالمة اإعرابه.	 
تلفت انتب�ههم لجملة)ح�سر المهند�س�ن(، وتح�ورهم فيه� من حيث دللته� على المثّنى، وت�س�ألهم عن 	 

عالمة رفع الف�عل في المثّنى، وتبيِّن لهم ب�أّن المثّنى ُيرفع ب�لألف.
ر ال�س�لم هي الواو. 	  ومن خالل المث�ل)ح�سر المهند�سون( تبيِّن لهم اأنَّ عالمة رفع الف�عل اإذا ك�ن جمع المذكَّ

اْلف�ِعُل ا�ْسٌم َمْرفوٌع َيُدلُّ َعلى َمْن ق�َم ِب�ْلِفْعِل.
فوُر. فوُر. َمِن الَّذي ط�َر؟ اْلُع�سْ ط�َر اْلُع�سْ

َعالم�ُت اإِْعراِب اْلف�ِعِل:
مِّ الّظ�ِهِر َعلى اآِخِرِه اإِذا ك�َن: ُة اأَْو َتْنويُن ال�سَّ مَّ ال�سَّ

َر اْلع�ِمُل.   ُمْفَرًدا: َح�سَ
َرِت اْلع�ِمالُت.   َجْمَع ُموؤَنٍَّث �س�ِلًم�: َح�سَ

َر اْلُعّم�ُل.   َجْمَع َتْك�سيٍر: َح�سَ
َر اْلُمَهْنِد�س�ِن. اْلأَِلُف ِلأَنَُّه ُمَثّنى: َح�سَ

َر اْلُمَهْنِد�سوَن. ٍر �س�ِلٌم: َح�سَ اْلواُو ِلأَنَُّه َجْمُع ُمَذكَّ

1

2

3
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1

َوَقَف ُفوؤاٌد اْحِتراًم� ِلْلُمَعلِِّم.

بيب�ُت اْلَمْر�سى. ُتع�ِلُج الطَّ

َيْحُرُث اْلَفاّلح�ن اْلأَْر�َس.

�ْسج�َر. َي�ْسقي اْلُمزاِرع�ِن اْلأَ

ّف�ِح. َيْقِطُف اْلُمزاِرعوَن ِثم�َر التُّ

�سوَن ِب�ْلَمْر�سى. َيْعَتني اْلُمَمرِّ

12

34

56

مِّ ّمُة اأَْو َتْنويُن ال�سَّ اْلواُواْلأَِلُفال�سَّ

اأَْقَراأُ َواأَْكُتُب  اْلف�ِعَل  في اْلَجْدَوِل َوْفَق َعالَمِة اْلإِْعراِب

لهم 	  �سبق  بم�  بتذكيرهم  للتدريب  المعلِّمة  تمّهد 
اأن تعّلموه عن الف�عل وعالمة اإعرابه.

دة.	  لبة بعده� مرات متعدِّ تقراأ الجمل ويردِّد الطَّ
تحّفزهم ل�ستخراج الفعل وتمييزه في الجملة الأولى.	 
رهم بق�عدة )كل فعل له ف�عل( وتطلب اإليهم 	  تذكِّ

ا�ستخراج الف�عل)فوؤاٌد(.
ت�س�عدهم في ا�ستخراج الفعل والف�عل من الجمل الأخرى.	 
تلفت انتب�ههم اإلى التمييز بين الف�عل مفرداً اأو مثنًى اأو جمع�ً.	 
تكلِّفهم بكت�بة الف�عل في الحقل المخ�س�س له.     	 
لبة الف�عل بح�سب الحقول المخ�س�سة له.	  يقراأ الطَّ

لبة الآخرين.	  لبة المجيدين وت�س�عد الطَّ ز الطَّ تعزِّ

، َواأَ�َسُع        َحْوَل  اْلف�ِعِل2 اأَْقَراأُ

لبة بعده�.	  تقراأ المعلِّمة الجمل ب�سوت وا�سح وم�سموع، ويردِّد الطَّ
رهم بكلم�ت تعّلموه� �س�بق�ً.	  تذكِّ
ر والموؤنَّث والمفرد والمثّنى والجمع.	  رهم ب�لفعل والف�عل والمذكَّ تذكِّ
ت�س�عدهم في حل جملة)تنت�سر الفرا�س�ت فوق الأزه�ر(  الفرا�س�ُت: ف�عل مرفوع وعالمة رفعه ال�سمة.	 
تحّفزهم على حّل بقية الجمل مع توجيههم لالنتب�ه اإلى �سيغة الفعل)م��سي، م�س�رع(.	 
تلفت انتب�ههم اإلى التمييز بين عالمة رفع الف�عل في ح�ّلتي الجمع والتثنية.	 
لبة الجمل بعد حّله� مع التركيز على الف�عل.	  يقراأ الطَّ
لبة المجيدين.	  ز الطَّ تعزِّ
الحل: 2- المطُر، الزرُع. )مفرد(  3- �س�رُة.)مفرد(  4-  الخروف�ن.)مثنى(  5- المعلمون. )جمع(	 

فوؤاٌد

الطبيب�ُت

المزارع�ن      

الفاّلح�ن

المزارعون   

الممر�سون
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َنَة َكم� في اْلِمث�ِل ، َواأُْعِرُب اْلَكِلم�ِت اْلُملَوَّ اأَْقَراأُ 3

ّبورة مع تمييز الفعل والف�عل ب�لألوان.	  ن المث�ل على ال�سَّ تدوِّ
لبة بعده�.	  تقراأ المث�ل )يح�فظ الفالح�ن على الم�ء( ويردِّد الطَّ
ه اإج�ب�تهم.	  نة، وتوجِّ تن�ق�سهم في ت�سنيف الكلم�ت الملوَّ
تف�ّسر لهم تعبير: فعل م�س�رع مرفوع وعالمة رفعه ال�سمة الظ�هرة على اآخره/ و/ ف�عل مرفوع وعالمة 	 

رفعه الألف لأنه مثنى.
نة.	  زهم على اإعراب بقية الكلم�ت الملوَّ تحفِّ
تر�سدهم اإلى التمييز بين الفعل الم��سي والم�س�رع، والف�عل مفرداً اأو مثنًى اأو جمع�ً.	 
لبة �سيغة الإعراب لكل من الفعل والف�عل.	  تحر�س المعلِّمة على اأن يردِّد الطَّ

، َواأَْحَفُظ اأَْقَراأُ 4

-تعرف الطلبة بعنوان الأن�سودة وا�سم ال�س�عر ونبذة عن حي�ته.	 
لبة.	  تن�سد المعلِّمة الأن�سودة منفردة وي�ستمع اإليه� الطَّ
لبة بعده� مقّلدين له� في ال�سوت والحركة.	  تن�سده� ث�نية ويردِّد الطَّ
لبة يردِّدون خلفه.	  تكلِّف ط�لب�ً مميزاً ب�لإن�س�د والطَّ
على 	  وتدّونه�  الأن�سودة،  مق�طع  من  الم�ستلهمة  الرئي�سة  الأفك�ر  لهم  وتبيِّن  مق�طع  اإلى  الن�سيد  تق�سم 

ّبورة. ال�سَّ
تت�بع ترديدهم للن�سيد حتى يتقنوا قراءته قراءة �سحيحة.	 
ز من يحفظ اأ�سرع.	  تحّفزهم لحفظ اأكبر عدد من اأبي�ت الن�سيد، وتعزِّ
د قيمة الإبداع والتجديد والبتع�د عن التقليد، التفكير قبل النطق ب�لكلمة.	  توؤكِّ
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اأََتَبيَُّن َمع�ني اْلَكِلم�ِت: اأ

تف�ّسر لهم الكلم�ت الغ�م�سة عليهم في الن�سيد: تردد ول تعطي من ذاته�، تردد دون 	 
تفكير في ل�س�نه�، تعجم في بي�نه�، مقلدة.

اأُجيُب َعِن اْلأَ�ْسِئلَِة الَت�لَيِة: ب

، َواأَ�َسُع َعالَمَة التَّرقيِم اْلُمن��ِسَبِة: اأَْقَراأُ ج

وؤال.	  لبة الن�سيد، ثم تطرح عليهم الأ�سئلة بحيث ط�لب ي�س�أل واآخر يجيب عن ال�سُّ يقراأ الطَّ
تترك للطلبة حرّية الإج�بة)اإج�بة مفتوحة(.	 
م� المق�سود العقل في ل�س�نه�؟	 
لبة المقطع اّلذي يت�سمن هذه العب�رة.	  يردِّد الطَّ
هه� ل�ستخال�س المعنى من الإط�ر الع�م للن�سيد،)تردد م� ت�سمعه(.	  لبة وتوجِّ ت�ستقبل اإج�ب�ت الطَّ
هل تحّب اأن تكون ك�لببغ�ء؟ لم�ذا؟	 
ههم المعلِّمة نحو نبذ التقليد الأعمى وال�سعي نحو البتك�ر والتجديد.	  تترك للطلبة حرية التعبير، وتوجِّ

تذّكر المعلِّمة طلبته� ب�لأنم�ط اللغوية: التعّجب، ال�ستفه�م، ول الن�فية.	 

وؤال بمراجعتهم في اأنم�ط لغوية �سبق لهم تعلُّمه�.  	  ت�ستثمر جمل ال�سُّ

1- ....اأطوله! 2- ....اأجمله!    3- .... مجددة؟   4- ...الببغ�ء.	 



َن ُجَماًل اأُعيُد َتْرتيَب اْلَكِلم�ِت ِلأَُكوِّ

َن ِفْقَرًة اأُعيُد َتْرتيَب اْلُجَمِل ِلأَُكوِّ

5

6

لبة في قراءة كلم�ت تعّلموه� �س�بق�ً.	  ت�س�عد المعلِّمة الطَّ
تطلب اإليهم قراءة الكلم�ت في ح�ل كونه� غير مرتَّبة، وتدير نق��س�ً حول معن�ه� غير مرتَّبة، وت�س�أل: من 	 

يرتِّب لن� هذه الكلم�ت لتعطين� معنًى مفيداً؟
هه�.	  لبة وتوجِّ ت�ستقبل اإج�ب�ت الطَّ
ترّتب اأم�مهم كلم�ت الجملة الأولى: )تبداأ رحلة القمح في الخريف وتنتهي في ال�سيف(.	 
ح لهم الفرق بين الجملة وهي غير مرتَّبة 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 مرتَّبة زمري� وفردّي�ً.	  يقراأ الطَّ
د المعلِّمة القيم الإيج�بية: العن�ية ب�لم�سكن واأن يكون �سحّي�ً، المح�فظة على المي�ه وتر�سيد ا�ستهالكه�.	  توؤكِّ
الحل: 2- علين� اأن نعت�د تر�سيد ا�ستهالك الم�ء لنح�فظ عليه.	 
      3- يحت�ج الحيوان اإلى م�سكن يحميه من تقلب�ت الطق�س.	 
مالحظة: يمكن ا�ستثم�ر جمل الن�س�ط في الإمالء المنظور والختب�ري.	 

ل الجمل الخم�س.	  لبة وقت�ً ك�في�ً لت�أمُّ تمنح المعلِّمة الطَّ
لبة 	  الطَّ ويردِّد  وم�سموع،  معّبر  ب�سوت  الجمل  تقراأ 

بعده� زمري� وفردّي�ً.
لبة قراءة الجمل قراءة �سحيحة ب�لحرك�ت.	  تكلِّف عدداً من الطَّ
تنّبههم اإلى مراع�ة ترتيب ت�سل�سل الأحداث.	 
لبة للعمل في مجموع�ت.	  توّزع الطَّ
تطلب من المجموعة الأولى اختي�ر الجملة اّلتي تبداأ 	 

به� الفقرة. ثم ت�سيف المجموعة الث�نية الجملة اّلتي 
تليه�، وهكذا حتى النته�ء من تركيب الفقرة ك�ملة.

تطلب اإليهم قراءة الجمل بح�سب ت�سل�سل الأحداث.	 
 تدعوهم لكت�بة الجمل مرتَّبة.	 
لبة بعده� زمري� وفردّي�ً.	  تقراأ المعلِّمة الفقرة ك�ملة ويردِّد الطَّ

ك�ْلم�ِء َواْلَهواِء َوالُتْرَبِة َواْلغ�ب�ِت.

�ٌس ِلالْنِته�ِء ك�لنِّْفِط َواْلَمع�ِدِن، ُد َوُمَعرَّ ه� ل َيَتَجدَّ َوَبْع�سُ

بيَعِة ِب�ْلَمواِرِد، ي الأَ�ْسي�َء اْلَموجوَدَة في الطِّ ُن�َسمِّ

َوِمْن واِجِبن� التَّع�ُوُن ِلِحم�َيِة هِذِه اْلَمواِرِد َواْلُمح�َفَظُة َعلَْيه�.

ُد ب��ْسِتْمراٍر، َبْع�ُس هِذِه اْلَمواِرِد َيَتَجدَّ

3
4
1
5
2

بيَعِة ِب�ْلَمواِرِد، ي الأَ�ْسي�َء اْلَموجوَدَة في الطِّ ُن�َسمِّ

ُد ب��ْسِتْمراٍر،  َبْع�ُس هِذِه اْلَمواِرِد َيَتَجدَّ

ك�ْلم�ِء َواْلَهواِء َوالُتْرَبِة َواْلغ�ب�ِت.

�ٌس ِلالْنِته�ِء ك�لنِّْفِط َواْلَمع�ِدِن، ُد َوُمَعرَّ ه� ل َيَتَجدَّ َوَبْع�سُ

َوِمْن واِجِبن� التَّع�ُوُن ِلِحم�َيِة هِذِه اْلَمواِرِد َواْلُمح�َفَظُة َعلَْيه�.
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الأهداف الع�مة:
ُيح�سن ال�ستم�ع اإلى ق�سة متنّزه جميل.	 
يجيب عن اأ�سئلة ال�ستم�ع.	 
يعّبر عن لوح�ت المح�دثة تعبيراً �سليم�ً.	 
ي�سرد حك�ية الح�س�ن والبئر بت�سل�سل في الأحداث.	 
يقراأ ن�س حقوقي وواجب�تي ويجيب عن اأ�سئلة ال�ستيع�ب.	 
يتبيِّن حقوقه وواجب�ته ويحر�س عليهم�.	 
يقراأ ن�س ثروات بالدي ويجيب عن الأ�سئلة	 
يتبيِّنثروات بالده ويحر�س عليه�.	 
يحر�س اأن يكون ع�سواً ن�فع�ً في بالده.	 
ي�سنف مجموعة من العب�رات وفق حقوق وواجب�ت.	 
يرّكب جماًل من مجموعة من العب�رات.	 
يمالأ الفراغ معتمداً على المعنى.	 
ي�سل المبتداأ ب�لخبر المن��سب.	 
يمّيز الحروف اّلتي تلفظ ول تكتب. 	 
يميز الحروف اّلتي تكتب ول تلفظ.	 
يميز المختلف ويذكر ال�سبب.	 
يتبيِّن الحروف اّلتي يتغير �سكله� بتغير موقعه� في خط الن�سخ.	 
يتبيِّن �سميري المتكلم: اأن�، نحن، وا�ستخدامهم�.	 
يتبيِّن المبتداأ والخبر واإعرابهم�.	 
ي�سّنف المبتداأ والخبر وفق عالمة الإعراب.	 
يحّول بع�س الجمل من التَّذكير اإلى التَّ�أنيث.	 
يحّول بع�س الجمل من التَّ�أنيث اإلى التَّذكير.	 
يتبيِّن الجملة ال�سمية والجملة الفعلية.	 
يتبيِّن الأ�سم�ء المو�سولة للمذكر والموؤنَّث.	 

اْلَوْحَدُة اْلخاِمَسُة

َم�ْسوؤوِلّي�تي
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اأَ�ْسَتِمُع َواأُجيُب َعِن اْلأَ�ْسِئلَِة:

حيَحِة اأَ�َسُع         َحْوَل َرْمِز الإِج�َبِة ال�سَّ 1

ة.	  لبة المتميزين بقراءة ال�سفحة الأولى من الق�سَّ تكلِّف اأحد الطَّ
لبة في اختي�ر الإج�بة ال�سحيحة: المتنّزه الأخ�سر.	  وؤال وت�س�عد الطَّ تقراأ الجملة الأولى من ال�سُّ
وؤال وتتيح للطلبة فر�سة 	  -تحّفز طلبة اآخرين لقراءة ال�سوؤال الث�ني، والث�لث والرابع.... ثم تقراأ جملة ال�سُّ

اكت�س�ف الحل ال�سحيح.
ة زمني�ً والتعّرف على المك�ن وال�سخ�سي�ت المت�سّمنة 	  ت�ستثمر جمل التدريب في بي�ن ت�سل�سل اأحداث الق�سَّ

ة. في الق�سَّ
الحل: 1-  المتنزه الأخ�سر.    2- ال�سفر.   3- جميع م� ذكر.  4- جميع م� ذكر.   5- م�عزة.	 

 متنّزه جميل
اآلية التنفيذ

ّبورة.	  ة)متنزه جميل( وتدّونه على ال�سَّ تقراأ المعلِّمة عنوان الق�سَّ
ة مراعية نبرات ال�سوت الممثلة لمواقف ال�سخ�سي�ت فيه�.	  تقراأ على اأ�سم�عهم اأحداث الق�سَّ
ة مّرة ث�نية من خالل جه�ز الت�سجيل.	  تدعوهم ل�سم�ع الق�سَّ
ة.	  توقف جه�ز الت�سجيل عند خت�م كل �سفحة لتبيِّن لهم الحدث والمك�ن والزم�ن وال�سخ�سي�ت في الق�سَّ
ة.	  ة، وتتيح لهم المج�ل للتعبير عن راأيهم في الق�سَّ بعد النته�ء من القراءة، تن�ق�سهم في الق�سَّ
ت�س�عدهم في حفظ دع�ء ال�سفر ودع�ء تن�ول الطع�م.	 
د قيم المح�فظة على ثروات الوطن، والمح�فظة على البيئة.	  توؤكِّ
ة.	  لبة اإلى حّل الأ�سئلة المتعلقة ب�لق�سَّ تنتقل ب�لطَّ
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اأُجيُب َعِن اْلأَ�ْسِئلَِة 2

اإلى 	  النتب�ه  اأكثر من مرة، وتطلب منهم  اإليه�  توجههم لال�ستم�ع  اأو  لبة،  الطَّ ة على  الق�سَّ المعلِّمة  تقراأ 
ة مم� يتعّلق ب�أ�سئلة التدريب. المطلوب منهم معرفته من الق�سَّ

وؤال ومن ط�لب اآخر الإج�بة عنه.	  تكلِّف ط�لب�ً بقراءة ن�ّس ال�سُّ

هه�.	  ح الإج�ب�ت وتوجِّ ت�سحِّ

تتيح لهم حّل التدريب كت�بّي�ً في الجزء الف�رغ من ال�سفحة.	 

ة ب��ستخدام جمله� ومفرداته�.	  لبة المميزين وت�س�عدهم ل�سرد الق�سَّ تخت�ر مجموعة من الطَّ

لبة ا�ستنت�ج الفكرة الع�مة من النَّ�ّس.	  تطلب من الطَّ

ههم نحو الحديث عن كل لوحة ب��ستخدام مفردات النَّ�ّس.	  توجِّ

تتيح لهم فر�سة التعبير عّم� اأعجبهم في الحك�ية.	 

لبة اإليه�.	  ة اأكثر من مرة وي�ستمع الطَّ تقراأ الق�سَّ

لبة ب�آداب المح�دثة وال�ستم�ع. 	  ر الطَّ تذكِّ
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َيْرَكُبُه،  ِح�س�ٌن  اْلُمزاِرعيَن  اأََحِد  ِعْنَد  ك�َن 
ِه. َوذاَت َيْوٍم َوَقَع  َوَي�ْسَتعيُن ِبِه في ِحراَثِة اأَْر�سِ
اْلِح�س�ُن في ِبْئٍر َمْهجوَرٍة َوَف�ِسلَْت ُمح�َولُت 
اْلُمزاِرِع في اإِْخراِجِه، َفع�َد اإِلى َقْرَيِتِه َحزيًن� 

َيْطُلُب اْلُم�س�َعَدَة.

 � روَرِة َرْدِم اْلِبْئِر ِحْر�سً اأَ�س�َر َكبيُر اْلَقْرَيِة ِب�سَ
َعلى �َسالَمِة اْلآَخريَن.

َبَداأَ اْلُمزاِرعوَن اْلَعَمَل، َوق�موا ِبَجْمِع اْلأَْتِرَبِة 
ْلق�ِئه� في اْلِبْئِر. َوك�َن اْلِح�س�ُن  َواْلَح�سى َواإِ

ُه اأََلٌم َواأَنيٌن داِخَل اْلِبْئِر. َهُل ِب�َسْوٍت ُكلُّ َي�سْ

اْلِح�س�ُن َواْلِبْئُر

ُث اأُلِحُظ َواأََتَحدَّ 3

ل اللوح�ت الأربع.	  تتيح المعلِّمة وقت�ً ك�في�ً للطلبة لت�أمُّ
لبة وت�س�ألهم عّم� ي�س�هدونه في كل لوحة.	  تعر�س اللوح�ت واحدة بعد اأخرى على الطَّ
ّبورة وتن�ق�سهم فيه�.	  لبة على ال�سَّ تدّون اإج�ب�ت الطَّ
ه اأ�سئلة عليه�.	  رهم بعن��سر كل لوحة وتوجِّ تذكِّ
نه� كّل لوحة.	  تبيِّن لهم القيم اّلتي تت�سمَّ
لبة اإليه� ب�نتب�ه.	  تقراأ النَّ�ّس المرافق للوح�ت وي�ستمع الطَّ
لبة ا�ستنت�ج الفكرة الع�مة من النَّ�ّس: ال�سبر والمث�برة للتغلُّب على ال�سع�ب.	  تطلب من الطَّ
ههم نحو الحديث عن كل لوحة ب��ستخدام مفردات النَّ�ّس.	  توجِّ
تتيح لهم فر�سة التعبير عّم� اأعجبهم في الحك�ية.	 
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َنَظَر اْلُمزاِرُع داِخَل اْلِبْئِر، َوُدِه�َس ِعْنَدم� َراأى 
راِب َعْن َظْهِرِه.  اْلِح�س�َن َم�ْسغوًل ِبَنْف�ِس التُّ
َعُد  ُه َوَي�سْ راُب َيْنُف�سُ َفك�َن ُكلَّم� �َسَقَط َعلَْيِه التُّ
ِبِجدٍّ  َيْعَمُل  َوُهَو  اْلُمزاِرُع  َفِرَح  َفْوَقُه.  َخْطَوًة 

َمَع اْلُمزاِرعيَن َواْلِح�س�ُن َيْرَتِفُع ِلالأَْعلى.

َوَقَفَز  اْلِبْئِر،  ِة  ح�فَّ ِمْن  اْلِح�س�ُن  اْقَتَرَب 
فيِقِهْم.  خ�ِرَجُه َو�َسَط َفْرَحِة اْلُمزاِرعيَن َوَت�سْ
ع�َم  الطَّ َلُه  َم  َوَقدَّ َفَرًح�  �س�ِحُبُه  َنُه  اْحَت�سَ
َبْعَد  �س�ِلًم�،  َعْوَدِتِه  َعلى  اهلَل  َو�َسَكَر  َواْلم�َء، 
ِللتََّغلُِّب َعلى  َواْلُمث�َبَرَة  ْبَر  ِمْنُه ال�سَّ َتَعلََّم  اأَْن 

ع�ِب. ال�سِّ
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اأَْقَراأُ 1

ُحقوقي َوواِجب�تي ُل ْرُس اأَلوَّ ْالدَّ

لبة فتح كتبهم على ال�سفحة الخ��سة ب�لدر�س 	  المعلِّمة من الطَّ تطلب 
)حقوقي وواجب�تي(.

توجه الطلبة لمالحظة ال�سورة والتعبير عنه� بجمل �سليمة.	 

تجّزئ النَّ�ّس اإلى وحدات قرائية وتقراأه� قراءة معّبرة تراعي فيه� نبرات 	 
ال�سوت.

يتقنوا 	  حتى  وفردي�،  زمري�  مح�ك�ة  قراءة  التدريب  جمل  لبة  الطَّ يقراأ 
القراءة ب�سكل �سحيح.

تف�ّسر لهم مفهوم الحقوق ومفهوم الواجب�ت، تراث الأجداد، مزاي�، من خالل جمل ب�سيطة من حي�تهم 	 
اليومية.

لبة.	  توجه بع�س الأ�سئلة الإ�س�فية على كل فقرة لتنمية ا�ستيع�ب الطَّ

لبة لقراءة وحدات من النَّ�ّس لمزيد من الإتق�ن.	  توجه الطَّ

توؤّكد القيم الإيج�بية الواردة في النَّ�ّس: احترام القوانين واتِّب�ع التعليم�ت، الإقب�ل على التعّلم...	 

اأُجيُب َعِن اْلأَ�ْسِئلَِة1 2

لبة بم� ورد في النَّ�ّس من اأفك�ر.	  تمّهد المعلِّمة بتذكير الطَّ
لبة المتميزون.	  تقراأ النَّ�ّس قراءة معّبرة ويقراأ بعده� الطَّ
ت�س�عدهم في قراءة الأ�سئلة، مع مراع�ة التعبير �سوتي�ً عن نبرة ال�ستفه�م.	 
وؤال وط�لب�ً اآخر لالإج�بة عنه.	  تكلِّف ط�لب�ً بقراءة ال�سُّ
ه الإج�ب�ت بم� يتوافق مع م� ورد في النَّ�ّس.	  توجِّ
لبة لقراءة الإج�بة من النَّ�ّس.	  تحّفز بع�س الطَّ
تطلب منهم تدوين الإج�بة كت�بّي�ً.	 
وؤال ال�س�د�س)اإج�بة مفتوحة(. 	  تترك لهم حرّية التعبير عن اآرائهم في الإج�بة عن ال�سُّ
ز المجيدين.	  ههم وت�سّوب الأخط�ء وتعزِّ تت�بعهم ب��ستمرار وتوجِّ
تكلِّفهم قراءة اإج�ب�تهم اّلتي كتبوه�.	 
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نُِّف اْلِعب�راِت في اْلَجْدَوِل اأَْقَراأُ َواأُ�سَ 3

ط�َعُة اْلواِلَدْيِن

اْلُم�س�واُة اأَم�َم اْلق�نوِن

اتِّب�ُع التَّْعليم�ِت

اْلِحم�َيُة َواْلأَْمُن

يَُّة حِّ ع�َيُة ال�سِّ التَّْعليُم َوالرِّ

التََّحّلي ِبَمك�ِرِم اْلأَْخالِق

12

34

56

ِعب�راٌت َتُدلُّ َعلى واِجب�ٍتِعب�راٌت َتُدلُّ َعلى ُحقوٍق

ُب ُجَماًل َواأَْقَراأُ اأَُركِّ 4

1

2

3

اأَْنهى

ا�ْسَتَمَع

َتَحّلى
ُفوؤاٌد

ِبَمك�ِرِم اْلأَْخالِق.

ِه. ِلِحك�ي�ِت َجدِّ

واِجب�ِتِه اْلَمْدَر�ِسيََّة.

تقراأ المعلِّمة العب�رات قراءة معّبرة وب�سوت وا�سح 	 
لبة بعده�. وم�سموع، ويردِّد الطَّ

على 	  يدلُّ  م�  العب�رات  هذه  في  اأنَّ  لهم  تو�سح 
الحقوق وم� يدلُّ على الواجب�ت.

)ط�عة 	  الأولى  الجملة  ت�سنيف  اإلى  ههم  توجِّ
الوالدين(.

العب�رة 	  عليه  تدلُّ  اّلذي  المعنى  في  تح�ورهم 
ّبورة  والقيمة اّلتي تحمله�.  تدّون الحّل على ال�سَّ

في المك�ن المخ�س�س.
اإليهم كت�بته في ق�ئمة: عب�رات تدل على 	  تطلب 

واجب�ت.
تكلِّفهم ت�سنيف بقية الجمل �سفوّي�ً وكت�بّي�ً وقراءته�.	 
لبة زمري� وفردي�.	  تقراأ المعلِّمة العب�رات الموجودة تحت كل نمط من ال�سلوك، ويردِّد الطَّ

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

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

واجب�ته 	  فوؤاٌد  اأنهى  الأول:  التركيب  تحل 
المدر�سية.

اّلتي 	  الجملة  في  وف�عل  فعل  بوجود  رهم  تذكِّ
�سيرّكبونه�.

تنبههم اإلى مالحظة النمط: ا�ستمَع ِلـ، تحّلى بـِ.	 
لبة قراءة التركيب الأول مع مراع�ة الحرك�ت.  	  تكلِّف الطَّ
لبة الجمل ويقراأونه� فردّي�ً وجم�عّي�ً.	  ب الطَّ يركِّ
يكتبون الجمل بعد تركيبه� �سفوّي�ً.	 
نه� الجمل المرّكبة.	  د المعلِّمة القيم الإيج�بية اّلتي تت�سمَّ توؤكِّ

الم�س�واة اأم�م الق�نون.

الحم�ية والأمن.

التعليم والرع�ية ال�سحية.

اأنهى فوؤاد واجب�ته المدر�سية.

ا�ستمع فوؤاد لحك�ي�ت جده.

تحلى فوؤاد بمك�رم الأخالق.

ط�عة الوالدين.

اتب�ع التعليم�ت.

التحلي بمك�رم الأخالق.
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اأَْماَلأُ اْلَفراَغ بِ�ْلَكلَِمةِ اْلُمن��ِسَبةِ َواأَْقَراأُ 5

ِه ِلَوَطِنِه ِبَطريَقِتِه. ُكلُّ اإِْن�س�ٍن .............................................. َعْن ُحبِّ

الّط�ِلُب ....................................... في ُدرو�ِسِه، َواْلُمَعلُِّم .......................................َطلََبَتُه 

بيَبُة .............................................. في ِعالِج اْلَمْر�سى،  ِب�إِْخال�ٍس، َوالطَّ

ْيَر َو .............................................. َعلى اْلأَْمِن. ْرِطيُّ .............................................. ال�سَّ َوال�سُّ

ميِر اْلُمَتَكلِِّم اْلُمن��ِسِب:    اأَن� اأ   َْو   َنْحُن6 اأَْماَلأُ اْلَفراَغ ِب�سَ

�ُس، ُيعبِّر، يح�فظ، يراقب، يجتهد، ُتْخِل�ُس، على لوحة.	  تعر�س المعلِّمة الأفع�ل الم�س�رعة: ُيدرِّ
لبة وقت�ً ك�في�ً لت�أّمله�.	  تمنح الطَّ
لبة 	  الطَّ ويقراأ  الجمل،  تقراأ  ثم  الأفع�ل  تقراأ 

بعده� زمري� وفردّي�ً.
اأفع�ل م�س�رعة 	  اأن هذه الأفع�ل هي  رهم  تذكِّ

رهم  وتذكِّ الزمنية،  دللته�  لهم  ح  وتو�سّ
ب�لعالم�ت الّدالَّة على الفعل الم�س�رع.

الم�س�رع 	  الفعل  بين  العالقة  لهم  ح  تو�سّ
ومعنى الجملة.

تحّل الجملة الأولى: )كلُّ اإن�س�ن يعبِّر عن حبه لوطنه بطريقته(.	 
تبيِّن لهم العالقة بين الفعل الم�س�رع )يعبِّر( و�سي�ق الجملة عند ملء الفراغ. 	 
ت�س�عدهم في حل بقية الجمل. 	 
ز المجيدين.	  تت�بعهم وت�سّوبهم وتعزِّ
نه� الجمل.	  توؤّكد القيم ال�سلوكية اّلتي تت�سمَّ

رهم المعلِّمة ب�سميري المتكلم اّلتي �سبق لهم تعلُّمه�.	  تذكِّ
ّبورة ال�سميرين: اأن�، نحن.	  تدّون على ال�سَّ
ح لهم عالقة ال�سميرين ب�لمفرد والجمع.	  تو�سّ
تعر�س الجملة: اأجتهد لأكون ن�فع�ً لبلدي، وتن�ق�سهم فيه�.	 
تبيِّن لهم اأن الفعل: اأجتهد، يدلُّ على متكلِّم مفرد	 
تطلب منهم ا�ستخدام ال�سمير )اأن�... (، وقراءة الجملة.	 
لبة قراءته� على النحو الت�لي: )نحن 	  تحّول تركيب الجملة مع �سمير المتكلِّم )نحن( وتطلب من الطَّ

نجتهد لنكون ن�فعين لبلدن�(.
تف�ّسر لهم التغيرات اّلتي حدثت للكلم�ت عند ا�ستخدام �سمير المتكّلم للدللة على الجمع.	 
تكلِّفهم حل بقية الجمل �سفوّي�ً ثم كت�بّي�ً.	 
رات.	  دة مع مالحظة التغيُّ د عليهم قراءته� مرات متعدِّ - توؤكِّ
  الحل: 1- -اأن�.   2--نحن.  3- اأن�.  4- نحن.  5- اأن�.  6- نحن.	 

يعبِّر

يدّر�سيجتهد

تخل�س

يح�فظيراقب
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اأَْقَراأُ َواأَْماَلأُ اْلَفراَغ في اْلَجْدَوِل 1

اْلُمْبَتَداأُ َواْلَخَبُر ا�ْسم�ِن َمْرفوع�ِن ُيوؤَلِّف�ِن ُجْملًَة ُمفيَدًة.
ِل اْلُجْملَِة. اْلُمْبَتَداأُ: ا�ْسٌم َمْرفوٌع َيَقُع في اأَوَّ

اْلَخَبُر: ا�ْسٌم َمْرفوٌع ُيْخِبُر َعِن اْلُمْبَتَداأ.
ِمْثل: الّت�ِجُر اأَميٌن.

َعالم�ُت اإِْعراِب ُكلٍّ ِمَن اْلُمْبَتَداأ َواْلَخَبِر:
مِّ الّظ�ِهِر َعلى اآِخِرِه اإِذا ك�َن: ُة اأَْو َتْنويُن ال�سَّ مَّ ال�سَّ

ُمْفَرًدا: الّط�ِلُب ُمْجَتِهٌد.  
َجْمَع ُموؤَنٍَّث �س�ِلًم�: الّط�ِلب�ُت ُمْجَتِهداٌت.  

َجْمَع َتْك�سيٍر: الأَ�ْسج�ُر ُمْثِمَرٌة.  
الأَِلُف ِلأَنَُّه ُمَثّنى: الّط�ِلب�ِن ُمْجَتِهداِن.

ٍر �س�ِلٌم: اْلُمَعلِّموَن َلطيفوَن. اْلواُو ِلأَنَُّه َجْمُع ُمَذكَّ

1

2

3

المبتداأ والخبر:
لبة ب�أق�س�م الكلمة.	  ر المعلِّمة الطَّ تذكِّ
ّبورة المث�ل: الت�جُر اأميٌن.	  تدّون على ال�سَّ
بداأن� 	  الكالم  اأق�س�م  من  ق�سم  ب�أي  ت�س�أل: 

بكلمة:  لحقت  اّلتي  العالمة  وم�  الجملة؟ 
الت�جر؟

ح لهم اأن الكلمة اّلتي بداأن� به� الجملة 	  تو�سّ
ت�سّمى: المبتداأ

تف�ّسر لهم اأن المبتداأ ا�سم مرفوع يقع اأول 	 
الجملة غ�لب�ً.

تح�ورهم في كلمة)اأمين( لتبيِّن لهم اأنه� الجزء اّلذي اأكمل الجملة مع المبتداأ وتمم معن�ه�، واأنه� اأف�دتن� 	 
معنى المبتداأ.

تبيِّن لهم اأّن الجملة اّلتي تجمع المبتداأ والخبر ت�سمى الجملة ال�سمية.	 
ح لهم لم�ذا ت�سمى الجملة ال�سمية )لأنه� تبداأ ب��سم(.	  تو�سّ
ّبورة المث�ل: الط�لب مجتهٌد/ الط�لب�ت مجتهدات/ الأ�سج�ر مثمرة/ الط�لب�ت مجتهدان، 	  ن على ال�سَّ تدوِّ

المعلمون لطيفون. 
تح�ورهم في المفرد والمثّنى الجمع، تذكيراً وت�أنيث�ً.	 
ر ال�س�لم، وجمع التك�سير، والمثّنى.	  تبيِّن لهم عالم�ت اإعراب كل من المفرد، وجمع التَّ�أنيث، وجمع المذكَّ
ّبورة مع تف�سير كل عالمة اإعراب.	  تعر�س الخال�س�ت على ال�سَّ

ّبورة.	  تر�سم المعلِّمة مخطط�ً للجدول على ال�سَّ
تبيِّن لهم العن��سر اّلتي يت�ألف منه� الجدول.	 
ر والموؤنَّث.	  رهم ب�لمذكَّ تذكِّ
مرات 	  ويقراأونه�  الجمل،  قراءة  في  ت�س�عدهم 

دة. متعدِّ
ههم لحل الجملة الأولى �سفوّي�ً ثم كت�بّي�ً.	  توجِّ
حّل 	  في  لبة  الطَّ من  ممكن  عدد  اأكبر  ت�سرك 

بقية الجمل.
ز المجيدين.	  ههم نحو الحل ال�سحيح وتعزِّ تت�بعهم ب��ستمرار وتوجِّ

الّن�ِفَذُة ُمْغلََقٌة.

ت�ِن َجميلَت�ِن. اْلِق�سَّ

اْلُعّم�ُل َن�سيطوَن.

اْلُمَعلِّم�ُت َلطيف�ٌت.

اْلِحك�َيُة ُمْمِتَعٌة.

اْلُجْملَُة
اْلُمْبَتَداأُ

ُمْفَردُمْفَرد ُمَثّنىُمَثّنى َجْمعَجْمع
اْلَخَبُر

الن�فذة 

الحك�ية

الق�ست�ن

مغلقة

ممتعة

جميلت�ن

العم�ل 

المعلم�ت

ن�سيطون 

ن�سيط�ت
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ُل ُكلَّ ُمْبَتَداأ ِب�ْلَخَبِر اْلُمن��ِسِب، َواأَْقَراأُ اأَ�سِ 2

ْم�ُس ال�سَّ

اْلَقَمُر

الأَْر�ُس

ْق�ُس الطَّ

النَّْحالُت

الأَْزه�ُر

النَّّج�روَن

اْلَع�َسُل

ٌة ُكَرِويَّ

ب�ِرٌد

ُمنيٌر

ٌة ح�رَّ

م�ِهروَن

َن�سيط�ٌت

َلذيٌذ

ُمَتَفتَِّحٌة

َنَة َكم� في اْلِمث�ِل ، َواأُْعِرُب اْلَكِلم�ِت اْلُملَوَّ اأَْقَراأُ 3

المبتداأ 	  مجموعة  مجموعتين:  اإلى  لبة  الطَّ تق�سم 
ومجموعة الخبر.

ه�.	  تقراأ كل مجموعة الكلم�ت اّلتي تخ�سّ
الكلمة، 	  بقراءة  الأولى  المجموعة  من  ط�لب�ً  تكلِّف 

اّلتي  المن��سبة  ب�لكلمة  الجملة  اآخر  ط�لب  ليتمم 
يحمله�.

يقراأ ط�لب ث�لث الجملة المكّونة من مبتداأ وخبر. 	 
تلفت انتب�ههم في اأثن�ء حل الكلم�ت اإلى عالم�ت الإعراب اّلتي تلحق ب�لمبتداأ والخبر.	 
ههم.	  - تت�بعهم ب��ستمرار وتوجِّ لبة بو�سل المبتداأ ب�لخبر المن��سب،كت�بّي�ً.  تكلِّف بقية الطَّ

لبة بعده�.	  - تقراأ المث�ل ويردِّد الطَّ ّبورة.  ن المث�ل )الأزه�ر جميلة( على ال�سَّ تدوِّ
ه اإج�ب�تهم.	  نة اإلى مبتداأ وخبر، ونوع الجمع، وتوجِّ تن�ق�سهم في ت�سنيف الكلم�ت الملوَّ
تف�ّسر لهم تعبير: مبتداأ مرفوع وعالمة رفعه ال�سمة الظ�هرة على اآخره/ خبر المبتداأ مرفوع وعالمة 	 

رفعه ال�سمة الظ�هرة على اآخره، من خالل تذكيرهم ب�لحرك�ت واأنواعه�.
مرفوع 	  مبتداأ  تعبير:  يلفظوا  اأن  على  تحر�س   - زهم على اإعراب بقية الجمل اقتداًء ب�لمث�ل.  تحفِّ

وعالمة رفعه ال�سمة الظ�هرة على اآخره/ خبر المبتداأ مرفوع وعالمة رفعه ال�سمة الظ�هرة على اآخره.
ههم نحو النتب�ه اإلى المثّنى والجمع وعالمة رفع كل منهم�.	  توجِّ
العم�ل: مبتداأ مرفوع وعالمة رفعه ال�سمة الظ�هرة على اآخره.	 
ن�سيطون: خبر المبتداأ مرفوع وعالمة رفعه الواو لأنه جمع مذكر �س�لم.	 
الحقيبت�ن: مبتداأ مرفوع وعالمة رفعه الألف لأنه مثنى.	 
مفتوحت�ن: خبر المبتداأ مرفوع وعالمة رفعه الألف لأنه مثنى.	 
الليمون: مبتداأ مرفوع وعالمة رفعه ال�سمة الظ�هرة على اآخره.	 
ح�م�ٌس: خبر المبتداأ مرفوع وعالمة رفعه تنوين ال�سم الظ�هر على اآخره.	 

َنَة، َواأَُميُِّز اْلُحروَف الَّتي  ُتْلَفُظ َول ُتْكَتُب4 اأُلِحُظ اْلَكِلم�ِت اْلُملَوَّ

تعر�س المعلِّمة بط�ق�ت الكلم�ت: هذا، هذه، هوؤلء، اأولئك، لكنه،هذان، ذلك، على لوحة الجيوب.	 
لبة قراءته�، وت�س�أل: هل لحظت اأنك لفظت حرف الألف فيه�؟	  تكلِّف الطَّ
ح لهم اأنَّ األف المد الموجودة في اأ�سم�ء الإ�س�رة الآتية:	  رهم ب�أ�سم�ء الإ�س�رة للمذكر والموؤنَّث، وتو�سّ تذكِّ
هذا - هذه - هذان - هوؤلء - ذلك– اأولئك، تلفظ ول ُتكتب. وكذلك األف المد في:  لكن.	 
تبيِّن لهم اأنه من الخط�أ كت�بة األف المد في هذه الكلم�ت. 	 
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َبَب اأَْقَراأُ َواأَ�َسُع        َحْوَل اْلُمْخَتلِِف في ُكلِّ َمْجموَعٍة َواأَْذُكُر ال�سَّ 5

تعر�س المعلِّمة كلم�ت كل حقل في لوحة جيوب.	 
دة.	  لبة قراءته� مرات متعدِّ تكلِّف الطَّ
تلفت انتب�ههم اإلى عدم كت�بة األف المد فيه�.	 
تكلِّفهم ب�كت�س�ف الكلمة المختلفة، وتحفزهم لقراءته�.	 
تح�ورهم في �سبب اختي�رهم لكلمة)تلك(: لأنه� ا�سم اإ�س�رة يدل على البعيد ول يوجد فيه� األف مد.	 
)ه�ت�ن(: لأنه� ل يوجد فيه� حروف تلفظ ول تكتب. 	 
)اأولد( لأنه� ل يوجد فيه� حروف تلفظ ول تكتب.	 
لبة الآخرين.	  لبة المجيدين، وت�س�عد الطَّ ز الطَّ تعزِّ

َبَب اأَْقَراأُ َواأَ�َسُع        َحْوَل اْلُمْخَتلِِف في ُكلِّ َمْجموَعٍة َواأَْذُكُر ال�سَّ 7

َنَة، َواأَُميُِّز اْلُحروَف الَّتي  ُتْكَتُب َول ُتْلَفُظ6 اأُلِحُظ اْلَكِلم�ِت اْلُملَوَّ

تعر�س المعلِّمة الكلم�ت: احترموا، اعطفوا.....، على لوحة الجيوب.	 
لبة قراءته�، وت�س�أل: هل لحظت اأنك لفظت حرف الألف فيه�؟	  تكلِّف الطَّ
ح لهم اأنَّ الألف اّلتي بعد واو الجم�عة تكتب ول تلفظ.	  رهم بفعل الأمر واإ�سن�د واو الجم�عة له، وتو�سّ تذكِّ
تبيِّن لهم اأنه من الخط�أ لفظ حرف الألف في هذه الكلم�ت. 	 
كلمة: 	  الفعل)مثل  اأ�سل  من  هي  اّلتي  الواو  وبين  بينه�  للتفرقة  لفظه�:  وعدم  كت�بته�  �سبب  لهم  تف�ّسر 

نرجو، ندعو، نق�سو(.

تعر�س المعلِّمة بط�ق�ت كلم�ت كل حقل وتدرب الطلبة على قراءته�.	 
دة.	  لبة قراءته� مرات متعدِّ تكلِّف الطَّ
تكلِّفهم ب�كت�س�ف الكلمة المختلفة، وتحفزهم لقراءته�.	 
تح�ورهم في �سبب اختي�رهم لكلمة)ح�ِول(: لأنه لي�س فيه� حروف تكتب ول ُتلفظ.	 
)�س�هدي(: لأنه� ل تحتوي على همزة و�سل.	 
)تحّدث�(: لأنه� ل يوجد فيه� همزة و�سل. 	 
)ابت�سموا( لأنه� تبداأ بهمزة و�سل.	 
لبة الآخرين، وتت�بعهم ب��ستمرار.	  لبة المجيدين، وت�س�عد الطَّ ز الطَّ تعزِّ
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اأَْقَراأُ 1

َثرواُت ِبالدي ْرُس الّثاني الدَّ

لبة فتح كتبهم على ال�سفحة الخ��سة ب�لدر�س 	  تطلب المعلِّمة من الطَّ
)ثروات بالدي(.

تكلِّفهم النظر اإلى ال�سورة المرافقة للنَّ�ّس، وت�س�ألهم عن محتوي�ته�.	 
ّبورة.	  تربط م� بين ال�سورة وعنوان الدر�س، وتدّون العنوان على ال�سَّ
فيه� 	  تراعي  معّبرة  قراءة  وتقراأه�  قرائية  وحدات  اإلى  النَّ�ّس  تجّزئ 

نبرات ال�سوت.
لبة القراءة ب�سكل �سحيح.	  لبة زمري� وفردّي�ً قراءة مح�ك�ة حتى يتقن الطَّ قراءة الطَّ
تلفت نظرهم اإلى التعبير �سوتي�ً في اأثن�ء قراءة: م� اأعظم ثروات بالدي!/ م� اأجملَك ي� وطني!.	 
لبة.	  توجيه بع�س الأ�سئلة على كل فقرة لتنمية ا�ستيع�ب الطَّ
لبة لقراءة وحدات من النَّ�ّس لمزيد من الإتق�ن.	   توجه الطَّ
توؤّكد القيم الإيج�بية الواردة في النَّ�ّس: العتزاز بثروات الوطن ونه�سته.	 

اأَْقَراأُ اأُجيُب َعِن اْلأَ�ْسِئلَِة1 2

الوطن 	  وحب  الوطن،  نه�سة  بمظ�هر  تتعلَّق  اأفك�ر  من  النَّ�ّس  في  ورد  بم�  لبة  الطَّ بتذكير  المعلِّمة  تمّهد 
والعتزاز بق�دته.

لبة المتميزون.	  تقراأ النَّ�ّس قراءة معّبرة ويقراأ بعده� الطَّ
ت�س�عدهم في قراءة الأ�سئلة، مع مراع�ة التعبير �سوتي�ً عن نبرة ال�ستفه�م.	 
وؤال وط�لب�ً اآخر لالإج�بة عنه.	  تكلِّف ط�لب�ً قراءة ال�سُّ
ه الإج�ب�ت بم� يتوافق مع م� ورد في النَّ�ّس.	  توجِّ
لبة لقراءة الإج�بة من النَّ�ّس.	  تحّفز بع�س الطَّ
تطلب منهم تدوين الإج�بة كت�بّي�ً.	 
ز المجيدين.	  ههم وت�سّوب الأخط�ء وتعزِّ تت�بعهم ب��ستمرار وتوجِّ
وؤال ال�س�بع)اإج�بة مفتوحة(.	  تترك لهم حرّية التعبير عن اآرائهم في الإج�بة عن ال�سُّ
تكلِّفهم قراءة اإج�ب�تهم اّلتي كتبوه�.	 
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اأَْماَلأُ اْلَفراَغ ِب�ْلَكِلَمِة اْلُمن��ِسَبِة، واأَْقَراأُ

4

3

ن� ْندوِق اْلَكِلم�ِت ِلأَْماَلأَ اْلَفراَغ َواأَْذُكُر  َمْن اأَ اأَ�ْسَتعيُن ِب�سُ

ل الكلم�ت والجمل.	  تمنح المعلِّمة وقت�ً ك�في�ً للطلبة لت�أمُّ
لبة في القراءة.	  دة، وُت�سرك اأكبرعدد من الطَّ لبة بعده� مّرات متعدِّ تقراأ الكلم�ت والجمل، ويقراأ الطَّ
تمالأ الفراغ في الجملة الأولى )ا�سطف الطالب ب�نتظ�م في ط�بور ال�سب�ح(.	 
نة وال�سي�ق المعنوي للجمل.	  ح لهم العالقة بين الكلمة الملوَّ تو�سّ
ههم نحو اختي�ر الكلمة المن��سبة لل�سي�ق.	  م( وتوجِّ ت�س�عدهم في حّل الفراغ الث�ني)تقدَّ
تحّفز ط�لب�ً اآخر على ملء الفراغ الت�لي ب�ختي�ر الكلمة المن��سبة.	 
لبة بحّل بقية الفراغ�ت ب�ختي�ر الكلمة المن��سبة.	  تكلِّف الطَّ
ز المجيدين.	  لبة ب��ستمرار وت�سّوبهم وتعزِّ تت�بع الطَّ
ت�س�عدهم في قراءة الجمل بعد ملء فراغ�ته�.	 
  الحل: 3- �سكر.    4- ازدادت... مق�سورة...	 

دة.	  لبة بعده� مرات متعدِّ تقراأ المعلِّمة الجمل ويردِّد الطَّ
تدّون الكلم�ت المق�بلة على بط�ق�ت عليه� ر�سوم�ت تعّبر عن المهن، وت�سعه� في �سندوق.	 
الأ�سئلة 	  طرح  في  وت�ستمر  الخ�سبية؟  الأبواب  ي�سنع  َمن  ي�سّمى  م�ذا  المالب�س؟  خيط  اّلذي  َمن  ت�س�أل: 

المتعلقة ب�لمهن المذكورة في العمود الأي�سر.
في 	  الموجودة  البط�ق�ت  عر�س  خالل  من  المهن  ب�أ�سم�ء  عنه�  والتعبير  الجمل  بقراءة  لبة  الطَّ تكلِّف 

ال�سندوق.
اّلتي تعّبر 	  لبة مع قراءة الجملة  اأخرى ليقراأه� الطَّ اإلى ال�سندوق، وتخرجه� واحدة بعد  تعيد البط�ق�ت 

عنه�.
زهم، وتكلِّفهم حل التدريب كت�بّي�ً.	  لبة وتعزِّ ه الطَّ توجِّ
الحل:  1- خي�ط. 2- نج�ر. 3- بن�ء. 4- ممر�س.   5- حالق.  6- طبيب.	 
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ْكُتُب اأَْبَحُث، َواأَ

5

6

7

ط�ِلٌب ُمْجَتِهٌد

بوٌر ُمَعلٌِّم �سَ

ُمواِطٌن اإِم�راِتيٌّ

ب�ِئٌع اأَميٌن

ُمديٌر ُمَتَميٌِّز

ِر   اإِلى  اْلُموؤَنَِّث ُل ِمَن اْلُمَذكَّ ، َواأَُحوِّ اأَْقَراأُ

َغيُِّر م� َيْلَزُم اأَ�َسُع َكِلَمَة  ُبدور  َبَدًل ِمْن  َحْمدان  َواأُ

ّبورة.	  تكتب المعلِّمة الجملة الأولى)ط�لب مجتهد( على ال�سَّ
تح�ورهم في التَّذكير والتَّ�أنيث، وتطلب منهم ذكر العالم�ت الّدالَّة على الموؤنَّث.	 
ههم نحو ت�أنيث كلمة: ط�لب.	  توجِّ
ت�س�ألهم حينم� نقول: ط�لبة، كيف ت�سبح كلمة: مجتهد؟	 
هه�.	  لبة وتوجِّ ت�ستقبل اإج�ب�ت الطَّ
تكلِّفهم حّل بقية الجمل كت�بّي�ً.	 
تلفت انتب�ههم اإلى مالحظة ت�ء التَّ�أنيث المربوطة.  	 
رهم ب�لمبتداأ والخبر وعالمة اإعراب كلٍّ منهم�.	  تذكِّ
لبة المجيدين.	  ز الطَّ تعزِّ

ر المعلِّمة طلبته� بتذكير الفعل الم��سي وت�أنيثه.	  تذكِّ
ر والموؤنَّث بلفت انتب�ههم اإلى ال�سم )حمدان(.	  ن الفعل الم��سي )اأ�سرع( وتن�ق�سهم في دللته على المذكَّ تدوِّ
دة.	  لبة بعده� مرات متعدِّ تقراأ الجملة ويردِّد الطَّ
تطلب منهم ا�ستخراج الأفع�ل الم��سية الواردة في الجملة.	 
ت�س�ألهم عن دللته� من حيث التَّذكير والتَّ�أنيث.	 
تكلِّفهم قراءة الجملة بعد و�سع كلمة بدور بدًل من حمدان.	 
تلفت انتب�ههم اإلى م� يحت�ج اإلى تغيير.	 
الفعل 	  على  اّلتي طراأ  التغيرات  نحو  ههم  وتوجِّ ب��ستمرار،  المعلِّمة  وتت�بعهم  كت�بّي�ً،  الجملة  لبة  الطَّ يحّل 

الم��سي.

الحل: اأ�سرعت بدور، واتجهت نحو المن�سة، فخ�طبت الط�لب�ت، وقراأت عليهم مق�لته�.	 

)الإج�ب�ت مفتوحة(	 
تكلِّف المعلِّمة طلبته� بطلب م�س�عدة الأهل لمعرفة عدد الج�مع�ت في بلدهم واأ�سم�ئه� ومواقعه�، وكذلك 	 

المن�طق ال�سي�حية والأثرية، ودورهم في رع�يته�.
لوا اإليه على زمالئهم في ال�سف.	  لبة م� تو�سّ يعر�س الطَّ
لبة لتعزيز معرفتهم.	  تدير المعلِّمة حواراً حول اإج�ب�ت الطَّ

ط�لبٌة مجتهدٌة. 

معلمٌة �سبورٌة.

مواطنٌة اإم�راتّيٌة.

ب�ئعٌة اأمينٌة.

مديرٌة متمّيزٌة.



97

نُِّف اْلَكِلم�ِت الّت�ِلَيَة في اْلَجْدَوِل ، َواأُ�سَ اأَْقَراأُ

ِة ِة َو              ِلْلُجْملَِة اْلِفْعِليَّ ، َواأَْكُتُب             ِلْلُجْملَِة ال�ْسِميَّ اأَْقَراأُ

1

2

ِبْع اتَّ

ّم َت�سُ

َكِلَمٌة َتُدلُّ َعلى ِفْعلَكِلَمٌة َتُدلُّ َعلى ا�ْسم

َق فَّ �سَ

الأَْبراج

َثْرَوة

َيْعَتّز

ج�ِئَزة

ا�ْسَتَحقَّ

�س�ت َتَخ�سُّ

ِنْفطـ

َمق�ِلع

اأَْجَرت

ف�س

ُرُق ُمَعبََّدٌة. اأُح�ِفُظ َعلى النِّظ�ِم.الطُّ

اْلَمداِر�ُس َحديَثٌة.َكَتَب ُفوؤاٌد َدْر�َسُه.

ُة ِهَي اْلُجْملَُة الَّتي َتْبَداأُ  اْلُجْملَُة الإِ�ْسِميَّ
ِب��ْسٍم، ِمْثَل: ِبالدي َجميلٌَة.

ُة ِهَي اْلُجْملَُة الَّتي َتْبَداأُ ِبِفْعٍل  اْلُجْملَُة اْلِفْعِليَّ
م��ٍس اأَْو ُم�س�ِرٍع اأَْو اأَْمٍر، ِمْثَل:

اْحَتَرَم ُفوؤاٌد َقوانيَن ِبالِدِه.
َيْحَتِرُم ُفوؤاٌد َقوانيَن ِبالِدِه.

اْحَتِرْم َقوانيَن ِبالِدَك.

الجملة ال�سمية
ح المعلِّمة لطلبته� اأق�س�م الكلمة: ا�سم، فعل، حرف.	  تو�سّ
تبيِّن لهم اأنه كم� تنق�سم الكلمة اإلى : ا�سم، فعل، حرف، 	 

ف�إن الجمل في اللغة العربية له� اأق�س�م كذلك.
ّبورة: بالدي جميلة.	  تدّون على ال�سَّ
ّبورة.	  رهم ب�لمبتداأ والخبر من خالل الحديث عن الجملة المدّونة على ال�سَّ تذكِّ
تلفت انتب�ههم اإلى اأن الجملة تبداأ ب��سم)بالدي(	 
تف�ّسر لهم اأن الجملة اّلتي تبداأ ب��سم ت�سمى: جملة ا�سمّية، واأنه� مكّونة من مبتداأ وخبر	 
ب�لطريقة نف�سه� تبيِّن لهم اأن الجملة الفعلية هي اّلتي تبداأ بفعل.	 
فوؤاد 	  يحترم  بالده،  قوانين  فوؤاٌد  الأمثلة)احترَم  خالل  من  اأمر،  م�س�رع،  م��سي،  الفعل:  ب�أق�س�م  ره  تذكِّ

ح لهم اأنه� تت�ألف من فعل وف�عل وقد يوجد مفعول به. قوانين بالده، احتِرْم قوانين بالدك(، وتو�سّ

تعر�س المعلِّمة الكلم�ت على بط�ق�ت.	 
لبة قراءته�.	  تكلِّف الطَّ
رهم ب�لعالم�ت الّدالَّة على ال�سم والعالم�ت 	  تذكِّ

الّدالَّة على الفعل. 
المر�سوم 	  الجدول  ح�سب  ت�سنيفه�  على  تحّفزهم 

كلم�ت  ا�سم/  كلم�ت تدل على  ّبورة:  ال�سَّ لهم على 
تدل على فعل.

تطلب اإليهم ت�سمية نوع الفعل)م��سي، م�س�رع، اأمر(. 	 

على 	  الّدالَّة  والعالم�ت  والفعل  ب�ل�سم  رهم�لمعلِّمة  تذكِّ
كلٍّ منهم�.

ال�سمية 	  الجملة  من  كل  ت�سمية  �سبب  عن  ت�س�ألهم 
والفعلية بهذا ال�سم.

تطلب منهم تو�سيح�ً لم� تبداأ به كل جملة من الجمل الأربع.	 
تحّفزهم على تمييز الجملة ال�سمية من الفعلية وفق�ً لم� تبداأ به كل جملة.	 
ههم نحو الحل ال�سحيح.	  تت�بعهم ب��ستمرار وتوجِّ

نفط،               الأبراج،

ثروة،               ج�ئزة،

مق�لع،             تخ�س�س�ت

ت�سم،               يعتز،

ا�ستحق،               اأجرت،

اتبْع،               �سفَق.

ف�س

�سف
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3

4

ٍة   َكم� في اْلِمث�ِل َة  اإِلى  اإ�ْسِميَّ ُل اْلُجَمَل اْلِفْعِليَّ ، َواأَُحوِّ اأَْقَراأُ

ٍة   َكم� في اْلِمث�ِل َة  اإِلى  ِفْعِليَّ ُل اْلُجَمَل ال�ْسِميَّ ، َواأَُحوِّ اأَْقَراأُ

تدّون المث�ل: ينهمر المطر بغزارة في ف�سل ال�ست�ء/ المطر ينهمر بغزارة في ف�سل ال�ست�ء.	 
تح�ورهم في الفرق بين بداية كل جملة من المث�ل:	 
ح لهم اأن كل جملة منهم� تت�ألف من الكلم�ت نف�سه� ولكن بترتيب مختلف.	  تو�سّ
رهم ب�لجملة الفعلية ال�سمية واأرك�نهم� من مبتداأ وخبر، وفعل وف�عل.	  تذكِّ
تحفّزهم نحو تقليد المث�ل.    	 
ههم نحو الحل ال�سحيح.	  زهم وتوجِّ تعزِّ
تطلب منهم تف�سيراً لطريقة حّلهم الجمل.	 
الحل:  2-  �س�رة زارت المدينة التراثية.	 

        3- الالعب رك�س حول الملعب،
                  4- اأبي زرع �سجرة زيتون.

تنّفذ المعلِّمة هذا التدريب ب�لطريقة نف�سه� الواردة في التدريب ال�س�بق.	 
الحل:  2- ابتعد اأخي عن رف�ق ال�سوء.	 

           3- ت�سرق ال�سم�س في ال�سب�ح.
                 4- ي�سور ال�س�ئح الأم�كن الأثرية.
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1

ا�ْسٌم ل َيِتمُّ َمْعن�ُه اإِّل ِبُجْملٍَة َت�أْتي َبْعَدُه.

ِر َو              اللَّذاِن ِلْلُمَثّنى،    الَّذي ِلْلُمْفَرِد اْلُمَذكَّ

ِر.                     َوالَّذيَن ِلَجْمِع اْلُمَذكَّ

الَّتي ِلْلُمْفَرِد اْلُموؤَنَِّث، َو              اللَّت�ِن ِلْلُمَثّنى،

                    َواللَّواتي اأَِو الاّلئي اأَِو الاّلتي ِلَجْمِع اْلُموؤَنَِّث.

ال�ْسُم اْلَمْو�سوُل

اأَْماَلأُ اْلَفراَغ  ِب�ل�ْسِم اْلَمْو�سوِل  اْلُمن��ِسِب

ال�سم المو�سول
المو�سولة: 	  الأ�سم�ء  المعلِّمة  تعر�س 

اّلذين،  اللت�ن،  اللذان  اّلتي،  اّلذي، 
اللواتي،الالتي، الالئي، على بط�ق�ت.

تدّون المث�ل الت�لي: �س�محت اّلذي اأخط�أ.	 
لبة اإلى كلمة)اّلذي(	  تلفت انتب�ه الطَّ
تبيِّن لهم اأنن� اإذا اأخذن�ه� وحده� لننح�سل على ف�ئدة من الكالم.	 
ح لهم ب�لمث�ل: فلو قلت: �س�محت اّلذي، وتوقفت، فلن يتَّ�سح المق�سود من الكالم، لكن اإذااأ�سفن� اإلى 	  تو�سّ

الكالم: اأخط�أ)�س�محت اّلذي اأخط�أ( ف�ستعّين المق�سود وتعّرفه لل�س�مع.
تف�ّسر له اأن كلمة )اّلذي(تو�سل بم� يليه� لتو�سيح المراد منه�، ولذلك ت�سمى كلمة )اّلذي( ا�سم� مو�سوًل؛ 	 

اأي مو�سوًل بم� بعده من الكالم.
تبيِّن لهم اأن كلمة )اّلذي( ا�سم مو�سول يدلُّ على المفرد.	 
اإلى المثّنى والجمع تذكيراً وت�أنيث�ً)�س�محُت اّلتي اأخط�أت/ �س�محُت اللذين اأخط�آ/ 	  تحّول �سيغة الجملة 

�س�محت اّلذين اأخط�أوا/ �س�محت اللتين اأخط�أت�/ �س�محُت اللواتي- الالئي- الالتي اأخط�أن.
ّبورة: ال�سم المو�سول ا�سم ل يتم معن�ه اإل بجملة ت�أتي بعده.	  تدّون على ال�سَّ

نة.	  ل الأ�سم�ء المو�سولة الملوَّ لبة وقت�ً ك�في�ً لت�أمُّ تمنح المعلِّمة الطَّ
تكلِّفهم قراءته� وت�سميته�.	 
ر والموؤنَّث والمفرد والجمع في الأ�سم�ء المو�سولة.	  ح لهم المذكَّ تو�سّ
تف�ّسر لهم طريقة و�سل ال�سم ب�لجملة اّلتي بعده.	 
تنّبههم اإلى تمييز ال�سم الت�لي للفراغ من حيث تذكيره وت�أنيثه واإفراده وتثنيته وجمعه.	 
من 	  المجيدين  ز  وتعزِّ ههم  وتوجِّ ب��ستمرار  وتت�بعهم  المن��سب،  المو�سول  ب�ل�سم  الفراغ�ت  ملء  تكلِّفهم 

لبة. الطَّ
  الحل: 1- التي. 2- اللذان.  3- الذين.  4- الالتي.  5- الذي.   6- اللت�ن.	 
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2

اأَْماَلأُ اْلَفراَغ ِب�ل�ْسِم  اْلَمْو�سوِل اْلُمن��ِسِب

اأَْكُتُب  ال�ْسَم اْلَمْو�سوَل  اْلُمن��ِسَب ِلُكلِّ �َسميٍر

لبة.	  تعر�س �سم�ئر الغ�ئب و�سم�ئر المخ�طب على لوحة ويقراأه� الطَّ
ر والموؤنَّث.	  تلفت انتب�ههم اإلى التمييز بين المفرد والمثّنى والجمع، والمذكَّ
ّبورة الجملة)هواّلذي/ هي اّلتي، وتح�ورهم فيه�.	  تحّل على ال�سَّ
ههم اإلى اإحداث المط�بقة بين ال�سم المو�سول وال�سمير من حيث التَّذكير والتَّ�أنيث، والإفراد والتثنية 	  توجِّ

والجمع.
تكلِّفهم حّل بقية الجمل �سفوّي�ً وتت�بعهم ب��ستمرار.	 
تنفيذ الحّل كت�بّي�ً وقراءة الجمل.	 
تطلب منه تف�سيراً لحلولهم	 
ح اإج�ب�تهم.	  ه الآخرين وت�سحِّ لبة المجيدين، وتوجِّ ز الطَّ تعزِّ
الحل:   هو الذي.   هي التي.   هم� اللذان. هم� اللت�ن.هم الذين. هن اللواتي.	 

         اأنَت الذي.   اأنِت التي. اأنتم� اللذان.  اأنتم� اللت�ن.  اأنتم الذين.  اأنتن اللواتي.
         اأن� الذي.  نحن الذين.  

- اأمالأ الفراغ ب�ل�سم المو�سول المن��سب.	 
تتبع المعلِّمة اآلية تنفيذ حل التدريب ال�س�بق.	 
الحل: 1- هو الذي.	 

2- اأنِت التي.
3- هم� اللذان.

4- اأنتم� اللت�ن.  
 5- هم الذين.

 6- اأنتن الالتي.
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اْلُحروُف الَّتي َيَتَغيَُّر �َسْكُله� 
ِر َمْوِقِعه� في اْلَكِلَمِة ِبَتَغيُّ

َخطُّ النَّ�ْسِخ

اأَْكُتُب ِبَخطٍّ َجميٍل 1

ّبورة.	  تر�سم المعلِّمة مجموعة الحروف على ال�سَّ
ن حروف العين والغين والت�ء واله�ء، تكون في موا�سع مختلفة من الكلمة.	  تكتب كلم�ت تت�سمَّ
لبة الإ�س�رة اإلى موقع الحرف من الكلمة، ومالحظة �سوته و�سكله.	  تطلب من الطَّ
تلفت انتب�ههم اإلى تغّير �سورة الحرف ب�ختالف موقعه من الكلمة.	 
تبيِّن لهم طريقة ر�سمه وكت�بته ب�لألوان.	 
تحّفزهم اإلى تقليده� على اأوراق اإ�س�فّية حتى يتقنوا ر�سم الحرف.	 
تكلِّفهم كت�بة الحروف في الفراغ المخ�س�س في الكرا�س.	 
ههم.	  تت�بعهم ب��ستمرار وتوجِّ

ههم المعلِّمة اإلى الجل�سة ال�سحيحة عند الكت�بة، وطريقة الإم�س�ك ب�لقلم، والمح�فظة على النظ�فة.	  توجِّ
تقراأ لهم الجمل ويقراأونه� بعده� قراءة قدوة.	 
تلفت انتب�ههم اإلى مالحظة �سكل حرف العين والت�ء واله�ء والحروف اّلتي ُتكتب على ال�سكر وفوقه وتحته.	 
لبة الجمل وفق قواعد خط الن�سخ.	  يكتب الطَّ
 مالحظة: يمكن ا�ستثم�ر جمل الن�س�ط في الإمالء المنظور والختب�ري.	 

اأُلِحُظ اْلَخريَطَة، َواأَْمالأُ اْلَفراَغ 2

لبة.	  تعر�س المعلِّمة الخريطة على الطَّ
تتيح لهم وقت�ً ك�في�ً لت�أمله� ومعرفة موقع وطنهم عليه�.	 
لبة.	  تنّبههم اإلى المراد معرفته والإج�بة عنه، وتقراأ من الكت�ب، وينتبه له� الطَّ
تحّفزهم على حّل الأ�سئلة، والنتب�ه اإلى التج�ه�ت وتدريبهم على تمييزه�.	 
ههم، وتكلفهم قراءة الحل اأم�م الطلبة وتب�دل المعرفة.	  تت�بعهم ب��ستمرار وتوجِّ



الأهداف الع�مة:
ُيح�سن ال�ستم�ع اإلى حك�ية م� اأجمل الطبيعة.	 

يجيب عن اأ�سئلة ال�ستم�ع.	 

يعّبر عن لوح�ت المح�دثة تعبيراً �سليم�ً.	 

ي�سرد حك�ية ب�س�ط الريح بت�سل�سل في الأحداث.	 

يقراأ ن�س رحلة بحرية ويجيب عن اأ�سئلة ال�ستيع�ب.	 

-يقراأ ن�س ال�سب�ت ال�ستوي ويجيب عن اأ�سئلة ال�ستيع�ب.	 

ي�ستخدم الح��سوب ليتعّرف اإلى ع�لمه الوا�سع.	 

يحفظ المحفوظ�ت)القّبرة وابنه�(.	 

يمالأ الفراغ معتمداً على المعنى.	 

ي�سنِّف وفق األـ ال�سم�سية والقمرية. والت�ء المربوطة والمفتوحة.	 

يعيد ترتيب الكلم�ت ليكّون جماًل.	 

يعيد ترتيب الجمل ليكّون فقرة.	 

يتبيِّن جمع مجموعة من المفردات.	 

ي�سند الأ�سم�ء اإلى ال�سم�ئر.	 

ي�سند الحروف اإلى ال�سم�ئر.	 

يتبيِّن ال�سم المجرور واإعرابه.	 

ي�سّنف ال�سم المجرور وفق عالمة الإعراب.	 

يتبيِّن الم�س�ف والم�س�ف اإليه.	 

 ي�سّنف الم�س�ف اإليه وفق عالمة الإعراب.	 

اِدَسُة اْلَوْحَدُة السَّ

ع�َلمي اْلوا�ِسُع
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اأَْقَراأُ حيَحِة1 ج�َبِة ال�سَّ اأَ�ْسَتِمُع َواأَ�َسُع            َحْوَل َرْمِز الإِ 1

اأَ�ْسَتِمُع، َواأُجيُب َعِن اْلأَ�ْسِئلَِة:

ة.	  لبة المتميزين بقراءة ال�سفحة الأولى من الق�سَّ تكلِّف اأحد الطَّ
لبة في اختي�ر الإج�بة ال�سحيحة: قبل غروب ال�سم�س.	  وؤال وت�س�عد الطَّ تقراأ الجملة الأولى من ال�سُّ
دة.	  لبة الدللة عليه� في النَّ�ّس وقراءته� مّرات متعدِّ تطلب من الطَّ
وؤال وتتيح للطلبة فر�سة 	  تحّفز طلبة اآخرين لقراءة ال�سوؤال الث�ني، والث�لث والرابع.... ثم تقراأ جملة ال�سُّ

اكت�س�ف الحل ال�سحيح.
ة.	  ة زمني�ً والتعّرف على المك�ن وال�سخ�سي�ت المت�سّمنة في الق�سَّ ت�ستثمر جمل التدريب في بي�ن ت�سل�سل اأحداث الق�سَّ
الحل: 2- الموز.  3- التم�س�ح.  4- بم�س�عدة الح�س�ن.   5- على قمة الجبل.	 

ما اأجمل الطبيعة!
اآلية التنفيذ 	 
لبة، وتلفت نظرهم اإلى محتوي�ته.	  ة على الطَّ تعر�س المعلِّمة غالف الق�سَّ
- تطلب منهم ذكر مواقف اأخذوا فيه� الحيطة والحذر.	  ّبورة.  ت�س�عدهم في قراءة عنوانه� وتدّونه على ال�سَّ
ة مراعية نبرات ال�سوت الممثلة لمواقف ال�سخ�سي�ت فيه�.	  تقراأ على اأ�سم�عهم اأحداث الق�سَّ
ة. 	  ة تجري على ل�س�ن الحيوان، وتعر�س عليهم �سور حيوان�ت الق�سَّ تبيِّن لهم اأن اأحداث الق�سَّ
ة مّرة ث�نية من خالل جه�ز الت�سجيل.	  تدعوهم ل�سم�ع الق�سَّ
ة.	  توقف جه�ز الت�سجيل عند خت�م كل �سفحة لتبيِّن لهم الحدث والمك�ن والزم�ن وال�سخ�سي�ت في الق�سَّ
ة وت�س�عدهم في قراءته�.	  لبة �سفحة من الق�سَّ تخ�س�س لكل مجموعة من الطَّ
تلفت انتب�ههم اإلى الأنم�ط اللغوية: ليقطَف موزة/ اأْن ت�ست�أذَن/ اأْن ن�سرع/ هّي� نكمل رحلتن�/ كيف �سنعبُر 	 

النهر ي� اأخي؟/األ ترى ذلك الج�سر/ م� اأجمَل الطبيعة ي� اأّمي.
ة، والمظ�هر 	  ة، وتتيح لهم المج�ل للتعبير عن راأيهم في الق�سَّ بعد النته�ء من القراءة، تن�ق�سهم في الق�سَّ

الطبيعية النهر والجبل وال�سهل، وكيفية التنقل بينه�.
لبة اإلى حّل الأ�سئلة المتعلقة به�.	  تنتقل ب�لطَّ

اأَْقَراأُ اأُجيُب َعِن اْلأَ�ْسِئلَِة1 2

ة مم� يتعّلق 	  لبة وتطلب منهم النتب�ه اإلى المطلوب منهم معرفته من الق�سَّ ة على الطَّ تقراأ المعلِّمة الق�سَّ
وؤال ومن ط�لب اآخر الإج�بة عنه. - تكلِّف ط�لب�ً بقراءة ن�ّس ال�سُّ ب�أ�سئلة التدريب. 

- تتيح لهم حّل التدريب كت�بّي�ً في الجزء الف�رغ من ال�سفحة.	  هه�.  ح الإج�ب�ت وتوجِّ ت�سحِّ
ة ب��ستخدام جمله� ومفرداته�.	  لبة المميزين وت�س�عدهم ل�سرد الق�سَّ تخت�ر مجموعة من الطَّ
لبة ب�آداب المح�دثة وال�ستم�ع.	  ر الطَّ تذكِّ
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ِب�س�ُط الّريِح

ُث اأُلِحُظ َواأََتَحدَّ 3

اأُ�س�َمُة ُيِحبُّ الأَْلواَن، َوُيْبِدُع في ا�ْسِتْخداِمه� 
ِب�س�ٍط  َر�ْسِم  َتْلويَن  اأَْنهى  َيْوٍم  َوذاَت  ِبَتن��ُسٍق. 
َعْيَنْيِه  اأَْغَم�َس  ُثمَّ  ُلُه،  َيَت�أَمَّ َخَذ  َواأَ اأَْعَجَبُه، 
ُل اإِلى ِب�س�ٍط �ِسْحِريٍّ َيَتَكلَُّم  َل اأَنَُّه َيَتَحوَّ َوَتَخيَّ
اأَْنواَع  ُف  َوَيَتَعرَّ ِبِه،  اْلع�َلِم  ُبْلداَن  َوَيجوُب 

اْلبيئ�ِت فيه�.

، َوَفْج�أًَة  ْحِريِّ اْنَطلََق اأُ�س�َمُة َعلى اْلِب�س�ِط ال�سِّ
اْلِب�س�ُط  اْقَتَرَب  َفَقِد  ديِد،  ال�سَّ ِب�ْلَبْرِد  �َسَعَر 
، ق�َل اأُ�س�َمُة:  م�ِليِّ ِد ال�سَّ ِمَن اْلُقْطِب اْلُمَتَجمِّ
َبْيَن  الأَ�ْسكيمو  َيعي�ُس  َكْيَف  اهلُل!  �ُسْبح�َن 
ُل اْلَحَيوان�ُت هذا اْلَبْرَد  لوِج؟ َوَكْيَف َتَتَحمَّ الثُّ
ع�ِم؟ اأَْبِعْدني ِمْن  ديَد؟ َوِمْن اأَْيَن َله� ِب�لطَّ ال�سَّ

َل اْلَبْرِد. ُهن� ل اأَ�ْسَتطيُع َتَحمُّ

ث: ب�س�ط الريح	  األحظ واأتحدَّ
ل اللوح�ت الأربع.	  تتيح المعلِّمة وقت�ً ك�في�ً للطلبة لت�أمُّ
لبة وت�س�ألهم عّم� ي�س�هدونه في كل لوحة.	  تعر�س اللوح�ت واحدة بعد اأخرى على الطَّ
ّبورة وتح�ورهم فيه�.	  لبة على ال�سَّ تدّون اإج�ب�ت الطَّ
لبة.	  ه اأ�سئلة عليه� يجيب عنه� الطَّ رهم بعن��سر كل لوحة وتوجِّ تذكِّ
اأجمَل هذه 	  الثلوج؟/ م�  بين  الأ�سكيمو  يعي�س  �سبح�ن اهلل!/ كيف  الت�لية:  العب�رات  ترديد  اإلى  تدعوهم 
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�س�َمُة:  راَء، ق�َل اأُ ط�َر اْلِب�س�ُط َفْوَق غ�َبٍة َخ�سْ
ِهَي  َكْم  اْلغ�َبَة!  هِذِه  اأَْجَمَل  م�  اهلُل!  �ُسْبح�َن 
ِب�ْلَحَيوان�ِت  َمليَئٌة  اإِنَّه�  ي�ِنَعٌة!  راُء  َخ�سْ
اْقَتِرْب  َهّي�،  اأَْجَملَه�!  م�  اْلَغريَبِة،  يوِر  َوالطُّ

ه� اْلِب�س�ُط. اأَْكَثَر اأَيُّ
ق�َل اْلِب�س�ُط: َنْحُن في غ�َبٍة َمطيَرٍة َوَعلَْين� 

ُمغ�َدَرَته� َقْبَل ُهطوِل اْلَمَطِر.

الإِْفريِقيَِّة  ْحراِء  ال�سَّ َفْوَق  اْلِب�س�ُط  َف  َتَوقَّ
َواْلَعَط�ِس  ِب�ْلَحرِّ  اأُ�س�َمُة  َو�َسَعَر  اْلُكْبرى، 
ق�ِحلٌَة  َرْمِليٌَّة  اأَْر�ٌس  اإِنَّه�  َوق�َل:  ديَدْيِن،  ال�سَّ
َواْلَحَيواِن فيه�.  ِللنَّب�ِت  اأََثَر  ٌة ل  َجْرداُء ج�فَّ
�س�َح  الأَْر�ِس.  ِمَن  اأَْكَثَر  اْلِب�س�ُط  اْقَتَرَب 
م�ِل،  الرِّ ِبلَْوِن  اأَْفعى  اْبَتِعْد،  َمْذعوًرا:  اأُ�س�َمُة 
ح� ِمْن َغْفَوِتِه، َوق�َل: اْلَحْمُد هلِل اأَنَّني  ُثمَّ �سَ

اأَعي�ُس في بيَئٍة ُمْعَتِدَلٍة.

الغ�بة!/ كم هي خ�سراء ي�نعة!/ هّي� اقترب اأكثر اأيه� الب�س�ط/ نحن في غ�بة مطيرة/ الحمد هلل اأنني 
اأعي�س في بيئة معتدلة.

المطرية، 	  والغ�بة  والمعتدلة،  القطبية،  الحك�ية:  نه�  تت�سمَّ التي  البيئ�ت  مظ�هر  القيم  لهم  تبيِّن 
وال�سحراوية.

لبة اإليه� ب�نتب�ه.	  تقراأ النَّ�ّس المرافق للوح�ت وي�ستمع الطَّ
تتيح للطلبة فر�سة �سرد الحك�ية م�ستعينين بمفردات واردة في الحك�ية.	 
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اأَْقَراأُ 1

ٌة ِرْحلٌَة َبْحِريَّ ُل ْرُس اأَلوَّ ْالدَّ

لبة فتح كتبهم على ال�سفحة الخ��سة ب�لدر�س 	  تطلب المعلِّمة من الطَّ
)رحلة بحرية(.

و�سف 	  اإليهم  وتطلب  للنَّ�ّس،  المرافقة  ال�سورة  اإلى  النظر  تكلِّفهم 
محتوي�ته�.

تحفزهم ل�سرد رحلة بحرية ق�موا به� ب�سحبة اأهليهم.	 
تجّزئ النَّ�ّس اإلى وحدات قرائية وتقراأه� قراءة معّبرة تراعي فيه� نبرات 	 

ال�سوت.
لبة القراءة ب�سكل �سحيح.	  لبة زمري� وفردّي�ً لجمل التدريب قراءة مح�ك�ة حتى يتقن الطَّ قراءة الطَّ
تف�ّسر لهم الكلم�ت والتراكيب: ُعر�س البحر، المّد والَجزر، العق�قير.	 
لبة.	  توجيه بع�س الأ�سئلة على كل فقرة لتنمية ا�ستيع�ب الطَّ
لبة لقراءة وحدات من النَّ�ّس لمزيد من الإتق�ن.	  توجه الطَّ
توؤّكد القيم الإيج�بية الواردة في النَّ�ّس: تنّوع المظ�هر الطبيعية، ومن��سبته� للك�ئن�ت الحية التي تعي�س 	 

فيه�، وم� فيه� من خيرات ي�ستفيد من الإن�س�ن.

اأُجيُب َعِن اْلأَ�ْسِئلَِة 2

لبة بم� ورد في النَّ�ّس من اأفك�ر.	  تمّهد المعلِّمة بتذكير الطَّ
لبة المتميزون.	  تقراأ النَّ�ّس قراءة معّبرة ويقراأ بعده� الطَّ
ت�س�عدهم في قراءة الأ�سئلة، مع مراع�ة التعبير �سوتي�ً عن نبرة ال�ستفه�م.	 
وؤال وط�لب�ً اآخر لالإج�بة عنه.	  تكلِّف ط�لب�ً بقراءة ال�سُّ
ه الإج�ب�ت بم� يتوافق مع م� ورد في النَّ�ّس.	  توجِّ
لبة لقراءة الإج�بة من النَّ�ّس.	  تحّفز بع�س الطَّ
تطلب منهم تدوين الإج�بة كت�بّي�ً في المك�ن المخ�س�س له�.	 
ز المجيدين.	  ههم وت�سّوب الأخط�ء وتعزِّ تت�بعهم ب��ستمرار وتوجِّ
تكلِّفهم قراءة اإج�ب�تهم اّلتي كتبوه�.	 
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َنَة ، َواأُلِحُظ اْلَكِلَمَة اْلُملَوَّ اأَْقَراأُ

اأَْقَراأُ، َواأَْمالأُ اْلَفراَغ ِب�ْلَكِلَمِة اْلُمن��ِسَبِة

3

4

ّبورة وتبرز كلمة)عر�س( بلون مميز.	  تدّون المعلِّمة الجمل الأربع على ال�سَّ
لبة زمري� وفردّي�ً.	  تقراأ الجمل ويردِّد بعده� الطَّ
ت�س�ألهم عن الكلمة اّلتي تكّررت في الجمل الثالث)عر�س( وتطلب اإليهم ت�أمل الحرك�ت المالزمة له�.	 
تبيِّن لهم اأن في اللغة العربية كلم�ت تت�س�به في لفظه� وتختلف في معن�ه�.	 
ح لهم اأنن� ل يمكن لن� تحديد معن�ه� وحده�.	  تو�سّ
تف�ّسر لهم اأن وجوده� في جملة هو اّلذي ي�س�عدن� في معرفة المعنى المق�سود منه�.	 
تلفت انتب�ههم اإلى كلمة )عر�س( وتقراأ الجملة الأولى والث�نية.	 
تح�ورهم في م� فهموه من كلمة)عر�س( في الجملة الأولى والث�نية.	 
هه�.	  ت�ستقبل اإج�ب�تهم وتوجِّ
ح لهم اأن معنى )ُعر�س( في الجملة الأولى تعني: ج�نب�ً من البحر ون�حية منه، واأنه� تعني في الجملة 	  تو�سّ

الري��سية ت�س�حبه� حرك�ت  الألع�ب  نم�ذج من  الث�لثة:  الجملة  الطول. وفي  يعني عك�س  الث�نية: قي��س 
م�سّلية، وفي الجملة الرابعة: دعوة للعمل.

نة ويتحّدثون عنه� �سفوّي�ً.	  لبة الجمل ويالحظون معنى الكلم�ت الملوَّ يقراأ الطَّ

ل الكلم�ت والجمل.	  تمنح المعلِّمة وقت�ً ك�في�ً للطلبة لت�أمُّ
لبة في القراءة.	  دة، وُت�سرك اأكبر عدد من الطَّ لبة بعده� مّرات متعدِّ تقراأ الكلم�ت والجمل، ويقراأ الطَّ
تحل الجملة الأولى )في المّد تندفع اأمواج البحر نحو ال�س�طئ( ب�سوت وا�سح ومعّبر.	 
نة و�سي�ق الجملة.	  ح لهم العالقة بين الكلمة الملوَّ تو�سّ
ههم نحو اختي�ر الكلمة 	  ت�س�عدهم في حّل الجملة الث�نية )في الجزر تبتعد اأمواج البحر نحو البحر( وتوجِّ

المن��سبة.
تحّفز ط�لب�ً اآخر على حّل الجملة الت�لية ب�ختي�ر الكلمة المن��سبة.	 
لبة بحّل بقية الجمل ب�ختي�ر الكلمة المن��سبة.  	  تكلِّف الطَّ
ز المجيدين.	  لبة ب��ستمرار وت�سّوبهم وتعزِّ تت�بع الطَّ
تطلب اإليهم قراء الجمل بعد ملء فراغ�ته�.	 
الحل: 1- تندفع... 2- تبتعد...3- العق�قير...4- الغ�ز و النفظ...5- غذاء...6- ح�رة.	 
    )مالحظة: كلمة كثيرة زائدة للتمويه(	 
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، َواأَْكُتُب َكِلم�ٍت في اْلَجْدَوِل َتْحَتوي َعلى اأَْقَراأُ

5

6

َمَطر

َكْوَكب

َجَبل

�َسْهل

وادي

ُمحيط

ِب�س�َعة

ق�ّرة

ك�ِئن

ُبْرك�ن

ِجب�ل

�ُسهول

ِودي�ن

اأَْمط�ر

َكواِكب

ق�ّرات

ُمحيط�ت

َب�س�ِئع

َبراكين

ك�ِئن�ت

ُل َبْيَن اْلُمْفَرِد َو اْلَجْمِع ، َواأَ�سِ اأَْقَراأُ

الكلم�ت 	  قراءة  في  طلبته�  المعلِّمة  ت�س�عد 
قراءة �سحيحة. 

والعالم�ت 	  الجموع  واأنواع  ب�لمفرد  رهم   تذكِّ
الّدالَّة عليه�.

تحّفزهم لمعرفة جمع كلمة)مطر(.	 
ههم اإلى و�سل بقية المفردات بجموعه�.	  توجِّ
�سي�قه� 	  الجموع في  بع�س  تطلب منهم قراءة 

في النَّ�ّس لتعميق فهمهم وا�ستيع�بهم.
ههم اإلى التمييز بين المفرد والجمع.	  تت�بعهم وتوجِّ

لبة بعده�.	  تقراأ المعلِّمة النَّ�ّس ب�سوت وا�سح وم�سموع، ويردِّد الطَّ
تعّرفهم ب�لحقول اّلتي ي�ستمل عليه� الجدول.	 
رهم ب�لت�ء المفتوحة والت�ء المربوطة من حيث �سكله� و�سوته�.	  تذكِّ
ت�س�ألهم عن �سبب ت�سمية األـ ب�لقمرية وال�سم�سية.	 
تح�ورهم في كلمتي: الي�ب�سة، المحيط�ت، لم�س�عدتهم في التفريق بينن الت�ء المربوطة والمفتوحة.	 
تكلِّفهم ب�كت�س�ف نوعي الت�ء وت�سميته� وقراءة الكلم�ت اّلتي ت�ستمل عليهم�.	 
لبة الكلم�ت في الجدول وفق المطلوب من التدريب.	  ينّظم الطَّ
لبة الكلم�ت وفق ت�سنيفه� في الجدول.	  يكتب الطَّ
ز المجيدين منهم.	  ههم، وتعزِّ تت�بعهم ب��ستمرار وتوجِّ
الحل: ت�ء مفتوحة: ك�لمحيط�ت، البحيرات، الإ�سع�ع�ت.  	 

ت�ء مربوطة: متنوعة، الي�ب�سة، الم�ئية، درجة، حرارة، الف�س�ئية، ال�س�رة. 	 
ال �سم�سية: ك�ل�سهول، وال�سح�ري، ال�س�رة.	 
الإ�سع�ع�ت، 	  البحيرات،  الأنه�ر،  البح�ر،  ك�لمحيط�ت،  الم�ئية،  الجب�ل،  الي�ب�سة،  الأر�س،  قمرية:  ال 

الف�س�ئية.
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1

م�ِئِر اإِ�ْسن�ُد الأَ�ْسم�ِء اإِلى ال�سَّ

اًل. ميُر �َسميًرا ُمتَّ�سِ ميِر ُي�َسّمى ال�سَّ لى ال�سَّ ِعْنَد اإِ�ْسن�ِد ال�ْسِم اإِ

لَُة ِهَي َكِلم�ٌت َوَلْي�َسْت ُحروًف�، َوِهَي ِمَن  م�ِئُر اْلُمتَّ�سِ ال�سَّ
الأَ�ْسم�ِء في اأَْق�س�ِم اْلَكالِم.

ِمْثل ِكت�ب:
ِكت�ُبُه ُهَو

ِكت�ُبه� ِهَي

م�ِئِر ة   اإِلى َجميِع ال�سَّ اأَْقَراأُ َواأُ�ْسِنُد ال�ْسَم  ِق�سَّ

اإ�سن�د الأ�سم�ء اإلى ال�سم�ئر
تدون المث�ل: كت�ب __ كت�به هو_ كت�به� هي.	 
و�سم�ئر 	  الغ�ئب  �سم�ئر  ذكر  على  ذاكرتهم  تحفز 

ّبورة. المتكلم، وتدّونه� في �سكل حقول على ال�سَّ
دة.	  لبة قراءته� مرات متعدِّ تطلب اإلى عدد من الطَّ
تلفت انتب�ههم اإلى �سم�ئر الغ�ئب، واإلى ك�مة )كت�به(.	 
تبيِّن لهم اأن اله�ء في كلمة)كت�به( تعود على �سمير الغ�ئب)هو( كت�به هو.	 
تدعوهم اإلى اإ�سن�د �سمير الغ�ئب للمفرد الموؤنَّث لكلمة )كت�به( لت�سبح)كت�به�( كت�به� هي.	 
ر والموؤنَّث.	  رهم ب�سم�ئر الغ�ئب للمثنى والجمع المذكَّ تذكِّ
تبيِّن لهم طريقة اإ�سن�د ال�سمير اإلى الكلمة.	 
ح لهم اأن ال�سم�ئر هي اأ�سم�ء ولي�ست حروف�ً، واأن الأ�سم�ء من اأق�س�م الكلمة.	  تو�سّ
ح لهم اأن ال�سمير مّت�سل ب�لكلمة.	  تلفت انتب�ههم اإلى كلمتي: كت�به، كت�به�، وتو�سّ
تتبع الخطوات نف�سه� في بي�ن اإ�سن�د ال�سم اإلى �سم�ئر المخ�طب والمتكّلم.	 

ح لهم اأن المق�سود بجميع ال�سم�ئر هو: �سم�ئر الغ�ئب والمخ�طب والمتكّلم.	  تو�سّ
ّبورة.	  تحفزهم على ا�سترج�ع ذاكرتهم لكل نوع من ال�سم�ئر وتدّونه� على ال�سَّ
- تحفزهم لإ�سن�د ال�سم اإلى بقية ال�سم�ئر.	  ت�س�عدهم في حل نموذج من كل نوع.  
زهم في الحّل ال�سفوي.	  تت�بعهم وتعزِّ

2

ُهَو

ُهم�

ُهْم

ِهَي
ُهم�
ُهنَّ

اأَن�

َدْفَتُره
دفترهم�
دفترهم

اأَْنَت

اأَْنُتم�

اأَْنُتم

اأَْنِت

اأَْنُتم�

اأَْنُتنَّ

َنْحُن

َدْفَتُرَك
دفتركم�
دفتركم

م�ِئِر، َواأَْقَراأُ اأُ�ْسِنُد ال�ْسم َ  َدْفَتر   اإِلى َجميِع ال�سَّ

اأ�سند ال�سم دفتر اإلى جميع ال�سم�ئر، واأقراأ.	 
تتبع المعلِّمة الخطوات نف�سه� الواردة في النموذج 	 

ال�س�بق. 
تطلب اإليهم مالحظة ال�سور ودللته� على المفرد 	 

والمثّنى والجمع عند تنفيذ الحل.
تت�بعهم ب��ستمرار في الحل ال�سفوي والكت�بّي.   	 
تطلب منهم تمييز نوع ال�سمير في اأثن�ء الحّل وبعده.	 

دفتره�
دفترهم�
دفترهن

دفترن�دفتري

دفتُرِك
دفتركم�
دفتركن
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ِهَي
ُهم�
ُهْم
ِهَي
ُهم�

ُهنَّ
اأَن�

اأَْنَت
اأَْنُتم�
اأَْنُتْم
اأَْنِت

اأَْنُتم�

اأَْنُتنَّ
َنْحُن

ُنقودُنقود

ُنقوُدُه
نقودهم�
نقودهم
نقوده�

نقودهم�
نقودهن
نقودي

ُنقوُدَك
نقودكم�
نقودكم
نقودِك

نقودكم�
نقودكن
نقودن�

ِكت�بِكت�ب

ِكت�ُبُه
كت�بهم�
كت�بهم
كت�به�

كت�بهم�
كت�بهن
كت�بي

ِكت�ُبَك
كت�بكم�
كت�بكم
كت�ُبِك

كت�بكم� 
كت�بكن
كت�بن�

كبير 	  بخط  ّبورة  ال�سَّ على  النموذج  المعلِّمة  تدّون 
ووا�سح وملّون.

بعده� 	  ويقراأ  اإ�سن�ده�،  المطلوب  الأ�سم�ء  تقراأ 
لبة، وت�سرك اأكبر عدد منهم في القراءة. الطَّ

ذكر 	  لبة  الطَّ من  اأخرى  مجموعة  من  تطلب 
�سم�ئر الغ�ئب، ومن مجموعة اأخرى ذكر �سم�ئر 

المخ�طب.
في 	  به  المحلول لال�ستر�س�د  المث�ل  في  تح�ورهم 

تنفيذ المطلوب.   
ههم نحو تنفيذ حل بقية الأ�سم�ء.	  توجِّ
لبة في القراءة.	  لبة الحل، وت�سرك اأكبر عدد ممكن من الطَّ يقراأ الطَّ

1

م�ِئِر لى ال�سَّ اإِ�ْسن�ُد اْلُحروِف اإِ

ميِر ُي�َسّمى  لى ال�سَّ ِعْنَد اإِ�ْسن�ِد اْلَحْرِف اإِ
اًل. ميُر �َسميًرا ُمتَّ�سِ ال�سَّ

ِمْثل: َعْن: 

لَُة ِهَي َكِلم�ٌت َوَلْي�َسْت  م�ِئُر اْلُمتَّ�سِ ال�سَّ
ُحروًف� َوِهَي ِمَن الأَ�ْسم�ِء في اأَْق�س�ِم اْلَكالِم.

َعْنَك اأَْنَت
َعْنِك اأَْنِت

م�ِئِر لى   ِلَجميِع ال�سَّ اأَْقَراأُ َواأُ�ْسِنُد اْلَحْرَف   اإِ

اإ�سن�د الحروف اإلى ال�سم�ئر
في 	  اّتبعته�  اّلتي  نف�سه�  الخطوات  المعلِّمة  تتبع 

اإ�سن�د ال�سم اإلى ال�سمير، مع مالحظة:
     * ا�ستبدال ال�سم: ق�سة، دفتر بـ الحروف: عن، 	 

من/ عنَك اأنَت، عنِك اأنِت.
     * تبيِّن للطلبة اأّن ال�سم�ئر المت�سلة هي كلم�ت 	 

ولي�ست حروف�ً، وهي من الأ�سم�ء في اأق�س�م الكالم.

لبة في �سم�ئر الغ�ئب والمخ�طب والمتكّلم.	  تح�ور المعلِّمة الطَّ
ّبورة ال�سم�ئر بح�سب اأنواعه�.       	  تدّون على ال�سَّ
تعر�س على لوحة الجيوب الحرف: اإلى.	 
هم 	  اإليهم�/  هم�  اإليِه(  الأول)هي  المث�ل  حل  خالل  من  الحرف)اإلى(  اإلى  ال�سمير  اإ�سن�د  في  ت�س�عدهم 

اإليهم.
تبيِّن لهم التغّيرات اّلتي طراأت على الحرف في �سيغتي التَّذكير والتَّ�أنيث، و�سيغة المفرد والمثّنى والجمع.	 
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2

ُهَو
ُهم�
ُهْم

ِهَي
ُهم�
ُهنَّ

ِمْنُه
منهم�
منهم

اأَْنَت
اأَْنُتم�
اأَْنُتم

اأَْنِت
اأَْنُتم�
اأَْنُتنَّ

ِمْنَك
منكم�
منكم

م�ِئِر، َواأَْقَراأُ اأُ�ْسِنُد اْلَحْرَف  من   اإِلى َجميِع ال�سَّ

منك( 	  اأنت  منه/  )هو  المث�ل  المعلِّمة  تعر�س 
على لوحة الجيوب.

لبة قراءة المث�ل ومالحظة الفرق 	  تطلب اإلى الطَّ
بين الإ�س�ف�ت اّلتي طراأت على الحرف)من(.

تكلِّفهم ذكر الفرق اّلذي طراأ )اله�ء( مع �سم�ئر 	 
الغ�ئب، والك�ف مع �سم�ئر المخ�طب.

اإلى 	  �سفوّي�ً  ال�سم�ئر  بقية  اإ�سن�د  في  ت�س�عدهم 
الحرف)من(.

تحّفزهم لكت�بة الحّل في الفراغ المخ�س�س.	 
زهم.	  ههم وتعزِّ تت�بعهم ب��ستمرار وتوجِّ

م�ِئِر اأَْقَراأُ َواأُ�ْسِنُد اْلُحروَف الّت�ِلَيَة اإِلى ال�سَّ 3

فيفي َعلىَعلى

ُهَو

ُهم�

ُهْم

ِهَي

ُهم�

ُهنَّ

اأَن�

اأَْنَت

اأَْنُتم�

اأَْنُتْم

اأَْنِت

اأَْنُتم�

اأَْنُتنَّ

َنْحُن

فيه
فيهم�
فيهم
فيه�

فيهم�
فيهّن

فيَّ

فيك
فيكم�
فيكم
فيك
فيكم�
فيكّن
فين�

َعلَْيِه
عليهم�
عليهم
عليه�

عليهم�
عليهن

عليَّ

َعلَْيَك
عليكم�
عليكم
عليك
عليكم�
عليكّن
علين�

ّبورة، 	  ال�سَّ على  على(  الحرفين)في،  تدّون 
وت�س�ألهم من اأي اأق�س�م ال�سم هم�.

والمخ�طب 	  الغ�ئب  �سم�ئر  ذكر  اإلى  زهم  تحفِّ
والمتكّلم.

وتبيِّن 	  الأول)عليه()فيه(  المث�ل   تح�ورهم في 
له التغيرات اّلتي طراأ على الحرف.

ت�س�عدهم في اإ�سن�د الحرفين اإلى بقية ال�سم�ئر.   	 
الحّل 	  قراءة  المتميزين  لبة  الطَّ من  تطلب 

لبة في القراءة. وُت�سرك اأكبر عدد ممكن من الطَّ

منه�
منهم�
منهن

منِك
منكم�
منكن
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اأَْقَراأُ 1

ْتِويُّ ب�ُت ال�سَّ ال�سُّ ْرُس الّثاني الدَّ

ب�لدر�س 	  الخ��سة  ال�سفحة  لبة فتح كتبهم على  الطَّ المعلِّمة من  تطلب 
)ال�سب�ت ال�ستوي(.

و�سف 	  اإليهم  وتطلب  للنَّ�ّس،  المرافقة  ال�سورة  اإلى  النظر  تكلِّفهم 
محتوي�ته�.

تحفزهم للحديث عن طريقة نومهم في ف�سلي ال�ست�ء وال�سيف.	 
تعر�س على جه�ز الح��سوب برن�مج�ً علمي�ً عن: ال�سلحف�ة، الدب، القنفذ.	 
تو�سح لهم مع العر�س طريقة اأكله� وحركته�، و�سب�ته� في بيوته�.	 
تجّزئ النَّ�ّس اإلى وحدات قرائية وتقراأه� قراءة معّبرة تراعي فيه� نبرات ال�سوت.	 
لبة فردّي�ً لجمل التدريب قراءة مح�ك�ة حتى يتقنوا القراءة ب�سكل �سحيح.	  قراءة الطَّ
تف�ّسر لهم الكلم�ت والتراكيب: �سب�ت �ستوي، المح�رات، قواقعه�.	 
لبة.	  توجيه بع�س الأ�سئلة على كل فقرة لتنمية ا�ستيع�ب الطَّ
لبة لقراءة وحدات من النَّ�ّس لمزيد من الإتق�ن.	  توجه الطَّ
توؤّكد القيم الإيج�بية الواردة في النَّ�ّس: تنّوع المظ�هر الطبيعية دليل على عظمة الخ�لق �سبح�نه وتع�لى،  	 

تقدير اإبداع الخ�لق في الخلق.

اأَْقَراأُ اأُجيُب َعِن اْلأَ�ْسِئلَِة1 2
لبة بم� ورد في النَّ�ّس من مفردات واأفك�ر.	  تمّهد المعلِّمة بتذكير الطَّ
لبة المتميزون.	  تقراأ النَّ�ّس قراءة معّبرة ويقراأ بعده� الطَّ
ت�س�عدهم في قراءة الأ�سئلة، مع مراع�ة التعبير �سوتي�ً عن نبرة ال�ستفه�م.	 
وؤال وط�لب�ً اآخر لالإج�بة عنه.	  تكلِّف ط�لب�ً بقراءة ال�سُّ
ه الإج�ب�ت بم� يتوافق مع م� ورد في النَّ�ّس.	  توجِّ
لبة لقراءة الإج�بة من النَّ�ّس.	  تحّفز بع�س الطَّ
تطلب منهم تدوين الإج�بة كت�بّي�ً في المك�ن المخ�س�س له�.	 
ز المجيدين.	  ههم وت�سّوب الأخط�ء وتعزِّ تت�بعهم ب��ستمرار وتوجِّ
تكلِّفهم قراءة اإج�ب�تهم اّلتي كتبوه�.	 
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اأَْقَراأُ حيَحِة1 ج�َبِة ال�سَّ ، َواأَ�َسُع         َحْوَل َرْمِز الإِ اأَْقَراأُ 3

، واأَْماَلأُ اْلَفراَغ ِب�ْلَكِلَمِة اْلُمن��ِسَبِة اأَْقَراأُ 4

لبة بكلم�ت �سبق لهم اأن تعّلموه�.	  تذّكر المعلِّمة الطَّ
ههم اإلى حّل الجملة الأولى)تجولت اأ�سرة �س�رة في حديقة الحيوان�ت(.	  توجِّ
تبيِّن لهم اأهمية الربط بين الجملة والإج�بة اّلتي تن��سبه� في المعنى.	 
تلف انتب�ههم اإلى مالحظة الجملة كم� وردت في الدر�س.	 
تنبِّههم اإلى و�سع الدائرة حول الرمز )اأ، ب، جـ( ولي�س حول الكلمة.	 
تكلِّفهم قراءة الجملة بعد حّله�.	 
5- الطين.	  4- قواقعه�.  3- ال�ست�ء.  2- الزواحف.  الحل: 1- حديقة الحيوان�ت. 

ل الكلم�ت والجمل.	  تمنح المعلِّمة وقت�ً ك�في�ً للطلبة لت�أمُّ
لبة في القراءة.	  دة، وُت�سرك اأكبر عدد من الطَّ لبة بعده� مّرات متعدِّ تقراأ الكلم�ت والجمل، ويقراأ الطَّ
تحل الجملة الأولى )ي�ستمر �سب�ت بع�س الحيوان�ت طوال ف�سل ال�ست�ء( وتقراأه� ب�سوت وا�سح ومعّبر.	 
نة و�سي�ق الجملة.	  ح لهم العالقة بين الكلمة الملوَّ تو�سّ
ههم نحو 	  ت�س�عدهم في حّل الجملة الث�نية )بع�س الحيوان�ت في �سب�ته� تدفن نف�سه� داخل الأر�س( وتوجِّ

اختي�ر الكلمة المن��سبة.
تحّفز ط�لب�ً اآخر على حّل الجملة الت�لية ب�ختي�ر الكلمة المن��سبة.	 
لبة بحّل بقية الجمل ب�ختي�ر الكلمة المن��سبة.	  تكلِّف الطَّ
ز المجيدين.	  لبة ب��ستمرار وت�سّوبهم وتعزِّ تت�بع الطَّ
تطلب اإليهم قراء الجمل بعد ملء فراغ�ته�.	 
تدعوهم لمالحظة الأفع�ل الم�س�رعة اّلتي ملئت به� الفراغ�ت.	 
الحل: 3-  يزداد... تحت�ج... 4- تلج�أ...  تح�فظ...	 
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، َواأَْكُتُب في اْلَجْدَوِل َكِلم�ٍت َتْنَتهي بـ اأَْقَراأُ 5

لبة بعده�.	  تعر�س المعلِّمة النَّ�ّس على لوحة الجيوب، وتقراأه ويردِّد الطَّ
تلفت انتب�ههم اإلى الكلم�ت: خ�فت، طلبت، ال�سمك�ت، �سديق�ته�، خي�نته�، بيته.	 
تطلب اإليهم مالحظة حرف الت�ء، من حيث ال�سكل.	 
ّبورة: �سمكة، كبيرة، وتدعوهم لمالحظة �سكل حرف الت�ء.	  تدون على ال�سَّ
ت�س�ألهم عن الفرق بين �سكلي الت�ء في الكلم�ت المعرو�سة عليهم.	 
تطلب اإليهم ت�سمية حرف الت�ء)ت�ء مفتوحة، ت�ء مربوطة(.	 
تكلِّفهم قراءة �سوت الت�ء في �سكليه� من الكلم�ت الموجودة في النَّ�ّس.	 
ّبورة: فذهب، النهر، منه، يطلقه�، �سديق�ته�، خي�نته�، حمله�، بيده، بيته.	  تدون على ال�سَّ
تحّفزهم للمق�رنة بين اأ�سك�ل اله�ء بح�سب موقعه� من الكلمة.، ثم مق�رنته� ب�لت�ء المربوطة.	 
تلفت انتب�ههم اإلى اأن اله�ء ت�سبح ت�ء مربوطة في ح�ل َنقطه�)ة(.	 
ت�س�عدهم في قراءة النَّ�ّس مع التمييز بين اله�ء والت�ء المربوطة والت�ء المفتوحة، وا�ستخراجه�، وكت�بته� 	 

في الجدول المخ�س�س له�.
الحل: ت�ء مفتوحة: خ�فت، طلبت، ال�سمك�ت، 	 
      ت�ء مربوطة: كبيرة، �سمكة، ال�سمكة.	 
      ه�ء مربوطة: منه، بيده، بيته.	 
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: ال�ْسُم اْلَمْجروُر ُهَو ال�ْسُم الَّذي َي�أْتي َبْعَد ُحروِف اْلَجرِّ
لـ كـ  بـ  في  َعلى  َعْن  اإِلى  ِمْن 

َعالم�ُت اإِْعراِب ال�ْسِم اْلَمْجروِر:

ذا ك�َن: اْلَك�ْسَرُة اأَْو َتْنويُن اْلَك�ْسِر الّظ�ِهِر َعلى اآِخِرِه اإِ

  ُمْفَرًدا: َذَهَبْت �س�َرُة اإِلى اْلَمْدَر�َسِة.

واِحِف.   َجْمَع َتْك�سيٍر: التِّْم�س�ُح ِمَن الزَّ

�َرِة. ب�ُب ِمَن اْلَح�َسراِت ال�سّ َجْمَع ُموؤَنٍَّث �س�ِلًم�: الذُّ  

اْلي�ُء ِلأَنَُّه:

بيَبَتْيِن اْلم�ِهَرَتْيِن. ْلُت َعِن الطَّ   ُمَثّنى: �َس�أَ

ٍر �س�ِلٌم: �َسلَّْمُت َعلى اْلُمديَرْيِن اْلُمَتَميَِّزْيِن.   َجْمُع ُمَذكَّ

1

2

، َواأَْماَلأُ اْلَفراَغ في اْلَجْدَوِل َكم� في اْلِمث�ِل اأَْقَراأُ 1

اْلِكت�ُب في اْلَحقيَبِة.

اأَ�ْسَمُع ِب�لأُُذَنْيِن.

ْرُت َتْكريًم� ِلْلُمَعلِّميَن. َح�سَ

�َسلَّْمُت َعلى ط�ِلب�ِت َمْدَر�َستي.

َجْمعاْلَك�ْسَرة
ر �س�ِلم ُمَذكَّ ُمَثّنى

في

بـ

لـ

على

--اْلَحقيَبِة

اْلي�ء ِلأَنَّه

َعالَمُة الإِْعراب

َحْرُف اْلُجْملَُة

اْلَجّر

ال�سم المجرور.
لهم 	  �سبق  اّلتي  الجّر  بحروف  رهم�لمعلِّمة  تذكِّ

تعلُّمه�.
اإلى 	  �س�رة  ذهب  المث�ل:  ّبورة  ال�سَّ على  تدّون 

المدر�سة.
الكلمة، 	  ب�أق�س�م  المث�ل  خالل  من  تح�ورهم 

ا�سم،  اإلى:  المث�ل  كلم�ت  لت�سنيف  وتحفّزهم 
فعل، حرف.

تبيِّن لهم اأن )اإلى ( حرف، واأنَّ م� بعده� ا�سم.	 
تلفت انتب�ههم اإلى معرفة الحركة اّلتي لحقت ب�ل�سم)المدر�سِة( وت�سميته�.	 
تح�ورهم في اأق�س�م ال�سم من حيث الإفراد والتثنية والجمع.	 
ح لهم اأن كلمة المدر�سِة: ا�سم مجرور وعالمة جّره الك�سرة الظ�هرة على اآخره.	  تو�سّ
ح لهم اأ ال�سم يكون مجروراً ب�لك�سرة اإذا ك�ن مفرداً اأو جمع تك�سير اأو جمع موؤنث �س�لم�ً.	  تو�سّ
ّبورة المث�ل: �س�ألُت عن الطبيبتين الم�هرتين.	  تدون على ال�سَّ
تطلب اإليهم تعيين الحرف وال�سم )الطبيبتين( في الجملة المث�ل.	 
ه اإج�ب�تهم.	  ت�س�ألهم هل هي مفرد اأم مثنى، وتوجِّ
تبيِّن لهم عالمة جّر المثّنى)الي�ء(.	 
ر ال�س�لم والمثّنى.	  تف�ّسر لهم عالمة جّر جمع المذكَّ

لبةفردّي�ً 	  تقراأ المعلِّمة الجمل، ويردِّد بعده� الطَّ
وجم�عّي�ً.

وتبيِّن 	  الجدول،  حقول  مالحظة  اإلى  تدعوهم 
لهم م� ينبغي عليهم ملء الفراغ فيه.

اأم� 	  ملوؤه�  المطلوب  الفراغ�ت  في  تح�ورهم 
الجملة الأولى والث�نية.

ت�س�عدهم في ملء الفراغ�ت.	 
لبة م� تم تنفيذه، وتف�سير الحل.	  يقراأ الطَّ
ز المجيدين.	  ههم، وتعزِّ تت�بعهم ب��ستمرار، وتوجِّ

ط�لب�ِت

الأذنين

المعلمين
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، َواأَ�َسُع        َحْوَل ال�ْسِم اْلَمْجروِر اأَْقَراأُ

َنَة َكم� في اْلِمث�ِل ، َواأُْعِرُب اْلَكِلم�ِت اْلُملَوَّ اأَْقَراأُ

2

3

تقراأ المعلِّمة النَّ�ّس ب�سوت وا�سح وم�سموع ومعّبر.	 
دة.	  لبة بعده� مرات متعدِّ يقراأ الطَّ
تكلِّفهم ب��ستخراج حروف الجر.	 
تطلب اإليهم تعيين ال�سم اّلذي يلي حرف الجر، وقراءته ب�لحرك�ت.	 
تلفت انتب�ههم اإلى مالحظة اأنه هو ال�سم المجرور، وتحفزهم لذكر عالمة جّره، وتف�سير الإج�بة.	 
تطلب اإليهم و�سع الدائرة على ال�سم المجرور وقراءته ب�لحرك�ت.	 
الحل: الطريِق، حمِل، نمالٍت، تفتيِت، ف�سِل.	 

ّبورة مع تمييز حرف الجر وال�سم المجرور ب�لألوان.	  ن المث�ل)حبة القمح اأكبر من النملِة( على ال�سَّ تدوِّ
لبة بعده�.	  تقراأ المث�ل ويردِّد الطَّ
ه اإج�ب�تهم.	  نة، وتوجِّ تن�ق�سهم في ت�سنيف الكلم�ت الملوَّ
تف�ّسر لهم تعبير: حرف جر، و: ا�سم مجرور وعالمة جره الك�سرة الظ�هرة على اآخره، من خالل تذكيرهم 	 

ب�لحرك�ت واأنواعه�.
ر ال�س�لم)الي�ء(.	  رهم بعالمة اإعراب المثّنى وجمع المذكَّ تذكِّ
زهم على اإعراب بقية الأ�سم�ء اقتداء ب�لمث�ل.	  تحفِّ
تحر�س على اأن يلفظوا تعبير: مجرور وعالمة جره الك�سرة الظ�هرة على اآخره/ وعالمة جره الي�ء لأنه 	 

جمع مذكر �س�لم.
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، َواأَْماَلأُ اْلَفراَغ في اْلَجْدَوِل َكم� في اْلِمث�ِل اأَْقَراأُ 1

غيٌر. فوِر �سَ ُع�سُّ اْلُع�سْ

َحٌة. َتْعليم�ُت اْلُمَعلِّميَن وا�سِ

ّراج�ِت َجميٌل. �ِسب�ُق الدَّ

ْلُت في َحديَقِة اْلَحَيوان�ِت. َتَجوَّ

اْلُم�س�فاْلُجْملَُة
َجْمعاْلَك�ْسَرة

ر �س�ِلم ُمَذكَّ ُمَثّنى

ُع�سُّ

تعليم�ت

�سب�ق

حديقة

فوِر --اْلُع�سْ

اْلي�ء ِلأَنَّه

اْلُم�س�ف اإَِلْيه َوَعالَمة الإِْعراب

اْلُم�س�ُف اإَِلْيِه ا�ْسٌم َمْجروٌر داِئًم� َيْرَتِبُط ِب�ْلَكِلَمِة ال�ّس�ِبَقِة.
اْلُم�س�ُف ا�ْسٌم َيَقُع َقْبَل اْلُم�س�ِف اإَِلْيِه.

َعالم�ُت اإِْعراِب اْلُم�س�ِف اإَِلْيِه:

ذا ك�َن: اْلَك�ْسَرُة اأَْو َتْنويُن اْلَك�ْسِر الّظ�ِهِر َعلى اآِخِرِه اإِ

واِحِف َعجيٌب. ● ُمْفَرًدا اأو َجْمَع َتْك�سيٍر: ع�َلُم الزَّ

. ● َجْمَع ُموؤَنٍَّث �س�ِلًم�: َتْدريُب الاّلِعب�ِت �َسروِريٌّ

. - ُمَثّنى: َتْدريُب الاّلِعَبَتْيِن �َسروِريٌّ اْلي�ُء ِلأَنَُّه: 

. ٍر �س�ِلٌم: َتْدريُب الاّلِعبيَن �َسروِريٌّ - َجْمُع ُمَذكَّ

1

2

الم�س�ف اإليه:	 
ّبورة بخط 	  تدّون المعلِّمة الأمثلة الت�لية على ال�سَّ

تدريب  عجيب/  الزواحف  للطلبة)ع�لم  وا�سح 
الالعبتين �سروري/  تدريب  الالعب�ت �سروري/ 
الكلم�ت:  وتمّيز  �سروري.  الالعبين  تدريب 

الزواحف، الالعب�ت، الالعبتين، الالعبين.
الأ�س��سية: 	  الجملة  اأرك�ن  للطلبة  المعلِّمة  ح  تو�سّ

فعل وف�عل اأو مبتداأ وخبر، من خالل اأمثلة �سبق 
لهم تعلُّمه�.

تبيِّن لهم وجود بع�س الأرك�ن الفرعية يتم ا�ستخدامه� في الجمل، ومن هذه الأرك�ن الفرعية م� يعرف 	 
ب��سم الم�س�ف اإليه، وهو اأحد المجرورات في اللغة العربية.

تعّرفهم ب�لم�س�ف والم�س�ف اإليه من خالل الأمثلة ال�س�بقة.	 
ت�س�عدهم في معرفة كيف اأ�سفن� كلمة الزواحف اإلى كلمة ع�لم.	 
تر�سدهم اإلى اأن كلمة ع�َلُم)م�س�ف( وكلمة الزواحِف )م�س�ف اإليه( اأي اأنن� اأ�سفن� كلمة )الزواحف( اإلى 	 

كلمة )ع�لم( 
قبل 	  يقع  ا�سم  الم�س�ف  واأنَّ  ال�س�بقة،  ب�لكلمة  يرتبط  دائم�ً  مجرور  ا�سم  اإليه:  الم�س�ف  اأنَّ  لهم  ح  تو�سّ  

الم�س�ف اإليه.
تح�ورهم في بقية الأمثلة للتمييز بين عالمة اإعراب الم�س�ف اإذا ك�ن مفرداً، اأو مثنًى، او جمع�ً، مع مراع�ة 	 

التَّذكير والتَّ�أنيث.
تبيِّن لهم ب�لأمثلة اإعراب الم�س�ف اإليه: الم�س�ف اإليه مجرور دائًم�، ولكن تختلف عالمة اإعرابه، فُيجر 	 

ب�لك�سرة اإذا ك�ن مفرًدا وُيجر ب�لي�ء اإذا ك�ن جمع مذكر �س�لم اأو مثنى.

لبة 	  الطَّ بعده�  ويردِّد  الجمل،  المعلِّمة  تقراأ 
زمري� وفردّي�ً.

تدعوهم اإلى مالحظة حقول الجدول، وتبيِّن 	 
لهم م� ينبغي عليهم ملء الفراغ فيه.

اأم�م 	  ملوؤه�  المطلوب  الفراغ�ت  في  تح�ورهم 
الجملة الأولى والث�نية.

ت�س�عدهم في ملء الفراغ�ت.	 
لبة م� تم تنفيذه، وتف�سير الحل.	  يقراأ الطَّ
ز المجيدين.	  ههم، وتعزِّ تت�بعهم ب��ستمرار، وتوجِّ

الدراج�ت

الحيوان�ت

المعلمين
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، َواأَ�َسُع        َحْوَل اْلُم�س�ِف اإَِلْيِه اأَْقَراأُ

َنَة َكم� في اْلِمث�ِل ، َواأُْعِرُب اْلَكِلم�ِت اْلُملَوَّ اأَْقَراأُ

2

3

تقراأ المعلِّمة النَّ�ّس ب�سوت وا�سح وم�سموع ومعّبر.	 
دة.	  لبة بعده� مرات متعدِّ يقراأ الطَّ
تكلِّفهم ب��ستخراج الم�س�ف اإليه.	 
تطلب اإليهم قراءته ب�لحرك�ت.	 
تلفت انتب�ههم اإلى مالحظة اأنه اأنه ا�سم مجرور، وتحفزهم لذكر عالمة جّره، وتف�سير الإج�بة.	 
تطلب اإليهم و�سع الدائرة على الم�س�ف اإليه وقراءته ب�لحرك�ت.	 
الحل: البتراِء، الدني�، ال�سبِع، الوردي، الوردية.	 

ّبورة مع تمييز الم�س�ف اإليه ب�لألوان.	  ن المث�ل )ع�لم النمل عجيب( على ال�سَّ تدوِّ
لبة بعده�.	  تقراأ المث�ل ويردِّد الطَّ
ه اإج�ب�تهم.	  نة، وتوجِّ تن�ق�سهم في ت�سنيف الكلم�ت الملوَّ
تذكيرهم 	  خالل  من  اآخره،  على  الظ�هرة  الك�سرة  جره  وعالمة  مجرور  اإليه  م�س�ف  تعبير:  لهم  تف�ّسر 

ب�لحرك�ت واأنواعه�.
ر ال�س�لم)الي�ء( وجمع الموؤنَّث ال�س�لم.	  رهم بعالمة اإعراب الم�س�ف اإليه المثّنى وجمع المذكَّ تذكِّ
زهم على اإعراب بقية الأ�سم�ء اقتداء ب�لمث�ل.	  تحفِّ
تحر�س على اأن يلفظوا تعبير: مجرور وعالمة جره الك�سرة الظ�هرة على اآخره/ وعالمة جره الي�ء لأنه 	 

جمع مذكر �س�لم.
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َن ُجَماًل اأُعيُد َتْرتيَب اْلَكِلم�ِت ِلأَُكوِّ

َن ِفْقَرًة اأُعيُد َتْرتيَب اْلُجَمِل ِلأَُكوِّ 5

4

لبة في قراءة كلم�ت تعّلموه� �س�بق�ً.	  ت�س�عد المعلِّمة الطَّ
تطلب اإليهم قراءة الكلم�ت في ح�ل كونه� غير مرتَّبة، وتدير نق��س�ً حول معن�ه� غير مرتَّبة، وتطلب اإليهم 	 

ترتيب الكلم�ت.
هه�.	  لبة وتوجِّ ت�ستقبل اإج�ب�ت الطَّ
ح لهم الفرق بين الجملة وهي غير مرتَّبة وفي ح�ل ترتيب كلم�ته�.	  تو�سّ
تطلب اإليهم ترتيب كلم�ت التدريب وكت�بته� في المك�ن المخ�س�س.	 
لبة الجمل مرتَّبة زمري� وفردّي�ً.	  يقراأ الطَّ
الحل: الط�لب الذي حطم بيت النمل اعتذر للمعلمة.	 
�س�هدت في التلف�ز برن�مج� علمي�  عن ال�سب�ت ال�ستوي.	 

ل 	  لت�أمُّ ك�في�ً  لبة وقت�ً  تمنح المعلِّمة الطَّ
الجمل الخم�س.

وم�سموع، 	  معّبر  ب�سوت  الجمل  تقراأ 
لبة بعده� زمري� وفردّي�ً. ويردِّد الطَّ

الجمل 	  قراءة  لبة  الطَّ من  عدداً  تكلِّف 
قراءة �سحيحة ب�لحرك�ت.

الأحداث 	  ت�سل�سل  مراع�ة  اإلى  تنّبههم 
ب�لترتيب.

لبة للعمل في مجموع�ت.	  توّزع الطَّ
اختي�ر 	  الأولى  المجموعة  من  تطلب 

الجملة اّلتي تبداأ به� الفقرة. ثم ت�سيف 
تليه�،  اّلتي  الجملة  الث�نية  المجموعة 
وهكذا حتى النته�ء من تركيب الفقرة 

ك�ملة.
تطلب اإليهم قراءة الجمل بح�سب ت�سل�سل الأحداث.	 
 تدعوهم لكت�بة الجمل مرتَّبة.	 
مالحظة: يمكن ا�ستثم�ر جمل الن�س�ط في الإمالء المنظور والختب�ري.	 

 ِبِدْرٍع �َسميَكٍة ِمَن اْلَعْظِم.

لَْحف�ُة َحَيواٌن َعجيٌب.  ال�سُّ

ْرُع َتْحميه� ِمَن اْلَحرِّ َواْلَمَطِر.  َوهِذِه الدِّ

َده� اْلخ�ِلُق اْلَعظيُم  َزوَّ

تْ بِ�لْخَطَرِ،  تَخْتَفي بِداخِلِه� اإِذا اأَحَ�سـَّ

3

1

5

2

4

لَْحف�ُة َحَيواٌن َعجيٌب.  ال�سُّ

َده� اْلخ�ِلُق اْلَعظيُم َزوَّ

 ِبِدْرٍع �َسميَكٍة ِمَن اْلَعْظِم.

تْ بِ�لْخَطَرِ، تَخْتَفي بِداخِلِه� اإِذا اأَحَ�سـَّ

ْرُع َتْحميه� ِمَن اْلَحرِّ َواْلَمَطِر.  َوهِذِه الدِّ
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ْكُتُب َرْقَم اْلِعب�َرِة داِخَل           اْلُمن��ِسِب اأَْعِرُف ِلم�ذا، َواأَ 6

تقراأ المعلِّمة الجمل قراءة ب�سوت م�سموع ومعّبر.	 
دة زمري� وفردّي�ً.	  لبة بعده� مرات متعدِّ يرّد الطَّ
تبيِّن لهم اأن العب�رات اّلتي اأ�سفل الجمل هي الأ�سب�ب اّلتي تف�ّسر لن� دللة الجمل.	 
ح لهم المعنى الع�م اّلذي تفيده الجمل.	  تو�سّ
تحفز ط�لب�ً متميزاً لقراءة الجملة الأولى واختي�ر التف�سير المن��سب للجملة من بين العب�رات الأربع.	 
لبة.	  تدّون ال�سبب اأم�م الجملة، وتقراأهم� مع�ً، يردِّد معه� الطَّ
ت�س�عدهم في تعليل بقية الُجمل.	 
ز المجيدين.	  ههم وتعزِّ تت�بعهم ب��ستمرار وتوجِّ
الحل: 2.   4.  1.  3.	 

، َواأَْحَفُظ اأَْقَراأُ 7

اأََتَبيَُّن َمع�ني اْلَكِلم�ِت اأ

-تعرف الطلبة ب�ل�س�عر ونبذة عن حي�ته.	 
لبة بعده� مقّلدين له� في ال�سوت والحركة.	  تقراأ المعلِّمة الأن�سودة ويردِّد الطَّ
لبة يردِّدون خلفه.	  تكلِّف ط�لب�ً مميزاً ب�لإن�س�د والطَّ
لبة بعده�.	  تق�سم الن�سيد اإلى مق�طع ويردِّد الطَّ
ّبورة.	  تبيِّن لهم الأفك�ر الرئي�سة الم�ستلهمة من الأن�سودة، وتدّونه� على ال�سَّ
تت�بع ترديدهم للن�سيد حتى يتقنوا قراءته قراءة �سحيحة.	 
ز من يحفظ اأ�سرع.	  تحّفزهم لحفظ اأكبر عدد من اأبي�ت الن�سيد، وتعزِّ

تف�ّسر لهم المفردات والتراكيب ال�سعبة من خالل و�سع المعنى في �سي�ق لغوي جديد.	 

حيَحَة اأَْقَراأُ َواأَْخت�ُر الإِج�َبَة ال�سَّ ب

اأقراأ واأخت�ر الإج�بة ال�سحيحة:	 
-توجه الطلبة لقراءة ال�سوؤال، وتو�سح المطلوب، ثم قراعة الجمل وتو�سيحه� وم�س�عدتهم 	 

على اختي�ر الإج�بة اال�سحيحة.
  الحل: 1- اأن يتنقل على الأغ�س�ن �سيئ� ف�سيئ�.  2- جميع م� ذكر. 	 
ت�س�عدهم في اختي�ر الإج�بة ال�سحيحة:	 
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ُل َبْيَن اْلَكِلَمِة َوم� ُيق�ِرُبه� في اْلَمْعنى: اأَ�سِ ج

تعر�س المعلِّمة الكلم�ت وم� يق�ربه� في المعنى على بط�ق�ت.	 
لبة.	  توّزع البط�ق�ت على الطَّ
ح لهم اأن كل كلمة من الكلم�ت اّلتي معهم له� كلمة تق�ربه� في المعنى.	  تو�سّ
تبيِّن لهم مفهوم الترادف ب�أنه التعبير عن المعنى الواحد ب�أكثر من لفظ دون حدوث لب�س)دللة كلمتين 	 

اأو اأكثر على معنى واحد(.
تطلب من ط�لب قراءة الكلمة اّلتي يحمله� ليقراأ ط�لب اآخر الكلمة المرادفة اّلتي يحمله�.	 
اّلذي 	  لبة في �سفين متق�بلين بحيث يقف الط�لب اّلذي يحمل الكلمة في مواجهة الط�لب  يقف الطَّ

يحمل الكلمة المرادفة له�.
يقراأون الكلم�ت قراءة معّبرة مع النطق ال�سحيح للكلم�ت.	 
لبة على تب�دل الأدوار.	  تحّفز الطَّ
الحل: مهن�:�سعيد، العال: ال�سم�ء المرتفعة، يمل: ي�سجر، ت�أنى: تمهل.	 

اأَْقَراأُ َوِر1 اأَ�ْسَتعيُن ِب�ْلَكِلم�ِت لأَُعبَِّر َعِن ال�سُّ 8

لبة وتطلب منهم ت�سميته� وو�سفه�.	  تعر�س المعلِّمة ال�سور على الطَّ
ههم نحو ا�ستخدام مفردات التدريب.	  ت�ستقبل اإج�ب�تهم وتوجِّ
لبة في القراءة.	  ههم اإلى قراءة الكلم�ت، وت�سرك اأكبر عدد ممكن من الطَّ توجِّ
تبيِّن لهم ا�ستخدام هذه الكلم�ت في التعبير عن و�س�ئل الموا�سالت اّلتي في ال�سور.	 
ت�س�عدهم في اختي�ر الكلمة الأولى اّلتييبداأون به�.	 
تح�ورهم لتقريب بقية الكلم�ت اّلتي تعّبر عن �سورة الط�ئرة.	 
تتبع الخطوات نف�سه� في التعبير عن ال�سورتين الأخريين.	 
الحل: اأقلعت الط�ئرة من مدرج المط�ر./ هبطت الط�ئرة على مدرج المط�ر.	 
اأبحرت ال�سفينة من المين�ء في البحر./ ر�ست ال�سفينة في المين�ء.	 
ي�سير القط�ر من محطة القط�رات على �سّكة الحديد. 	 


