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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:
ي�ستمع اإلى ق�سة م� اأحلى الحرية ويجيب عن الأ�سئلة.	 
ث ويعّبر عن لوح�ت من اأ�سب�ل الوطن.	  يتحدَّ
ف في المواقف ال�سعبة.	  ر ويح�سن الت�سرُّ يفكِّ
يقراأ ن�ّس الإح�س�ن ويجيب عن اأ�سئلة ال�ستيع�ب.	 
يتبين مفهوم الإح�س�ن ولمن يكون.	 
يقراأ ن�س لعبة روؤوف ويجيب عن اأ�سئلة ال�ستيع�ب.	 
يحر�س على مم�ر�سة الألع�ب المفيدة.	 
ي�ستمتع بم�س�ركة الآخرين اللعب.	 
يبتعد عن ال�سخرية من الآخرين.	 
يمالأ الفراغ معتمداً على المعنى.	 
يرّكب جماًل معتمداً على المعنى.	 
يذكر مرادف�ت من الن�س لمفردات محددة.	 
ي�سنِّف مفردات وفق اأق�س�م الكالم التي تعلمه�.	 
يتبيَّن اأ�سداد بع�س المفردات.	 
يتبيَّن الهمزة التي قبله� األف.	 
يتبيَّن الحروف التي ُتلفظ ول تكتب.	 
يتدرَّب على حروف خط الرقعة التي تكون فوق ال�سطر.	 
بع�س مفردات على وزن اأفعل، اإفع�ل/ افتعل، افتع�ل.	 
ي�سترجع م� تعلمه في �سفوف �س�بقة عن اأق�س�م الكالم.	 
يتبيَّن التذكير والت�أنيث.	 
يتبيَّن اأ�سم�ء الإ�س�رة للقريب.	 
ي�ستخدم اأ�سم�ء الإ�س�رة للقريب ا�ستخدام�ً �سليم�ً.	 

اْلَوْحَدُة اأُلولى

َمْن ِمْثلي؟



تذّكرهم المعلِّمة بم� ورد في الق�سة من اأفك�ر و�سخ�سي�ت واأحداث وت�ستثمره� في حّل جمل التدريب.	 
لبة في اختي�ر الإج�بة ال�سحيحة: الحرية.	  تقراأ الجملة الأولى من ال�سوؤال وت�س�عد الطَّ
لبة في حل بقية الجمل، بحيث يقراأ ط�لب ال�سوؤال، وط�لٌب اآخر يخت�ر الإج�بة ال�سحيحة.	  تكّلف الطَّ
تن�ق�سهم في الإج�بة ال�سحيحة وتطلب تف�سيراً منهم ل�ستبع�د بقية الخي�رات.	 
تو�سح لهم اأنَّ و�سع الدائرة يكون حول الرمز )اأ، ب، ج( ولي�س حول العب�رة اأو الكلمة.	 
لبة.	  تكّلفهم ب�لحلِّ الكت�بي، وقراءة الإج�بة ال�سحيحة، وُت�سرك اأكبر عدد ممكن من الطَّ
الحل: 1-  الحرية. 2- م� اأحلى الحرية! 3- جميع م� ذكر. 4- ل �سيء مم� ذكر. 5- ال�سرب. 6- رئتين.	 

ما اأحلى الحرية
اآلية التنفيذ

ُتخبر المعلِّمة طلبته� اأنهم �سي�ستمتعون ب�لق�سة ال�س�ئقة التي �ستقراأه� عليهم.	 

لبة لال�ستم�ع الجيد بتذكيرهم ب�سرورة الحترام والنتب�ه، والتركيز على م� ي�سمعونه، والتزام 	  تهّيئ الطَّ
الهدوء وال�سمت، وعدم الن�سغ�ل ب�لتلّفت والنظر ج�نب�ً هن� وهن�ك.

تعر�س عليهم �سورة غالف الق�سة التي �ستقراأه�، وتحّدثهم قلياًل عنه، ثم تخمين المجري�ت الع�مة للق�سة.	 

تقراأ لهم الق�سة ب�سوت وا�سح وم�سموع ومعّبر عن المع�ني.	 

تتوقف عن نقطة معينة في الق�سة، وت�س�ألهم: م�ذا تتوقعون اأن يحدث بعد ذلك؟	 

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

تتيح لهم وقت�ً ك�في�ً من��سب�ً لطرح اأ�سئلتهم، وا�ستف�س�راتهم عن مع�ني الكلم�ت ال�سعبة في الق�سة.	 

ة.	  ة، وتتيح لهم المج�ل للتعبير عن راأيهم في الق�سَّ بعد النته�ء من القراءة، تن�ق�سهم في الق�سَّ

ع في الُحكم على الآخرين.	  ف في المواقف ال�سعبة، الإعالء من قيمة الحرية، عدم الت�سرُّ د قيم: ُح�سن الت�سرُّ توؤكِّ

لبة اإلى التراكيب: م� اأحلى الحرية!/ داخل اإن�ٍء فيه م�ٌء/ اأيعجبَك ح�لي واأن� م�سجونة داخل 	  تلفت نظر الطَّ
الإن�ء؟/ واأنت دائمة القفز والدوران/ هل ت�ستطيع م�س�عدتي/ هذا اأمٌر �سهل/ قبل اأن يعود �س�حُب الإن�ء/ 

ة. لبة اإلى حّل الأ�سئلة المتعلقة ب�لق�سَّ ، ثم تنتقل ب�لطَّ عي في الُحكم عليَّ ل تت�سرَّ
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حيَحةِ اأَْقَراأُ َواأَ�َسُع         َحْوَل َرْمزِ اْلإِج�َبةِ ال�سَّ 1

اأَ�ْسَتِمُع َواأُجيُب َعِن اْلأَ�ْسِئلَِة



ل الجمل وقراءته� قراءة �س�متة.	  لبة وقت�ً ك�في�ً لت�أمُّ تمنح المعلِّمة الطَّ
لبة بعده� زمري� وفردّي�ً.	  تقراأ المعلِّمة الجمل ويقراأ الطَّ
تكّلف ط�لب�ً بقراءة الجملة ومن ط�لب اآخر اختي�ر الإ�س�رة المن��سبة.	 
هه� وتعّلق على الختي�رات ال�سحيحة.	  ت�سّحح الإج�ب�ت وتوجِّ
تتيح لهم حّل التدريب كت�بي�ً في المك�ن المخ�س�س.	 
تت�بعهم ب��ستمرار وُتعّزز المجيدين وت�سّوب الأخط�ء.	 
الحل: 1- ل. 2- نعم. 3- نعم.  4- ل.  5- ل.  6- نعم.  7- نعم.   8- نعم.  9- نعم. 10- نعم. 	 

اأ- م�ذا يحدث لو التقط الع�سفور ال�سمكة بمنق�ره ليلقيه� في البحر؟
ب- م�ذا تفعل لو كنت مك�ن الع�سفور؟

لبة المطلوب من ال�سوؤالين.	  ح المعلِّمة للطَّ تو�سّ
لبة وتطلب اإليهم النتب�ه لالإج�بة من خالل القراءة.	  تعيد المعلِّمة �سرد الق�سة على الطَّ
تعيد طرح ال�سوؤالين تب�ع�ً.	 
هه� نحو الإج�بة ال�سحيحة.	  لبة وتوجِّ تتلقى اإج�ب�ت الطَّ
دة، مع اإ�سراك 	  تطلب اإليهم تدوين الإج�ب�ت في المك�ن المخ�س�س للكت�بة، ثم قراءة م� كتبوه مرات متعدِّ

لبة. اأكبر عدد ممكن من الطَّ
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ل اللوح�ت الأربع.	  لبة لت�أمُّ تتيح المعلِّمة وقت�ً ك�في�ً للطَّ
لبة وت�س�ألهم عّم� ي�س�هدونه في كل لوحة.	  تعر�س اللوح�ت واحدة بعد اأخرى على الطَّ
لبة.	  ه اأ�سئلة عليه�، ويجيب الطَّ رهم بعن��سر كل لوحة وتوجِّ تذكِّ
لبة اإلى اأنَّن� كّلم� تحّدثن� اأكثر اأ�سبحن� اأكثر طالقة في التعبير عّم� ن�سمعه اأو نقراأه.	  ه الطَّ توجِّ
لبة الخجولين على الحديث، والتعبير عم� ي�س�هدونه في ال�سور.	  تحّفز الطَّ
ث كلُّ مجموعة عن لوحة من اللوح�ت الأربع.	  لبة في مجموع�ت، لتتحدَّ توزع الطَّ
ت�س�ألهم عن راأيهم في كل لوحة ، ومح�ولة الربط لتكين حك�ية.	 
تقراأ المعلمة ن�س الحك�ية، وتح�ور الطلبة في مح�ولتهم.	 
ة من الن�ّس.	  لبة ا�ستنت�ج الفكرة الع�مَّ تطلب من الطَّ
تتيح لهم فر�سة التعبير عّم� اأعجبهم في الحك�ية.	 
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اأََحِد  ِمْراآِب  في  �َرَتُه  �َسيَّ ِفرا�ٌس  واِلُد  اأَْوَقَف 
خوِل،  الدُّ ب�ِب  َنْحَو  َه  َوَتَوجَّ اْلُكْبرى،  اْلَمت�ِجِر 
َر ِفرا�ٌس اأَنَُّه َن�ِسَي ِمْحَفَظَتُه  ريِق َتَذكَّ َوفي الطَّ
�َرِة  يَّ ال�سَّ ب�َب  اْلواِلُد  َفَتَح  �َرِة.  يَّ ال�سَّ داِخَل 
َعْوَدَة  َيْنَتِظُر  َوَوَقَف  َبعيٍد،  ِمْن   � اإِِلْكْتروِنيًّ

ِفرا�ٍس ٍلُيْغِلَقه� ِمْن َجديٍد.

واِلِدِه  �َرِة  �َسيَّ ِمْن  ِب�ْلُقْرِب  َرُجاًل  ِفرا�ٌس  َراأى 
ُيَرتُِّب ِهْنداَمُه ِبَغراَبٍة، َوَك�أَنَّ �َسْيًئ� َثقياًل َحْوَل 
�َرِة، َوَلْم  يَّ ِرِه. راَقَب ِفرا�ٌس ِمْن داِخِل ال�سَّ َخ�سْ
واِلِدِه  اإِلى  ُم�ْسِرًع�  ع�َد  ُثمَّ  ِبُوجوِدِه،  ُي�ْسِعْرُه 
َيْطُلُب ِمْنُه التِّ�س�َل ِبِرج�ِل الأَْمِن َعلى َوْجِه 

ْرَعِة. ال�سُّ

اأَ�ْسب�ُل اْلَوَطِن

ُث اأُلِحُظ َواأََتَحدَّ 4
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نوا  َوَتَمكَّ ُجِل،  الرَّ َنْحَو  الأَْمِن  ِرج�ُل  َك  َتَحرَّ
اأَنَُّه  َلُهْم  َوَتَبيََّن  ِبُهدوٍء،  َعلَْيِه  اْلَقْب�ِس  ِمَن 
ِلَيقوَم  اْلَمْتَجِر  اْزِدح�َم  َيْنَتِظُر  اإِْره�ِبيٌّ 
ِب  َوالتَّ�َسبُّ اْلُمْمَتلَك�ِت،  َوَتْدميِر  ِبَتْفجيِرِه، 
َوِن�س�ٍء  ِرج�ٍل  ِمْن  ِلْلُمواِطنين  ِب�ْلأَذى 

ْوَلِة. راِر ِب�أَْمِن الدَّ َواأَْطف�ٍل، َوالإِ�سْ

ِة  اأَق�َم ُمديُر الأَْمِن َحْفَل َتْكريٍم ِلِفرا�ٍس ِلِدقَّ
َو�َسج�َعِتِه،  َتْفكيِرِه،  َو�َسالَمِة  ُمالَحَظِتِه، 
َوق�َل: ب�َرَك اهلُل فيَك ي� ِفرا�س، َلَقْد اأَْنَقْذَت 

اْلَمْتَجَر َواْلُمواِطنين ِمْن َخَطٍر َج�سيٍم.
اأَ�ْسب�ِلِه  ِمْن  ِلْلَوَطِن  الإِْح�س�ُن  َيكوُن  هَكذا 
الَّذيَن َنْفَخُر ِبِهْم َوَنْعَتِمُد َعلَْيِهْم في ِحم�َيِتِه 

ُم�ْسَتْقَباًل، َفِب�ْلِعْلِم َواْلَعَمِل َنْبني اْلَوَطن.
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الإِْح�س�ُن ُل ْرُس اأَلوَّ ْالدَّ

ر�س 	  ب�لدَّ الخ��سة  ال�سفحة  على  كتبهم  فتح  لبة  الطَّ من  المعلِّمة  تطلب 
)الإح�س�ن(.

تكّلفهم النظر اإلى ال�سورة المرافقة للنَّ�ّس، وت�س�ألهم عن محتوي�ته�.	 
ّبورة.	  ر�س، وتدّون العنوان على ال�سَّ تربط م� بين ال�سورة وعنوان الدَّ
ت�س�ألهم عّم� يفهمونه من كلمة )الإح�س�ن(.	 
ا�سترعى 	  النَّ�ّس:  في  الواردة  ال�سعبة  والتراكيب  المفردات  لهم  ح  تو�سّ

انتب�هه،رّث الثي�ب، ال�سط�ئر،عزم الأب الحّث على اإطع�مهم.
تجّزئ النَّ�ّس اإلى وحدات قرائّية وتقراأه� قراءة معّبرة تراعي فيه� نبرات ال�سوت.	 
لبة القراءة ب�سكل �سحيح.	  لبة زمري� وفردّي�ً قراءة مح�ك�ة حتى يتقن الطَّ قراءة الطَّ
اأذه�ن 	  في  لتعزيزه�  وتقراأه�  ّبورة،  ال�سَّ على  وتدونه�  ر�س،  الدَّ ت�سّمنه�  التي  ئي�سة  الرَّ الأفك�ر  لهم  ح  تو�سّ

لبة. الطَّ
تلفت نظرهم اإلى التَّعبير �سوتي�ً في اأثن�ء قراءة: اأن� روؤوف هّي� ن�أكل �سوّي�ً/ كيف لي اأن اآكَل واإخوتي في 	 

كرامتهم/  عليهم،  بّرهم،  �سديقهم�/  لهم�،  عنهم�،  ط�عتهم�،  ُبنّي/  ي�  الإح�س�ن  هو  جي�ع؟/هذا  البيت 
اإطع�مه، مداواته.

توجه بع�س الأ�سئلة على كل فقرة لتنمية ال�ستيع�ب.	 
لبة لقراءة وحدات من النَّ�ّس لمزيد من الإتق�ن.	  - توجبه الطَّ
- توؤّكد القيم الإيج�بّية الواردة في النَّ�ّس: الإح�س�ن لكل من الإن�س�ن والحيوان والنب�ت�ت، والإح�س�ن في 	 

العمل.

اأَْقَراأُ 1



تدّون المعلِّمة المث�ل: كيف لي اأن اآكل واإخوتي 	 
ّبورة. جي�ع؟، على ال�سَّ

لبة فردّي�ً.	  تقراأ الجملة/ المث�ل ويقراأ بعده� الطَّ
تت�ألف منه� 	  التي  اللغويَّة  الأنم�ط  لهم  تو�سح 

الجملة )كيف لي+ اأن اآكل+ واإخوتي جي�ع؟
والفعل 	  اأْن  ال�ستفه�م+  نمط  كل  في  تح�ورهم 

الم�س�رع و�سبب ن�سبه.
ت�ستثمر تعلُّمهم ال�س�بق في اأثن�ء مح�ورتهم.   	 
تكلِّفهم �سفوّي�ً ملء الفراغ�ت ب�لكلمة المن��سبة من �سندوق الكلم�ت.	 
�س.	  ههم نحو كت�بة الحّل في المك�ن المخ�سَّ توجِّ
لبة. 	  لبة الحل مع مراع�ة نبرة ال�ستفه�م ون�سب الفعل الم�س�رع بعد )اأْن(، وُت�سرك اأكبر عدد ممكن من الطَّ يقراأ الطَّ
ز المجيدين.	  ههم وتعزِّ تت�بعهم وتوجِّ
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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 التَّعبير �سوتي�ً عن نبرة ال�ستفه�م.	 
وؤال وط�لب�ً اآخر لالإج�بة عنه.	  تكّلف 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�بي�ً.	 
ز المجيدين.	  ههم وت�سّوب الأخط�ء وتعزِّ تت�بعهم ب��ستمرار وتوجِّ
تكّلفهم قراءة اإج�ب�تهم التي كتبوه�.	 

اأَْقَراأُ ْندوِق اْلَكِلم�ِت َواأَْماَلأُ اْلَفراَغ َكم� في اْلِمث�ِل1 اأَ�ْسَتعيُن ِب�سُ 3

ْخَوتي ..................................؟ َكْيَف لي اأَْن ......................... َواإِ

ْخَوتي ..................................؟ َكْيَف لي اأَن ......................... َواإِ

َكْيَف لي اأَْن ......................... َوج�ري ....................................؟

بي ..........................................؟ َكْيَف لي اأَْن ......................... َواأَ

َكْيَف لي اأَْن ......................... َوُمَعلَِّمتي ...............................؟

1

2

3

4

5

ِجي�ٌع جي�ٌعاآُكَل    اآُكلَ  

َعْط�سى   اأَ�ْسَربَ  

َحزيٌن اأَْفَرحَ  

َمري�ٌس  اأَْلَعَب  

َبٌة �سِ غ�  اأَْعَتِذرَ 

اآُكَل

اأفرح

األعب

اأعتذر

عط�سى

حزين

مري�س

غ��سبة



ّبورة مبرزة الكلم�ت والتَّراكيب الملونة: )لفت انتب�ه، طلب م�س�عدة، اإتق�ن، 	  ن المعلِّمة النَّ�ّس على ال�سَّ تدوِّ
عك�س، �سّممت، حفظ(.

لبة.	  تقراأ المعلِّمة الجمل ويردِّد بعده� الطَّ
نة في النَّ�ّس، وتقراأه� ويقراأون بعده�.	  تلفت انتب�ههم اإلى الكلم�ت الملوَّ
نة.	  تح�ورهم في معنى الجمل مع التَّركيز على دللت الكلم�ت الملوَّ
ر�س من مفردات تق�ربه� في المعنى.	  رهم بم� ورد في الدَّ تذكِّ
ر�س، 	  ر�س قراءة �س�متة والمط�بقة بين الجمل وم� ي�س�بهه� في المعنى مم� ورد في الدَّ تكّلفهم قراءة الدَّ

لى. وت�س�عدهم في اكت�س�فه� بحّل الجملة الأوَّ
تت�بعهم ب��ستمرار وتكّلفهم كت�بة الجمل بم� يوافقه� في المعنى من النَّ�ّس، ومن ثم قراءته� في �سورته� 	 

الجديدة.
الحل: 1- ا�سترعى انتب�هه. 2- ا�ستع�ن. 3- اإج�دته واإتق�نه.  4-  نقي�س. 5- عزمت. 6- �سون	 

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

الجملة.
ل: الإح�س�ن من مك�رم الأخالق.   	  تحلُّ التركيب الأوَّ
ه انتب�ههم اإلى اأن هذه الجملة هي جملة ا�سمية.	  توجِّ
بين 	  ال�سحيحة  العالقة  اإلى  اللتف�ت  اإلى  تنّبههم 

الكلم�ت والتَّراكيب عند تركيب الجملة. 
تكلِّفهم تركيب بقية الجمل.	 
�س.	  يكتبون الجمل بعد تركيبه� في الفراغ المخ�سَّ
لبة الجمل بعد تركيبه� وكت�بته�، وتحر�س 	  يقراأ الطَّ

لبة. المعلِّمة على اإ�سراك اأكبر عدد ممكن من الطَّ
لبة 	  الطَّ وت�سّوب  وتحّفزهم  ب��ستمرار  تت�بعهم 

الآخرين.  
ت�ستثمر الجمل بعد تركيبه� في بي�ن مفهوم الإح�س�ن ووجوهه.	 
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1

2

3

4

5

6

الإِْح�س�ُن

الإِ�س�َءِة.

ِب�ْلِعن�َيِة ِبه�.

الأَْخالِق.

ْفِق ِبه�. ِب�لرِّ

َي�ُسدُّ جوَعُهْم.

ِهم�. ِبِبرِّ

ِمْن َمك�ِرِم

َنقي�ُس

ِلْلواِلَدْيِن

ِلْلُفَقراِء

ِللنَّب�ت�ِت

ِلْلَحَيوان�ِت

اأَْقَراأُ َنَة َواأَْكُتُب ِمَن النَّ�سِّ م� ُيق�ِرُبه� في اْلَمْعنى1 اأُلِحُظ اْلَكِلم�ِت اْلُملَوَّ 5

الإح�س�ن من مك�رم الأخالق.

الإح�س�ن نقي�س الإ�س�ءة.

الإح�س�ن للوالدين ببرهم�.

الإح�س�ن للفقراء ي�سد جوعهم.

الإح�س�ن للنب�ت�ت ب�لعن�ية به�.

الإح�س�ن للحيوان�ت ب�لرفق به�.



ابتعد- 	  اإقن�ع/  اأقنَع-  المث�ل:  المعلِّمة  ن  تدوِّ
ابتع�د.

لبة بعده� فردّي�ً وجم�عّي�ً.	  تقراأ المث�ل ويقراأ الطَّ
لبة: م� نوع هذه الأفع�ل؟	  ت�س�أل الطَّ
ح لهم اأنه� اأفع�ل م��سية.	  تو�سّ
الفعل 	  على  طراأت  اّلتي  التغيرات  لهم  تبيِّن 

نمط  �سورة  في  اأ�سبح  حتى  )اأقنَع(  الم��سي 
لغوي اآخر: )اإقن�ع( وكذلك الفعل )ابتعد/ ابتع�د(.

ل النمط اللغوي )اأقنَع( من فعل اإلى ا�سم )اإقن�ع(.	  تف�ّسر لهم تحوَّ
ح لهم ان ال�سيغة الجديدة ت�سّمى م�سدر الفعل.   	  تو�سّ
تف�ّسر لهم معنى )م�سدر الفعل(	 
 	.) ت�س�عدهم في تحويل الفعل )اأكرَم( اإلى النمط اللغوي الجديد، وكذلك الفعل )ا�ستمرَّ
ههم لحل بقية الأفع�ل �سفوّي�ً ثم كت�بّي�ً وقراءته�.	  توجِّ
لبة.	  دة، وت�سرك اأكبر عدد ممكن من الطَّ لبة معه� الفعل والنمط اللغوي مرات متعدِّ يردِّد الطَّ
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اْبَتَعَد

ا�ْسَتَمرَّ

ا�ْسَتْخَدَم

ا�ْسَتْنَجَد

اْجَتَهَد

اأَْقَنَع

اأَْكَرَم

اأَْطَعَم

اأَْح�َسَن

اأَْتَقَن

اإِْقن�ع

اإكرام

اإطع�م

اإح�س�ن

اإتق�ن

اْبِتع�د

ا�ستمرار

ا�ستخدام

ا�ستنج�د

اجته�د



الكلم�ت 	  من  مجموعة  المعلِّمة  تدّون 
ّبورة. )ا�سم، فعل، حرف( على ال�سَّ

ُتق�سم 	  ق�سم  كم  اإلى  المعلِّمة:  ت�س�أل 
الكلمة؟

تح�ورهم في م� �سبق لهم اأن تعّلموه.	 
ال�سم، 	  على  الدّلة  ب�لعالم�ت  رهم  تذكِّ

والفعل واأنواعه.
من 	  الأمثلة  من  مزيداً  منهم  تطلب 

ر�س. كلم�ت الدَّ
ّبورة وتح�ورهم فيه�.	  تدّونه� على ال�سَّ
نه� 	  ر�س وتدوِّ تخت�ر فقرة من فقرات الدَّ

ّبورة. على ال�سَّ
ن منه� الفقرة.	  ح لهم الأجزاء التي تتكوَّ من خالل الفقرة تو�سّ
ح لهم الكلمة )مفردة( والجملة )كلمتين واأكثر(، والفقرة )مجموعة جمل مترابطة(.	  تو�سّ
هه�.	  ر�س؟ وت�ستقبل اإج�ب�تهم وتوجِّ ت�س�ألهم: كم فقرة في الدَّ
تبيِّن لهم اأن النَّ�ّس يتكّون من مجموعة فقرات حول مو�سوع معّين.	 
ح لهم عالم�ت الترقيم الموجودة في النَّ�ّس، وت�سّميه� لهم.	  تو�سِّ

لبة بعده� فردّي�ً وجم�عّي�ً.	  لتعريفهم ب�لمطلوب منهم كت�بته، تقراأ المعلِّمة الفقرتين، ويقراأ الطَّ
تلفت انتب�ههم اإلى عالمتي الترقيم )الف��سلة، والنقطة( الموجودة في الفقرتين.	 
ح لهم اأن الف��سلة تف�سل بين الجمل، واأّن النقطة تو�سع في نه�ية الفقرة.	  تو�سِّ
�س.	  ن منه� كّل فقرة، وكت�بة عدده� في المك�ن المخ�سَّ تطلب اإليهم عدَّ الجمل والكلم�ت التي تتكوَّ
تكّلفهم قراءة الجمل جملًة جملة، ومالحظة عالمة الترقيم وت�سميته�.	 
1- جملت�ن.  2- ثالث جمل.  3- اأربع كلم�ت. 4- خم�س كلم�ت.	 
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النَّ�ّس

اْلَكِلَمة: ُمْفَرَدٌة َتُدلُّ َعلى َمْعًنى.
ُن ِمْن َكِلَمَتْيِن اأَْو اأَْكَثَر. اْلُجْملَة: َتَتَكوَّ
ُن ِمْن ُجَمٍل ُمَتراِبَطٍة. اْلِفْقَرة: َتَتَكوَّ

ُن ِمْن ِفْقراٍت َحْوَل َمْو�سوٍع ُمَعيٍَّن. النَّ�ّس: َيَتَكوَّ

ال�ْسم: َوَيُدلُّ َعلى �َسْيٍء ُيْدَرُك ِب�ْلَحوا�ِس اأَِو اْلَعْقِل.
   ِمْثل: َروؤوف، �سوق، ِثي�ب.

اْلِفْعل: َوَيُدلُّ َعلى ُح�سوِل اأَْمٍر م�: م��ٍس اأَْو ُم�س�ِرٍع اأَْو اأَْمٍر.
   ِمْثل: اأَْح�َسَن، ُيْح�ِسُن، اأَْح�ِسْن.

اْلَحْرف: َكِلَمٌة ل َتُدلُّ َعلى َمْعًنى ِبذاِته�، َوَتْكَت�ِسُب َمْعن�ه� ِمْن َغْيِره�.
.    ِمْثل: ِمْن، اإِلى، اأَْو، ُثمَّ

اْلِفْقَرة

اأَْق�س�ُم اْلَكالِم

اأَْق�س�ُم اْلَكالِم

اْلُجْملَة اْلَكِلَمة

اأَْقَراأُ النَّ�سَّ َواأُجيُب َعِن الأَ�ْسِئلَِة 7



ّبورة.	  تدّون المعلِّمة الكلم�ت على ال�سَّ
الجدول، 	  منه�  يت�ألف  التي  الحقول  لهم  تبيِّن 

لتبيِّن لهم المطلوب من التدريب.
رهم ب�أق�س�م الكلمة، وتح�ورهم في العالم�ت 	  تذكِّ

الّدالَّة على كل ق�سم منه�. 
اآخر 	  ط�لب  ومن  الكلمة  بقراءة  ط�لب�ً  تكّلف 

ت�سنيفه� بح�سب الجدول، ثم كت�بته�.
الجدول، 	  الكلم�ت في كل حقل من  الطلبة  يقراأ 

دة.  مرات متعدِّ

ّبورة. 	  تدّون المعلِّمة الأفع�ل على ال�سَّ
تبيِّن لهم الحقول التي يت�ألف منه� الجدول، لتبيِّن 	 

لهم المطلوب من التدريب.
العالم�ت 	  في  وتح�ورهم  الفعل،  ب�أق�س�م  رهم  تذكِّ

الّدالَّة على كل ق�سم منه�.
تكّلف ط�لب�ً بقراءة الفعل ومن ط�لب اآخر ت�سنيفه 	 

بح�سب الجدول، ثم كت�بته.
الجدول، 	  من  حقل  كل  في  الكلم�ت  لبة  الطَّ يقراأ 

دة. مرات متعدِّ
ت�ستثمر التدريبين ال�س�بقين في التدريب على الإمالء.	 
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اأَْقَراأُ اأَْقَراأُ َواأَْكُتُب في اْلَجْدَوِل َكِلم�ٍت َتُدلُّ َعلى1 8

اأَْقَراأُ نُِّف الأَْفع�َل الّت�ِلَيَة في اْلَجْدَوِل1 اأَْقَراأُ َواأُ�سَ 9

َحْرفِفْعلا�ْسم

اْلَفقير

َيتيم

اإِلى

اأَْح�َسَن

َروؤوف

ُي�س�ِعُد

�َسطيَرة

ِمن

اأَبي

َعن

اْعِطْف

َعلى

ِفْعُل اأمٍرِفْعٌل م�س�رٍعِفْعٌل م��ٍس

ُم ُنَقدِّ

اأَْح�َسَن

اْجِل�ْس

اأََكَل

�س�ِهْم

ُيْح�ِسُن

ا�ْسـ�أَْل

�َسَكَر

اأُطيُع

ُتْطِعُم

اْبَتِعْد

اْجَتَهَد

الفقير      �سطيرة
يتيم         روؤوف

اأبي

عن              من
اإلى              على

اأح�سَن
اعطْف
ي�س�عُد

اأكَل
اأح�سَن
�سكَر

اجتهَد

نقدُم
تطعُم
يح�سُن
اأطيُع

ا�س�أْل
�س�هْم
ابتعْد
اجل�ْس
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اأَْقَراأُ 1

ُلْعَبُة َروؤوٍف ْرُس الّثاني الدَّ

اأَْقَراأُ 1

لبة فتح كتبهم على ال�سفحة الخ��سة 	  تطلب المعلِّمة من الطَّ
ر�س )لعبة روؤوف(. ب�لدَّ

عن 	  وت�س�ألهم  للنَّ�ّس،  المرافقة  ال�سورة  اإلى  النظر  تكّلفهم 
محتوي�ته�.

على 	  العنوان  وتدّون  ر�س،  الدَّ وعنوان  ال�سورة  بين  م�  تربط 
ّبورة. ال�سَّ

ت�س�ألهم عن الألع�ب الَّتي يحبون مم�ر�سته�، وتتيح لهم فر�سة 	 
لة. الحديث عن األع�بهم المف�سَّ

ح لهم المفردات والتَّراكيب ال�سعبة الواردة في النَّ�ّس: 	  تو�سِّ
بجدارة، ب��ستثم�رهم� الوقت، ميزة، ن�سترجع معلوم�تن�.

تجّزئ النَّ�ّس اإلى وحدات قرائّية وتقراأه� قراءة معّبرة تراعي فيه� نبرات ال�سوت.	 
لبة القراءة ب�سكل �سحيح.	  لبة فردّي�ً قراءة مح�ك�ة حتى يتقن الطَّ قراءة الطَّ
اأذه�ن 	  في  لتعزيزه�  وتقراأه�  ّبورة،  ال�سَّ على  وتدونه�  ر�س،  الدَّ ت�سّمنه�  الَّتي  ئي�سة  الرَّ الأفك�ر  لهم  ح  تو�سِّ

لبة. الطَّ
ت�ستثمر العب�رات ال�س�بقة في تذكيرهم ب�لأنم�ط اللغويَّة الَّتي �سبق لهم تعلُّمه�.	 
توجيه بع�س الأ�سئلة على كل فقرة لتنمية ال�ستيع�ب.	 
لبة لقراءة وحدات من النَّ�ّس لمزيد من الإتق�ن.	  - توجبه الطَّ
- توؤّكد القيم الإيج�بّية الواردة في النَّ�ّس: عدم ال�سخرية من الآخرين اإذا اأخط�أوا، التفكير فيم� ي�سمع اأو 	 

يتكّلم قبل تقديم الإج�بة.



نة: )ا�ستف�د اأخي من وقته، اإن اختفت، 	  ّبورة مبرزة الكلم�ت والتَّراكيب الملوَّ ن المعلِّمة النَّ�ّس على ال�سَّ تدوِّ
برفقته، بتفّوق، �سفة، ب�قي(.

لبة.	  تقراأ المعلِّمة الجمل ويردِّد بعده� الطَّ
نة في النَّ�ّس، وتقراأه� ويقراأون بعده�.	  تلفت انتب�ههم اإلى الكلم�ت الملوَّ
نة.	  تح�ورهم في معنى الجمل مع التَّركيز على دللت الكلم�ت الملوَّ
ر�س من مفردات تق�ربه� في المعنى.	  رهم بم� ورد في الدَّ تذكِّ
ر�س، 	  ر�س قراءة �س�متة والمط�بقة بين الجمل وم� ي�س�بهه� في المعنى مم� ورد في الدَّ تكّلفهم قراءة الدَّ

لى. وت�س�عدهم في اكت�س�فه� بحّل الجملة الأوَّ
تت�بعهم ب��ستمرار وتكّلفهم كت�بة الجمل بم� يوافقه� في المعنى من النَّ�ّس، ومن ثم قراءته� في �سورته� 	 

الجديدة.
ح لهم مفهومه من خالل الجمل.	  تذّكرهم ب�لم�سترك اللفظي، وتو�سِّ
الحل: 1- ا�ستثمر وقته. 2- غ�بت.  3- ب�سحبته.  4- بجدارة.  5- �س�ئر. )هذه الكلمة اإثرائية غير موجودة في الن�س( 	 
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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
وؤال وط�لب�ً اآخر لالإج�بة عنه.	  تكّلف 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�بي�ً.	 
ز المجيدين.	  ههم وت�سّوب الأخط�ء وتعزِّ تت�بعهم ب��ستمرار وتوجِّ
تكّلفهم قراءة اإج�ب�تهم الَّتي كتبوه�.	 

اأَْقَراأُ َنَة َواأَْكُتُب ِمَن النَّ�سِّ م� ُيق�ِرُبه� في اْلَمْعنى1 اأُلِحُظ اْلَكِلم�ِت اْلُملَوَّ 3



تعر�س المعلِّمة الكلم�ت واأ�سداده� على بط�ق�ت.	 
لبة.	  توّزع البط�ق�ت على الطَّ
ح لهم اأنَّ كل كلمة من الكلم�ت الَّتي معهم له� كلمة م�س�دة له� في المعنى.	  تو�سِّ
تبيِّن لهم مفهوم الأ�سداد واأنه لفظ جديد ي�أتي للتعبير عن عك�س المعنى.	 
ر�س.	  ح لهم اأن الكلمة و�سده� مرتبطة بم� تعّلموه في الدَّ تو�سِّ
تطلب من ط�لب قراءة الكلمة الَّتي يحمله� ليقراأ ط�لب اآخر الكلمة الم�س�دة الَّتي 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: جهل: معرفة، ملل: ت�سلية، �سمت: تحدث، �سعيد: حزين.	 
      غ�ب: ح�سر، ت�سرع: تبطئ، فوز: خ�س�رة، منخف�س: مرتفع.	 

ركم المعلِّمة بلعبة روؤوف.	  تذكِّ
ع في الإج�بة، اأو ال�سخرية ممن يخطئ في الإج�بة.	  تنّبههم اإلى عدم الت�سرُّ
لبة.	  تقراأ الجملتين ويقراأ بعده� الطَّ
وؤال والإج�بة عنه، لإيج�د ح�لة من 	  اأداء الأدوار في طرح ال�سُّ لبة في مجموع�ت وتحفزهم على  توزع الطَّ

لبة. المرح، وت�سرك اأكبر عدد من الطَّ
تعّزز المجموع�ت الَّتي تقّدم الإج�بة ال�سحيحة قبل المجموع�ت الأخرى.	 
تكلِّفهم كت�بة الإج�ب�ت، وقراءته�.	 
تطلب منهم تكوين جمل في �سورة لغز يتطّلب حاًل، لت�سجيعهم على المح�دثة.	 
1- النخلة.  2- الم�ء.	 
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ه� دِّ ُل ُكلَّ َكِلَمٍة ِب�سِ اأَْقَراأُ َواأَ�سِ 4

ْو م� ِهَي؟ اأَْقَراأُ َواأَْعِرُف م� ُهَو؟ اأَ 5



لبة فردّي�ً وجم�عّي�ً.	  تقراأ المعلِّمة العب�رتين ال�س�بقتين ويقراأ بعده� الطَّ
لبة المميزين بقراءة الكلم�ت المهموزة.	   تكّلف اأحد الطَّ
تدّون كلمة )ال�سحراء( وتذّكرهم ب�لهمزة و�سور كت�بته�.	 
ت�س�ألهم: اأين كتبت الهمزة في كلمة )ال�سحراء(؟ م� الحرف الذي �سبقه�؟ م� الحركة الَّتي تالزمه؟	 
تف�ّسر لهم لم�ذا كتبت الهمزة على ال�سطر.	 
تبيِّن لهم اأن الهمزة م�سبوقة ب�لألف ال�س�كنة.	 
تحّفزهم لقراءة الكلم�ت المهموزة ومالحظة موقع كت�بته� من ال�سطر.	 
ّبورة: ُتكتب الهمزة المتطرفة على الهيئة الَّتي ُتن��سب حركة الحرف اّلذي قبله�.	  تدّون على ال�سَّ
ح لهم مفهوم العب�رة ال�س�بقة من خالل تطبيقه� على الأمثلة.	  تو�سِّ
ّ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.	 
الحل: ال�سحراء – ال�سم�ء – خ�سراء – حمراء – الأحي�ء – الداء – الأعداء.	 
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اأَْكُتُب ِمَن النَّ�س�ِط ال�ّس�ِبِق َكِلم�ٍت َتْنَتهي ِبَهْمَزٍة َقْبلَه� اأَِلٌف

َغيُِّر م� َيِجُب َتْغييُرُه اأُْكِمُل َواأُ

6

7

ّبورة.	  تدون المعلِّمة الفقرة على ال�سَّ
رهم بتذكير ال�سم والفعل وت�أنيثه.	  تذكِّ
ّبورة )رائدة ط�لبة مجتهدة( وتح�ورهم في الفرق بين هذه الجملة و )روؤوف ط�لب مجتهد( 	  تدوِّن على ال�سَّ

ر والموؤنَّث بلفت انتب�ههم اإلى ال�سم )روؤوف، رائدة، ط�لب، ط�لبة، مجتهد،  من حيث دللته� على المذكَّ
مجتهدة(.

دة.	  لبة بعده� مرات متعدِّ تقراأ الجملتين ويردِّد الطَّ
تطلب منهم ا�ستخراج الأ�سم�ء المذّكرة والموؤنَّثة الواردة في الجملتين.	 
تكلِّفهم قراءة الفقرة بعد و�سع كلمة رائدة بدًل من روؤوف.	 
تلفت انتب�ههم اإلى م� يحت�ج اإلى تغيير من الأفع�ل.	 
ههم نحو التغيرات الَّتي طراأت على الجمل.	  لبة الجملة كت�بّي�ً، وتت�بعهم المعلِّمة ب��ستمرار، وتوجِّ يحّل الطَّ
وتتلقى 	  المكتبة،  في  اأوق�ته�  اأ�سعد  وتق�سي  القراءة،  وتهوى  العلم،  تحب  مجتهدة،  ط�لبة  رائدة  الحل: 

الموؤازرة من والده�.
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.................... َرُجٌل ُمْح�ِسٌن، َو .................... ِطْفٌل َيتيٌم.

م�ِء. .................... �َسّي�َرٌة في اْلِمراآِب، َو .................... ط�ِئَرٌة في ال�سَّ

.................... َوَلداِن َيْدُر�س�ِن، َو .................... َوَلداِن َيْلَعب�ِن.

 .................... ِرج�ٌل ُمْح�ِسنوَن، َو .................... ِن�س�ٌء ُمْح�ِسن�ٌت.

 .................... َدج�ٌج َيْلَتِقُط اْلُحبوَب، َو .................. َفرا�س�ٌت َتطيُر.

 .................... َمالِعُق َكبيَرٌة، َو .................... اأَْطب�ُق َطع�ٍم.
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هذا هِذِه

ذِلَك  ِتْلَك

هذاِن   ه�ت�ِن

هذا    هِذِه

هوؤلِء   اأُولِئَك

ِتْلَك

هوؤلِء ذِلَك  هذاِن  هذا 

هوؤلِء هِذِه  ِتْلَك  ه�ت�ِن 

ذِلَك ِتْلَك  اأُولِئَك  هذا 

ِتْلَك َذِلَك  هِذِه  اأُولِئَك 

�س�َرِة اْلُمن��ِسِب اأَْقَراأُ َواأَْماَلأُ اْلَفراَغ ِب��ْسِم الإِ 9

َبَب ْذُكُر ال�سَّ اأَْقَراأُ َواأَ�َسُع داِئَرًة َحْوَل اْلُمْخَتِلِف َواأَ 8

رهم المعلِّمة ب�أ�سم�ء الإ�س�رة للقريب 	  تذكِّ
والبعيد.

بح�سب 	  حقول  في  ّبورة  ال�سَّ على  تدّونه� 
والمثنى  والمفرد  والت�أنيث،  التذكير 

والجمع.
لبة من مقتني�تهم ومن 	  الطَّ على  تعر�س 

بتعبير:  اإليه�  لي�سيروا  ال�سف  موجودات 
هذا قلم...هذا كت�ب، هذه حقيبة، هذه ممح�ة، ه�ت�ن حقيبت�ن، هذان قلم�ن، هذه اأقالم، هوؤلء طالب، هذه 

حق�ئب.
ب�لطريقة نف�سه� تبيِّن لهم دللة اأ�سم�ء الإ�س�رة: )ذلك، تلك، اأولئك( على البعيد، تذكيراً وت�أنيث�ً ومفرداً 	 

ومثنًى وجمع�ً. 
لبة المتميزين بقراءة كل �سطر وتعيين المختلف مع ذكر ال�سبب.	  تكّلف اأحد الطَّ

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

وتكلِّفهم 	  الفراغ  ملء  قبل  الجمل  تقراأ 
من  ممكن  عدد  اأكبر  وت�سرك  قراءته�، 

لبة. الطَّ
تلفت انتب�ههم اإلى مالحظة الكلمة الَّتي 	 

تلي الفراغ، وتعيين جن�سه� وعدده�.
الإ�س�رة 	  بين  التمييز  اأهمية  لهم  ح  تو�سِّ

والمذكر  للقريب،  والإ�س�رة  للبعيد 
والموؤنث، والمفرد والمثنى والجمع.

)هذا 	  لى  الأوَّ الجملة  حّل  في  ت�س�عدهم 
وتف�ّسر  يتيم(  طفل  وذلك  مح�سن  رجل 

لهم �سبب اختي�ر ا�سم الإ�س�رة )هذا، ذلك( في الجملة. 
ههم وت�سّوب الأخط�ء.	  تكّلفهم حّل بقية الجمل، وتت�بعهم وتوجِّ

ا�سم اإ�س�رة للبعيد والب�قي للقريب.

ا�سم اإ�س�رة للبعيد والب�قي للقريب.

ا�سم اإ�س�رة للقريب والب�قي للبعيد.

ا�سم اإ�س�رة للقريب والب�قي للبعيد.

ذلكهذا

تلك

هذان

تلك

تلك

تلك

هذان

هذا

هوؤلء

هذه

هذه



اأتدرَّب على حروف خط الرقعة الَّتي ُتكتب فوق ال�سطر.	 
ح لهم اأن خط الرقعة هو اأحد اأنواع الخط العربي الذي يكثر تداوله وا�ستخدامه	  تو�سِّ
اإلى عن�ء وتعب، ول ي�ستلزم بري القلم لكت�بة الحروف، واأنه ُي�ستخدم في الحي�ة 	  اأنه ل يحت�ج  تبيِّن لهم 

اليومية ب�سكل كبير، ول يحت�ج اإلى الزخرفة ول الت�سكيل، لذلك ف�إن تعلمه �سهل جداً و�سريع.
ر لهم �سبب ت�سميته لأنه ك�ن ُيكتب على الرق�ع، ومعن�ه جلد الغزال.	  تف�سِّ
 تلفت انتب�ههم اإلى مالحظة الحروف المبينة كمث�ل واأنه� جميعه� مطمو�سة ب��ستثن�ء حرفّي الف�ء والق�ف 	 

عندم� يكون�ن في و�سط الكلمة.
الكلمة، والجيم، 	  اله�ء عندم� تكون في و�سط  ب��ستثن�ء  ال�سطر  اأن جميع الحروف تكتب فوق  ح لهم  تو�سِّ

والح�ء، والخ�ء، والعين، والغين، والميم اإذا ج�ءت في اآخر الكلمة اأو منف�سلة، 
تبيِّن لهم بمث�ل كلمة )�س�رع ( واأنن� نكتب راأ�س العين فوق ال�سطر اأو على ال�سطر وم� تبقى اأ�سفل ال�سطر	 
تر�سدهم اإلى كيفية الإم�س�ك ب�لقلم حيث يم�سك القلم ب�لإم�لة اإلى الأ�سفل عند البدء ب�لكت�بة، وكذلك 	 

اإلى اليمين والي�س�ر.
تعر�س عليهم نم�ذج من خط الرقعة، لتعزيز فهمهم لخط الرقعة.	 
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َة      اآ    ، َواأَْكُتُب ُكلَّ َكِلَمٍة َوَجْمَعه�11 اأَْقَراأُ َواأُلِحُظ اْلَمدَّ

اأَْقَراأُ َواأَْكُتُب اْلَكِلَمَة الَّتي َتْحَتوي َعلى َحْرٍف  ُيْلَفُظ َول ُيْكَتُب

لبة بعده� فردّي�ً.	  تقراأ المعلِّمة الجمل ب�سوت وا�سح ومعّبر ويردد الطَّ
ت�س�ألهم اإن ك�نوا لحظوا اأنهم قراأوا كلم�ت نطقوا فيه� الألف اأم ل: هذا، لكنه، هذان، هكذا، هذه، اأولئك.	 
تبيِّن لهم اأنن� نطقن� الألف ولم نكتبه�، وتكلفهم حل الن�س�ط.	 
الحل: 1- هذا – لكنه. 2- هذان. 3- هكذا. 4- هذه - ذلك. 5- اأولئك.	 

ح لهم اأنَّ المد هو همزة مفتوحة ج�ء بعده� همزة �س�كنة، اأو األف: اآ = اأ َ+ اأ ْ /اأ َ + ا	  تو�سِّ
تبيِّن لهم اأن المّد يكون في اأول الكلمة، مثل: اأَ اأُْكل = اآُكُل/ اأَ اأْ�َسف = اآ�َسُف. وفي و�سط الكلمة مثل: م�آذن.	 
تح�ورهم في جمع التك�سير لتبيِّن لهم كيف تكون المدة فيه )اأثر: اآث�ر، اأمل: اآم�ل(.	 
ح لهم كيف تكون المدة في جمع الموؤنث ال�س�لم )اآية، اآي�ت، مئذنة: م�آذن(	  تو�سِّ
تكّلفهم قراء الكلم�ت الموجودة في ال�سندوق الأي�سر، وتميز نوع مفرده�.	 
تح�ورهم فيه� تمهيداً لجمعه� �سفوي�ً ثم كت�بي�ً.	 
تطلب اإليهم مالحظة المدة من حيث �سوته� و�سكله�.	 
الحل: اآفة: اآف�ت، األم: اآلم، اآلة: اآلت، اأمل: اآم�ل، اأثر: اآث�ر.	 

ْقَعِة ُب َعلى ُحروِف َخطِّ الرُّ اأََتَدرَّ 12



لبة لوح�ت جميلة بخط الرقعة.	  تعر�س على الطَّ
م لك خدمة وقل له: اأ�سكرك(، واطلب اإليهم مح�ك�ة النموذج.	  ت�سّمم ورقة تحتوي على جملة )ا�سكر من يقدِّ
لبة بقراءة الجملة المكتوبة على الورقة النموذج، وتن�ق�سهم في معن�ه�.	  تكّلف اأحد الطَّ
لبة لمح�ك�ة النموذج.	  تحفز الطَّ
تكّلفهم كت�بة بقية النم�ذج، وتت�بعهم ب��ستمرار.	 
من المن��سب اأن تعر�س المعلِّمة الأعم�ل الأكثر اإتق�ن�ً وجم�ًل على جدار غرفة ال�سف.	 
مالحظة: يمكن ا�ستثم�ر جمل الن�س�ط في التدريب على الإمالء المنظور اأو الختب�ري.	 
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اأَْكُتُب ِبَخطٍّ َجميٍل 13

ْندوِق اْلَكِلم�ِت ِلأَُعبَِّر َعْنه� َوَر َواأَ�ْسَتعيُن ِب�سُ اأُلِحُظ ال�سُّ 14

ل ال�سور. 	  لبة لت�أمُّ تتيح المعلِّمة وقت�ً ك�في�ً للطَّ
تحفزهم للتعبير عنه� وو�سفه� ب�لربط بين الكلم�ت الموجودة في ال�سندوق وال�سورة.	 
ههم ل�ستخدام ا�سم الإ�س�رة المن��سب في �سدر الجملة.	  توجِّ
لى )هذا المح�سن كريم.( )هذه المح�سنة كريمة.(	  ت�س�عدهم في و�سف ال�سورة الأوَّ
 )هوؤلء العم�ل م�هرون.( )هذان المح�سن�ن لطيف�ن.( )ه�ت�ن البنت�ن مجتهدت�ن.(	 
تكّلفهم تنفيذ و�سف بقية ال�سور، �سفوي�ً ثم كت�بي�ً.	 
لبة الجمل الَّتي كتبوه�.	  يقراأ الطَّ
لبة الآخرين.	  تعّزز المجيدين وت�س�عد الطَّ



ة: الأهداف الع�مَّ
ي�ستمع اإلى ق�سة ال�سدى علَّمني ويجيب عن الأ�سئلة.	 
ث ويعّبر عن لوح�ت عن رّد الجميل.	  يتحدَّ
ف ويتحلُّى بح�سن الخلق.	  يح�سن الت�سرُّ
يقراأ ن�ّس ح�سن الخلق ويجيب عن اأ�سئلة ال�ستيع�ب.	 
يحر�س على تنمية عن��سر الخير عنده.	 
يحر�س على ح�سن الخلق ورّد الجميل للدولة.	 
يقراأ ن�س التوا�سع ويجيب عن اأ�سئلة ال�ستيع�ب.	 
يحر�س على التخلي بخلق التوا�سع.	 
يتبيِّن مظ�هر التوا�سع.	 
يحفظ المحفوظ�ت ويجيب عن الأ�سئلة.	 
يمالأ الفراغ معتمداً على المعنى.	 
يتبيِّن اأ�سداد بع�س المفردات.	 
يتبيِّن مفرد وجمع بع�س المفردات.	 
يتبيِّن المفردة الَّتي تحمل اأكثر من معنى.	 
يمالأ الفراغ ب�لف�عل المن��سب.	 
يذكر مرادف�ت من النَّ�ّس لمفردات محددة.	 
يتبيِّن مرادف�ت واأ�سداد بع�س المفردات.	 
ر.	  يتبيِّن مظ�هر التوا�سع والتكبُّ
يتبيِّن الحروف الَّتي ُتكتب ول ُتلفظ.	 
ن ق�سة.	  يعيد تركيب الجمل ليكوِّ
ي�ستخدم النمط: اأفعل- يفعل- اإفع�ل- ا�ستفعل- ا�ستفع�ل.	 
 يذكر الف�عل في مجموعة من الجمل.	 
يعرب عدداً من الجمل.	 
يتعرف المفعول به واإعرابه.	 
يتبيِّن ال�سم�ئر المت�سلة ب�لأفع�ل والأ�سم�ء.	 

انَِيُة اْلَوْحَدُة الثَّ

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

اأَ�ْسَتِمُع َواأُجيُب َعِن اْلأَ�ْسِئلَِة

ال�صدى عّلمني
اآلية التنفيذ	 
ُتخبر المعلِّمة طلبته� اأنهم �سي�ستمتعون ب�لق�سة ال�س�ئقة الَّتي �ستقراأه� عليهم.	 
لبة لال�ستم�ع الجيد بتذكيرهم ب�سرورة الحترام والنتب�ه، والتَّركيز على م� ي�سمعونه، والتزام 	  تهّيئ الطَّ

الهدوء.
ة 	  الع�مَّ المجري�ت  تخمين  ثم  عنه،  قلياًل  وتحّدثهم  �ستقراأه�،  الَّتي  الق�سة  غالف  �سورة  عليهم  تعر�س 

للق�سة.
تقراأ لهم الق�سة ب�سوت وا�سح وم�سموع ومعّبر عن المع�ني.	 
تتوقف عن نقطة معينة في الق�سة، وت�س�ألهم: م�ذا تتوقعون اأن يحدث بعد ذلك؟.	 
توجه الطلبة لال�ستم�ع للق�سة من جه�ز الت�سجيل المن��سب.	 
ح لهم مفهوم ال�سدى.	  تو�سِّ
تتيح لهم وقت�ً ك�في�ً من��سب�ً لطرح اأ�سئلتهم، وا�ستف�س�راتهم عن مع�ني الكلم�ت ال�سعبة في الق�سة.	 
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: رّد الجميل لمن يح�سن اإلين�، عدم اإ�س�ءة الظن ب�لآخرين.	  توؤكِّ
لبة اإلى التَّراكيب: اأن ي�ستعدَّ ليرافقه في زي�رة عّمه الذي يقطن اأعلى الجبل/ انظْر حولك/	  تلفت نظر الطَّ

اأنَت  كم  اأبي/  ي�  مني  ت�سخر  هل  جب�ن/  اأنت  هل  اأنت؟  َمن  الهواء/  وا�ستن�سق  الطبيعة/  بجم�ل  ا�ستمتْع 
، وتن�ق�سهم في الق�س�ي� اللغويَّة  عي في الُحكم عليَّ رائع! / اأن� اأريد م�س�عدتك/اأن� اأحبك ي� هذا/ ل تت�سرَّ

والإمالئية الَّتي �سبق لهم تعلُّمه� في الم�ستوي�ت ال�س�بقة. 
ة.	  لبة اإلى حّل الأ�سئلة المتعلقة ب�لق�سَّ تنتقل ب�لطَّ

تذّكرهم المعلِّمة بم� ورد في الق�سة من اأفك�ر و�سخ�سي�ت واأحداث وت�ستثمره� في حّل جمل التدريب.	 
لبة في اختي�ر الإج�بة ال�سحيحة: اأ�سفل الجبل.	  وؤال وت�س�عد الطَّ لى من ال�سُّ تقراأ الجملة الأوَّ
وؤال، وط�لٌب اآخر يخت�ر الإج�بة ال�سحيحة.	  لبة بحل بقية الجمل، بحيث يقراأ ط�لب ال�سُّ تكّلف الطَّ
تن�ق�سهم في الإج�بة ال�سحيحة وتطلب تف�سيراً منهم ل�ستبع�د بقية الخي�رات.	 
ح لهم اأنَّ و�سع الدائرة يكون حول الرمز )اأ، ب، ج( ولي�س حول العب�رة اأو الكلمة.	  تو�سِّ
لبة.	  تكّلفهم ب�لحلِّ الكت�بي، وقراءة الإج�بة ال�سحيحة، وُت�سرك اأكبر عدد ممكن من الطَّ
الحل: 1- اأ�سفل الجبل. 2- ي�سكن. 3- تعثر بحجر. 4- �سمع مثل �سوته. 5- �سج�ع. 6- اهداأ.	 
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�س�َرَة ✓  اأَْو  ✗  اأَْقَراأُ َواأَ�َسُع اإِ 2

اأُجيُب َعِن اْلأَ�ْسِئلَِة 3

ل الجمل وقراءته� قراءة �س�متة.	  ي�ستمع الطلبة اإلى الق�سة، ثم تمنحهم وقت�ً ك�في�ً لت�أمُّ
لبة بعده� فردّي�ً وجم�عّي�ً.	  تقراأ المعلِّمة الجمل ويقراأ الطَّ
تكّلف ط�لب�ً بقراءة الجملة ومن ط�لب اآخر اختي�ر الإ�س�رة المن��سبة.	 
هه� وتعّلق على الختي�رات ال�سحيحة.	  ت�سّحح الإج�ب�ت وتوجِّ
الحل: ل، نعم، نعم، ل، ل، ل، نعم.	 

لبة المطلوب من الأ�سئلة.	  ح المعلِّمة للطَّ تو�سِّ
ت�س�عدهم في معرفة العالقة بين ال�سدى في الطبيعة واأثر ارتداد فعل الجميل مع الن��س.	 
لبة وتطلب اإليهم النتب�ه لالإج�بة من خالل القراءة.	  تعيد المعلِّمة �سرد الق�سة على الطَّ
تعيد طرح الأ�سئلة تب�ع�ً.	 
هه� نحو الإج�بة ال�سحيحة.	  لبة وتوجِّ تتلقى اإج�ب�ت الطَّ
دة، مع اإ�سراك 	  �س للكت�بة، ثم قراءة م� كتبوه مرات متعدِّ تطلب اإليهم تدوين الإج�ب�ت في المك�ن المخ�سَّ

لبة. اأكبر عدد ممكن من الطَّ
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َردُّ اْلَجميِل

ُث اأُلِحُظ َواأََتَحدَّ 4

ل اللوح�ت الأربع.	  لبة لت�أمُّ تتيح المعلِّمة وقت�ً ك�في�ً للطَّ
لبة وت�س�ألهم عّم� ي�س�هدونه في كل لوحة.	  تعر�س اللوح�ت واحدة بعد اأخرى على الطَّ
لبة.	  ه اأ�سئلة عليه�، ويجيب الطَّ رهم بعن��سر كل لوحة وتوجِّ تذكِّ
لبة اإلى اأنن� كّلم� تحّدثن� اأكثر اأ�سبحن� اأكثر طالقة في التَّعبير عّم� ن�سمعه اأو نقراأه.	  ه الطَّ توجِّ
ث كلُّ مجموعة عن لوحة من اللوح�ت الأربع ، والربط بينه� لتكوين 	  لبة في مجموع�ت، لتتحدَّ توزع الطَّ

ق�سة.
تقراأ المعلمة الق�سة، وتن�ق�س الطلبة في مدى توافقه� مع توقع�تهم.	 
ت�س�ألهم عن راأيهم في الحك�ية، وت�سجع روح الفك�هة والمرح. 	 
ة من النَّ�ّس.	  لبة ا�ستنت�ج الفكرة الع�مَّ تطلب من الطَّ
تتيح لهم فر�سة التَّعبير عّم� اأعجبهم في الحك�ية.	 

�ِسي�ِحيٍَّة  ِرْحلٍَة  في  اأُ�ْسَرِته�  َمَع  زين�  َذَهَبْت 
اإِلى اْلِهْند، َوَبْيَنم� ك�َنْت َت�ْسَتْمِتُع ِبُم�س�َهَدِة 
هير، َراأَْت فياًل َحزيًن�  َم�ْسِجِد ت�ِج َمَحلٍّ ال�سَّ
ُث َمَعُه َوَك�أَنَُّه َيْفَهُم َلَغَتُه. َيقوُدُه َفتًى َيَتَحدَّ

َقريَبٍة  َنْبَتٍة  ِمْن  َوَقَطَفْت  زين�،  َمْت  َتَقدَّ
ِمْن  َبْته�  َوَقرَّ راء،  اْلَخ�سْ الأَْوراِق  َبْع�َس 
َلفَّ  اأَْن  اإِلَّ  اْلفيِل  ِمَن  ك�َن  َفم�  اْلفيِل.  َفِم 
ع�ِلًي�،  َوَرَفَعه�  زين�،  ِر  َخ�سْ َحْوَل  ُخْرطوَمُه 

ُرُخ َوَتْطُلُب اْلُم�س�َعَدَة. َوزين� َت�سْ
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َعلى  َيْرِبُت  َواأََخَذ  اْلفيِل،  اإِلى  اْلَفتى  اأَ�ْسَرَع 
َظْهِرِه ِبُهدوٍء.

اإِلى  زين�  ْت  َوَرَك�سَ ُخْرطوَمُه،  اْلفيُل  اأَْنَزَل 
ِن اأَبيه�. ِح�سْ

نَّ  الظَّ اأَ�س�أِْت  َلَقْد  َوق�َل:  اْلَفتى،  �َسِحَك 
َعبََّر  َوُهَو  ع�َم،  الطَّ َلُه  ْمِت  َقدَّ اأَْنِت  ِب�ْلفيِل، 

َعْن �ُسْكِرِه َلِك.

اْعَتَذَرت زين� َوِهَي ُتْم�ِسُك ِبُخْرطوِم اْلفيِل، 
ُثمَّ َرِكَبْت َعلى َظْهِرِه َمَع واِلِده�، َواْلَتٌقَط 
ِة،  التَّْذك�ِريَّ َوِر  ال�سُّ َبْع�َس  اْلَفتى  َلُهم� 
َحُبُكم� اْلفيُل في َجْوَلٍة، َوَيُردَّ  َوق�َل: �َسَي�سْ

َلِك اْلَجميل.
ق�َلْت زين�: �ُسْكًرا، م� اأَْلَطَف اْلفيل!
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ُح�ْسُن اْلُخُلِق ُل ْرُس اأَلوَّ ْالدَّ

اأَْقَراأُ 1

عن 	  وت�س�ألهم  للنَّ�ّس،  المرافقة  ال�سورة  اإلى  النظر  المعلِّمة  تكّلفهم 
محتوي�ته�.

ر�س، وتدّون العنوان )ح�سن الخلق( على 	  تربط م� بين ال�سورة وعنوان الدَّ
ّبورة. ال�سَّ

ت�سرد لهم حك�ية عن ح�سن الخلق.	 

عن 	  ت�سدر  النَّ�ّس:  في  الواردة  ال�سعبة  والتَّراكيب  المفردات  لهم  ح  تو�سِّ
الإن�س�ن، اإرادية، اأ�سبح ذلك طبع�ً اأن� على يقين، تنّمي عن��سر الخير، لنحظى ب�لأجر والثواب.

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

لبة القراءة ب�سكل �سحيح.	  لبة فردّي�ً قراءة مح�ك�ة حتى يتقن الطَّ قراءة الطَّ

اأذه�ن 	  في  لتعزيزه�  وتقراأه�  ّبورة،  ال�سَّ على  وتدونه�  ر�س،  الدَّ ت�سّمنه�  الَّتي  ئي�سة  الرَّ الأفك�ر  لهم  ح  تو�سِّ
لبة. الطَّ

توجيه بع�س الأ�سئلة على كل فقرة لتنمية ال�ستيع�ب.	 

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

ة، التحلُّي 	   - توؤّكد القيم الإيج�بّية الواردة في النَّ�ّس: رّد الجميل للدولة ب�لمح�فظة على الممتلك�ت الع�مَّ
بمك�رم الأخالق.

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 التَّعبير �سوتي�ً عن نبرة ال�ستفه�م.	 
وؤال وط�لب�ً اآخر لالإج�بة عنه.	  تكّلف ط�لب�ً بقراءة ال�سُّ
ه الإج�ب�ت بم� يتوافق مع م� ورد في النَّ�ّس.	  توجِّ
تطلب منهم تدوين الإج�بة كت�بي�ً.	 
ز المجيدين.	  ههم وت�سّوب الأخط�ء وتعزِّ تت�بعهم ب��ستمرار وتوجِّ
تكّلفهم قراءة اإج�ب�تهم الَّتي كتبوه�.	 

اأُجيُب َعِن اْلأَ�ْسِئلَِة 2
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اأَْقَراأُ َواأَْماَلأُ اْلَفراَغ ِب�ْلَكِلَمِة اْلُمن��ِسَبِة 3

لبة 	  تقراأ المعلِّمة الكلم�ت: )الف�سيلة، اإرادية، تك�سبن�، الرذيلة، نتحلُّى، ين�س�أ، اختي�رية، ا�ستج�ب( ويردد الطَّ
بعده�.

لبة في قراءة الجمل.	  ت�س�عد الطَّ
تبيِّن لهم العالقة بين المعنى الذي تدلُّ عليه الكلمة، والجملة.	 
تف�ّسر معنى الكلم�ت والمعنى الداّل عليه�.	 
ههم ملء الفراغ ب�لخي�ر ال�سحيح له�.	  ت�س�عدهم في قراءة الجمل قراءة �سحيحة، وتوجِّ
لى: )الأفع�ل الَّتي ت�سدر عن� اإرادية واختي�رية(.	  تحلُّ الجملة الأوَّ
تف�ّسر لهم عالقة كلمتي )اإرادية واختي�رية( 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 م� ي�س�به الجمل من ن�ّس )اأقراأ(.	 
نه� الجمل.	  توؤّكد القيم الإيج�بّية الَّتي تت�سمَّ
الحل: 2- ين�س�أ....الف�سيلة... الرذيلة... 3- ا�ستج�ب... 4- نتحلى....	 

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

تعر�س المعلِّمة الكلم�ت واأ�سداده� على بط�ق�ت.	 
لبة.	  توّزع البط�ق�ت على الطَّ
ح لهم اأنَّ كل كلمة من الكلم�ت الَّتي معهم له� كلمة م�س�دة له� في المعنى.	  تو�سِّ
تبيِّن لهم مفهوم الأ�سداد واأنه لفظ جديد ي�أتي للتعبير عن عك�س المعنى.	 
ر�س.	  ح لهم اأن الكلمة و�سده� مرتبطة بم� تعّلموه في الدَّ تو�سِّ
لبة في �سفين متق�بلين بحيث يقف الط�لب الذي يحمل الكلمة في مواجهة الط�لب الذي يحمل الكلمة 	  توقف الطَّ

الم�س�دة له�.
يقراأون الكلم�ت قراءة معّبرة مع النطق ال�سحيح للكلم�ت.	 
لبة على تب�دل الأدوار.	  تحّفز الطَّ
ت�سجع الطلبة على و�سع المفردات في جمل من ح�سيلتهم اللغوية اإن اأمكن.	 
الحل: ف�س�ئل – رذائل، اختي�ري – اجب�ري، خير – �سر، ح�سن – �سيء.	 

 اقتراب- ابتع�د، ك�سب – خ�س�رة، اأح�سن – اأ�س�ء، يقين – �سك.	 
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ُل اْلُمْفَرَد ِب�ْلَجْمِع  اْلُمن��ِسِب5 اأَْقَراأُ َواأَ�سِ

تذّكرهم المعلِّمة ب�أق�س�م الكالم، وتتوقف عن المفرد والجمع.	 
تح�ورهم في اأنواع الجموع والعالم�ت الّدالَّة على كل نوع.	 
تحفزهم لذكر كلم�ت مفردة وجمعه� مم� تعلموه �س�بق�ً.	 
دراجة: 	  ف�س�ئل/  ف�سيلة:  المث�لين:  خالل  من  ال�س�لم  الموؤنث  وجمع  التك�سير  جمع  �سورة  لهم  توؤّكد 

دراج�ت.
تكّلفهم و�سل المفرد ب�لجمع كت�بي�ً، وتت�بعهم ب��ستمرار.	 
الحل: ف�سيلة-ف�س�ئل، رذيلة-رذائل، عن�سر-عن��سر، خلق-اأخالق.	 
 دراجة-دراج�ت، اأرجوحة- اأراجيح، متنزه-متنزه�ت، فعل-اأفع�ل.	 

اأَْقَراأُ َواأَْماَلأُ اْلَفراَغ َكم� في اْلِمث�ِل 6

ن المعلِّمة المث�ل: اأح�سن- ُيح�ِسن- اإح�س�ن/ ا�ستخدَم- ي�ستخدم- ا�ستخدام.	  تدوِّ

لبة بعده� فردّي�ً وجم�عّي�ً.	  تقراأ المث�ل ويقراأ الطَّ

لبة: م� نوع الأفع�ل: اأح�سن، ُيح�سن، ا�ستخدم، ي�ستخدم؟	  ت�س�أل الطَّ

ح لهم اأنه� اأفع�ل م��سية وم�س�رعة.	  تو�سِّ

اآخر: 	  لغوي  نمط  �سورة  في  اأ�سبح  حتى  )اأح�سَن(  الم��سي  الفعل  على  طراأت  الَّتي  التغيرات  لهم  تبيِّن 
)اإح�س�ن( وكذلك الفعل )ا�ستخدم- ا�ستخدام(.

ل النمط اللغوي )اأح�سَن، ا�ستخدَم( من فعل اإلى ا�سم )اإح�س�ن، ا�ستخدام(.	  تف�ّسر لهم تحوَّ

ح لهم اأن ال�سيغة الجديدة )اإح�س�ن، ا�ستخدام( ت�سّمى م�سدر الفعل.	  تو�سِّ

تف�ّسر لهم معنى )م�سدر الفعل(.	 

ت�س�عدهم في تحويل الفعل )اأتلف( اإلى النمط اللغوي الجديد، وكذلك الفعل )احترم(.	 

ههم لحل بقية الأفع�ل �سفوّي�ً ثم كت�بّي�ً وقراءته�.	  توجِّ

لبة.	  دة، وت�سرك اأكبر عدد ممكن من الطَّ لبة معه� الفعل والنمط اللغوي مرات متعدِّ يردِّد الطَّ

اأتلف-يتلف-اإتالف، اأ�سلم-ي�سلم-اإ�سالم، اأعّد-يعّد-اإعداد.	 

احترم-يحترم، احترام، ا�ستعد-ي�ستعد-ا�ستعداد، اخترع-يخترع-اختراع.	 
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َنَة َواأَُميُِّز اْلَمْعنى اأُلِحُظ اْلَكِلَمَة اْلُملَوَّ 7

ّبورة وتبرز كلمة )دع�( بلون مميز.	  تدّون المعلِّمة الجمل الثالث على ال�سَّ
لبة فردّي�ً.	  تقراأ الجمل ويردِّد بعده� الطَّ
ت�س�ألهم عن الكلمة الَّتي تكّررت في الجمل الثالث )دع�(.	 
تبيِّن لهم اأن في اللغة العربية كلم�ت تت�س�به في لفظه� وتختلف في معن�ه� ومنه� كلمة )دع�(.	 
ح لهم اأنن� ل يمكن لن� تحديد معن�ه� وحده�، وتف�ّسر لهم اأن وجوده� في جملة هو اّلذي ي�س�عدن� في 	  تو�سِّ

معرفة المعنى المق�سود منه�.
لى والث�نية.	  تلفت انتب�ههم اإلى كلمة )دع�( وتقراأ الجملة الأوَّ
لى والث�نية.	  تح�ورهم في م� فهموه من كلمة )دع�( في الجملة الأوَّ
هه�.	  ت�ستقبل اإج�ب�تهم وتوجِّ
لى تعني: طلبهم لي�أكلوا عنده. وفي الجملة الث�نية: �س�أل اهلل بكالم 	  ح لهم اأن )دع�( في الجملة الأوَّ تو�سِّ

فيه رج�ء/ ابتهل اإلى اهلل لي�سفي جده.



الف�عل	 
ّبورة: رّد الرجُل الأم�نة.	  تدوّن المعلِّمة على ال�سَّ
ت�س�ألهم: َمن اّلذي رّد الأم�نة؟ الرجُل	 
ح لهم اأن كل فعل: حدث، ل بد اأن يكون 	  تو�سِّ

له ف�عل يقوم بفعله.
)رّد 	  جملة  في  الأم�نة  رّد  اّلذي  َمن  ت�س�ألهم: 

الرجل الأم�نة(؟.
هه� نحو: الرجل ف�عل.	  ت�ستقبل اإج�ب�تهم وتوجِّ
كلمة 	  على  ال�سم  حركة  اإلى  انتب�ههم  تلفت 

)الرجل( وتطلب منهم ت�سميته�.
ب�ل�سمة 	  مرفوع  ف�عل  الرجل:  اأن  لهم  تبيِّن 

الظ�هرة على اآخره لأنه مفرد.
رهم ب�لمفرد والمثّنى والجمع، وتبيِّن لهم اأن الف�عل يمكن اأن يكون مثنًى اأو جمع�ً.	  تذكِّ
ّبورة: ح�سرت الط�لب�ُت، وتح�ورهم في الجملة من حيث بي�ن الفعل والف�عل )جمع موؤنث �س�لم(.	  تدون على ال�سَّ
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 )ردَّ الرجالن الأم�نة(، 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 )�س�م الم�سلمون( تبيِّن لهم اأنَّ عالمة رفع الف�عل اإذا ك�ن جمع المذكَّ

تمّهد المعلِّمة للتدريب بتذكيرهم بم� �سبق لهم اأن تعّلموه عن الف�عل وعالمة اإعرابه.	 
دة.	  لبة بعده� مرات متعدِّ تقراأ الجمل ويردِّد الطَّ
لى.	  تحّفزهم ل�ستخراج الفعل وتمييزه في الجملة الأوَّ
رهم بق�عدة )كل فعل له ف�عل( وتطلب اإليهم ا�ستخراج الف�عل )الرجُل(.	  تذكِّ
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�ً، واأنَّ لكل منه� عالمة اإعراب خ��سة به.	 
�س له.	  تكلِّفهم بكت�بة الف�عل في الحقل المخ�سَّ
لبة الآخرين.	  لبة المجيدين وت�س�عد الطَّ ز الطَّ تعزِّ
الحل: 2- روؤوف. 3- رائدة. 4- الممر�سون. 5- الأطف�ل. 6- الط�لب�ن. 7- الإن�س�ن. 8- الط�لب�ُت.	 
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18

اْلف�ِعُل ا�ْسٌم َمْرفوٌع َيُدلُّ َعلى َمْن ق�َم ِب�ْلِفْعِل

َعالم�ُت اإِْعراِب اْلف�ِعِل: 

مِّ اإِذا ك�َن: ُة اأَْو َتْنويُن ال�سَّ مَّ ال�سَّ

ْو َجْمَع ُموؤَنٍَّث �س�ِلٍم ُمْفَرًدا اأَْو َجْمَع َتْك�سيٍر اأَ

الأَِلُف: اإذا ك�َن ُمَثنًّى.

ٍر �س�ِلًم�. اْلواُو: اإِذا ك�َن َجْمَع ُمَذكَّ

1

2

3

اأَْقَراأُ َواأَْكُتُب اْلف�ِعَل َكم� في اْلِمث�ِل



ر والموؤنَّث والمفرد والمثّنى والجمع.	  رهم المعلِّمة ب�لفعل والف�عل والمذكَّ تذكِّ
ت�س�عدهم في حل جملة )ينجح المجتهد وير�سب الك�سول(.	 
تحّفزهم على حّل بقية الجمل، مع النتب�ه لوجود عالقة بين الف�عل و�سي�ق الجملة.	 
تلفت انتب�ههم اإلى تمييز عالمة رفع الف�عل.	 
لبة الجمل بعد حّله� مع التَّركيز على الف�عل.	  يقراأ الطَّ
لبة للحل ال�سحيح.	  ه بقية الطَّ لبة المجيدين، وتوجِّ ز الطَّ تعزِّ
الحل: 2- القمر...ال�سم�س.. 3- الط�لب... الط�لبة... 4- الحرارة... البرد... 5- ال�سرطة...الجنود...	 

ّبورة مع تمييز الفعل والف�عل ب�لألوان.	  ن المث�ل )تجّول المعلمون في الحديقة( على ال�سَّ تدوِّ
لبة بعده�.	  تقراأ المث�ل ويردِّد الطَّ
رهم بعالمة اإعراب الف�عل عندم� يكون جمع مذكر �س�لم�ً.	  تح�ورهم في اإعراب المث�ل وتذكِّ
نة.	  زهم على اإعراب بقية الكلم�ت الملوَّ تحفِّ
تر�سدهم اإلى التمييز بين الف�عل مفرداً اأو مثنًى اأو جمع�ً.	 
لبة �سيغة الإعراب لكل من الفعل والف�عل.	  تحر�س المعلِّمة على اأن يردِّد الطَّ
ههم اإلى التمييز بين عالمة اإعراب الف�عل في ح�لَّتي المفرد والمثنى.	  تت�بعهم وتوجِّ
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1

اأُْعِرُب اْلُجَمَل الّت�ِلَيَة َكم� في اْلِمث�ِل1

9

10

اأَْماَلأُ اْلَفراَغ  ِب�ْلف�ِعِل  اْلُمن��ِسِب
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اأَْقَراأُ َواأَْماَلأُ اْلَفراَغ في اْلَجْدَوِل َكم� في اْلِمث�ِل1 11

اْلَمْفعوُل ِبِه: ا�ْسٌم َمْن�سوٌب َيُدلُّ َعلى َمْن َوَقَع َعلَْيِه ِفْعُل 
اْلف�ِعِل َوُيْكِمُل َمْعنى اْلُجْملَِة.

َعالم�ُت اإِْعراِب اْلَمْفعوِل ِبِه:

اْلَفْتَحُة اأَْو َتْنويُن اْلَفْتِح اإِذا ك�َن ُمْفَرًدا اأَْو َجْمَع َتْك�سيٍر.

نٍَّث �س�ِلًم�. اْلَك�ْسَرُة اأَْو َتْنويُن اْلَك�ْسِر اإِذا ك�َن َجْمَع ُموؤَ

ٍر �س�ِلًم�. اْلي�ُء اإِذا ك�َن ُمَثنًّى اأَْو َجْمَع ُمَذكَّ

1

2

3

المفعول به	 
ن 	  تتكوَّ الجملة  اأن  لبة  للطَّ المعلِّمة  ح  تو�سِّ

والفعل،  الف�عل  مثل  اأ�س��سية  مكون�ت  من 
ح  الَّتي تو�سِّ الفرعية  العن��سر  وت�سم بع�س 
معنى الجملة وتزيل الإبه�م عنه�، ومن هذه 

المكّون�ت: المفعول به.
المعلِّم 	  �سكَر  الت�لي:  المث�ل  خالل  من 

ا�سم  هو  به  المفعول  اأن  لهم  تبيِّن  الط�لب، 
يدل على من وقع عليه الفعل، اأي اأن المفعول 

به يقع عليه فعل الف�عل.
ر لهم مكّون�ت الجملة المث�ل، ودللة )وقع عليه فعل الف�عل(.	  تف�سِّ
تلفت انتب�ههم اإلى الحركة المرافقة للمفعول به.	 
تطلب اإليهم تمييزه اإن ك�ن مفرداً اأو مثنًى اأو جمع�ً.	 
تبيِّن لهم عالمة اإعراب المفعول به اإذا ك�ن مفرداً اأو جمع تك�سير: الفتحة اأو التنوين. والك�سر اأو تنوين 	 

الك�سر اإن ك�ن جمع موؤنث �س�لم�ً، والي�ء اإذا ك�ن مثنًى اأو جمع مذّكر �س�لم�ً.

الَّتي 	  الثالثة  ب�لأرك�ن  طلبته�  المعلِّمة  ر  تذكِّ
ن منه� الجملة )الفعل، الف�عل، المفعول  تتكوَّ

به(.
ّبورة وتح�ورهم فيه.	  تدون المث�ل على ال�سَّ
ر 	  والمذكَّ والف�عل  ب�لفعل  المعلِّمة  رهم  تذكِّ

والموؤنَّث والمفرد والمثّنى والجمع.
المعلِّمة 	  )ت�سرح  جملة  حل  في  ت�س�عدهم 

ر�س(. )و�سع �سورة الن�س�ط محلول( الدَّ
رفع 	  عالمة  بين  التمييز  �سرورة  لهم  توؤّكد 

الف�عل ون�سب المفعول به.
لبة الجمل بعد حّله� مع التَّركيز على 	  يقراأ الطَّ

الف�عل والمفعول به.
لبة للحل ال�سحيح.	  ه بقية الطَّ لبة المجيدين، وتوجِّ ز الطَّ تعزِّ

اْلَمْفعوُل ِبِهاْلف�ِعُلاْلُجْملَة

�سكر اْلمديُر اْلُمَعلِّميَن.

ْر�َس. َت�ْسَرُح اْلُمَعلَِّمُة الدَّ

�َسَكَرِت اْلُمديَرُة اْلُمَعلِّم�ِت.

َر�َسَم َروؤوٌف ُفْقم�ٍت في اْلَبْحِر.

ُيِحبُّ الأْطف�ُل ُم�س�َهَدَة التِّْلف�ِز.

بُّ �َسَمَكَتْيِن. اأََكَل الدُّ

ُجُل اْلُمْحت�َج. �س�َعَد الرَّ

َيْحِمُل اْلُعّم�ُل اْلَحق�ِئَب.

اْلُمديُر

المعلمة

المديرة

روؤوف

الأطف�ل

الدب

الرجل

العم�ل

اْلُمَعلِّميَن 

الدر�س

المعلم�ت

فقم�ت

م�س�هدة

�سمكتين

المحت�ج

الحق�ئب
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1

اأَْقَراأُ َواأُْعِرُب اْلُجَمَل َكم� في اْلِمث�ِل1

12

13

اأَْماَلأُ اْلَفراَغ ِب�ْلَمْفعوِل ِبِه اْلُمن��ِسِب

لبة لتنفيذ حل التدريب مع التَّركيز على المفعول به.	  تتبع المعلِّمة الطريقة نف�سه� في م�س�عدة الطَّ
الحل: 1- التف�حة. 2- الحليب. 3- الدر�س. 4- البيت.	 

ّبورة مع تمييز الف�عل والمفعول به ب�لألوان.	  ن المث�ل )�س�هدْت رائدُة برن�مج�ً في التلف�ز( على ال�سَّ تدوِّ
لبة بعده�.	  تقراأ المث�ل ويردِّد الطَّ
رهم بعالمة اإعراب الف�عل والمفعول به عندم� يكون مفرداً.	  تح�ورهم في اإعراب المث�ل وتذكِّ
نة.	  زهم على اإعراب بقية الكلم�ت الملوَّ تحفِّ
تر�سدهم اإلى التمييز بين الف�عل والمفعول به مفرداً اأو مثنًى اأو جمع�ً.	 
لبة �سيغة الإعراب لكل من الفعل والف�عل والمفعول به.	  تحر�س المعلِّمة على اأن يردِّد الطَّ
ههم اإلى التمييز بين عالمة اإعراب الف�عل والمفعول به في ح�لَّتي المفرد والمثنى والجمع.	  تت�بعهم وتوجِّ
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ُع التَّوا�سُ ْرُس الّثاني ْالدَّ

اأَْقَراأ1ُ 1

للنَّ�ّس، 	  المرافقة  ال�سورة  اإلى  النظر  ب�لطلب منهم  المعلِّمة طلبته�  تهيء 
و�سوؤالهم عن محتوي�ته�.

ح لهم المفردات والتَّراكيب ال�سعبة الواردة في النَّ�ّس.	  تو�سِّ
نبرات 	  اإلى وحدات قرائّية وتقراأه� قراءة معّبرة تراعي فيه�  النَّ�ّس  تجّزئ 

ال�سوت.
لبة القراءة ب�سكل �سحيح.	  لبة فردّي�ً قراءة مح�ك�ة حتى يتقن الطَّ قراءة الطَّ
اأذه�ن 	  في  لتعزيزه�  وتقراأه�  ّبورة،  ال�سَّ على  وتدونه�  ر�س،  الدَّ ت�سّمنه�  الَّتي  ئي�سة  الرَّ الأفك�ر  لهم  ح  تو�سِّ

لبة، ومنه�: قيمة التوا�سع واأثره في حي�ة الأ�سخ��س، اأهمية التع�ون والتع�رف والتراحم. الطَّ
توجيه بع�س الأ�سئلة على كل فقرة لتنمية ال�ستيع�ب.	 
لبة لقراءة وحدات من النَّ�ّس لمزيد من الإتق�ن.	  - توجيه الطَّ
ر�س.	  لبة لمواقف التوا�سع في الدَّ - تمثيل الطَّ
- توؤّكد القيم الإيج�بّية الواردة في النَّ�ّس.	 

ُع التَّوا�سُ

لبة بم� ورد في النَّ�ّس من اأفك�ر.	  تمّهد المعلِّمة بتذكير الطَّ
ت�س�عدهم في قراءة الأ�سئلة وفهم المطلوب.	 
وؤال وط�لب�ً اآخر لالإج�بة عنه.	  تكّلف ط�لب�ً بقراءة ال�سُّ
ه الإج�ب�ت بم� يتوافق مع م� ورد في النَّ�ّس.	  توجِّ
تطلب منهم تدوين الإج�بة كت�بي�ً.	 
ز المجيدين.	  ههم وت�سّوب الأخط�ء وتعزِّ تت�بعهم ب��ستمرار وتوجِّ
تكّلفهم قراءة اإج�ب�تهم الَّتي كتبوه�.	 

اأُجيُب َعِن اْلأَ�ْسِئلَِة 2



تعر�س المعلِّمة الجمل على بط�ق�ت.	 
لبة.	  توّزع البط�ق�ت على الطَّ
ح لهم معن�ه�.	  لبة المتميزين قراءته�، وتو�سِّ تكّلف الطَّ
ر�س جمل مرادفة له� في المعنى.	  تبيِّن لهم اأن في الدَّ
تبيِّن لهم مفهوم الترادف ب�أنه� التَّعبير عن المعنى الواحد ب�أكثر من لفظ دون حدوث لب�س )دللة كلمتين 	 

اأو اأكثر على معنى واحد(.
تلفت انتب�ههم اإلى مفردات مخ�سو�سة في الجمل، وتطلب منهم اكت�س�ف الكلم�ت الَّتي تق�ربه� في المعنى 	 

ر�س. في الدَّ
ر�س ويق�رنون بين األف�ظهم�.	  يقراأون جمل التدريب وجمل الدَّ
يكتبون الجمل في �سورته� الجديدة، ويقراأون الكلم�ت المتق�ربة في المعنى.	 
1- ح�سنة-محمودة،تزيل-تمحو. 2- يبخل-يقتر، ي�سرف-يبذر. 3- بتوا�سع-بلطف، فزت-تفوقت.	 

لبة.	  تعر�س نم�ذج التدريب الخم�سة في بط�ق�ت تعر�سه� على الطَّ
تح�ورهم في الأ�سداد والترادف من حيث المفهوم.	 
تطلب منهم اأمثلة مم� تعلموه �س�بق�ً على كلٍّ منهم�.	 
ح لهم الترادف بين كلمتي )غ�لي، ثمين( الواردتين في المث�ل.	  تو�سِّ
تكّلفهم تنفيذ حل التدريب مع ذكر تعبير: اأ�سداد او مترادف�ت، �سفوي�ً ثم كت�بي�ً.	 
ر�س.	  تت�بعهم ب��ستمرار وتطلب مزيداً من الأمثلة من الدَّ
2- ثري-فقير )اأ�سداد( 3- �سج�ع-بطل )مرادف�ت( 4- اإ�سراف-تبذير )مرادف�ت(	 

 5- متوا�سع-متكبر )اأ�سداد(.	 
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13

داِد اأَِو اْلُمراِدف�ِت  َكم� في اْلِمث�ِل14 اأَْقَراأُ َواأَ�َسُع داِئَرًة َحْوَل  الأَ�سْ

ْر�ِس اْلَكِلم�ِت اْلُمراِدَفَة  َله� َنَة َواأَْكُتُب ِمَن الدَّ اأُلِحُظ اْلَكِلم�ِت اْلُملَوَّ



تقراأ الجمل في العمودين ب�سوت وا�سح ومعّبر، 	 
لبة بعده� فردّي�ً. ويردد الطَّ

فهموه 	  م�  وفق  التوا�سع  عن  للحديث  تحفزهم 
ر�س. من الدَّ

للتوا�سع؟ 	  اأخرى  مظ�هر  توجد  هل  ت�س�ألهم: 
وت�ستقبل اإج�ب�تهم تمهيداً لالنتق�ل للتدريب.

مق�بلة 	  عند  )الب�س��سة  لى  الأوَّ الجملة  تحلُّ 
الآخرين ومع�ملتهم بلطف( مظهر من مظ�هر التوا�سع.

تكّلف ط�لب�ً متميزاً بحل الجملة الث�نية.	 
ههم نحو اأن يكون �سي�ق الجملة متن��سب�ً بين اأجزائه�.	  توجِّ
توؤّكد عليهم ذكر عب�رة: )مظهر من مظ�هر التوا�سع( بعد و�سل العب�رات، لت�أكيد القيمة الَّتي يت�سمنه� 	 

التدريب.

لبة لقراءة الجمل والتَّراكيب 	  ه المعلِّمة الطَّ توجِّ
وت�س�عدهم في قراءته�.

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

والتف�خر 	  ب�لم�ل  التكّبر  ل:  الأوَّ التركيب  تحلُّ 
ب�لإ�سراف والتبذير.

الجملة هي جملة 	  هذه  اأن  اإلى  انتب�ههم  ه  توجِّ
ا�سمية.

ال�سحيحة 	  العالقة  اإلى  اللتف�ت  اإلى  تنّبههم 
بين الكلم�ت والتَّراكيب عند تركيب الجملة. 

تكلِّفهم تركيب بقية الجمل.	 
�س.	  يكتبون الجمل بعد تركيبه� في الفراغ المخ�سَّ
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
ت�ستثمر الجمل بعد تركيبه� في بي�ن مفهوم التوا�سع ووجوهه، وتبيِّن لهم اأن التكّبر �سد التوا�سع.	 
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15

ُب ُجَماًل َواأَْقَراأ1ُ اأَُركِّ 6

ُر ِب�ْلم�ِل                             َوالتَّف�ُخُر ِب�لآب�ِء َوالأَْجداِد. التََّكبُّ

ِة َوُظْلِم الآَخريَن. ُر ِب�ْلِعْلِم                             َوالتَّف�ُخُر ِب�ْلُقوَّ التََّكبُّ

ُر ِب�لنَّ�َسِب                           َوالتَّف�ُخُر ِب�لإِ�ْسراِف َوالتَّْبذيِر. التََّكبُّ

ُر ِب�ْلج�ِه                             َوالتَّف�ُخُر ِبم� َيْعلَُم َواْحِتق�ُر اآراِء الآَخريَن. التََّكبُّ

1

2

3

4

ِع ُل اْلِعب�َرَة ِبم� ُين��ِسُبه� ِلأََتَبيََّن َمظ�ِهَر التَّوا�سُ اأَْقَراأُ َواأَ�سِ

التكبر ب�لم�ل والتف�خر ب�لإ�سراف والتبذير.

التكبر ب�لعلم والتف�خر بم� يعلم واحتق�ر اآراء الآخرين.

التكبر ب�لن�سب والتف�خر ب�لآب�ء والأجدلد.

التكبر ب�لج�ه والتف�خر ب�لقوة وظلم الآخرين.

. نِّ غ�ِر ال�سِّ ● اْلَب�س��َسُة ِعْنَد ُمق�َبلَِة                                     في ُمع�َملَِة �سِ

نِّ َواللِّيُن                             الآَخريَن َوُمع�َملَُتُهْم ِبُلْطٍف. ● اْحِتراُم َكبيِر ال�سِّ

ْوُن َكراَمِتِهْم. ● ِزي�َرُة َمْن ُهْم اأََقلُّ                                           َواْلَم�س�كيِن َو�سَ

● ُمج�َل�َسُة اْلُفَقراِء                                            َمْنِزَلًة َوَق�س�ُء ح�َجِتِهْم.

راِب. ع�ِم َوال�سَّ ْوِت في اْلَحديِث                           َعلى الطَّ ● َخْف�ُس ال�سَّ

ِب. ● الْعِتداُل في الإِ�ْسراِف                                    َوَعَدُم َرْفِعِه ِعْنَد اْلَغ�سَ
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ٍل ِبـ1 اأَْقَراأُ َواأَْكُتُب في اْلَجْدَوِل َكِلم�ٍت َتْحَتوي َعلى �َسميٍر ُمتَّ�سِ 7

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

ُل ِب�آِخِر اْلَكِلَمِة �َسواًء ك�َنْت: ميُر الَّذي َيتَّ�سِ ُل َوُهَو ال�سَّ ميُر اْلُمتَّ�سِ ال�سَّ
ِكت�ُبُه.     ا�ْسًم�: ِكت�ب   
َلِعْبن�. اأَْو ِفْعاًل: َلِعَب   
اإَِلْيِه. اأَْو َحْرًف�: اإِلى    

ال�سم�ئر المت�سلة:	 
تذكرهم المعلِّمة ب�ل�سم�ئر الَّتي �سبق 	 

لهم تعلُّمه�.
)�سمير 	  اأنواعه�  ذكر  على  تحفزهم 

�سمير  الغ�ئب،  �سمير  المتكلم، 
�سم�ئر  اأنه�  لهم  ح  وتو�سِّ المخ�طب( 

منف�سلة.
مت�سل 	  �سمير  معنى:  لهم  تف�ّسر 

و�سمير منف�سل، من خالل الأمثلة.
ّبورة: كت�ب: كت�به/ لعب: لعبن�/ اإلى: اإليه.	  تدون على ال�سَّ
تلفت انتب�ههم اإلى الحرف الأخير في الكلم�ت )كت�به، لعبن�، اإليه(.	 
تبيِّن لهم اأنه� �سم�ئر ات�سلت ب�لكلمة، وتبيِّن لهم نوع الكلمة: ا�سم، فعل، حرف.	 
ر لهم اأن ال�سمير ا�سم ولي�س حرف�ًـ ف�له�ء في كت�به= هو، والن� في لعبن�= نحن، واله�ء في اإليه= هو.	  تف�سِّ
توؤّكد لهم اأن ال�سمير مت�سل ب�ل�سم والفعل والحرف.	 

لبة لقراءة كلم�ت التدريب.	  تحفز الطَّ
تبيِّن لهم اأنَّ منه� م� هو ا�سم وم� هو فعل وم� هو حرف، وفق الجدول.	 
رهم ب�أق�س�م الكلمة وتطلب منهم ت�سميته�.	  تذكِّ
تحفزهم لذكر اأنواع ال�سم�ئر الَّتي �سبق لهم تعلُّمه�.	 
تكّلفهم تنفيذ حل التدريب �سفوي�ً ثم كت�بي�ً.	 
لبة ع�ئد ال�سمير.	  من المن��سب اأن يذكر الطَّ
الحل: ال�سم: معلمته، در�سكم، �سغيره�، لطفه، علمه�.	 
 الفعل: رفعه، اأع�مله، ي�س�عده، ا�سكره، اأحترمكم.	 
 الحرف: عنه، فيه، اإليه، عليه، منه. 	 
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َنَة َواأَْماَلأُ اْلَفراَغ َكم� في اْلِمث�ِل1 اأُلِحُظ اْلَكِلم�ِت اْلُملَوَّ 8

اأَْقَراأُ َواأَْكُتُب اْلَكِلَمَة الَّتي َتْحَتوي َعلى َحْرٍف ُيْكَتُب َول ُيْلَفُظ َكم� في اْلِمث�ِل19

تدّون المعلِّمة المث�ل: اأكرم فرا�س �سيفه/ �سيف فرا�س.	 
ح لهم ال�سمير في كلمة �سيفه، وتبيِّن لهم على من يعود ال�سمير.	  تو�سِّ
تح�ورهم في الجملتين لمعرفة ع�ئد ال�سمير.	 
تبيِّن لهم ان ال�سمير في كلمة �سيفه تعود على �سيف فرا�س.	 
تحفزهم للمق�رنة بين التَّعبيرين.	 
لى، وتح�ورهم في الحل لمزيد من التو�سيح.	  تكّلف ط�لب�ً متميزاً بحل الجملة الأوَّ
لبة تنفيذ حل بقية الجمل.	  تطلب من الطَّ
الَّتي ت�ستمل على ال�سمير 	  لبة بم�س�عدتهم على طرح �سوؤال يتعلق ب�لكلمة  من المن��سب تعزيز فهم الطَّ

المت�سل، مثل: يخف�س اأخي �سوته/ َمن الذي يخف�س �سوته؟ اأخي هو من يخف�س �سوته، اإذن �سوت اأخي 
وهكذا مع بقية الجمل.

لبة الجمل ب�ل�سمير المت�سل مع تو�سيح تركيب الع�ئد على ال�سمير.	  يقراأ الطَّ
ههم نحو الحل ال�سحيح.	  تت�بع المعلِّمة طلبته� ب��ستمرار وتوجِّ
 	 -7 اأق�طع جدي.   -6 روؤوف.  لقطة   -5 اأخي.  �سوت   -4 المجتهدة.  الط�لبة  واجب   -3 الإن�س�ن.  عيني   -2

اأغ�سب الن��س.

ّبورة.	  تدّون المعلِّمة المث�ل على ال�سَّ
لبة قراءته وتعيين فعل الأمر للجم�عة.	  تكّلف الطَّ
تلف انتب�ههم اإلى الألف الملحقة بواو الجم�عة واأنه� ُتكتب ول ُتلفظ.	 
تطلب منهم قراءة الجمل الأخرى وتعيين كلم�ت مم�ثلة لم� في المث�ل.	 
تحفزهم على قراءته�.	 
تف�ّسر لهم �سبب كت�بته� وعدم لفظه�.	 
ههم.	  تكّلفهم حل التدريب كت�بي�ً، وتت�بعهم ب��ستمرار وتوجِّ
الحل: 2- اقت�سدوا. 3- احر�سوا. 4- اتبعوا... اأتموا. 5- اجتهدوا....لتتفوقوا.	 
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، َواأَْحَفُظ اأَْقَراأُ 10

تعريف الطلبة بعنوان الأن�سودة وا�سم ال�س�عر ونبذة عن حي�ته.	 
تقراأ المعلِّمة الأن�سودة وهي ت�سير اإلى �سورة اإحدى الأ�سج�ر المثمرة تعر�سه� اأم�م الطلبة.	 
لبة بعده� مقّلدين له� في ال�سوت والحركة.	  تن�سده� ويردِّد الطَّ
لبة يردِّدون خلفه.	  تكلِّف ط�لب�ً مميزاً ب�لإن�س�د والطَّ
تف�ّسر لهم معنى المفردات: الن�سرة، جذوته�، م�ستعرة، اأنعمه،منهمرة.	 
تحّدثهم عن ال�س�عر ق�ئل الأن�سودة.	 
لبة بعده�.	  تق�سم الن�سيد اإلى مق�طع ويردِّد الطَّ
ئي�سة الم�ستلَهمة من الأن�سودة.	  تبيِّن لهم الأفك�ر الرَّ
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

اأََتَبيَُّن َمع�ني اْلَكِلم�ِت: اأ
وؤال.	  لبة للن�سيد تطرح عليهم 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
�س لالإج�بة.	  تكلِّفهم كت�بة الحل في الفراغ المخ�سَّ

وَرِة اّلتي َتْنَتمي اإَِلْيه� ُل اْلَكِلَمَة ِب�ل�سُّ اأَ�سِ ج

في تدريب و�سل الكلمة ب�ل�سورة تكلفهم بمالحظة ال�سورة وت�سميته�، وقراءة الكلم�ت، وتلفت انتب�ههم 	 
اإلى تمييز الكلمة وعالقته� ب�ل�سورة.

)ذو(، 	  كلمة  فيه  وردت  الذي  ال�سي�ق  ومالحظة  )ذو(  كلمة  على  ي�ستمل  الذي  البيت  قراءة  اإليهم  تطلب 
وتذّكرهم ب�لمذكر والموؤنث، وت�س�عدهم في ت�أنيث كلمة )ذو/ ذات(.

تطلب منهم قراءة البيت الذي ي�ستمل على كلمة )ذات( وارتب�طه بكلمة ال�سجرة )ذات الغ�سون الن�سرة(.	 
تحفزهم لذكر جمل تحتوي على )ذو/ ذات( بتقليد جمل الأن�سودة.	 
ب�ل�سجرة 	  له� عالقة  الكلم�ت وت�سنيف من  وال�سم�س، وقراءة  ال�سجرة  الطلبة لمالحظة �سورتي  -توجه 

ومن له� عالقة ب�ل�سم�س.
الحل: ال�سجرة: الأر�س، ثم�ر، حطب، اأخ�سر. - ال�سم�س: نه�ر، ال�سم�ء.	 
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ًة11 َن ِق�سَّ َوِر َواأُعيُد َتْرتيَب اْلُجَمِل ِمْن   1 - 6   ِلأَُكوِّ اأَ�ْسَتعيُن ِب�ل�سُّ

ُل في اْلغ�َبِة، ك�َن اْلفيُل َيَتَجوَّ

ُم اْلُم�س�َعَدَة ِلَمْن َيْحت�ُج. َوُيَقدِّ

َوَم�سى �َسعيًدا ِب�َسداَقِتِهم�.

غيَرْيِن َو�س�َعَدُهم�. فوَرْيِن �سَ َمرَّ ِبُع�سْ

فوَرْيِن. اْبَتَعَد اْلفيُل، َو�َسَكَر اْلُع�سْ

َجَرِة. في َجْمِع اْلعيداِن َوِبن�ِء ُع�سٍّ اأَْعلى ال�سَّ

ل ال�سور، 	  لبة وقت�ً ك�في�ً لت�أمُّ تمنح المعلِّمة الطَّ
ومن ثم و�سفه�.

لبة بعده� فردّي�ً.	  تقراأ الجمل جميعه� ويردد الطَّ
اإج�ب�ت 	  وت�ستقبل  �سورة  كّل  على  اأ�سئلة  تطرح 

لبة وتح�ورهم فيه�. الطَّ
غير 	  ال�سور  على  الّدالَّة  الجمل  اأن  تخبرهم 

مرتبة واأن عليهم قراءته� مرتبة لتكوين ق�سة.
لى.	  ت�س�عدهم في البتداء ب�لجملة الأوَّ
من 	  الث�نية  الجملة  بتركيب  اآخر  ط�لب�ً  تكلف 

لبة حتى النته�ء  الق�سة، وت�ستمر في تكليف الطَّ
من الجمل.

من 	  عدداً  وتكّلف  لبة  الطَّ على  الق�سة  تقراأ 
لبة ب�لقراءة. الطَّ

تلفت انتب�ههم في الق�سة اإلى المفرد والمثنى.	 
الحل: 4، 5، 3، 6، 2، 1.	 
في 	  الن�س�ط  جمل  ا�ستثم�ر  يمكن  مالحظة: 

الإمالء المنظور اأو الختب�ري.

ك�ن الفيل يتجول في الغ�بة، ويقدم الم�س�عدة لمن يحت�ج.

مر بع�سفورين �سغيرين و�س�عدهم� في جمع العيدان وبن�ء 

ع�س اأعلى ال�سجرة.

ابتعد الفيل، و�سكر الع�سفورين، وم�سى �سعيدا ب�سداقتهم�.

4

5

3

6

2

1



الَِثُة اْلَوْحَدُة الثَّ

َعالق�تي

ة: الأهداف الع�مَّ
ي�ستمع اإلى ق�سة الفرا�سة وورقة ال�سجر ويجيب عن الأ�سئلة.	 
ث ويعّبر عن لوح�ت ج�ري الجديد.	  يتحدَّ
يقراأ ن�ّس رائدة العط�ء ويجيب عن اأ�سئلة ال�ستيع�ب.	 
يتبيِّن فوائد العط�ء ويتمثَّله في حي�ته.	 
يقراأ ن�س روؤوف وال�سجيج ويجيب عن اأ�سئلة ال�ستيع�ب.	 
يتبيِّن ال�سجيج واأ�سراره.	 
يقدر جهود الدولة لحم�ية المواطنين من ال�سجيج.	 
يتبيِّن ت�أثير ال�سجيج على الإن�س�ن.	 
يحر�س على الهدوء وعدم اإزع�ج الآخرين.	 
يمالأ الفراغ ويتبيِّن اأنواع التبرع�ت.	 
يمالأ الفراغ معتمداً على المعنى.	 
ي�سنف وفق الأفع�ل الثالثية المجردة والمزيدة.	 
يتبيِّن الفعل ال�سحيح والفعل المعتل.	 
يركب جماًل معتمداً على المعنى.	 
 ي�سنف مفردات وفق الألف المق�سورة والممدودة والهمزة المتطرفة.	 
ن جماًل.	  يعيد ترتيب الكلم�ت ليكوِّ
 يتدرب على حروف خط الرقعة الَّتي تنزل عن ال�سطر.	 
ن ق�سة.	  يعيد ترتيب الجمل ليكوِّ
ي�ستخدم اأ�سلوب التعجب م�!	 
 يتعرف الفعل المجرد والفعل المزيد.	 
 يتعرف الفعل ال�سحيح والفعل المعتل.	 
يتبيِّن اأق�س�م الفعل ال�سحيح واإعرابه.	 
يتبيِّن اأق�س�م الفعل المعتل واإعرابه.	 
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حيَحة1ِ اأَْقَراأُ َواأَ�َسُع         َحْوَل َرْمزِ اْلإِج�َبةِ ال�سَّ 1

اأَ�ْسَتِمُع َواأُجيُب َعِن اْلأَ�ْسِئلَِة

الفرا�صة وورقة ال�صجر
اآلية التنفيذ	 
ُتخبر المعلِّمة طلبته� اأنهم �سي�ستمتعون ب�لق�سة ال�س�ئقة الَّتي �ستقراأه� عليهم.	 
لبة لال�ستم�ع الجيد بتذكيرهم ب�سرورة الحترام والنتب�ه، والتَّركيز على م� ي�سمعونه، والتزام 	  تهّيئ الطَّ

الهدوء.
ة 	  الع�مَّ المجري�ت  تخمين  ثم  عنه،  قلياًل  وتحّدثهم  �ستقراأه�،  الَّتي  الق�سة  غالف  �سورة  عليهم  تعر�س 

للق�سة.
تقراأ لهم الق�سة ب�سوت وا�سح وم�سموع ومعّبر عن المع�ني.	 
تتوقف عن نقطة معينة في الق�سة، وت�س�ألهم: م�ذا تتوقعون اأن يحدث بعد ذلك؟.	 
يح�سن الطلبة ال�ستم�ع للق�سة من جه�ز ت�سجيل من��سب.	 
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
تتيح لهم وقت�ً ك�في�ً من��سب�ً لطرح اأ�سئلتهم، وا�ستف�س�راتهم عن مع�ني الكلم�ت ال�سعبة في الق�سة.	 
د قيم: العط�ء وفوائده.	  توؤكِّ
ة.	  لبة اإلى حّل الأ�سئلة المتعلقة ب�لق�سَّ تنتقل ب�لطَّ

ي�ستمع الطلبة للق�سة وتذّكرهم المعلِّمة بم� ورد فيه� من اأفك�ر و�سخ�سي�ت واأحداث وت�ستثمره� في حّل 	 
جمل التدريب.

لبة في اختي�ر الإج�بة ال�سحيحة: مزهوة بجم�له�.	  وؤال وت�س�عد الطَّ لى من ال�سُّ تقراأ الجملة الأوَّ
وؤال، وط�لٌب اأخر يخت�ر الإج�بة ال�سحيحة.	  لبة بحل بقية الجمل، بحيث يقراأ ط�لب ال�سُّ تكّلف الطَّ
تن�ق�سهم في الإج�بة ال�سحيحة وتطلب تف�سيراً منهم ل�ستبع�د بقية الخي�رات.	 
ح لهم اأنَّ و�سع الدائرة يكون حول الرمز )اأ، ب، ج( ولي�س حول العب�رة اأو الكلمة.	  تو�سِّ
لبة.	  تكّلفهم ب�لحلِّ الكت�بي، وقراءة الإج�بة ال�سحيحة، وُت�سرك اأكبر عدد ممكن من الطَّ
ت�ستثمر الإج�ب�ت في التذكير ب�أحداث الق�سة.	 
الحل: 2- جميع م� ذكر. 3- جميع م� ذكر. 4- يرق�ت. 5- تنتج غذاءه� بنف�سه�.	 
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�س�َرَة ✓  اأَْو  ✗  اأَْقَراأُ َواأَ�َسُع اإِ 2

اأُجيُب َعِن اْلأَ�ْسِئلَِة 3

ل الجمل وقراءته� قراءة �س�متة.	  ي�ستمع الطلبة للق�سة، ثم تمنحهم المعلِّمة وقت�ً ك�في�ً لت�أمُّ
لبة بعده� فردّي�ً.	  تقراأ المعلِّمة الجمل قراءة معّبرة وب�سوت وا�سح، ويقراأ الطَّ
تكّلف ط�لب�ً بقراءة الجملة ومن ط�لب اآخر اختي�ر الإ�س�رة المن��سبة.	 
هه� وتعّلق على الختي�رات ال�سحيحة.	  ت�سّحح الإج�ب�ت وتوجِّ
�س.	  تتيح لهم حّل التدريب كت�بي�ً بو�سع الإ�س�رة المن��سبة في المك�ن المخ�سَّ
تت�بعهم ب��ستمرار وُتعّزز المجيدين وت�سّوب الأخط�ء.	 
الحل: ل، ل، نعم، ل، نعم، نعم، نعم.	 

لبة المطلوب من الأ�سئلة.	  ح المعلِّمة للطَّ  تو�سِّ
لبة وتطلب اإليهم النتب�ه لالإج�بة من خالل القراءة.	  تعيد المعلِّمة �سرد الق�سة على الطَّ
تعيد طرح الأ�سئلة الثالثة تب�ع�ً.	 
هه� نحو الإج�بة ال�سحيحة.	  لبة وتوجِّ تتلقى اإج�ب�ت الطَّ
دة، مع اإ�سراك 	  �س للكت�بة، ثم قراءة م� كتبوه مرات متعدِّ تطلب اإليهم تدوين الإج�ب�ت في المك�ن المخ�سَّ

لبة. اأكبر عدد ممكن من الطَّ
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ج�ري اْلَجديُد

ُث اأُلِحُظ َواأََتَحدَّ 4

ل اللوح�ت الأربع.	  لبة لت�أمُّ تتيح المعلِّمة وقت�ً ك�في�ً للطَّ
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.	  ه اأ�سئلة عليه�، ويجيب الطَّ رهم بعن��سر كل لوحة وتوجِّ تذكِّ
لبة اإلى اأنن� كّلم� تحّدثن� اأكثر اأ�سبحن� اأكثر طالقة في التَّعبير عّم� ن�سمعه اأو نقراأه.	  ه الطَّ توجِّ
ث كلُّ مجموعة عن لوحة من اللوح�ت الأربع ، وتربط بينه� لتكوين 	  لبة في مجموع�ت، لتتحدَّ توزع الطَّ

ق�سة.
ي�ستمع الطلبة اإلى الق�سة ،وت�س�ألهم عن راأيهم فيه�، ومدى توافقه� مع الق�سة التي كونوه�. 	 
ة من النَّ�ّس.	  لبة ا�ستنت�ج الفكرة الع�مَّ تطلب من الطَّ
تتيح لهم فر�سة التَّعبير عّم� اأعجبهم في الق�سة.	 

اللَِّعِب  ِمَن  �َسَنواٍت، �َسِجَر  َع�ْسُر  ُعْمُرُه  َزْيٌد 
ا�ْسَت�أَْذَن واِلَدَتُه،  ُغْرَفِتِه.  َوْحَدُه في  ِب�أَْلع�ِبِه 

َوَخَرَج َيْلَعُب في َحديَقِة اْلَبْيِت.
الأَْر�ِس،  َعِن  اْلَحبَّ  َتْلَتِقُط  َحم�َمًة  َراأى 
ِبَح  ُته� اْلَحم�َمة، م� َراأُْيِك اأَْن ُن�سْ َله�: اأَيَّ َف�َس�أَ

ِدق�ء؟ اأَ�سْ

َرْفَرَفْت اْلَحم�َمُة ِبَجن�َحْيه�، َوط�َرْت َبعيًدا. 
َوَقَف َزْيٌد ِعْنَد �سوِر اْلَبْيِت َيْنُظُر اإَِلْيه�، َواإِذا 
ِبَرُجٍل َغريٍب َيْعِر�ُس َعلَْيِه اْلَحْلوى، َوَيْطُلُب 
َوُهَو  َزْيٌد  َرَف�َس  َمَعُه.  َث  ِلَيَتَحدَّ خوَل  الدُّ

ُيْغِلُق اْلب�َب َجيًِّدا، َوَيْطُلُب ِمْنُه الْبِتع�َد.
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�ٌل  اأَث�ٍث، َوُعمَّ َزْيٍد �س�ِحَنُة  َبْيِت  ك�َن ُمق�ِبَل 
ُي�س�ِعُدُهْم  اْلُمج�ِوِر  اْلَبْيِت  اإِلى  َيْنُقلوَنُه 
اْلَغريِب  موؤَن  َيْطُلُب  َوُهَو  َزْيًدا  �َسِمَع  َفتًى 
َمْرَحًب�،  َوق�َل:  َنْحَوُه،  َم  َفَتَقدَّ الْبِتع�َد، 
ْنًع�  �سُ اأَْح�َسْنَت  اْلَجديد،  ج�ُرُكم  َلْيث،  اأَن� 

ُجَل اْلَغريَب. ِعْنَدم� َطَرْدَت الرَّ

َفِرَح َزْيٌد، َوق�َل: اأَْهاًل ِبَك ج�ٌر َجديٌد، َو�َسَع 
كوُن  �َس�أَ َوق�َل:  َزْيٍد،  َكِتِف  َعلى  َيَدُه  َلْيٌث 
َوُي�ْسِعُدني   ،� اأَْي�سً اْلَمْدَر�َسِة  في  َزميُلَك 
�ْسُكُرَك  اأَ َزْيٌد:  ق�َل  َلَك.  ديًق�  �سَ اأَكوَن  اأَْن 
َمَع  زوُرَك  �َس�أَ َوقريًب�  اْلَجديد،  ج�ري  ي� 

اأُ�ْسَرتي.
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راِئَدُة اْلَعط�ِء ُل ْرُس اأَلوَّ ْالدَّ

ر�س رائدة 	  لبة فتح كتبهم على ال�سفحة الخ��سة ب�لدَّ تطلب المعلِّمة من الطَّ
العط�ء.

تكّلفهم النظر اإلى ال�سورة المرافقة للنَّ�ّس، وت�س�ألهم عن محتوي�ته�.	 
ّبورة.	  ر�س، وتدّون العنوان على ال�سَّ تربط م� بين ال�سورة وعنوان الدَّ
ت�س�ألهم عّم� يفهمونه من كلمة )العط�ء(.	 
ح لهم المفردات والتَّراكيب ال�سعبة الواردة في النَّ�ّس: قدوة، العينية، مب�درته�، عط�ء حقيقي، عط�ء 	  تو�سِّ

�س�دق.
تجّزئ النَّ�ّس اإلى وحدات قرائّية وتقراأه� قراءة معّبرة تراعي فيه� نبرات ال�سوت.	 
لبة القراءة ب�سكل �سحيح.	  لبة فردّي�ً قراءة مح�ك�ة حتى يتقن الطَّ قراءة الطَّ
اأذه�ن 	  في  لتعزيزه�  وتقراأه�  ّبورة،  ال�سَّ على  وتدونه�  ر�س،  الدَّ ت�سّمنه�  الَّتي  ئي�سة  الرَّ الأفك�ر  لهم  ح  تو�سِّ

لبة. الطَّ
توجيه بع�س الأ�سئلة على كل فقرة لتنمية ال�ستيع�ب.	 
لبة لقراءة وحدات من النَّ�ّس لمزيد من الإتق�ن.	  توجه الطَّ
توؤّكد القيم الإيج�بّية الواردة في النَّ�ّس.	 

اأَْقَراأُ 1

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 التَّعبير �سوتي�ً عن نبرة ال�ستفه�م.	 
وؤال وط�لب�ً اآخر لالإج�بة عنه.	  تكّلف 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�بي�ً.	 
ز المجيدين.	  ههم وت�سّوب الأخط�ء وتعزِّ تت�بعهم ب��ستمرار وتوجِّ
تكّلفهم قراءة اإج�ب�تهم الَّتي كتبوه�.	 

اأُجيُب َعِن اْلأَ�ْسِئلَِة 2
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1

اأَْقَراأُ َواأَْماَلأُ اْلَفراَغ ِب�ْلَكِلَمِة اْلُمن��ِسَبِة1

3

4

� َكم� في اْلِمث�ِل � اأَْم  َنْقِديًّ ِع؛ َعْيِنيًّ اأَْقَراأُ َواأَْكُتُب َنْوَع التََّبرُّ

ح المعلِّمة مفهوم التبرع العيني والتبرع النقدي من خالل الجملة المث�ل.	  تو�سِّ
لبة.	  تقراأ الجمل قراءة معّبرة ويقراأ بعده� الطَّ
لى وحّله�.	  تكّلف ط�لب�ً متميزاً بقراءة الجملة الأوَّ
لبة الآخرين في حّل بقية الجمل �سفوي�ً.	  ُت�سرك الطَّ
تح�ورهم في اإج�ب�تهم لتعزيز مفهوم العيني والنقدي.	 
تكّلفهم ب�لحلِّ كت�بي�ً وتت�بعهم ب��ستمرار.	 
الحل: 2- نقدي�. 3- عيني�. 4- نقدي�. 5- نقدي�. 6- عيني�.	 

لبة بعده�.	  تقراأ المعلِّمة الكلم�ت: )الرحمة، الأخالق، الت�س�مح، ال�سدق، الن�سب�ط، الحترام( ويردِّد الطَّ
له� ث�نية ومالحظة الفرق بينه�.	  تتيح لهم وقت�ً لت�أمُّ
تف�ّسر معنى الكلم�ت والمعنى الداّل عليه�.	 
تبيِّن لهم العالقة بين معنى الكلمة والجملة.	 
ههم نحو النطق ال�سحيح له�.	  ت�س�عدهم في قراءة الجمل قراءة �سحيحة، وتوجِّ
لى: )تحلَّت رائدة بمك�رم الأخالق فك�نت القدوة في الأخالق(.	  تحلُّ الجملة الأوَّ
تف�ّسر لهم عالقة كلمتي )الأخالق( بمعنى الجملة.	 
تكّلفهم حّل بقية الجمل �سفوي�ً وكت�بي�ً، وتت�بعهم ب��ستمرار.	 
لبة بعده�.	  تقراأ الجمل بعد حّله� ويقراأ الطَّ
الحل: 2- الرحمة. 3- الت�س�مح. 4- الحترام. 5- الن�سب�ط. 6- ال�سدق.	 
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1

1

ِب اأَْماَلأُ اْلَفراَغ ِب�ْلَكِلَمِة اْلُمن��ِسَبِة ِلأََتَبيََّن اأُ�ْسلوَب التََّعجُّ

ُب ُجَماًل َواأَْقَراأُ اأَُركِّ

5

6

                                         الإِ�س�َءَة                              في اْلَعَمِل!

                   التَّع�ُوَن                               في اللَّْيِل!

م�ِء!                                           الأَْزه�َر                               في ال�سَّ

                                          النُّجوَم                               في اْلُب�ْست�ِن!

1

2

3

4

م� اأَْجَمَل

لبة لقراءة الكلم�ت منفردة.	  تدعو المعلِّمة الطَّ
لى وتجعل منه� مث�ًل على النمط اللغوي.	  تحلُّ الجملة الأوَّ
تبيِّن لهم الأجزاء الَّتي تت�ألف منه� الجملة )3 اأجزاء: م�/ اأ�سعد/ الب�ر بوالديه(.	 
تردد الجملة اأم�مهم عدة مّرات مبرزة معنى التعّجب.	 
ح لهم طريقة التعجب من خالل التَّعبير ال�سوتي.	  تو�سِّ
تكّلفهم تقليده� في عملية النطق ب�لجملة.	 
تبيِّن لهم الحركة الَّتي تكون على الفعل الوارد على وزن اأفعل.	 
ب.	  ح لهم اأن الرمز )!( هو عالمة التعجُّ تو�سِّ
توؤكد عليهم اأن يكون اختي�ر الفعل الذي على وزن اأفعل متج�ن�س�ً مع �سي�ق الجملة.	 
تطلب اإليهم حل التمرين كت�بي�ً، ثم القراءة.	 
توؤّكد على قيمة العط�ء.	 
الحل: 2- اأرتب... 3- اأكثر... 4- اأقرب... 5- اأبعد... 6- اأطيب...	 

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

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

في 	  الإ�س�ءة  اأجمل  م�  ل:  الأوَّ التركيب  تحلُّ 
الليل!

اآخر 	  على  الَّتي  الحركة  اإلى  انتب�ههم  ه  توجِّ
الفعل الذي ج�ء على وزن اأفعل.

لبة قراءة التركيب الث�ني مع مراع�ة 	  تكّلف الطَّ
الحرك�ت ونبرة التعجب.

لبة الجمل ويقراأونه� فردّي�ً.	  ب الطَّ يركِّ
يكتبون الجمل بعد تركيبه� �سفوي�ً مع مراع�ة و�سع عالمة التعجب في نه�ية الجملة.	 
د المعلِّمة القيم الإيج�بّية الَّتي تت�سمنه� الجمل المرّكبة.	  توؤكِّ

م� اأجمل الإ�س�ءة في الليل!

م� اأجمل التع�ون في العمل!

م� اأجمل الأزه�ر في الب�ست�ن!

م� اأجمل النجوم في ال�سم�ء!
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17

ًة ِمْن دوِن  ِليَّ ُد: ُهَو م� ك�َنْت َجميُع اأَْحُرِفِه اأَ�سْ اْلِفْعُل اْلُمَجرَّ
ِليَِّة. ُر في م��سيِه َعلى اأَْحُرِفِه الأَ�سْ ِزي�َدٍة، اأَْو ُكلُّ ِفْعٍل َيْقَت�سِ
ِليَُّة َثالَثَة اأَْحُرٍف  : ُهَو م� ك�َنْت اأَْحُرُفُه الأَ�سْ اْلِفْعُل الثُّالِثيُّ

. َفَقْط، ِمْثل: َجلَ�َس، َعدَّ

ِليَِّة َحْرٌف اأَْو  اْلِفْعُل اْلَمزيُد: ُهَو ُكلُّ ِفْعٍل زيَد َعلى اأَْحُرِفِه الأَ�سْ
َحرف�ِن اأَْو َثالَثُة اأَْحُرٍف، ِمث�ل:

َدٌة: َقَطَع     َغ�َسَل      َن�َسَر      َعِمَل       َردَّ اأَْفع�ٌل ُثالِثيٌَّة ُمَجرَّ
َد اأَْفع�ٌل ُثالِثيٌَّة َمزيَدٌة: ق�َطَع      اْغَت�َسَل    اْنَت�َسَر       ا�ْسَتْعَمَل     َردَّ

نُِّف الأَْفع�َل التَّ�ِلَيَة في اْلَجْدَوِل اأَْقَراأُ َواأُ�سَ

الفعل المجّرد	 
َن�َسَر(/ 	  َغ�َسَل،  )َقَطَع،  الأفع�ل  المعلِّمة  تدّون 

ّبورة. ق�َطَع، اغَت�َسَل، اْنَت�َسَر، على ال�سَّ
لبة ب�أق�س�م الفعل.	  ر الطَّ تذكِّ
م��ٍس 	  اإلى  يق�سم  الفعل  اأنَّ  كم�  اأنه  لهم  تبيِّن 

اأخرى  اأق�س�م  اإلى  يق�سم  ف�إّنه  وم�س�رع،  واأمر 
ر�س. �سيعرفونه� في هذا الدَّ

- ت�س�ألهم عن عدد الحروف في كل منه�.	  ّبورة.  تدعوهم لقراءة الأفع�ل الَّتي دّونته� على ال�سَّ
تحفزهم لمالحظة الفرق بين )قطع و ق�طع(.	 
اأي حرف من 	  اأ�سلية ول يمكن ال�ستغن�ء عن  اأن الفعل قطع هو فعل م��ٍس، وجميع حروفه  ح لهم  تو�سِّ

- تف�ّسر لهم معنى فعل مجرد. الحروف الثالثة.  
تبيِّن لهم الزي�دة الَّتي طراأت على الفعل نف�سه حتى اأ�سبح )ق�طع(، وتطلب منهم ذكر الحروف المزيدة 	 

عليه، وهل ن�ستطيع ال�ستغن�ء عنه� ام ل.
لبة لتف�ّسر لهم �سبب ت�سميته مزيداً.	  ت�ستقبل اإج�ب�ت الطَّ
تح�ورهم في بقية الأمثلة لتبيِّن مفهوم الفعل المجرد والمزيد.	 
تذّكرهم ب�ل�سم�ئر من خالل الفعل )كتبُت، لعبُت، كتبن�(.	 
تذكرهم بت�ء الت�أنيث المت�سلة ب�لفعل )لعَبْت، كتبْت( وحروف الم�س�رعة )نلعُب، األعُب، تلعُب،يلعُب(.	 
تبيِّن لهم اأن ت�ء الت�أنيث المت�سلة ب�لفعل، وال�سم�ئر، واأحرف الم�س�رعة، من الأحرف الزائدة في الكلمة 	 

ولي�ست من الأحرف الأ�سلية.

ّبورة.	  تدّون المعلِّمة الأفع�ل المجردة والمزيدة على ال�سَّ
لهم 	  لتبيِّن  مزيدة(  ثالثية  اأفع�ل  مجردة/  ثالثية  )اأفع�ل  الجدول  منه�  يت�ألف  الَّتي  الحقول  لهم  تبيِّن 

المطلوب من التدريب.
تكّلف ط�لب�ً بقراءة الفعل ومن ط�لب اآخر ت�سنيفه بح�سب الجدول، ثم كت�بته.	 
دة.	  لبة الأفع�ل في كل حقل من الجدول، مرات متعدِّ يقراأ الطَّ
تت�بعهم ب��ستمرار، وتح�ورهم في الحل لتعزيز مفهوم الفعل المجرد والمزيد.	 
الحل: اأفع�ل ثالثية مجردة: جل�س، فهم، ق�ل، ن�مْت، �سدقَت، ي�أكل.	 
 اأفع�ل ثالثية مزيدة: ا�ستعمل، ارتفع، عّدد، را�سل، ا�ستمع، اأعطى.	 
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1

1

1

8

9

ِد َو    ز    ِلْلَمزيِد10 ُن    ج    ِللُمَجرَّ اأَْقَراأُ الأَْفع�َل الّت�ِلَيَة َواأَُلوِّ

ٍد ُمن��ِسٍب اأَْماَلأُ اْلَفراَغ ِبِفْعٍل ُثالِثيٍّ ُمَجرَّ

اأَْماَلأُ اْلَفراَغ ِبِفْعٍل ُثالِثيٍّ َمزيٍد ُمن��ِسٍب

تذّكر المعلِّمة طلبته� في الفعل الثالثي المجرد.	 
ح منهم معنى: ثالثي، مجرد.	  ت�ستو�سِّ
لى )عّد الرجل نقوده(.	  تكّلف ط�لب�ً متميزاً بحل الجملة الأوَّ
( وت�س�ألهم عن عدد حروفه.	  تح�ورهم في الفعل )عدَّ
د يت�ألف من حرفين.	  تبيِّن لهم اأن الحرف الم�سدَّ
تكّلفهم حل بقية الجمل �سفوي�ً ثم كت�بي�ً.	 
ه اإج�ب�تهم نحو الحل ال�سحيح.	  تت�بعهم ب��ستمرار وتوجِّ
الحل: 2- زار. 3- �سرب. 4- زرع. 5- �سحْت. 6- ج�ءت.	 

يذكر 	  اأن  مراع�ة  مع  التدريب،  هذا  تنفيذ  يجري  ال�س�بق  التدريب  تنفيذ  به�  تم  الَّتي  نف�سه�  ب�لطريقة 
لبة الحروف المزيدة في الفعل الثالثي. الطَّ

الحل: 1- ا�ستيقظ. 2- �س�هدت. 3- ابتعد. 4- اتبعت. 5- اأوقف. 6- ا�ستمعت. 	 

تحّث المعلِّمة طلبته� على ذكر معنى مجّرد ومزيد وثالثي.	 
( وت�س�ألهم عن الحرف الم�سّعف )دَّ( من كم حرف يت�ألف.	  تح�ورهم في الفعل )اأعدَّ
تكّلفهم قراءة الأفع�ل بطريقة �سحيحة ووا�سحة.	 
تطلب اإليهم تلوين رمز الأفع�ل المجردة ثم المزيدة، وتكّلفهم بقراءته�.	 
تحفزهم لتف�سير اختي�راتهم.	 
الحل: فرح: ج، اأعّد: ز، �سّمت: ج، احت�ج: ز.	 
 ان�سمت: ز، اأخذ: ج، انت�سر: ز، نظرت: ج.	 
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ُة ِمْن  ِليَّ حيُح: ُهَو ُكلُّ ِفْعٍل َتْخلو ُحروُفُه الأَ�سْ اْلِفْعُل ال�سَّ

ُحروِف اْلِعلَِّة اأَِلف اأو واو اأو ي�ء ِمْثل: َلِعَب، َنَجَح، َطلََب.

ِليِّ ِلْلِفْعِل، ِمث�ل:  َوَنْعِرُفُه ِمْن ِخالِل اْلَعْوَدِة ِلْلم��سي الأَ�سْ

ق�َطَع ِفْعُلُه اْلم��سي َقَطَع.

ِليَُّة  : ُهَو ُكلُّ ِفْعٍل َيكوُن اأََحُد ُحروِفِه الأَ�سْ اْلِفْعُل اْلُمْعَتلُّ

َحْرَف ِعلٍَّة اأَِلٌف اأو واٌو اأو ي�ٌء. ِمْثل: ق�َل، َوَجَد، َبكى.

نُِّف الأَْفع�َل التَّ�ِلَيَة في اْلَجْدَوِل111 اأَْقَراأُ َواأُ�سَ

الفعل ال�سحيح والفعل المعتّل:
َلِعَب، 	  الفعلين:  ّبورة  ال�سَّ على  المعلِّمة  تدون 

َنَجَح.
تكّلفهم قراءة الفعلين وتمييزهم� زمني�ً.	 
ت�س�ألهم: هل يوجد في هذين الفعلين حرف 	 

واو اأو األف اأوي�ء.
هي 	  الفعلين  هذين  حروف  اأن  لهم  تبيِّن 

والمزيد،  ب�لمجرد  رهم  وتذكِّ اأ�سلية،  حروف 
اأن  لهم  ح  وتو�سِّ لعب،  المث�ل:  خالل  من 

اأ�سله: لعَب.
ح لهم اأن كل فعل م��ٍس تخلو حروفه الأ�سلية من اأي حرف من حروف العّلة )األف، واو، ي�ء( ي�سمى 	  تو�سِّ

فعاًل �سحيح�ً.
تف�ّسر لهم وجود حروف العلة في الأفع�ل الت�لية: ق�ل، وجد، بكى.	 
تح�ورهم في حروف العلة في الأفع�ل ال�س�بقة.	 
تبيِّن لهم اأن كّل فعل تكون اأحد حروفه حرف عّلة، ي�سّمى فعاًل معتاًل.	 
تف�ّسر لهم ت�سميته� ب�لأفع�ل المعتلة بربطه� ب�لأ�سوات الَّتي ت�سدر عن ال�سخ�س المعتل )المري�س( 	 

عندم� يبدر منه �سوت الت�ألم دللة على اعتالله.

لبة لقراءة الأفع�ل الم��سية.	  تحفز الطَّ
تتيح لهم وقت�ً ك�في�ً لت�أمله� وتمييز الأفع�ل الَّتي ت�ستمل على حروف عّلة من غيره�.	 
تذّكرهم ب�لفعل المجرد والمزيد.	 
وؤال.	  تلفت نظرهم اإلى عن��سر الجدول وتبيِّن لهم المطلوب من ال�سُّ
ل )ع�د(، وتف�ّسر لهم لم�ذا اعتبرته فعاًل معتاًل.	  ت�سّنف لهم الفعل الأوَّ
لبة لت�سنيف الأفع�ل بح�سب الجدول.	  تحفز الطَّ
تح�ورهم في ت�سنيف�تهم لتعزيز المفهوم.	 
الحل: فعل �سحيح: دخل، ذهب، خرج، قراأ، �سرب، در�س.	 
 فعل معتل: ع�د، وعد، و�سل، قراأ، جرى، رمى، �س�م.	 
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1

1

َبَب ْذُكُر ال�سَّ اأَْقَراأُ َواأَ�َسُع داِئَرًة َحْوَل اْلُمْخَتِلِف َواأَ

اأَْقَراأُ َواأَْماَلأُ اْلَفراَغ ِب�ْلِفْعِل اْلُمن��ِسِب في ُكلِّ َمْجموَعٍة

12

13

رهم المعلِّمة ب�لفعل ال�سحيح والمعتل.	  تذكِّ
تطلب منهم اأفع�ًل معتلة واأخرى �سحيحة مم� �سبق لهم اأن تعّلموه. 	 
لبة المميزون بعده�.	  تقراأ الأفع�ل الواردة في كل م�ستطيل، ويقراأ الطَّ
تتيح لهم ت�أمل الأفع�ل الموجودة في كل م�ستطيل.	 
تحّفزهم على ذكر الفعل المختلف مع تعليل اختي�راتهم.	 
ه اإج�ب�تهم نحو الإج�بة ال�سحيحة.	  تت�بعهم ب��ستمرار وتوجِّ
الحل: ن�م: ل يحتوي حرف الواو، فرح: ل يحتوي األف مق�سورة، رك�س: ل يحتوي األف ق�ئمة، وقف: ل 	 

يحتوي حرف العين. 

لبة الأفع�ل الموجودة في كل مجموعة.	  تقراأ المعلِّمة الجمل ويقراأ الطَّ
تبيِّن لهم العالقة بين الأفع�ل والجمل في كل مجموعة.	 
لى من المجموعة اليمنى.	  تحلُّ الجملة الأوَّ
ح لهم العالقة بين الفعل و�سي�ق الجملة.	  تو�سِّ
تطلب اإليهم تمييز الفعل وفق: �سحيح، معتّل.	 
تكّلفه قراءة الجمل بعد ملء الفراغ�ت.	 
الحل: المجموعة الأولى: 1- راى. 2- رمى. 3- ع�د. 4- وجد.	 
 المجموعة الث�نية: 1- تعب. 2- �سكرت. 3- لعب. 4- رفعت.	 
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جيُج َروؤوٌف َوال�سَّ ْرُس الّثاني ْالدَّ

اأَْقَراأُ 1

ر�س 	  ب�لدَّ الخ��سة  ال�سفحة  لبة فتح كتبهم على  الطَّ المعلِّمة من  تطلب 
)روؤوف وال�سجيج(.

تكّلفهم النظر اإلى ال�سورة المرافقة للنَّ�ّس، وت�س�ألهم عن محتوي�ته�.	 
ّبورة.	  ر�س، وتدّون العنوان على ال�سَّ تربط م� بين ال�سورة وعنوان الدَّ
ت�س�ألهم عّم� يفهمونه من كلمة )ال�سجيج(.	 
التلوث 	  النَّ�ّس:  في  الواردة  ال�سعبة  والتَّراكيب  المفردات  لهم  ح  تو�سِّ

ا�سطراب�ت  ال�سجيج،  م�س�در  ال�سن�عية،  المن�طق  المزدحمة،  ال�س�ر، 
النوم، ي�سعف التَّركيز. 

تجّزئ النَّ�ّس اإلى وحدات قرائّية وتقراأه� قراءة معّبرة تراعي فيه� نبرات ال�سوت.	 
لبة القراءة ب�سكل �سحيح.	  لبة فردّي�ً قراءة مح�ك�ة حتى يتقن الطَّ قراءة الطَّ
اأذه�ن 	  في  لتعزيزه�  وتقراأه�  ّبورة،  ال�سَّ على  وتدونه�  ر�س،  الدَّ ت�سّمنه�  الَّتي  ئي�سة  الرَّ الأفك�ر  لهم  ح  تو�سِّ

لبة. الطَّ
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 القيم الإيج�بّية الواردة في النَّ�ّس. 	 

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 التَّعبير �سوتي�ً عن نبرة ال�ستفه�م.	 
وؤال وط�لب�ً اآخر لالإج�بة عنه.	  تكّلف 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�بي�ً.	 
ز المجيدين.	  ههم وت�سّوب الأخط�ء وتعزِّ تت�بعهم ب��ستمرار وتوجِّ
تكّلفهم قراءة اإج�ب�تهم الَّتي كتبوه�.	 

اأُجيُب َعِن اْلأَ�ْسِئلَِة 2
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َنِة1 داِد اْلَكِلم�ِت اْلُملَوَّ اأَْقَراأُ َواأَْماَلأُ اْلَفراَغ ِب�أَ�سْ 3

ُب َواأَْقَراأ1ُ اأَُركِّ 4

1

2

3

4

جيُج ال�سَّ
ِعُف ُي�سْ

ُي�َسبُِّب

التَّْركيَز َوالْنِتب�َه.

َر َواْلَقلََق. التََّوتُّ

اْلُقْدَرَة َعلى الإِْنت�ِج.

َمِع. َمَم َوُم�ْسِكالِت ال�سَّ ال�سَّ

لبة.	  لبة بعده� فردّي�ً، وُت�سرك اأكبر عدد ممكن من الطَّ تقراأ المعلِّمة النَّ�ّس قراءة معّبرة، ويقراأ الطَّ
نة في النَّ�ّس والتي هي المفردات الجديدة في الن�س، وتبيِّن لهم وجود 	  تلفت انتب�ههم اإلى الكلم�ت الملوَّ

كلم�ت م�س�دة له� في المعنى.
رهم بمعنى الأ�سداد، واأنه عك�س المعنى.	  تذكِّ
نة بكلمة م�س�دة له� في المعنى، ومالحظة تغير المعنى 	  تحفزهم اإلى قراءة النَّ�ّس مع ا�ستبدال الكلمة الملوَّ

من ال�سلبية اإلى الإيج�بية.
لبة الكلم�ت كت�بًة في الفراغ�ت، وتحفزهم اإلى قراءة النَّ�ّس ب�سورته الجديدة.	  ُيثّبت الطَّ
تبيِّن لهم القيم ال�سلبية الَّتي ت�سّمنه� النَّ�ّس اأوًل ثم تبيِّن لهم القيم الإيج�بّية.	 
الحل: ال�سجيج: الهدوء، المزعجة: اله�دئة. ت�سر: تفيد، التوتر: الراحة، الغ�سب: الفرح، البتع�د عن: 	 

القتراب من، ال�سجيج: الهدوء.

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

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

جيج.	  تبيِّن لهم الت�أثيرات ال�سلبيَّة لل�سَّ
ح لهم دللة كلمتي: ُي�سعف، ُي�سبِّب.	  تو�سِّ
ل.	  تحفزهم على حل التركيب الأوَّ
تح�ورهم في العالقة بين الكلم�ت بعد تركيبه�.	 
الث�ني مع مراع�ة 	  التركيب  اإجراء  لبة  الطَّ تكّلف 

الحرك�ت.
لبة الجمل ويقراأونه� فردّي�ً. 	  ب الطَّ يركِّ
يكتبون الجمل بعد تركيبه� �سفوّي�ً.	 
د المعلِّمة القيم الَّتي تت�سمنه� الجمل المرّكبة.	  توؤكِّ

ال�سجيج ي�سعف القدرة على الإنت�ج.

ال�سجيج ي�سعف التركيز والنتب�ه.

ال�سجيج ي�سبب التوتر والقلق. 

ال�سجيج ي�سبب ال�سمم وم�سكالت ال�سمع.
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15

ُن اأَْكَثَر ِمْن ُجْملٍَة1 َكوِّ اأُعيُد َتْرتيَب اْلَكِلم�ِت َواأُ 6

اأَْقَراأُ َواأَْكُتُب َكِلم�ٍت في اْلَجْدَوِل َتْنَتهي  ِبـ

لبة في بط�ق�ت على لوحة الجيوب.	  تعر�س المعلِّمة الكلم�ت على الطَّ
لبة بعده�.	  تقراأ ويردد الطَّ
رهم المعلِّمة اأنَّ الألف هو اأوَّل حرف من حروف الهج�ء في اللغة العربية.	  تذكِّ
ح لهم �سكل كلٍّ 	  تخبرهم اأن حرف الألف يكتب بعّدة اأوجه منه� الألف الممدودة والألف المق�سورة، وتو�سِّ

منهم�.
ح لهم اأنَّ �سكل كت�بة حرف الألف يكون ح�سب الكلمة الَّتي يرد فيه�؛ اإم� من اأعلى اإلى اأ�سفل اإذا ج�ء 	  تو�سِّ

منف�سال مثل دار، او من اأ�سفل اإلى اأعلى اإذا ج�ء مت�سال مثل ب�ب.
تطلب منهم التمييز بين الأ�سم�ء والأفع�ل في الكلم�ت الموجودة.	 
تنبههم ل�سكل حرف الألف في الكلم�ت المهموزة.	 
تطلب منهم تف�سيراً لمو�سع كت�بة الهمزة في الكلمة.	 
ه اإج�ب�تهم.	  تكلفهم بتنفيذ حل التدريب، وتت�بعهم وتوجِّ
الحل: الألف المق�سورة: ا�سترى، ن�دى، اأعطى، راأى، اختفى.	 
 الألف الممدودة: دع�، نم�، دن�، عال، �سم�،	 
 الهمزة: �س�طئ، مين�ء، �سيء، �سوء، موانئ.	 

تعد المعلِّمة بط�ق�ت الكلم�ت، وتدرب الطلبة على قراءته�.	 
ح لهم اأنهم �سيكونون من هذه الكلم�ت ثالث جمل.	  تو�سِّ
ت�ستدعي عددا من الطلبة توزع عليهم البط�ق�ت، وتطلب منهم ترتيب اأنف�سهم لتكون الجمل. 	 
تذكرهم ب�لجملة ال�سمية والجملة الفعلية، وتح�ور طلبة ال�سف ب�لجمل.	 
تجري م�س�بقة في كت�بة الجمل على ال�سبورة ب�ل�ستع�نة ب�لبط�ق�ت.	 
تح�ورهم في الفرق بين الجمل.	 
لبة في القراءة.	  لبة الجمل الثالث ويقراأونه�، وت�سرك اأكبر عدد ممكن من الطَّ يكتب الطَّ
الحل: ال�سجيج نوع من التلوث، وهو ي�سبب الأذى.	 
 ال�سجيج ي�سبب الأذى، وهو نوع من التلوث.	 
 ي�سبب ال�سجيج الأذى، وهو نوع من التلوث.	 



ِفْعُل اأَْمٍرِفْعٌل ُم�س�ِرٌع ِفْعٌل م��ٍس

رجَع           عّدَد

قراأَ           اأخَذ

�س�أَل

ت�س�أُل           ن�أخُذ
يرجُع           يقراأُ

اأُعدُد

ا�س�أْل           عّدْد
خْذ           اقراأْ

ارجْع
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عيِف.   ُة ِمَن اْلَهْمَزِة َوالتَّ�سْ ليَّ �س�ِلٌم: َوُهَو ِفْعٌل َخلَْت ُحروُفُه اْلأَ�سْ
ِمْثل: َدَخَل، َذَهَب.   

ِليَِّة.   َمْهموٌز: َوُهَو ِفْعٌل ا�ْسَتَمَل َعلى اْلَهْمَزِة في ُحروِفِه الأَ�سْ
. َل، َقَراأَ ِمْثل: اأََكَل، �َسـ�أَ   

ٌف: َوُهَو ِفْعٌل َيْحَتوي في اأُ�سوِلِه َعلى َحْرَفْيِن ُمَت�س�ِبَهْيِن.   عَّ ُم�سَ
. ، َفرَّ ِمْثل: َردَّ  

اْلم��سي: َمْبِنيٌّ َعلى اْلَفْتِح الّظ�ِهِر َعلى اآِخِرِه.
ُة الّظ�ِهَرُة َعلى اآِخِرِه. مَّ اْلُم�س�ِرع: َمْرفوٌع َوَعالَمُة َرْفِعِه ال�سَّ

كوِن الّظ�ِهِر َعلى اآِخِرِه. الأَْمر: َمْبِنيٌّ َعلى ال�سُّ

حيِح اأَْق�س�ُم اْلِفْعِل ال�سَّ

حيِح: اإِْعراُب اْلِفْعِل ال�سَّ

1

2

3

نُِّف الأَْفع�َل الّت�ِلَيَة في اْلَجْدَوِل17 اأَْقَراأُ َواأُ�سَ

اأق�س�م الفعل ال�سحيح:	 
فعل 	  هو  ال�سحيح  الفعل  اأنَّ  المعلِّمة  تذّكرهم 

العّلة   حروف  اأحد  من  الأ�سلّية  حروفه  خلت 
) ا.و.ي( مثل:دخَل، ذهب،لعب، ك�سر.

ح لهم اأنَّ للفعل ال�سحيح ثالثة اأنواع:	  - تو�سِّ
- �سحيح �س�لم: وهو م� خلت حروفه من الهمزة 	 

والّت�سعيف )ال�سّدة (. مث�ل: دخَل، ذهَب.
حروفه 	  اأحد  ك�ن  م�  مهموز:  - �سحيح 

الأ�سلية همزة: اأكل، �س�أَل، قراأ.
- �سحيح م�سّعف: م� ك�ن اأحد حروفه الأ�سلية 	 

. ، فرَّ د(:ردَّ ف�ً )م�سدَّ م�سعَّ
- تبيِّن لهم معنى مهموز، وم�سّعف.	 
ح لهم اأن الفعل ال�سحيح قد يكون م��سي�ً اأو م�س�رع�ً اأو اأمراً، واأن كل فعل منه� قد يكون �س�لم�ً اأو 	  - تو�سِّ

مهموزاً اأو م�سعف�ً.
رهم بعالم�ت اإعراب كل فعل منه�، مع الأمثلة.	  - تذكِّ

رهم ب�أق�س�م الفعل زمني�ً.	  تذكِّ
تحفزهم على ذكر اأنواع الفعل ال�سحيح.	 
تبيِّن لهم المطلوب من التدريب.	 
تكّلفهم قراءة الأفع�ل قراءة �سحيحة.	 
تطلب اإليهم ت�سنيفه� �سفوّي�ً ثم كت�بي�ً وقراءته�. 	 
تح�ورهم في اأق�س�م كل فعل �سحيح وتعيين نوعه.	 
لبة.	  ه بقية الطَّ لبة المجيدين، وتوجِّ تعّزز الطَّ
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َنَة َكم� في اْلِمث�ِل1 اأُْعِرُب اْلَكِلم�ِت اْلُملَوَّ 8

اأُْعِرُب اْلُجَمَل الّت�ِلَيَة1 9

ّبورة وُتبرز الفعل بلون مميز.	  تدّون المث�ل على ال�سَّ
ت�سترجع معهم عالم�ت اإعراب كل فعل.	 
ح له اأن فعل الأمر ُيبنى على ال�سكون الظ�هر على اآخره، واأن الفعل الم��سي ُيبنى على الفتح الظ�هر 	  تو�سِّ

على اآخره، وان الفعل الم�س�رع يكون مرفوع�ً وعالمة رفعه ال�سمة الظ�هرة على اآخره.
تطلب منهم تمييز نوع الفعل قبل اإعرابه.	 
نة وتميزه�.	  تلفت انتب�ههم اإلى الكلم�ت الملوَّ
لبة بعده�.	  تقراأ المعلِّمة الجمل ويردد الطَّ
نة م�ستر�سدين ب�لمث�ل.	  لبة اإعراب الكلم�ت الملوَّ يكتب الطَّ
نة ب�سوت وا�سح.	  لبة اإعراب الكلمة الملوَّ يردد الطَّ
الحل: 2- اّتبْع: فعل الأمر مبنى على ال�سكون الظ�هر على اآخره.	 
 3- لعَب: فعل م��ٍس مبني على الفتح الظ�هر على اآخره.	 
 4- ي�أكُل: فعل م�س�رع مرفوع وعالمة رفعه ال�سمة الظ�هرة على اآخره.	 
5- عّد: فعل م��ٍس مبني على الفتح الظ�هر على اآخره.	 
6- تعطُف: فعل م�س�رع مرفوع وعالمة رفعه ال�سمة الظ�هرة على اآخره.	 

لبة على قراءة الجمل.	  تحّفز الطَّ
تح�ورهم في مكّون�ت كل جملة.	 
ت�ستقبل اإج�ب�تهم وت�سححه�.	 
تبيِّن لهم ان كل جملة تت�ألف من فعل وف�عل ومفعول به.	 
رهم بعالم�ت اإعراب كلٍّ منه�.	  تذكِّ
تكلب اإليهم اإعراب الجمل �سفوّي�ً ثم كت�بي�ً.	 
ههم.	  تت�بعهم ب��ستمرار وتوجِّ
نّظف الع�مُل ال�س�رَع: نظف: فعل م��س مبني على الفتح الظ�هر على اآخره.	 
 الع�مل: ف�عل مرفوع وعالمة رفعه ال�سمة الظ�هرة على اآخره.	 
 ال�س�رَع: مفعول به من�سوب وعالمة ن�سبه الفتحة الظ�هرة على اآخره.	 
ي�أكل روؤوٌف تف�حًة: ي�أكُل: فعل م�س�رع مرفوع وعالمة رفعه ال�سمة الظ�هرة على اآخره.	 
 روؤوٌف: ف�عل مرفوع وعالمة رفعه تنوين ال�سم الظ�هر على اآخره.	 
 تف�حًة: مفعول به من�سوب وعالمة ن�سبه تنوين الفتح الظ�هر على اآخره.	 
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ُلُه َحْرُف ِعلٍَّة؛ واٌو اأَْو ي�ٌء َفَقْط. اْلِمث�ُل: َوُهَو ِفْعٌل اأَوَّ
ِمْثل: َوَعَد، َيِب�َس.

الأَْجَوُف: َوُهَو ِفْعٌل َو�َسُطُه َحْرُف ِعلٍَّة. ِمْثل: �س�َم، ق�َل، ن�َم.

ف�. الّن�ِق�ُس: َوُهَو ِفْعٌل اآِخُرُه َحْرُف ِعلٍَّة. ِمْثل: َرمى، َدع�، �سَ

اْلم��سي: َمْبِنيٌّ َعلى اْلَفْتَحِة الّظ�ِهَرِة َعلى اآِخِرِه.
َرِة َعلى اآِخِرِه. ِة اْلُمَقدَّ مَّ اْلُم�س�ِرُع: َمْرفوٌع ِب�ل�سَّ

الأَْمُر: َمْبِنيٌّ َعلى َحْذِف َحْرِف اْلِعلَِّة.

: اأَْق�س�ُم اْلِفْعِل اْلُمْعَتلِّ

اإِْعراُب اْلِفْعِل اْلُمْعَتلِّ

1

2

3

نُِّف الأَْفع�َل اْلُمْعَتلََّة الّت�ِلَيَة في اْلَجْدَول1 اأَْقَراأُ َواأُ�سَ 10

الن�ق�سالأجوف اْلمث�ل

اأق�س�م الفعل المعتل:	 
لبة ب�أق�س�م الفعل من حيث اأنه �سحيح ومعتل.	  ر الطَّ تذكِّ
الفعل 	  المعتل، وهو  الفعل  لهم مفهوم  ح  تو�سِّ

علة،  حرف  الأ�سلية  حروفه  اأحد  يكون  الذي 
وحروف العّلة هي: الألف، الواو، الي�ء.

يب�س، 	  وعد،  الفعلين:  ّبورة  ال�سَّ على  تدون 
وتلفت نظرهم اإلى الحرفين اللذين يبداأ بهم� 

كل فعل )الواو والي�ء.
تبيِّن لهم اأن الفعل المعتل الذي يكون اأوله واو 	 

اأو ي�ء ي�سمى: فعل معتل مث�ل.
ون�م، 	  ق�ل  الفعلين:  ّبورة  ال�سَّ على  تدون 

مك�ن  في  وتح�ورهم�  دع�،  رمى،  والفعلين: 
حرف العلة من الأفع�ل.

اآخره حرف علة ي�سمى معتّل 	  اأجوف، واأّن الذي  اأن الفعل الذي و�سطه حرف عّلة ي�سّمى معتل  ح لهم  تو�سِّ
ن�ق�س.

ت�س�عدهم في اإعراب الفعل المعتل اإذا ك�ن م��سي�ً اأو م�س�رع�ً اأو اأمراً.	 
تدون من خالل مث�ل ُمعرب اأوجه اإعرابه�.	 

لبة بقراءة الأفع�ل المعتلة، وُت�سرك 	  تكلِّف الطَّ
لبة. اأكبر عدد ممكن من الطَّ

ت�س�ألهم عن مو�سع حرف العّلة من كل فعل.	 
رهم ب�أق�س�م الفعل المعتل. 	  تذكِّ
من 	  والمطلوب  الجدول  محتوى  لهم  تبيِّن 

وؤال. ال�سُّ
تكّلفهم بت�سنيف الأفع�ل �سفوّي�ً وفق الجدول، ثم كت�بي�ً.	 
لبة الأفع�ل ويذكرون ق�سم الفعل.	  يقراأ الطَّ

ورَد         و�سَل

يئ�َس         وجَد

�س�َر         ع�َد

ن�َم         ق�َل

جرى         رعى

�سم�         نم�
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َنَة َكم� في اْلِمث�ِل1 اأُْعِرُب اْلَكِلم�ِت اْلُملَوَّ 11

َنَة1 اأُْعِرُب اْلَكِلم�ِت اْلُملَوَّ 12

ّبورة.	  تدّون المعلِّمة اإعراب الأمثلة على ال�سَّ
تح�ورهم في الأفع�ل الم��سية والم�س�رعة والأمر.	 
ح لهم اأنه فعل معتل ُحذف منه الألف.	  تلفت انتب�ههم اإلى فعل الأمر )نم(، وتو�سِّ
ح لهم عدم تمكنن� من نطق الفتحة وال�سمة على الفعلين الم��سي والأمر.	  تو�سِّ
تف�ّسر لهم معنى فتحة مقدرة، و�سمة مقدرة، ولم� هم� مقدرت�ن. 	 
تبيِّن لهم ان فعل الأمر يكون مبني�ً على حذف حرف العلة. واأن الفعل الم��سي يكون مبني�ً على الفتحة 	 

المقدرة على اآخره، وان الفعل الم�س�رع يكون مرفوع�ً وعالمة رفعه ال�سمة المقدرة على اآخره.
الحل: 2- قْل: فعل اأمر مبني على حذف حرف العلة.	 
 4- �سم�: فعل م��س مبني على الفتحة المقدرة على اآخره.	 
 6- يرعى: فعل م�س�رع مرفوع وعالمة رفعه ال�سمة المقدرة على اآخره.	 

نة.	  لبة قراءة الجمل، وتلفت انتب�ههم اإلى الكلم�ت الملوَّ تكّلف الطَّ
نة.	  تحفزهم لت�سنيف الكلم�ت الملوَّ
تذكرهم ب�لفعل المعتل، ومعنى حركة مقّدرة.	 
ههم.	  نة تت�بعهم ب��ستمرار، وتوجِّ ت�س�عدهم في اإعراب الكلم�ت الملوَّ
لبة المجيدين.	  تعّزز الطَّ
الحل: 1- رمى الطفل الكرة على الأر�س: 	 
 رمى: فعل م��س مبني على الفتحة المقدرة على اآخره.	 
 الطفل: ف�عل مرفوع وعالمة رفعه ال�سمة الظ�هرة على اآخره.	 
2- ع�د الطبيب المري�س.	 

 ع�د: فعل م��س مبني على الفتحة الظ�هرة على اآخره.	 
 الطبيب: ف�عل مرفوع وعالمة رفعه ال�سمة الظ�هرة على اآخره.	 
 المري�س: مفعول به من�سوب وعالمة ن�سبه الفتحة الظ�هرة على اآخره.	 
3- نم� الزرع في الحقل.	 
 نم�: فعل م��س مبني على الفتحة المقدرة على اآخره.	 
 الزرع: ف�عل مرفوع وعالمة رفعه ال�سمة الظ�هرة على اآخره.	 



ل ال�سور، ومن 	  لبة وقت�ً ك�في�ً لت�أمُّ تمنح المعلِّمة الطَّ
ثم و�سفه�.

لبة بعده� فردّي�ً.	  تقراأ الجمل جميعه� ويردد الطَّ
لبة 	  تطرح اأ�سئلة على كّل �سورة وت�ستقبل اإج�ب�ت الطَّ

وتح�ورهم فيه�.
مرتبة 	  غير  ال�سور  على  الّدالَّة  الجمل  اأن  تخبرهم 

واأن عليهم قراءته� مرتَّبة لتكوين ق�سة.
لى.	  ت�س�عدهم في البتداء ب�لجملة الأوَّ
تكلف ط�لب�ً اآخر بتركيب الجملة الث�نية من الق�سة، 	 

لبة حتى النته�ء من الجمل. وت�ستمر في تكليف الطَّ
لبة 	  الطَّ من  عدداً  وتكّلف  لبة  الطَّ على  الق�سة  تقراأ 

ب�لقراءة. 
بجمل 	  ب�ل�ستع�نة  الحك�ية  �سرد  على  لبة  الطَّ تحّفز 

الن�س�ط.
الحل: 3، 5، 1، 4، 2، 6.	 
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ْطِر اأَْو َتْنِزُل َعْنُه ْقَعِة الَّتي ُتْكَتُب َعلى ال�سَّ ُب َعلى ِكت�َبِة ُحروِف َخطِّ الرُّ اأََتَدرَّ 13

ح لهم اأن خط الرقعة هو اأحد اأنواع الخط العربي الذي يكثر تداوله وا�ستخدامه.	  تو�سِّ
 تلفت انتب�ههم اإلى مالحظة الحروف المبينة كمث�ل.	 
ح لهم اأن جميع هذه الحروف اأو جزء منه� تكتب تحت ال�سطر.	  تو�سِّ
تر�سدهم اإلى كيفية الإم�س�ك ب�لقلم حيث يم�سك القلم ب�لإم�لة اإلى الأ�سفل عند البدء ب�لكت�بة، وكذلك 	 

- تعر�س عليهم نم�ذج حروفّية من خط الرقعة، لتعزيز فهمهم. اإلى اليمين والي�س�ر. 
تكّلفه ب�لكت�بة مع مراع�ة موقع الحرف اأو جزء منه تحت ال�سطر وتت�بعهم ب��ستمرار.	 

اأَْكُتُب ِبَخطٍّ َجميٍل 14

تعر�س المعلِّمة النم�ذج في لوحة الجيوب.	 
لبة �سرورة التفريق بين الحروف الَّتي تكتب فوق ال�سطر والحروف الَّتي تكتب تحت ال�سطر.	  تبيِّن للطَّ
ل وتت�بعهم وت�سّوبهم.  -تح�ورهم في طريقة كت�بة النموذج الث�ني وتكّلفهم كت�بته.	  تكّلفهم بكت�بة النموذج الأوَّ
مالحظة: يمكن ا�ستثم�ر جمل الن�س�ط في التدريب على الإمالء المنظور والختب�ري.	 

ًة.15 َن ِق�سَّ َوِر َواأُعيُد َتْرتيَب اْلُجَمِل ِمْن   1-6    ِلأَُكوِّ اأَ�ْسَتعيُن ِب�ل�سُّ
. َن ِمَن النَّْوِمِ ِلَتَتَمكَّ

ديًق� َله� ُي�س�ِرُكه� اْلَعَمَل َواللَِّعَب في النَّه�ِر، �سَ

ُف َعِن النَّقيِق َطواَل اللَّْيِل. ف�ِدِع ل َيَتَوقَّ ك�َن اأََحُد ال�سَّ

ْفَدَع َفَقْت اأَْن َتْجَعَل ال�سِّ اْجَتَمَعِت اْلَحَيوان�ُت، َواتَّ

ِمَت، َخَرَجِت اْلَحَيوان�ُت ِمْن ُبيوِته� َتْرجوُه اأَْن َي�سْ

َفَيْتَعَب َوَين�َم في اللَّْيِل.

الليل. خرجت الحيوان�ت  اأحد ال�سف�دع ل يتوقف عن النقيق طوال  ك�ن 

من بيوته� ترجوه اأن ي�سمت؛ لتتمكن من النوم.

اجتمعت الحيوان�ت واتفقت اأن تجعل ال�سفدع �سديق� له� ي�س�ركه� العمل 

واللعب في النه�ر، فيتعب وين�م في الليل.

3

5

1

4

2

6



ة الأهداف الع�مَّ
ي�ستمع اإلى ق�سة البطريق والع��سفة ويجيب عن الأ�سئلة.	 
ث ويعّبر عن لوح�ت اأمير وال�سي�د.	  يتحدَّ
يقراأ ن�ّس ع�دات �سحية ويجيب عن اأ�سئلة ال�ستيع�ب.	 
يتبيِّن الع�دات ال�سحية ال�سليمة ويحر�س على مم�ر�سته�.	 
يقراأ ن�س نحبك ي� جدي ويجيب عن اأ�سئلة ال�ستيع�ب.	 
يتبيِّن كيف يقي نف�سه من الم�سكالت ال�سحية.	 
يح�فظ على �سحته ويتن�ول الغذاء المتوازن.	 
يح�فظ ويبتعد عن الأطعمة الملوثة.	 
يحفظ المحفوظ�ت ويجيب عن الأ�سئلة.	 
ي�سل بين العب�رات معتمداً على المعنى.	 
يرّكب جماًل معتمداً على المعنى.	 
يمالأ الفراغ في الجمل معتمداً على المعنى.	 
يتبيِّن اأ�سداد بع�س المفردات.	 
ي�سل المبتداأ ب�لخبر المن��سب.	 
يتبيِّن األـ ال�سم�سية والقمرية في الجمل.	 
ن جماًل.	  يعيد ترتيب الكلم�ت ويكوِّ
 يعّبر عن راأيه في مجموعة من ال�سور.	 
يتبيِّن المبتداأ والخبر واإعرابهم�.	 
ُيدخل ك�ن على الجملة ال�سمية.	 
ُيعرب الجملة ال�سمية الَّتي تبداأ بك�ن.	 

ابَِعُة اْلَوْحَدُة الرَّ

تي َو�َسالَمتي حَّ �سِ
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اأَ�ْسَتِمُع َواأُجيُب َعِن اْلأَ�ْسِئلَِة

حيَحةِ اأَْقَراأُ َواأَ�َسُع         َحْوَل َرْمزِ اْلإِج�َبةِ ال�سَّ 1

البطريق والعا�صفة
اآلية التنفيذ

ُتخبر المعلِّمة طلبته� اأنهم �سي�ستمتعون ب�لق�سة ال�س�ئقة الَّتي �ستقراأه� عليهم، وت�سمعهم اإي�ه�.	 
لبة لال�ستم�ع الجيد للق�سة بتذكيرهم ب�سرورة الحترام والنتب�ه، والتَّركيز على م� ي�سمعونه، 	  تهّيئ الطَّ

والتزام الهدوء.
ة 	  الع�مَّ المجري�ت  تخمين  ثم  عنه،  قلياًل  وتحّدثهم  �ستقراأه�،  الَّتي  الق�سة  غالف  �سورة  عليهم  تعر�س 

للق�سة.
تقراأ لهم الق�سة ب�سوت وا�سح وم�سموع ومعّبر عن المع�ني اأو ت�سمعهم الق�سة اأكثر من مرة.	 
تتوقف عند نقطة معينة في الق�سة، وت�س�ألهم: م�ذا تتوقعون اأن يحدث بعد ذلك؟.	 
تتيح لهم وقت�ً ك�في�ً من��سب�ً لطرح اأ�سئلتهم، وا�ستف�س�راتهم عن مع�ني الكلم�ت ال�سعبة في الق�سة.	 
ة.	  ة، وتتيح لهم المج�ل للتعبير عن راأيهم في الق�سَّ بعد النته�ء من القراءة، تن�ق�سهم في الق�سَّ
د القيم الإيج�بّية الواردة في الق�سة.	  توؤكِّ
ة.	  لبة اإلى حّل الأ�سئلة المتعلقة ب�لق�سَّ تنتقل ب�لطَّ

ي�ستمع الطلبة للق�سة، ثم تذّكرهم بم� ورد فيه� من اأفك�ر و�سخ�سي�ت واأحداث وت�ستثمره� في حّل جمل 	 
التدريب.

لبة في اختي�ر الإج�بة ال�سحيحة: كي يحميه من البرد.	  وؤال وت�س�عد الطَّ لى من ال�سُّ تقراأ الجملة الأوَّ
وؤال، وط�لٌب اأخر يخت�ر الإج�بة ال�سحيحة.	  لبة بحل بقية الجمل، بحيث يقراأ ط�لب ال�سُّ تكّلف الطَّ
تن�ق�سهم في الإج�بة ال�سحيحة وتطلب تف�سيراً منهم ل�ستبع�د بقية الخي�رات.	 
ن حول الرمز )اأ، ب، ج( ولي�س حول العب�رة اأو الكلمة.	  ح لهم اأنَّ و�سع الدائرة يكوِّ تو�سِّ
لبة.	  تكّلفهم ب�لحلِّ الكت�بي، وقراءة الإج�بة ال�سحيحة، وُت�سرك اأكبر عدد ممكن من الطَّ
ت�ستثمر الإج�ب�ت في التذكير ب�أحداث الق�سة.	 
الحل: 2- القطبية. 3- جميع م� ذكر. 4- الع��سفة الثلجية. 5- جميع م� ذكر.	 
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�س�َرَة ✓  اأَْو  ✗  اأَْقَراأُ َواأَ�َسُع اإِ 2

اأُجيُب َعِن اْلأَ�ْسِئلَِة 3

ل الجمل وت�س�عدهم في قراءته�.	  لبة وقت�ً ك�في�ً لت�أمُّ تمنح المعلِّمة الطَّ
تكّلف ط�لب�ً بقراءة الجملة ومن ط�لب اآخر اختي�ر الإ�س�رة المن��سبة.	 
هه� وتعّلق على الختي�رات ال�سحيحة.	  ت�سّحح الإج�ب�ت وتوجِّ
�س.	  تتيح لهم حّل التدريب كت�بي�ً بو�سع لإ�س�رة المن��سبة في المك�ن المخ�سَّ
تت�بعهم ب��ستمرار وُتعّزز المجيدين وت�سّوب الأخط�ء.	 
الحل: نعم، نعم، نعم، ل، ل، نعم،ل.	 

لبة المطلوب من الأ�سئلة.	  ح المعلِّمة للطَّ تو�سِّ
لبة وتطلب اإليهم النتب�ه لالإج�بة من خالل القراءة.	  تعيد المعلِّمة �سرد الق�سة على الطَّ
تعيد طرح الأ�سئلة الثالثة تب�ع�ً.	 
هه� نحو الإج�بة ال�سحيحة.	  لبة وتوجِّ تتلقى اإج�ب�ت الطَّ
دة، مع اإ�سراك 	  �س للكت�بة، ثم قراءة م� كتبوه مرات متعدِّ تطلب اإليهم تدوين الإج�ب�ت في المك�ن المخ�سَّ

لبة. اأكبر عدد ممكن من الطَّ
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�ُد ّيّ اأَميٌر َوال�سَّ

ُث اأُلِحُظ َواأََتَحدَّ 3

ل اللوح�ت الأربع.	  لبة لت�أمُّ تتيح المعلِّمة وقت�ً ك�في�ً للطَّ
لبة وت�س�ألهم عّم� ي�س�هدونه في كل لوحة.	  تعر�س اللوح�ت واحدة بعد اأخرى على الطَّ
لبة.	  ه اأ�سئلة عليه�، ويجيب الطَّ رهم بعن��سر كل لوحة وتوجِّ تذكِّ
ث كلُّ مجموعة عن لوحة من اللوح�ت الأربع ب�ل�ستع�نة بعن��سر اللوحة، 	  لبة في مجموع�ت، لتتحدَّ توزع الطَّ

ثم الربط بينه� لت�سكيل ق�سة مت�سل�سلة الأحداث، وحثهم على التعبير عن راأيهم فيه�.
ة من الق�سة.	  لبة ا�ستنت�ج الفكرة الع�مَّ تطلب من الطَّ
تتيح لهم فر�سة التَّعبير عّم� اأعجبهم في الحك�ية.	 

ْيِف، ك�َن اأَميٌر ُيْم�سي  ِ�م ال�سَّ في َيْوٍم ِمْن اأَيَّ
اْلَبْحِر،  اأُ�ْسَرِتِه َعلى �س�ِطِئ  َمَع  ُمْمِتًع�  َوْقًت� 
َمَع  َيْلَعُب  �ِطِئ  ال�سَّ ِرم�ِل  َعلى  َجلَ�َس  ُثمَّ 
ِمَن  ِقالًع�  َيْبنوَن  �ِسنِِّه،  ِمْثِل  في  اأَْطف�ٍل 

ِت. ْمِل َتْحَت اأََحِد اْلِمَظالَّ الرَّ

داَف؛  الأَ�سْ َيْلَتِقُط  اْلَبْحِر  َنْحَو  اأَميٌر  َم�سى 
َن اْلَقْلَعَة الَّتي َبن�ه�، َوَفْج�أًَة، َعال َمْوُج  ِلُيَزيِّ
اأَْن  دوَن  اْلَبْحِر  اإِلى  اأَميًرا  َو�َسَحَب  اْلَبْحِر 
ح�ِبِه، َوُهَو  ْو اأَ�سْ �ْسَرِتِه اأَ َيْنَتِبَه اإَِلْيِه اأََحٌد ِمْن اأُ

َي�سيُح َوَيْطُلُب اْلُم�س�َعَدَة.



69

يَّ�دين، َف�َس�أََلُه ُمع�ِتًب�:  اْنَتَبَه اإَِلْيِه اأََحُد ال�سَّ
ُتجيُد  ل  ُكْنَت  اإِذا  اْلَبْحِر  اإِلى  َتْنِزُل  ِلَم 
الآَن،  َم�أِْزٍق  في  اأَن�  اأَميٌر:  �س�َح  ب�َحَة؟  ال�سِّ
اأَ�ْسَرَع  ع�ِتْبني.  ُثمَّ  ًل  اأَوَّ اأَْنِقْذني  اأَْرجوَك 

لى اأُ�ْسَرِتِه. َل اإِ يَّ�ُد، َو�س�َعَد اأَميًرا ِلَي�سِ ال�سَّ

يَّ�ُد: ي�  يَّ�َد. ق�َل ال�سَّ �َسَكَر اأَميٌر َوواِلُدُه ال�سَّ
ب�َحَة َوَتكوَن اأَْكَثَر  ُبَنّي، َعلَْيَك اأَنء َتَتَعلََّم ال�سِّ
ْن  اأَ اأَِعُدَك  اأَن�  َوق�َل:  اأَميٌر،  �َسِحَك  َحَذًرا. 
َف  َتَت�َسرَّ اأَْن  َتِعُدني  ْنَت  َواأَ ب�َحَة،  ال�سِّ اأُجيَد 

َول ُتع�ِتْب َوْقَت اْلَخَطِر.
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ٌة يَّ حِّ ع�داٌت �سِ ُل ْرُس اأَلوَّ ْالدَّ

اأَْقَراأ1ُ 1

ر�س 	  لبة فتح كتبهم على ال�سفحة الخ��سة ب�لدَّ تطلب المعلِّمة من الطَّ
)ع�دات �سحية(.

تكّلفهم النظر اإلى ال�سورة المرافقة للنَّ�ّس، وت�س�ألهم عن محتوي�ته�.	 
ّبورة.	  ر�س، وتدّون العنوان على ال�سَّ تربط م� بين ال�سورة وعنوان الدَّ
ت�س�ألهم عّم� يفعلونه عند ال�ستيق�ظ من النوم، وعند تن�ول الطع�م.	 
ح لهم المفردات والتَّراكيب ال�سعبة الواردة في النَّ�ّس: القدوة، 	  تو�سِّ

�سحتن� هي ثروتن�، نث�بر.
تجّزئ النَّ�ّس اإلى وحدات قرائّية وتقراأه� قراءة معّبرة تراعي فيه� نبرات ال�سوت.	 
لبة القراءة ب�سكل �سحيح.	  لبة فردّي�ً قراءة مح�ك�ة حتى يتقن الطَّ قراءة الطَّ
ر�س.	  ئي�سة الَّتي ت�سّمنه� الدَّ ح لهم الأفك�ر الرَّ تو�سِّ
توجيه بع�س الأ�سئلة على كل فقرة لتنمية ال�ستيع�ب.	 
لبة لقراءة وحدات من النَّ�ّس لمزيد من الإتق�ن.	  توجه الطَّ
توؤّكد القيم الإيج�بّية الواردة في النَّ�ّس. 	 

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 التَّعبير �سوتي�ً عن نبرة ال�ستفه�م.	 
وؤال وط�لب�ً اآخر لالإج�بة عنه.	  تكّلف 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�بي�ً.	 
ز المجيدين.	  ههم وت�سّوب الأخط�ء وتعزِّ تت�بعهم ب��ستمرار وتوجِّ
تكّلفهم قراءة اإج�ب�تهم الَّتي كتبوه�.	 
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ُل اْلِعب�َرَة ِبم� ُين��ِسُبه� اأَْقَراأُ َواأَ�سِ 3

ب�ًح�                            ● ُتْبِعُد َعّن� الأَْمرا�َس. ي��َسِة �سَ ● ُمم�َر�َسُة الرِّ

● َنظ�َفُة اْلِج�ْسِم َواْلَمالِب�ِس                            ● ُيريُح اْلِج�ْسَم َواْلَعْقَل.

ُط اْلِج�ْسَم. ع�ِم                               ● ُتَن�سِّ ● َنظ�َفُة الأَ�ْسن�ِن َوالطَّ

ع�َدِة. ● النَّْوُم ب�ِكًرا َوال�ْستيق�ُظ ب�ِكًرا                    ● ُت�ْسِعُرن� ِب�ل�سَّ

ُب ُجَماًل َواأَْقَراأُ اأَُركِّ 4

َمْت راِئَدُة َقدَّ

َتَحلَّْت راِئَدُة

َتن�َوَلْت راِئَدُة

َتف�َءَلْت راِئَدُة

ْبِر َواْلُمث�َبَرِة ِب�ل�سَّ

ًة ِلَزميالِته� ِح�سَّ

َواْبَت�َسَمْت

َطع�َم اْلَفطوِر

ليَمَة. لوك�ِت ال�سَّ ِلَتْعت�َد ال�سُّ

َن ِمَن اْلَعَمِل ِبَن�س�ٍط. ِلَتَتَمكَّ

ليَمِة. ِة ال�سَّ يَّ حِّ َعِن اْلع�داِت ال�سِّ

ِلُيِحبَّه� اْلَجميُع.

1

2

3

4

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

على 	  وم�سموع  ومعبِّر  وا�سح  ب�سوت  تقراأه� 
لبة. الطَّ

لى: مم�ر�سة الري��سة �سب�ح�ً 	  تكتب الجملة الأوَّ
بين  العالقة  لهم  ح  وتو�سِّ ب�ل�سع�دة،  ت�سعرن� 

العب�رة وم� ين��سبه�.
ل في المعنى.	  ح لهم وجود جملة في العمود الث�ني تن��سب العمود الأوَّ تو�سِّ
لى قراءة الجملة، ليكمل ط�لب اآخر 	  لبة اإلى مجموعتين وتطلب من كل ط�لب في المجموعة الأوَّ تق�سم الطَّ

الجملة المتممة له� من العمود الث�ني، وتكلفهم� مع�ً قراءته�.
توؤّكد القيم الإيج�بّية الَّتي تت�سمنه� الجمل. 	 

تعّلموه� 	  جمل  لقراءة  لبة  الطَّ المعلِّمة  ه  توجِّ
�س�بق�ً.

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

ح�سة 	  رائدة  قدمت  ل:  الأوَّ التركيب  تحلُّ 
لزميالته� عن الع�دات ال�سحية ال�سليمة.

الجملة وطريقة 	  اأجزاء  العالقة بين  ح لهم  تو�سِّ
تركيب جملة ذات معنى.

التركيب، 	  من  جزء  كل  بين  العالقة  لهم  تف�ّسر 
�سلوك  كل  في  ب�لنتيجة  ال�سبب  عالقة  وتو�سح 

منه�.
لبة قراءة التركيب مع مراع�ة الحرك�ت.	  تكّلف الطَّ
لبة الجمل ويقراأونه� فردّي�ً بعد كت�بته�. 	  ب الطَّ يركِّ
توؤّكد المعلِّمة القيم الإيج�بّية الَّتي تت�سمنه� الجمل.	 

قدمت رائدة ح�سة لزميالته� عن الع�دات ال�سحية ال�سليمة.

تحلت رائدة ب�ل�سبر والمث�برة لتعت�د ال�سلوك�ت ال�سليمة. 

تن�ولت رائدة طع�م الفطور لتتمكن من العمل بن�س�ط.

تف�ءلت رائدة وابت�سمت ليحبه� الجميع.
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ه� دِّ ُل ُكلَّ َكِلَمٍة ِب�سِ اأَْقَراأُ َواأَ�سِ 5

اأَْقَراأُ َواأَْماَلأُ اْلَفراَغ ِب�ْلَكِلَمِة اْلُمن��ِسَبِة 6

تعر�س المعلِّمة الكلم�ت واأ�سداده� على بط�ق�ت.	 
لبة.	  توّزع البط�ق�ت على الطَّ
ح لهم اأن كل كلمة من الكلم�ت الَّتي معهم له� كلمة م�س�دة له� في المعنى.	  تو�سِّ
ر�س.	  تبيِّن لهم مفهوم الأ�سداد، وتذّكرهم بكلم�ت الدَّ
تطلب من ط�لب قراءة الكلمة الَّتي يحمله� ليقراأ ط�لب اآخر الكلمة الم�س�دة.	 
لبة في �سفين متق�بلين، بحيث تبرز الكلمة و�سده�.	  يقف الطَّ
الحل: التف�وؤل: الت�س�وؤم، الن�س�ط: الك�سل، المفيد: ال�س�ر، ال�سحة: المر�س.	 
 ال�سب�ح: الم�س�ء، ال�سغر: الكبر، الراحة: التعب، البت�س�م: العبو�س. 	 

اأراجع، 	  األب�س،  اأح�فظ،  اأم�سغ،  )الط�زج،  قراءته�:  على  الطلبة  وتدرب  الكلم�ت،  بط�ق�ت  المعلِّمة  تعر�س 
البرد، اأكثر، الغ�زية، اأجل�س، اأ�سرع(.

له� ومالحظة الفعل الم�س�رع فيه�.	  تتيح لهم وقت�ً لت�أمُّ
تبيِّن لهم العالقة بين معنى الكلمة والجملة الَّتي تق�بله�.	 
ههم نحو النطق ال�سحيح له�.	  ت�س�عدهم في قراءة الجمل قراءة �سحيحة، وتوجِّ
لى: )اأم�سغ الطع�م جيداً ول اأ�سرع في بلع اللقمة(.	  تحلُّ الجملة الأوَّ
تف�ّسر لهم عالقة كلمتي )اأم�سغ، اأ�سرع( بمعنى الجملة.	 
تكّلفهم حّل بقية الجمل �سفوّي�ً وكت�بي�ً، وتت�بعهم ب��ستمرار.	 
لبة بعده�، مع مالحظة القيم الَّتي تت�سمنه�.	  تقراأ الجمل بعد حّله� ويقراأ الطَّ
الحل: 2- الط�زج... الغ�زية. 3- األب�س... البرد. 4- اأح�فظ...اأجل�س... 5- اأراجع...اأكثر...	 



َجْمع
ر �س�ِلم َتْك�سيرُموؤَنَّث �س�ِلمُمَذكَّ ُمَثّنى ُمْفَرد

معلم�نثوب

ملعقت�ن

ثوب�ن

معلمون

ع�ملون
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نُِّف اْلَكِلم�ِت الّت�ِلَيَة في اْلَجْدَوِل اأَْقَراأُ َواأُ�سَ 7

اْلُمْبَتَداأُ َواْلَخَبُر ا�ْسم�ِن َمْرفوع�ِن ُيوؤَلِّف�ِن ُجْملًَة ُمفيَدًة.

ِل اْلُجْملَِة. اْلُمْبَتَداأُ: ا�ْسٌم َمْرفوٌع َيَقُع في اأَوَّ

. اْلَخَبُر: ا�ْسٌم َمْرفوٌع ُنْخِبُر ِبِه َعِن اْلُمْبَتَداأِ

َعالم�ُت اإِْعراِب ُكلٍّ ِمَن اْلُمْبَتَداأِ َواْلَخَبِر
مِّ اإِذا ك�َن اْلُمْبَتَداأُ اأَِو اْلَخَبُر: ُة اأَْو َتْنويُن ال�سَّ مَّ 1. ال�سَّ

نٍَّث �س�ِلًم�.  ● ُمْفرًدا      ● َجْمَع َتْك�سيٍر      ● َجْمَع ُموؤَ
ِو اْلَخَبُر ُمَثّنى. 2. الأَِلُف: اإِذا ك�َن اْلُمْبَتَداأُ اأَ

ٍر �س�ِلًم�. ِو اْلَخَبُر َجْمَع ُمَذكَّ 3. اْلواُو: اإِذا ك�َن اْلُمْبَتَداأُ اأَ

المبتداأ والخبر
لبة ب�أق�س�م الكلمة، من خالل 	  ر المعلِّمة الطَّ تذكِّ

ال�سم  تبيِّن  اأغ�س�ن  منه�  تتفرع  �سجرة  نموذج 
والموؤنث،  المذكر  عليه�:  ويظهر  واأق�س�مه، 

والمفرد والمثنى، والجمع ب�أق�س�مه.
ّبورة جملة: الطع�ُم �سّحي.	  تدّون على ال�سَّ
ا�سمية 	  جملة  هي  الجملة  هذه  اأن  لهم  تف�ّسر 

ن من مبتداأ وخبر. تتكوَّ
ح�لت 	  في  والخبر  المبتداأ  ب�إعراب  رهم  تذكِّ

الإفراد والتثنية والجمع.
ّبورة عالم�ت الإعراب الخ��سة بهذه الح�لت، من خالل الأمثلة.	  تدون على ال�سَّ

وتطلب 	  الكلم�ت،  بط�ق�ت  المعلِّمة  تعر�س 
دة. قراءته� مرات متعدِّ

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

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

مفرد ومثنى وجمع ب�أنواعه على ال�سبورة ب��ستخدام البط�ق�ت.
�س له�.	  لبة قراءة الكلم�ت تب�ع�ً وت�سنيفه� �سفوّي�ً ثمَّ كت�بي�ً في الجدول المخ�سَّ تكلِّف الطَّ
تطلب اإليهم قراءة الكلم�ت بح�سب ت�سنيفه�. 	 
تدعوهم اإلى مالحظة �سكل كل كلمة منه�.	 
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8

اأُْعِرُب اْلُجَمَل الّت�ِلَيَة َكم� في اْلِمث�ِل 9

النَّواِفُذ ُمْغلََقٌة.

 اْلِمْلَعَقت�ِن َنظيَفت�ِن.

الأَ�ْسج�ُر ُمْثِمَرٌة.

ْق�ُس ب�ِرٌد. الطَّ

 اْلُمَعلِّم�ُت َن�سيط�ٌت. 

اْلُمْح�ِسنوَن َكثيروَن.

12

34

56

َحْوَل اْلَخَبِرَحْوَل اْلُمْبَتَداأِ َو  اأَْقَراأُ َواأَْر�ُسُم  

رهم المعلِّمة ب�لجملة ال�سمية.	  تذكِّ
)النوافذ 	  جملة  خالل  من  لهم  ح  تو�سِّ

مغلقة( اأنه� تت�ألف من مبتداأ وخبر.
تذّكرهم بمفهوم المبتداأ والخبر.	 
المفرد 	  حيث  من  الجمل  في  تح�ورهم 

والمثنى والجمع.
تلفت انتب�ههم اإلى الحركة المالزمة لكل من المبتداأ والخبر.	 
لى وتكّلفهم تنفيذ حل بقية الجمل.	  ت�س�عدهم في حل الجملة الأوَّ
ههم.	  تت�بعهم وتح�ورهم وتوجِّ

ّبورة.	  تدّون المعلِّمة الجملة المث�ل واإعرابه� على ال�سَّ
دة.	  لبة مرات متعدِّ تقراأه� ويقراأ بعده� الطَّ
ت�س�ألهم عن اأق�س�م ال�سم من حيث العدد.	 
ح لهم مفهوم المثنى وتذّكرهم بعالمة اإعرابه.	  تو�سِّ
ح عالمة اإعراب جمع المذكر ال�س�لم وجمع التك�سير.	  ب�لطريقة نف�سه� تو�سِّ
تكّلفهم اإعراب الجمل �سفوّي�ً ثم كت�بي�ً.	 
لبة.	  لبة حلولهم وُت�سرك اأكبر عدد ممكن من الطَّ يقراأ الطَّ
الحل: 2- المعلمون ن�سيطون.	 
 المعلمون: مبتداأ مرفوع وعالمة رفعه الواو لأنه جمع مذكر �س�لم.	 
 ن�سيطون: خبر المبتداأ مرفوع وعالمة رفعه الواو لأنه جمع مذكر �س�لم.	 
3- الالعب�ت م�هرات.	 
 الالعب�ت: مبتداأ مرفوع وعالمة رفعه ال�سمة الظ�هرة على اآخره.	 
 م�هرات: خبر المبتداأ مرفوع وعالمة رفعه تنوين ال�سم الظ�هر على اآخره.	 
4- المق�عد مريحة.	 
 المق�عد: مبتداأ مرفوع وعالمة رفعه ال�سمة الظ�هرة على اآخره.	 
 مريحة: خبر المبتداأ مرفوع وعالمة رفعه تنوين ال�سم الظ�هر على اآخره.	 
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ك�َن َواأََخواُته�:
اأَْفع�ٌل ن�ِق�َسٌة َتْدُخُل َعلى اْلُمْبَتَداأِ اأَِو اْلَخَبِر، ُتْبقي اْلُمْبَتَداأَ 

ُب اْلَخَبَر َوُي�َسّمى َخَبَره�. َمْرفوًع� َوُي�َسّمى ا�ْسَمه� َوَتْن�سُ
ِمث�ل: اْلَمَطُر َغزيٌر.
ك�َن اْلَمَطُر َغزيًرا.

ِمْن اأََخواِت ك�َن

�س�َر ب�َت  َظلَّ  حى  اأَ�سْ ْم�سى  اأَ َبَح  اأَ�سْ

اأَْقَراأُ َواأَْماَلأُ اْلَفراَغ َكم� في اْلِمث�ِل 10

ك�ن واأخواته�
ك�ن 	  غزيٌر/  المطُر  المث�ل:  المعلِّمة  تدّون 

ّبورة. المطُر غزيراً، على ال�سَّ
لبة قراءة الجملتين ومالحظة الفرق 	  تكلف الطَّ

بينهم�.
تذّكرهم ب�لجملة ال�سمية واأرك�نه�.	 
لى.	  ح لهم عالمة اإعراب المبتداأ والخبر في الجملة الأوَّ تو�سِّ
تلفت انتب�ههم اإلى دخول ك�ن على الجملة ال�سمية وت�أثيراته� في عالمة اإعراب الخبر.	 
تبيِّن لهم اأن ك�ن تدخل على الجملة ال�سمية فال توؤثر في المبتداأ حيث يبقى مرفوع�ً وبدًل من ت�سميته 	 

مبتداأ ي�سبح ا�سمه )ا�سم ك�ن(، واأنه� توؤثر في الخبر في�سبح من�سوب�ً وي�سمى خبر ك�ن ولي�س خبر المبتداأ.
ح لهم اأن لك�ن اأخوات يعملن نف�س عمله�.	  تو�سِّ
، ب�ت، �س�ر.	  ت�سّمي لهم اأخوات ك�ن: اأ�سبح، اأم�سى، اأ�سحى، ظلَّ

توجه المعلِّمة الطلبة لقراءة جمل الأمثلة المحلولة في العمود الأيمن، وتو�سح عالم�ت اإعراب المفرد 	 
والمثنى والجمع في كل منه�.

تح�ورهم في الجملة ال�سمية واأرك�نه�.	 
تحفزهم على ذكر ك�ن واأخواته�.	 
ل كل جملتين في العمود الأيمن واكت�س�ف الفرق بينهم�.	  تتيح لهم فر�سة ت�أمُّ
رهم ب�لجملة ال�سمية وعمل ك�ن واأخواته� فيه�.	  تذكِّ
ههم اإلى حّل الجمل الموجودة في العمود الأي�سر.	  توجِّ
تت�بعهم ب��ستمرار وتطلب اإليهم تف�سير الحّل.	 
دة لتركيز مفهوم ك�ن واأخواته� وعمله�.	  لبة الجمل قراءة �سحيحة مرات متعدِّ يقراأ الطَّ
الحل: *ك�ن الع�سيُر ط�زًج�. *اأ�سبحت الوردت�ن جميلتين. 	 
 *�س�ر المعلمون مبدعين. *ظلت الط�لب�ُت مجتهداٍت.	 



توجه المعلِّمة الطلبة لقراءة كلم�ت الن�س�ط، وتذكرهم بمفهوم المبتداأ والخبر، وتنفيذ الن�س�ط ب�لعتم�د 	 
على المعنى.

الحل: ال�سحة نعمة. الطع�م لذيذ. الري��سة مفيدة. الع�سير ط�زج.	 
 ال�سم�س م�سرقة. القمر م�سيء. الأر�س كروية. الطق�س ب�رد.	 

لبة ت�سمية اأخوات ك�ن.	  تطلب المعلِّمة من الطَّ
تلفت نظرهم اإلى جملة )ك�نت الزهرُة جميلًة(.	 
ك�ن 	  دخول  قبل  الجملة  م�سمى  عن  ت�س�ألهم 

ن.  عليه�، وممَّ تتكوَّ
المبتداأ 	  على  تطراأ  الَّتي  التغييرات  لهم  ح  تو�سِّ

والخبر بعد دخول ك�ن عليه�.
تنبههم اإلى مالحظة المفرد والمثنى والجمع، 	 

وتذكرهم بعالمة اإعراب كلٍّ منه�.
تحفزهم لتنفيذ الحل �سفوّي�ً ثم كت�بي�ً وتت�بعهم 	 

ب��ستمرار، وتح�ورهم في الحّل.
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11

اأَْقَراأُ َواأَْماَلأُ اْلَفراَغ َكم� في اْلِمث�ِل 12

ْهَرُة َجميلًَة.  ك�َنِت الزَّ

غيَرَتْيِن. ت�ِن �سَ  ك�َنِت اْلِقطَّ

 ك�َنِت اْلع�ِمالُت َن�سيط�ٍت.

 ك�َن الاّلِعبوَن ج�ِل�سيَن.

 ك�َن الأَْطف�ُل ن�ِئميَن.

1

2

3

4

5

َخَبُر ك�َن ا�ْسُم ك�َن

ْهَرُة َجميلًَةالزَّ

ُل ُكلَّ ُمْبَتَداأٍ ِب�ْلَخَبِر اْلُمن��ِسِب اأَْقَراأُ َواأَ�سِ

القطت�ن

الع�مالُت

الالعبون

الأطف�ُل

�سغيرتين

ن�سيط�ٍت

ج�ل�سين

ن�ئمين
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َك ي� َجّدي ُنِحبُّ ْرُس الّثاني الدَّ

اأَْقَراأُ 1

ر�س 	  لبة فتح كتبهم على ال�سفحة الخ��سة ب�لدَّ تطلب المعلِّمة من الطَّ
)نحّبك ي� جدي(.

تكّلفهم النظر اإلى ال�سورة المرافقة للنَّ�ّس، وت�س�ألهم عن محتوي�ته�.	 
ّبورة.	  ر�س، وتدّون العنوان على ال�سَّ تربط م� بين ال�سورة وعنوان الدَّ
تحفزهم ل�سرد ق�سة تتعّلق ب�لمح�فظة على ال�سحة.	 
فيه� 	  تراعي  معّبرة  قراءة  وتقراأه�  قرائّية  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
تف�ّسر لهم معنى المفردات والتَّراكيب: نقمة، الحيوية، قيمتهم� الغذائية، موؤ�سر على تلوثه، وعكة �سحية، 	 

يكمن�ن في الم�ء.
توجيه بع�س الأ�سئلة على كل فقرة لتنمية ال�ستيع�ب.	 
لبة لقراءة وحدات من النَّ�ّس لمزيد من الإتق�ن.	  توجه الطَّ
توؤّكد القيم الإيج�بّية الواردة في النَّ�ّس.	 

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 التَّعبير �سوتي�ً عن نبرة ال�ستفه�م.	 
وؤال وط�لب�ً اآخر لالإج�بة عنه.	  تكّلف 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�بي�ً.	 



78

اأَْقَراأُ َواأَْماَلأُ اْلَفراَغ ِب�ْلَكِلَمِة اْلُمن��ِسَبِة 3

ُب َواأَْقَراأُ اأَُركِّ 4

ع�ُم اْلم�ُء َوالطَّ

ُي�ْسِهم�ِن في 

َيُمّداِن اْلِج�ْسَم

َيْحِمي�ِن اْلِج�ْسَم

ِنْعَمت�ِن

ِة. ِب�لّط�َقِة َواْلَحَيِويَّ

ِبن�ِء َوُنُموِّ اْلِج�ْسِم.

َفْلُنح�ِفْظ َعلَْيِهم�.

ِمَن الأَْمرا�ِس.

1

2

3

4

تعد المعلِّمة بط�ق�ت الكلم�ت وتدرب الطلبة على قراءته� وو�سعه� في �سي�ق لغوي جديد، اأو تذكر عب�رات 	 
في الدر�س ت�ستمل عليه�.

لبة في القراءة.	  دة، وُت�سرك اأكبر عدد من الطَّ لبة بعده� مّرات متعدِّ تقراأ الكلم�ت والجمل، ويقراأ الطَّ
ره وتلّوثه( وتقراأه� ب�سوت وا�سح ومعّبر.	  لى )تغّير رائحة الم�ء وطعمه موؤ�سران على تعكُّ تحلُّ الجملة الأوَّ
نة وال�سي�ق المعنوي للجملة.	  ح لهم العالقة بين الكلمة الملوَّ تو�سِّ
ههم نحو اختي�ر الكلمة المن��سبة.	  ت�س�عدهم في حّل الجملة الث�نية وتوجِّ
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: 2- الجراثيم. 3- يفيد. 4- الثق�فة... الداء. 5- ي�ستمتع�ن.	 
توؤّكد القيم الإيج�بّية الَّتي تت�سمنه� الجمل.	 

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

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

ل: الم�ء والطع�م ي�سهم�ن في 	  تحلُّ التركيب الأوَّ
بن�ء ونمو الج�سم.

يمدان، 	  )ي�سهم�ن،  الأفع�ل  اإلى  انتب�ههم  ه  توجِّ
يحمي�ن( وتطلب اإليهم قراءته�.

ال�سحيحة 	  العالقة  اإلى  اللتف�ت  اإلى  تنّبههم 
بين الكلم�ت والتَّراكيب عند تركيب الجملة. 

تكلِّفهم تركيب بقية الجمل �سفوّي�ً وتت�بعهم ب��ستمرار.	 
�س. 	  يكتبون الجمل بعد تركيبه� في الفراغ المخ�سَّ
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

ع�ُم  ُي�ْسِهم�ِن في ِبن�ِء َوُنُموِّ اْلِج�ْسِم. اْلم�ُء َوالطَّ

ِة. ع�ُم َيُمّداِن اْلِج�ْسَم ِب�لّط�َقِة َواْلَحَيِويَّ اْلم�ُء َوالطَّ

ع�ُم َيْحِمي�ِن اْلِج�ْسَم ِمَن الأَْمرا�ِس. اْلم�ُء َوالطَّ

ع�ُم ِنْعَمت�ِن َفْلُنح�ِفْظ َعلَْيِهم�. اْلم�ُء َوالطَّ
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ل الكلم�ت 	  لبة لت�أمُّ تمنح المعلِّمة وقت�ً ك�في�ً للطَّ
والجمل.

بعده� 	  لبة  الطَّ ويقراأ  والجمل،  الكلم�ت  تقراأ 
لبة في  دة، وُت�سرك اأكبر عدد من الطَّ مّرات متعدِّ

القراءة.
الكلمة 	  بين  العالقة  مراع�ة  اأهمية  لهم  ح  تو�سِّ

لهم  وتف�ّسر  للجملة،  المعنوي  وال�سي�ق  نة  الملوَّ
مفهوم الجملة.

ههم نحو 	  لى وتوجِّ ت�س�عدهم في حّل الجملة الأوَّ
اختي�ر الكلمة المن��سبة.

لبة بحّل بقية الجمل �سفوّي�ً وكت�بّي�ً ب�ختي�ر الكلمة المن��سبة.	  تكلِّف الطَّ
تطلب اإليهم قراء الجمل بعد ملء فراغ�ته�.	 
لبة لمالحظة الت�س�به في اللفظ في كلمتي كل مجموعة، وت�سجعهم على مح�ك�ة النمط في كل 	  توجه الطَّ

مجموعة.

اأَْقَراأُ َواأَْماَلأُ اْلَفراَغ ِب�ْلَكِلَمِة اْلُمن��ِسَبِة 5

اأَْكُتُب ِمَن النَّ�س�ِط ال�ّس�ِبِق َكِلم�ٍت فيه� 6

اأَ�ْسَرُب اْلَحليَب ُكلَّ .............................. ،

َواأُْكِثُر ِمْن اأَْكِل .............................. . 

َع�سيُر .............................. ُيفيُد في

َتْقليِل .............................. .

ْعَت في َتن�ُوِل .............................. ، اإِذا َنوَّ

ُتْبِعُد َعْنَك الّداَء َو .............................. .

ع�ِم، .............................. في َتن�ُوِل الطَّ

َة َو .............................. . حَّ ُيْك�ِسُب اْلِج�ْسَم ال�سِّ

1

3

2

4

ب�ٍح �سَ ّف�ِح   التُّ

هوِن الدُّ اللَّْيموِن 

اْلِغذاِء واَء  الدَّ

اْلَجم�َل الْعِتداُل 

ر المعلِّمة طلبته� طريقة النطق بكلمتي: ال�سم�س، القمر، وتربطه� ب�ألـ ال�سم�سية والقمرية.	  تذكِّ
تطلب اإليهم قراءة كلم�ت وجمل التدريب ال�س�بق.	 
توؤّكد عليهم قراءة الكلم�ت )الحليب، الطع�م، الّتف�ح، الليمون، الّدهون، الدواء، الغذاء، العتدال، والجم�ل(.	 
ه انتب�ههم اإلى الالم ال�س�كنة، والحرف الم�سّدد في الكلم�ت ال�س�بقة.	  توجِّ
تحفزهم لمعرفة الكلم�ت الَّتي تت�سمن األـ ال�سم�سية والقمرية، وتطلب منهم تف�سير اإج�ب�تهم.	 
�س له�.	  تكّلفهم كت�بة الكلم�ت في الحقل المخ�سَّ
دة.	  توؤّكد عليهم قراءته� مرات متعدِّ
 الحل: ال �سم�سية: التف�ح، الليمون، الدهون، الداء، الدواء،الطع�م، ال�سحة.	 
 ال قمرية: الحليب، الغذاء، العتدال، الج�سم، الجم�ل.	 

�سب�ح

التف�ح

الليمون

الدهون

الغذاء

الدواء

العتدال

الجم�ل
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ُن ُجَماًل َكوِّ اأُعيُد َتْرتيَب اْلَكِلم�ِت َواأُ 7

لبة في قراءة كلم�ت تعّلموه� �س�بق�ً.	  ت�س�عد المعلِّمة الطَّ
تطلب اإليهم قراءة الكلم�ت في ح�ل كونه� غير مرّتبة، وتدير 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
لى.	  ترّتب بم�س�عدتهم كلم�ت الجملة الأوَّ
ح لهم الفرق بين الجملة وهي غير مرّتبة وفي ح�ل ترتيب كلم�ته�.	  تو�سِّ
�س.	  تطلب اإليهم ترتيب بقية كلم�ت التدريب وكت�بته� في المك�ن المخ�سَّ
لبة الجمل مرتَّبة فردّي�ً وجم�عّي�ً.	  يقراأ الطَّ
تلفت انتب�ه الطلبة اإلى اأ�سلوب ال�ستفه�م وعالمة ال�ستفه�م عند قراءة الجمل وكت�بته�، والنقطت�ن بعد 	 

القول.
الحل: هل تف�سل الع�سير الط�زج على الم�سروب�ت الغ�زية؟	 
 �س�ألت المعلمة: م� اأهمية الغذاء لج�سم الإن�س�ن؟	 
 )مالحظة: ت�ستثمر المعلمة جمل الن�س�ط في التدريب على الإمالء المنظور والختب�ري.(	 
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ك�َن: ِفْعٌل م��ٍس ن�ِق�ٌس َمْبِنيٌّ َعلى اْلَفْتِح الّظ�ِهِر َعلى اآِخِرِه.
ا�ْسُم ك�َن َمْرفوٌع:

ْو  مِّ اإِذا ك�َن ُمْفَرًدا اأَْو َجْمَع َتْك�سيٍر اأَ ِة اأَْو َتْنويِن ال�سَّ مَّ 1. ِب�ل�سَّ
     َجْمَع ُموؤَنٍَّث �س�ِلًم�.

2. ِب�لأَِلِف اإِذا ك�َن ُمَثنًّى.
ٍر �س�ِلًم�. 3. ِب�ْلواِو اإِذا ك�َن َجْمَع ُمَذكَّ

1. ِب�ْلَفْتَحِة اأَْو َتْنويِن اْلَفْتِح اإِذا ك�َن ُمْفَرًدا اأَْو َجْمَع َتْك�سيٍر.

نٍَّث �س�ِلًم�. 2. ِب�ْلَك�ْسَرِة اأَْو َتْنويِن اْلَك�ْسِر اإِذا ك�َن َجْمَع ُموؤَ

ٍر �س�ِلًم�. 3. ِب�ْلي�ِء اإِذا ك�َن ُمَثنًّى اأَْو َجْمَع ُمَذكَّ

َخواِته� اإِْعراُب ك�َن َواأَ

َخَبُر ك�َن َمْن�سوٌب

ِة الّت�ِلَيِة اأَْدِخْل ك�َن َعلى اْلُجَمِل ال�ْسِميَّ 8

ع�ُم َلذيٌذ  الطَّ

اْلكوب�ِن ف�ِرغ�ِن

�س�ُت َلطيف�ٌت اْلُمَمرِّ

 اْلُعّم�ُل م�ِهرونَ 

َجٌة الثِّم�ُر ن��سِ

اّلُب ُمْجَتِهدوَن الطُّ

  .........................................        .......................................... ك�َن 

  .........................................        ......................................... ك�َن 

  .........................................        ......................................... ك�َنِت 

    .........................................        ......................................... ك�َن 

  .........................................        ......................................... ك�َنِت 

    .........................................        ......................................... ك�َن 

اإعراب ك�ن واأخواته�
تدّون المعلِّمة المث�ل: المطُر غزيٌر/ ك�ن المطُر 	 

ّبورة. غزيراً، على ال�سَّ
لبة قراءة الجملتين ومالحظة الفرق 	  تكلف الطَّ

بينهم�.
تذّكرهم ب�لجملة ال�سمية واأرك�نه�.	 
ال�سمية 	  الجملة  على  تدخل  ك�ن  اأنَّ  لهم  تبيِّن 

فال توؤثر في المبتداأ حيث يبقى مرفوع�ً وبدًل 
من ت�سميته مبتداأ ي�سبح ا�سمه )ا�سم ك�ن(، واأنه� 
خبر  وي�سمى  من�سوب�ً  في�سبح  الخبر  في  توؤثر 

ك�ن ولي�س خبر المبتداأ.
ح لهم اأن لك�ن اأخوات يعملن نف�س عمله�.	  تو�سِّ
، ب�ت، �س�ر.	  ت�سّمي لهم اأخوات ك�ن: اأ�سبح، اأم�سى، اأ�سحى، ظلَّ
ح لهم اإعراب ك�ن: فعل م��ٍس ن�ق�س مبني على الفتح الظ�هر على اآخره.	  تو�سِّ
اإذا ك�ن مفرداً، اأو جمع 	  اأو تنوين ال�سم  ن مرفوع�ً ب�ل�سمة  ح لهم من خالل الأمثلة اأن ا�سم ك�ن يكوِّ تو�سِّ

تك�سير اأو جمع موؤنث �س�لم�ً. واأنه ُيرفع ب�لألف اإذا ك�ن مثنًى، وب�لواو اإذا ك�ن جمع مذكر �س�لم�ً.
اأو جمع 	  ك�ن مفرداً  اإذا  الفتح  تنوين  اأو  ب�لفتحة  ن من�سوب�ً  يكوِّ ك�ن  اأنَّ خبر  الأمثلة  لهم من خالل  تبيِّن 

ن من�سوب�ً ب�لك�سر اأو تنوين الك�سر اإذا ك�ن جمع موؤنث �س�لم�ً. وُين�سب ب�لي�ء اإذا ك�ن مثنًى  تك�سير. واأنه يكوِّ
اأو جمع مذكر �س�لم�ً.

تحر�س المعلِّمة على ا�ستخدام الألوان في الأمثلة.	 

ّبورة.	  تدّون المعلِّمة الجمل ال�سمية على ال�سَّ
رهم 	  تح�ورهم في مكون�ت الجملة ال�سمية لتذكِّ

تركيب  لمالحظة  وتدعوهم  والخبر،  ب�لمبتداأ 
والجمع  والتثنية  الإفراد  حيث  من  الجملة 

ب�أنواعه.
والخبر 	  المبتداأ  لجملة  يحدث  عّم�  ت�س�ألهم 

عندم� تدخل عليه� ك�ن.
لى، وتف�ّسر لهم ت�أثيرات ك�ن فيه�.	  ت�س�عدهم في حل الجملة الأوَّ
تحفزهم لحّل بقية الجمل وتت�بعهم ب��ستمرار. 	 
لبة الجمل بعد دخول ك�ن عليه� مع اإبراز الحرك�ت.	  يقراأ الطَّ

الطع�ُم

الكوب�ن

الممر�س�ُت

العم�ُل

الثم�ُر

الطالُب

لذيًذا

ف�رغين

ن�سيط�ٍت

م�هرين

ن��سجًة

مجتهدين



ّبورة مع تمييز ا�سم ك�ن وخبر ب�لألوان.	  ن المث�ل )ك�نت ال�سي�رات واقف�ت( على ال�سَّ تدوِّ

لبة بعده�.	  تقراأ المث�ل ويردِّد الطَّ

رهم بعالمة اإعراب ك�ن وا�سمه� وخبره� اإذا ك�ن جمع موؤنث �س�لم�ً.	  تح�ورهم في اإعراب المث�ل وتذكِّ

نة.	  زهم على اإعراب بقية الكلم�ت الملوَّ تحفِّ

تر�سدهم اإلى التمييز بين ال�سم والخبر مفرداً اأو مثنًى اأو جمع�ً.	 

لبة �سيغة الإعراب لكل من ا�سم ك�ن وخبره�.	  تحر�س المعلِّمة على اأن يردِّد الطَّ

ههم ب��ستمرار.	  تت�بعهم وتوجِّ

الحل: 2- ك�نت الطبيب�ت لطيف�ٍت. )نف�س اإعراب المث�ل(	 

3- ك�ن الطع�م لذيذا.	 

 ك�ن: فعل م��س ن�ق�س مبني على الفتح الظ�هر على اآخره.	 

 الطع�م: ا�سم ك�ن مرفوع وعالمة رفعه ال�سمة الظ�هرة على اآخره.	 

 لذيذا: خبر ك�ن من�سوب وعالمة ن�سبه تنوين الفتح الظ�هر على اآخره.	 

4- ك�ن الكوب�ن ف�رغين.	 

 ك�ن: فعل م��س ن�ق�س مبني على الفتح الظ�هر على اآخره.	 

 الكوب�ن: ا�سم ك�ن مرفوع وعالمة رفعه الألف لأنه مثنى.	 

 ف�رغين: خبر ك�ن من�سوب وعالمة ن�سبه الي�ء لأنه مثنى.	 

5- ك�ن الأطب�ء م�هرين.	 

 ك�ن: فعل م��س ن�ق�س مبتي على الفتح الظ�هر على اآخره.	 

 الأطب�ء: ا�سم ك�ن مرفوع وعالمة رفعه ال�سمة الظ�هرة على اآخره.	 

 م�هرين: خبر ك�ن من�سوب وعالمة ن�سبه الي�ء لأنه جمع مذكر �س�لم.	 
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تعّرف الطلبة بعنوان الأن�سودة، وا�سم ال�س�عر، ونبذة عن حي�ته.	 
تقراأ المعلِّمة الأن�سودة وهي ترتدي زّي ممّر�سة ومعه� بع�س اأدوات التمري�س.	 
- تكلِّف ط�لب�ً مميزاً ب�لإن�س�د. 	  لبة بعده� مقّلدين له� في ال�سوت والحركة.  يردِّد الطَّ
- تف�ّسر لهم معنى المفردات: ح�سبهن ، �سجعهن، الوداعة، تخ�لهن.	 
ئي�سة الم�ستلَهمة من الأن�سودة.	  - تبيِّن لهم الأفك�ر الرَّ لبة بعده�.  تق�سم الن�سيد اإلى مق�طع وتقراأه ويردِّد الطَّ
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

ت�س�عدهم في فهم معنى المفردات من خالل �سي�قه� الذي وردت فيه في الأبي�ت.	 

وؤال.	  لبة للن�سيد تطرح عليم الأ�سئلة فط�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 بقراءة البيت اّلذي وردت فيه.	  توجِّ
لبة المجيدين.	  ز الطَّ تعزِّ
�س لالإج�بة وقراءته.	  تكلِّفهم كت�بة الحل في الفراغ المخ�سَّ
الحل: 	 
1- نمن بملء جفونهن: يغم�سن عيونهن.	 
   مر الدواء بفيك حلو: الدواء المر حلو ب�لفم من لطف الممر�سة وح�سن تع�مله�.	 
2- تعمل الممر�س�ت في الم�ست�سفى.	 
3- الحم�مة بي�س�ء والممر�سة تلب�س الأبي�س.	 
   الحم�مة رمز ال�سالم والوداعة وكذلك الممر�سة.	 
4- ال�س�عر يحب الحم�م لأنه يردد �سوتهن.	 
5- تذهب لت�سرب وقت الظهر والحر ال�سديد.	 
6- الممر�س�ت يح�سّن اإلى المري�س، ويتع�ملن معه برفق ورحمة.	 
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، َواأَْحَفُظ اأَْقَراأُ 10

اأََتَبيَُّن َمع�ني اْلَكِلم�ِت التَّ�ِلَيِة:

اأُجيُب َعن الأَ�ْسِئلَِة التَّ�ِلَيِة:

اأ

ب



لبة المطلوب منه�.	  ح للطَّ تقراأ المعلِّمة الأ�سئلة وتو�سِّ
ل ال�سور والتعليق على م� يفهمونه منه�.	  تتيح لهم فر�سة ت�أمُّ
ح لهم طريقة المح�فظة على الطع�م ليظّل �سحي�ً.	  تو�سِّ
تبيِّن لهم الغذاء ال�سّحي الذي يفيد الج�سم.	 
تترك لهم حرية التَّعبير عن اأفك�رهم.	 
لبة لتقديم اإج�ب�تهم )الإج�ب�ت مفتوحة(.	  تحّفز اأكبر عدد من الطَّ

تبيِّن لهم اأن في الطبيعة اأع�س�ب�ً تفيد في عالج بع�س الأمرا�س.	 
ت�س�ألهم عّم� يتوفر من الأع�س�ب الطبية في بيئتهم اأو بيوت اأهليهم، وهل �سبق لهم اأن تن�ولوا �سيئ�ً منه�.	 
ح لهم طريقة ووجه ا�ستعم�له�.	  تزّودهم ب�أ�سم�ء بع�س الأع�س�ب الطبية، وتو�سِّ
�س، وقراءته�.	  ت�س�عدهم في البحث في الح��سوب، وتدوين اأ�سم�ئه� في المك�ن المخ�سَّ
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ًة ُتفيُد في ِعالِج ُكلٍّ ِمّم� َيلي ْع�س�ًب� ِطبِّيَّ �َسّمي اأَ اأَْبَحُث َواأُ 12



ة الأهداف الع�مَّ
ي�ستمع اإلى ق�سة الحم�مة والخيوط الذهبية ويجيب عن الأ�سئلة.	 
ث ويعّبر عن لوح�ت من رج�ل الإطف�ء.	  يتحدَّ
يتبيِّن مه�م الدف�ع المدني ويقدر جهود الدولة.	 
يقراأ ن�ّس الولء والنتم�ء ويجيب عن اأ�سئلة ال�ستيع�ب.	 
يتبيِّن مظ�هر الولء والنتم�ء لالأ�سرة والدولة.	 
يقراأ ن�س بيتن� م�سوؤوليتن� ويجيب عن اأ�سئلة ال�ستيع�ب.	 
يتبيِّن اأهمية اإع�دة التدوير والمح�فظة على البيئة.	 
يتبيِّن اأنواع النف�ي�ت وكيفية التخل�س منه�.	 
يتبيِّن اأ�سداد بع�س المفردات.	 
ي�سل بين العب�رات معتمداً على المعنى.	 
ة والخ��سة.	  ي�سنف العب�رات وفق الممتلك�ت الع�مَّ
يمالأ الفراغ معتمداً على المعنى.	 
يميز همزتي القطع والو�سل واله�ء المتطرفة.	 
ن جماًل.	  يعيد ترتيب الكلم�ت ليكوِّ
يتبيِّن الهمزة المتو�سطة وح�لته�.	 
يتبيِّن مجموعة الحروف في خط الرقعة.	 
ي�ستخدم النمط افتعل- افتع�ل، ا�ستفعل – ا�ستفع�ل.	 
يتعّرف اإنَّ واأخواته�.	 
يدخل اإن على الجمل ال�سمية.	 
 	.  يعرب الجمل ال�سمية الَّتي تبداأ ب�إنَّ
ي�ستخدم الأ�سم�ء المو�سولة ا�ستخدام�ً �سليم�ً.	 
يتعرف النكرة والمعرفة.	 

اْلَوْحَدُة اْلخاِمَسُة

َم�ْسوؤوِلّي�تي
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حيَحةِ اأَْقَراأُ َواأَ�َسُع         َحْوَل َرْمزِ اْلإِج�َبةِ ال�سَّ 1

اأَ�ْسَتِمُع َواأُجيُب َعِن اْلأَ�ْسِئلَِة

الحمامة والخيوط الذهبية
اآلية التنفيذ

ُتخبر المعلِّمة طلبته� اأنهم �سي�ستمتعون ب�لق�سة ال�س�ئقة الَّتي �سي�ستمعون اإليه� و�ستقراأه� عليهم.	 
لبة لال�ستم�ع الجيد بتذكيرهم ب�سرورة الحترام والنتب�ه، والتَّركيز على م� ي�سمعونه، والتزام 	  تهّيئ الطَّ

الهدوء.
ة للق�سة.	  تعر�س عليهم �سورة غالف الق�سة الَّتي �ستقراأه�، وتحّدثهم على توقع المجري�ت الع�مَّ
تقراأ لهم الق�سة ب�سوت وا�سح وم�سموع ومعّبر عن المع�ني.	 
تتوقف عن نقطة معينة في الق�سة، وت�س�ألهم: م�ذا تتوقعون اأن يحدث بعد ذلك؟.	 
ّبورة، وتقراأه� لهم، لحفزهم على التف�عل مع 	  تلّخ�س لهم الأفك�ر الرئي�سية في الق�سة وتدّونه� على ال�سَّ

الم�دة المقروءة.
تتيح لهم وقت�ً ك�في�ً من��سب�ً لطرح اأ�سئلتهم، وا�ستف�س�راتهم عن مع�ني الكلم�ت ال�سعبة في الق�سة.	 
ة.	  ة، وتتيح لهم المج�ل للتعبير عن راأيهم في الق�سَّ بعد النته�ء من القراءة، تن�ق�سهم في الق�سَّ
د القيم الإيج�بّية الواردة في الق�سة.	  توؤكِّ
ة.	  لبة اإلى حّل الأ�سئلة المتعلقة ب�لق�سَّ تنتقل ب�لطَّ

تذّكرهم المعلِّمة بم� ورد في الق�سة من اأفك�ر و�سخ�سي�ت واأحداث وت�ستثمره� في حّل جمل التدريب.	 
لبة في اختي�ر الإج�بة ال�سحيحة.	  وؤال وت�س�عد الطَّ لى من ال�سُّ تقراأ الجملة الأوَّ
وؤال، وط�لٌب اآخر يخت�ر الإج�بة ال�سحيحة.	  لبة بحل بقية الجمل، بحيث يقراأ ط�لب ال�سُّ تكّلف الطَّ
تن�ق�سهم في الإج�بة ال�سحيحة وتطلب تف�سيراً منهم ل�ستبع�د بقية الخي�رات.	 
ن حول الرمز )اأ، ب، ج( ولي�س حول العب�رة اأو الكلمة.	  ح لهم اأنَّ و�سع الدائرة يكوِّ تو�سِّ
لبة.	  تكّلفهم ب�لحلِّ الكت�بي، وقراءة الإج�بة ال�سحيحة، وُت�سرك اأكبر عدد ممكن من الطَّ
ت�ستثمر الإج�ب�ت في التذكير ب�أحداث الق�سة.	 
الحل: 1- جميع م� ذكر. 2- الإن�س�ن. 3- لظهوره� في النه�ر فقط. 4- المحبة والتقدم. 	 
5- الحم�مة والخيوط الذهبية.	 



لبة لال�ستم�ع اإلى الق�سة، وتح�ورهم في م�سمونه�، ثم تكلفهم قراءة الجمل. 	  توجه المعلِّمة الطَّ
تكّلف ط�لب�ً بقراءة الجملة ومن ط�لب اآخر اختي�ر الإ�س�رة المن��سبة.	 
هه� وتعّلق على الختي�رات ال�سحيحة.	  ت�سّحح الإج�ب�ت وتوجِّ
�س.	  تتيح لهم حّل التدريب كت�بي�ً بو�سع الإ�س�رة المن��سبة في المك�ن المخ�سَّ
تت�بعهم ب��ستمرار وُتعّزز المجيدين وت�سّوب الأخط�ء.	 
 الحل: نعم، نعم، ل، نعم، نعم، نعم، ل، نعم.	 

لبة المطلوب من الأ�سئلة.	  ح المعلِّمة للطَّ تو�سِّ
لبة وتطلب اإليهم النتب�ه لالإج�بة من خالل القراءة.	  تعيد المعلِّمة �سرد الق�سة اأو ا�سم�عه� للطَّ
تعيد طرح الأ�سئلة الثالثة تب�ع�ً.	 
هه� نحو الإج�بة ال�سحيحة.	  لبة وتوجِّ تتلقى اإج�ب�ت الطَّ
دة، مع اإ�سراك 	  �س للكت�بة، ثم قراءة م� كتبوه مرات متعدِّ تطلب اإليهم تدوين الإج�ب�ت في المك�ن المخ�سَّ

لبة. اأكبر عدد ممكن من الطَّ

87

�س�َرَة ✓  اأَْو  ✗  اأَْقَراأُ َواأَ�َسُع اإِ 2

اأُجيُب َعِن اْلأَ�ْسِئلَِة 3



88

ِرج�ُل الإِْطف�ِء

ُث اأُلِحُظ َواأََتَحدَّ 4

ل اللوح�ت الأربع.	  لبة لت�أمُّ تتيح المعلِّمة وقت�ً ك�في�ً للطَّ
لبة وت�س�ألهم عّم� ي�س�هدونه في كل لوحة، وتن�ق�سهم فيه�.	  تعر�س اللوح�ت واحدة بعد اأخرى على الطَّ
لبة اإلى اأنن� كّلم� تحّدثن� اأكثر اأ�سبحن� اأكثر طالقة في التَّعبير عّم� ن�سمعه اأو نقراأه.	  ه الطَّ توجِّ
مفردات 	  ب��ستخدام  الأربع  اللوح�ت  من  لوحة  عن  مجموعة  كلُّ  ث  لتتحدَّ مجموع�ت،  اإلى  لبة  الطَّ تق�سم 

عن��سر اللوحة، وتحثهم على الربط بينه� لتكوين ق�سة ب�أحداث مت�سل�سلة.
ت�س�ألهم عن راأيهم في الق�سة. 	 
ة من الق�سة.	  لبة ا�ستنت�ج الفكرة الع�مَّ تطلب من الطَّ
تتيح لهم فر�سة التَّعبير عّم� اأعجبهم في الق�سة.	 

ْوِت ا�ْسِتغ�َثٍة،  اإِين� ِمَن النَّْوِم َعلى �سَ َحْت  �سَ
ِمَن  ُغيوًم�  َفَراأَْت  النَّ�ِفَذِة،  اإِلى  َقَفَزْت 
اْلُمق�ِبلََة  اْلِبن�َيَة  ي  ُتَغطِّ الأَ�ْسَوِد  خ�ِن  الدُّ
لى ُغْرَفِة  ِلْلِبن�َيِة الَّتي َت�ْسُكُن فيه�، اأَ�ْسَرَعْت اإِ
َرِت  خوِل ِلُتْخِبَرُه، َواأَْح�سَ اأَبيه� َت�ْسَت�أِْذُن ِب�لدُّ
ف�ِع  ِب�لدِّ َل  ِلَيتَّ�سِ ِلواِلِده�  �َل  النَّقَّ اْله�ِتَف 

. اْلَمَدِنيِّ

ُم  ين� َنْحَو اْلَبْيِت اْلُم�ْسَتِعِل ُيَقدِّ اإَ اأَ�ْسَرَع واِلُد 
الإِ�ْسع�ِف  �َسيَّ�راُت  لَْت  َو�سَ اْلُم�س�َعَدَة. 
ِرج�ُل  َوُهٍرَع   ، اْلَمَدِنيِّ ف�ِع  الدِّ َو�َسيَّ�راُت 
ِعَد  �سَ َمْن  ِمْنُهْم  اْلواِقَيِة،  ِبِثي�ِبِهم  الإِْطف�ِء 
َفَتَح  َمْن  َوِمْنُهْم  �َن،  كَّ ال�سُّ ِلُيْنِقَذ  الِلَم  ال�سَّ

َخراطيَم اْلِمي�ِه َعلى النَِّ�ر.
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ِبَن�س�ٍط،  َيْعَملوَن  َك�لنَّْحِل  اْلُم�ْسِعفوَن  ك�َن 
َوَيْنُقلوَن  َة،  ِليَّ الأَوَّ الإِ�ْسع�ف�ِت  موَن  َوُيَقدِّ
اإِْخم�َد  ُثمَّ  اْلُم�ْسَت�ْسفى،  اإِلى  اْلُم�س�بيَن 
اْلُم�ْسِعفيَن  اْلَحيِّ  �ُن  �ُسكَّ َو�َسَكَر  اْلَحريِق، 

ف�ِع اْلَمَدِنيِّ َعلى ُجهوِدِهم. َوِرج�َل الدِّ

اأََحُد  ْحَبِتِه  َوِب�سُ اْلَبْيِت  اإِلى  اإِين�  واِلُد  ع�َد 
َعْوَدِة  ِلحيِن  ِبِه  َيْعَتني  اْلجيراِن  اأَْطف�ِل 
اْغَت�َسَل  ِن  اأَ َوَبْعَد  اْلُم�ْسَت�ْسفى.  ِمَن  واِلَدْيِه 
اأَ�ْسب�ِب  َعْن  اأَْخَبَرن�  َوا�ْست�سراَح؛  والدي 
َعلى  اهلَل  َوَحَمْدن�  راِرِه،  َواأَ�سْ اْلَحريِق 

�َسالَمِتن� َو�َسالَمِة جيراِنن�.
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اْلَولُء َوالْنِتم�ُء ُل ْرُس اأَلوَّ ْالدَّ

اأَْقَراأُ اأَْقَراأ1ُ 1

تكّلف المعلِّمة طلبته� النظر اإلى ال�سورة المرافقة للنَّ�ّس، وت�س�ألهم عن 	 
محتوي�ته�.

ّبورة.	  ر�س، وتدّون العنوان على ال�سَّ تربط م� بين ال�سورة وعنوان الدَّ
ت�س�ألهم عّم� يفهمونه من مفهوم )الولء والنتم�ء(.	 
القدوة، 	  النَّ�ّس:  في  الواردة  ال�سعبة  والتَّراكيب  المفردات  لهم  ح  تو�سِّ

�سحتن� هي ثروتن�، نث�بر.
فيه� 	  تراعي  معّبرة  قراءة  وتقراأه�  قرائّية  وحدات  اإلى  النَّ�ّس  تجّزئ 

نبرات ال�سوت.
لبة القراءة ب�سكل �سحيح.	  لبة فردّي�ً قراءة مح�ك�ة حتى يتقن الطَّ قراءة الطَّ
لبة.	  ر�س، وتقراأه� لتعزيزه� في اأذه�ن الطَّ ئي�سة الَّتي ت�سّمنه� الدَّ ح لهم الأفك�ر الرَّ تو�سِّ
توجه بع�س الأ�سئلة على كل فقرة لتنمية ال�ستيع�ب.	 
لبة لقراءة وحدات من النَّ�ّس لمزيد من الإتق�ن.	  - توج الطَّ
- توؤّكد القيم الإيج�بّية الواردة في النَّ�ّس. 	 

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 التَّعبير �سوتي�ً عن نبرة ال�ستفه�م.	 
وؤال وط�لب�ً اآخر لالإج�بة عنه.	  تكّلف 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�بي�ً.	 
ز المجيدين.	  ههم وت�سّوب الأخط�ء وتعزِّ تت�بعهم ب��ستمرار وتوجِّ
تكّلفهم قراءة اإج�ب�تهم الَّتي كتبوه�.	 
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لغوي 	  �سي�ق  في  وو�سعه�  قراءته�  على  الطلبة  وتدرب  بط�ق�ت،  على  واأ�سداده�  الكلم�ت  المعلِّمة  تعر�س 
جديد، فهي المفردات الجديدة في الدر�س.

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

-يقراأون الكلم�ت قراءة معّبرة مع النطق ال�سحيح للكلم�ت. الكلمة الم�س�دة له�. 
توجه الطلبة لمالحظة كلم�ت الن�س�ط، وتمييز الأفع�ل واأنواعه�، وهمزة القطع والو�سل، والت�ء المربوطة.	 
الحل: اأخذ: اأعطى، اأمر: نهى، بداأ: انتهى، يرف�س: ير�سى.	 
 ع�دت: ذهبت، فرحة: حزينة، الع�مة: الخ��سة، اتب�ع: اجتن�ب.	 

لبة بعده� فردّي�ً.	  - تقراأ المث�ل ويقراأ الطَّ ن المعلِّمة نمط المث�ل: احتَرَم- احترام.  تدوِّ
ح لهم اأنه فعٌل م��ٍس.	  - تو�سِّ لبة: م� نوع الفعل: احترم؟   ت�س�أل الطَّ
تبيِّن لهم التغيرات الَّتي طراأت على الفعل الم��سي )احترَم( حتى اأ�سبح في �سورة نمط لغوي اآخر: )احترام(.	 
ل النمط اللغوي )احتَرَم من فعل اإلى ا�سم )احترام(.	  تف�ّسر لهم تحوَّ
ح لهم اأن ال�سيغة الجديدة ت�سّمى م�سدر الفعل.	  تو�سِّ
( اإلى النمط اللغوي الجديد.	  - ت�س�عدهم في تحويل الفعل )اعتزَّ تف�ّسر لهم معنى )م�سدر الفعل(. 
ههم لحل بقية الأفع�ل �سفوّي�ً ثم كت�بّي�ً وقراءته�، ثم و�سع كل منه� في �سي�ق لغوي لتو�سيح المعنى.	  توجِّ
لبة.	  دة، وت�سرك اأكبر عدد ممكن من الطَّ لبة معه� الفعل والنمط اللغوي مرات متعدِّ يردِّد الطَّ
الحل: اعتز: اعتزاز، انتمى: انتم�ء، اجتهد: اجته�د.	 
 اجتنب: اجتن�ب، ا�ستهلك: ا�ستهالك، ابتعد: ابتع�د، اتبع: اتب�ع.	 

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

رهم بمفردات �سبق لهم تعلُّمه�. 	  تذكِّ
تقراأ 	  مجموعة  مجموعتين؛  في  لبة  الطَّ توزع   -

ِث. ● اْلُمح�َفَظُة َعلى اْلبيَئِة                                   ● َيْحميه� ِمَن التَّلَوُّ

َة َوالتَّع�ُوَن. ُة                                        ● َتْن�ُسُر اْلَمَحبَّ ِعيَّ ● الأَْعم�ُل التََّطوُّ

 ● اْلَولُء َوالْنِتم�ُء                                           ● َيْحمي اْلَوَطَن ِمَن الأَْخط�ِر.

● َتر�سيُد ا�ْسِتْهالِك اْلِمي�ِه                               ● �َسروِريٌّ ِللك�ِئن�ِت اْلَحيَِّة.

ه� دِّ ُل ُكلَّ َكِلَمٍة ِب�سِ اأَْقَراأُ َواأَ�سِ 3

اأَْقَراأُ َواأَْماَلأُ اْلَفراَغ َكم� في اْلِمث�ِل 4

ُل اْلِعب�َرَة ِبم� ُين��ِسُبه� اأَْقَراأُ َواأَ�سِ 5
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نُِّف اْلِعب�راِت الّت�ِلَيَة في اْلَجْدَوِل اأَْقَراأُ َواأُ�سَ 6

اأَْقَراأُ َواأَْماَلأُ اْلَفراَغ ِب�ْلَكِلَمِة اْلُمن��ِسَبِة 7

ُة. ُة َوالأََثِريَّ ي�ِحيَّ ● الأَم�ِكُن ال�سِّ ● اْلَمت�ِحُف.  

ُة. ُرُق َوو�س�ِئُل النَّْقِل اْلع�مَّ ● الطُّ ن�ُتُه.   ● اْلَبْيُت َوُمَكوِّ

● َحديَقُة اْلَبْيِت. يَُّة.  ْخ�سِ ● اأَْغرا�ُس اْلَفْرِد ال�سَّ

● َمْكَتَبُة الأُ�ْسَرِة. ُة.   ● اْلَحداِئُق اْلع�مَّ

ٌة ُمْمَتلَك�ٌت خ��سَّ ٌة ُمْمَتلَك�ٌت ع�مَّ

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

على 	  يدلُّ  م�  العب�رات  هذه  في  اأنَّ  لهم  ح  تو�سِّ
ممتلك�ت ع�مة وم� يدلُّ على ممتلك�ت خ��سة.

وممتلك�ت 	  ع�مة  ممتلك�ت  دللة:  لهم  تف�ّسر 
خ��سة.

)المت�حف 	  لى  الأوَّ الجملة  ت�سنيف  اإلى  ههم  توجِّ
ممتلك�ت ع�مة(.

تح�ورهم في المعنى اّلذي تدلُّ عليه العب�رة والقيمة الَّتي تحمله�.	 
- تطلب اإليهم كت�بته في ق�ئمة: ممتلك�ت ع�مة.	  �س.  ّبورة في المك�ن المخ�سَّ تدّون الحّل على ال�سَّ
- يقراأ الطلبة العب�رات الموجودة تحت كل نوع من الممتلك�ت.	  تكلِّفهم ت�سنيف بقية الجمل �سفوّي�ً وكت�بّي�ً وقراءته�. 

من 	  فهي  جديد  لغوي  �سي�ق  في  وو�سعه�  قراءته�  على  الطلبة  وتدرب  الكلم�ت  بط�ق�ت  المعلِّمة  تعر�س 
مفردات الدر�س الجديدة.

ة في وطني( ب�سوت وا�سح ومعّبر.	  لى )اأ�س�هم في المح�فظة على الممتلك�ت الع�مَّ تحلُّ الجملة الأوَّ
نة و�سي�ق الجملة.	  ح لهم العالقة بين الكلمة الملوَّ تو�سِّ
ههم نحو معرفة الكلمة المن��سبة.	  ت�س�عدهم في حّل الجملة الث�نية وتوجِّ
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 قراءة الجمل بعد ملء فراغ�ته�.	 
الحل: 2- الولء... 3- القوانين... 4- الأثرية... 5- النتم�ء...	 

العمود الأيمن، واأخرى تقراأ العمود الأي�سر.
لبة فردي�.	  لى وتبيِّن لهم المعنى المن��سب له� وت�سله به، وتقراأهم� مو�سولتين، ويردِّد الطَّ تقراأ الجملة الأوَّ
تبيِّن لهم العالقة بين الجملة الموجودة في العمود الأيمن ب�لموجودة في العمود الأي�سر )ال�سبب والنتيجة(. 	 
للمعنى، 	  مة  المتمِّ الجملة  اآخر  ط�لب  ليكمل  جملة،  قراءة  لى  الأوَّ 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

المت�حف

الحدائق الع�مة

الأم�كن ال�سي�حية والأثرية

الطرق وو�س�ئل النقل الع�مة

البيت ومكون�ته

اأغرا�س الفرد ال�سخ�سية

حديقة البيت

مكتبة الأ�سرة
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ُب اْلُمْبَتَداأَ  ُحروٌف ن��ِسَخٌة َتْدُخُل َعلى اْلُمْبَتَداأِ َواْلَخَبِر، َتْن�سُ
َوُي�َسّمى ا�ْسَمه�، َوُتْبقي اْلَخَبَر َمْرفوًع� َوُي�َسّمى َخَبَره�.

َلَعلَّ َلْيَت    لِكنَّ    نَّ    َك�أَ اأَنَّ       : اإِنَّ اأََخواُت 

ٍب. : َحْرُف َتْوكيٍد َوَن�سْ اإِنَّ
ا�ْسُم اإِنَّ َمْن�سوٌب:

1. ِب�ْلَفْتَحِة اأَْو َتْنويِن اْلَفْتِح اإِذا ك�َن ُمْفَرًدا اأَْو َجْمَع َتْك�سيٍر.
نٍَّث �س�ِلًم�. 2. ِب�ْلَك�ْسَرِة اأَْو َتْنويِن اْلَك�ْسِر اإِذا ك�َن َجْمَع ُموؤَ

ٍر �س�ِلًم�. 3. ِب�ْلي�ِء اإِذا ك�َن ُمَثنًّى اأَْو َجْمَع ُمَذكَّ
َخَبُر اإِنَّ َمْرفوٌع:

مِّ اإِذا ك�َن: ِة اأَْو َتْنويِن ال�سَّ مَّ 1. ِب�ل�سَّ
ْو َجْمَع ُموؤَنٍَّث �س�ِلًم�. ُمْفَرًدا اأَْو َجْمَع َتْك�سيٍر اأَ

2. ِب�لأَِلِف اإِذا ك�ن ُمَثنًّى.
ٍر �س�ِلًم�. 3. ِب�ْلواِو اإِذا ك�َن َجْمَع ُمَذكَّ

اإِنَّ َواأََخواُته�

ِة الّت�ِلَيِة َكم� في اْلِمث�ِل اأُْدِخُل اإِنَّ َعلى اْلُجَمِل ال�ْسِميَّ 8

اإنَّ واأخواته�
تدّون المعلِّمة المث�ل: المطُر غزيٌر/ اإنَّ المطَر غزيٌر، 	 

ّبورة. على ال�سَّ
لبة قراءة الجملتين ومالحظة الفرق بينهم�.	  تكلف الطَّ
تذّكرهم ب�لجملة ال�سمية واأرك�نه�.	 
لى.	  ح لهم عالمة اإعراب المبتداأ والخبر في الجملة الأوَّ تو�سِّ
ال�سمية 	  الجملة  على  اإنَّ  دخول  اإلى  انتب�ههم  تلفت 

وت�أثيراته� في عالمة اإعراب المبتداأ.
تبيِّن لهم اأن اإنَّ تدخل على الجملة ال�سمية فتوؤثر في 	 

المبتداأ فتن�سبه وبدًل من ت�سميته مبتداأ ي�سبح ا�سمه 
(، واأنه� ل توؤثر في الخبر ويبقى مرفوع�ً وي�سمى خبر اإنَّ ولي�س خبر المبتداأ. )ا�سم اإنَّ

: حرف توكيد ون�سب.	  ح لهم اإعراب اإنَّ تو�سِّ
اأو جمع 	  اإذا ك�ن مفرداً،  الفتح  او تنوين  ب�لفتحة  ن من�سوب�ً  اإنَّ يكوِّ ا�سم  اأن  ح لهم من خالل الأمثلة  تو�سِّ

اإذا ك�ن  اأو تنوين الك�سر  اأو جمع مذكر �س�لم�ً. وين�سب ب�لك�سرة  اإذا ك�ن مثنًى،  تك�سير، واأنه ين�سب ب�لي�ء 
جمع موؤنث �س�لم�ً.

ن مرفوع�ً ب�ل�سمة اأو تنوين ال�سم اإذا ك�ن مفرداً اأو جمع تك�سير 	  تبيِّن لهم من خالل الأمثلة اأنَّ خبر ك�ن يكوِّ
ن مرفوع�ً ب�لألف اإذا ك�ن مثنًى. وُين�سب ب�لي�ء اإذا ك�ن مثنًى وب�لواو اإذا ك�ن  اأو جمع موؤنث �س�لم�ً. واأنه يكوِّ

جمع مذكر �س�لم�ً.
تحر�س المعلِّمة على ا�ستخدام الألوان في الأمثلة.	 
 	. ، ليت، لعلَّ ، لكنَّ ، ك�أنَّ : اأنَّ - ت�سّمي لهم اأخوات اإنَّ ح لهم اأنَّ لإنَّ اأخوات يعملن نف�س عمله�.   تو�سِّ

ّبورة.	  تدّون المعلِّمة الجمل ال�سمية على ال�سَّ
رهم ب�لمبتداأ والخبر، وتدعوهم لمالحظة تركيب الجملة من 	  تح�ورهم في مكون�ت الجملة ال�سمية لتذكِّ

حيث الإفراد والتثنية والجمع ب�أنواعه.
 	. ت�س�ألهم عّم� يحدث لجملة المبتداأ والخبر عندم� تدخل عليه� اإنَّ
لى، وتف�ّسر لهم ت�أثيرات اإنَّ فيه�.	  ت�س�عدهم في حل الجملة الأوَّ
تحفزهم على حّل بقية الجمل وتت�بعهم ب��ستمرار.	 
لبة الجمل بعد دخول اإنَّ عليه� وتف�سير التغييرات.	  يقراأ الطَّ
الحل: 2- اإن الأعالَم مرفوعٌة. 3- اإن المتطّوع�ِت ن�سيط�ٌت.	 
4- اإن المتطوعين ن�سيطون. 5- اإن العلَمْيِن مرفوع�ن.	 



ّبورة.	  تدّون المعلِّمة جمل العمود الأيمن على ال�سَّ
تح�ورهم في الجملة ال�سمية واأرك�نه�.	 
تحفزهم على ذكر اإنَّ واأخواته�.	 
ل الجمل والتغيرات الح�دثة 	  تتيح لهم فر�سة ت�أمُّ

على المبتداأ والخبر.
واأخواته� 	  اإنَّ  وعمل  ال�سمية  ب�لجملة  رهم  تذكِّ

فيه�.
ههم اإلى حّل الجمل �سفوّي�ً ثم كت�بي�ً. 	  توجِّ
تت�بعهم ب��ستمرار وتطلب اإليهم تف�سير الحّل.	 
دة لتركيز مفهوم اإنَّ واأخواته� وعمله�، في اأذه�نهم.	  لبة الجمل قراءة �سحيحة مرات متعدِّ يقراأ الطَّ

ّبورة مع تمييز ا�سم اإنَّ وخبره� ب�لألوان.	  تدوِّن جملة )اإنَّ الطبيب�ِت متع�ون�ٌت( على ال�سَّ
لبة بعده�.	  تقراأ الجملة ب�لحرك�ت ويردِّد الطَّ
رهم بعالمة اإعراب اإنَّ وا�سمه� وخبره� اإذا ك�ن جمع موؤنث �س�لم�ً، اأو مثنًى 	  تح�ورهم في اإعراب الجملة وتذكِّ

اأو جمع مذكر �س�لم�ً.
نة.	  زهم على اإعراب الكلم�ت الملوَّ تحفِّ
تر�سدهم اإلى التمييز بين ال�سم والخبر مفرداً اأو مثنًى اأو جمع�ً.	 
ههم ب��ستمرار.	  لبة �سيغة الإعراب لكل من ا�سم اإنَّ وخبره�، وتت�بعهم وتوجِّ تحر�س المعلِّمة على اأن يردِّد الطَّ
-  اإّن: حرف توكيد ون�سب.	  الحل: 1-  اإن الطبيب�ت متع�ون�ت. 
 الطبيب�ِت: ا�سم اإّن من�سوب وعالمة ن�سبه الك�سرة لأنه جمع موؤنث �س�لم.	 
 متع�ون�ٌت: خبر اإّن مرفوع وعالمة رفعه تنوين ال�سم.	 
- اإّن: حرف توكيد ون�سب.	  2- اإّن الطبيبْين متع�ون�ن.  
الطبيبين: ا�سم اإّن من�سوب وعالمة ن�سبه الي�ء لأنه مثنى.	 
متع�ون�ن: خبر اإّن مرفوع وعالمة رفعه الألف لأنه مثنى.	 
- اإّن: حرف توكيد ون�سب.	  3- اإّن المديرين منّظمون.  
المديرين: ا�سم اإّن من�سوب وعالمة ن�سبه الي�ء لأنه جمع مذكر �س�لم.	 
منظمون: خبر اإّن مرفوع وعالمة رفعه الواو لأنه جمع مذكر �س�لم.	 

الوطَن

المكتب�ِت

الحدائَق

المعلمين

الط�لبتين

عزيٌز

مفيدٌة

نظيفٌة

م�هرون

مجتهدت�ن
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اأَْقَراأُ َواأَْماَلأُ اْلَفراَغ 9

َنَة في اْلُجَمِل الّت�ِلَيِة اأُْعِرُب اْلَكِلم�ِت اْلُملَوَّ 10

1

2

3

4

5

َخَبُر اإنَّا�ْسُم اإنَّاْلُجْملَُة ال�ْسِميَّة

اإِنَّ اْلَوَطَن َعزيٌز.

اإِنَّ اْلَمْكَتب�ِت ُمفيَدٌة

اإِنَّ اْلَحداِئَق َنظيَفٌة.

اإِنَّ اْلُمَعلِّميَن م�هِروَن.

اإِنَّ الّط�ِلَبَتْيِن ُمْجَتِهَدت�ن.
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11

اأَْقَراأُ َواأَْماَلأُ اْلَفراَغ  ِب�ل�ْسِم اْلَمْو�سوِل  اْلُمن��ِسِب12

اأَْقَراأُ َواأَْماَلأُ اْلَفراَغ ِب�ل�ْسِم اْلَمْو�سوِل  اْلُمن��ِسِب

رهم به�.	  تعر�س المعلِّمة الأ�سم�ء المو�سولة: اّلذي، الَّتي، اللذان اللت�ن، اّلذين، الالتي، على بط�ق�ت، وتذكِّ
تدّون المث�ل الت�لي: هو الذي ح�فظ على البيئة.	 
لبة اإلى كلمة )اّلذي(.	  تلفت انتب�ه الطَّ
تبيِّن لهم اأنن� اإذا اأخذن�ه� وحده� لن نح�سل على ف�ئدة من الكالم.	 
اإلى 	  اإذااأ�سفن�  لكن  الكالم،  من  المق�سود  يتَّ�سح  فلن  وتوقفت،  اّلذي،  هو  قلت:  فلو  ب�لمث�ل:  لهم  ح  تو�سِّ

الكالم: ح�فظ على البيئة 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.	 
تحّول �سيغة الجملة اإلى المثّنى والجمع تذكيراً وت�أنيث�ً	 
ّبورة: ال�سم المو�سول ا�سم ل يتم معن�ه اإل بجملة ت�أتي بعده.	  تدّون على ال�سَّ
تبيِّن لهم عالقة �سم�ئر الغ�ئب ب�ل�سم المو�سول.	 
تكّلفهم ملء الفراغ ب�ل�سم المو�سول المن��سب.	 
 الحل: 1- هو الذي. 2- هي التي. 3- هم� اللذان. 4-  هم� اللت�ن. 5- هم الذين. 6- هن الالتي.	 

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، وتبيِّن لهم �سيغة الفعل الم�س�رع 	  ح لهم المذكَّ تو�سِّ

الذي تبداأ به الجملة.
تف�ّسر لهم طريقة و�سل ال�سم ب�لجملة الَّتي بعده.	 
تنّبههم اإلى تمييز ال�سم الت�لي للفراغ من حيث تذكيره وت�أنيثه واإفراده وتثنيته وجمعه، وال�سمير الع�ئد.	 
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- الذي...الذي. 2- التي... التي. 3- اللذان...اللذان. 4- اللت�ن.. اللت�ن. 	 
 5- الذين... الذين. 6- الالتي... الالتي.	 



رهم بم� �سبق لهم تعلُّمه عن همزتي القطع والو�سل.	  تذكِّ
ح لهم طريقة التفريق بينهم�.	  تو�سِّ
ح لهم مفهوم اله�ء المتطرفة والتفريق بينه� وبين الت�ء المربوطة في اآخر الكلمة.	  تو�سِّ
تقراأ الجمل وتطلب منهم النتب�ه والتَّركيز فيم� ي�سمعون.	 
تكّلفهم القراءة بعده� والتميز �سوتي�ً بين همزتي الو�سل والقطع.	 
تحفزهم على حل الجمل وفق معطي�ت الجدول �سفوّي�ً ثم كت�بي�ً.	 
ههم.	  تت�بعهم ب��ستمرار وتوجِّ
الحل: همزة قطع: اأبي- اأر�سه – اأبدع – اأخي.	 
همزة و�سل: التزم – ا�ستخدم – اخترع – ا�ستعد.	 
ه�ء متطرفة: �سي�رته – اأر�سه – م�سنعه – درو�سه.	 
مالحظة: يمكن ا�ستثم�ر جمل الن�س�ط في التدريب على الإمالء المنظور والختب�ري.	 

لبة في قراءة كلم�ت تعّلموه� �س�بق�ً.	  ت�س�عد المعلِّمة الطَّ
تطلب اإليهم قراءة الكلم�ت في ح�ل كونه� غير مرّتبة، وتدير 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
لى.	  ترّتب اأم�مهم كلم�ت الجملة الأوَّ
ح لهم الفرق بين الجملة وهي غير مرّتبة وفي ح�ل ترتيب كلم�ته�.	  تو�سِّ
�س، وتوجههم لمالحظة ك�ن وا�سمه� 	  تطلب اإليهم ترتيب بقية كلم�ت التدريب وكت�بته� في المك�ن المخ�سَّ

وخبره�، واإن وا�سمه� وخبره�.
لبة الجمل مرتَّبة فردّي�ً.	  يقراأ الطَّ
 الحل: 1- ك�ن روؤوٌف ن�سيط�، ومتطوع� �سديق� للبيئة.	 
2- اإّن الم�َء �سروريٌّ للك�ئن�ت الحية، فال تهدره.	 
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بيَئُتن� َم�ْسوؤوِليَُّتن� ْرُس الّثاني الدَّ

اأَْقَراأُ اأَْقَراأ1ُ 1

تكّلف المعلِّمة طلبته� النظر اإلى ال�سورة المرافقة للنَّ�ّس، وت�س�ألهم عن 	 
محتوي�ته�.

ّبورة.	  ر�س، وتدّون العنوان على ال�سَّ تربط م� بين ال�سورة وعنوان الدَّ
ت�س�ألهم عّم� يفهمونه من مفهوم )بيئتن� م�سوؤوليتن�(.	 
تقراأ الن�س قراءة القدوة، وتدرب الطلبة على قراءة فقرات الدر�س قراءة 	 

موزعة.
ح لهم المفردات والتَّراكيب ال�سعبة الواردة في النَّ�ّس: النف�ي�ت، الح�وية، اإع�دة تدوير.	  تو�سِّ
تجّزئ النَّ�ّس اإلى وحدات قرائّية وتقراأه� قراءة معّبرة تراعي فيه� نبرات ال�سوت.	 
لبة القراءة ب�سكل �سحيح.	  لبة فردّي�ً قراءة مح�ك�ة حتى يتقن الطَّ قراءة الطَّ
اأذه�ن 	  في  لتعزيزه�  وتقراأه�  ّبورة،  ال�سَّ على  وتدونه�  ر�س،  الدَّ ت�سّمنه�  الَّتي  ئي�سة  الرَّ الأفك�ر  لهم  ح  تو�سِّ

لبة. الطَّ
توجيه بع�س الأ�سئلة على كل فقرة لتنمية ال�ستيع�ب.	 
لبة لقراءة وحدات من النَّ�ّس لمزيد من الإتق�ن.	  - توجه الطَّ
- توؤّكد القيم الإيج�بّية الواردة في النَّ�ّس. 	 

لبة بم� ورد في النَّ�ّس من اأفك�ر.	  تمّهد المعلِّمة بتذكير الطَّ
لبة المتميزون.	  تقراأ النَّ�ّس قراءة معّبرة ويقراأ بعده� الطَّ
وؤال وط�لب�ً اآخر لالإج�بة عنه مع مراع�ة التَّعبير �سوتي�ً عن نبرة ال�ستفه�م.	  تكّلف 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�بي�ً.	 
ز المجيدين.	  ههم وت�سّوب الأخط�ء وتعزِّ تت�بعهم ب��ستمرار وتوجِّ
تكّلفهم قراءة اإج�ب�تهم الَّتي كتبوه�.	 

نف�ي�ت ورقية
نف�ي�ت زج�جية

نف�ي�ت اأطعمة
نف�ي�ت معدنية

نف�ي�ت بال�ستيكية
نف�ي�ت اأخرى

اأُجيُب َعِن اْلأَ�ْسِئلَِة1 2



لبة 	  الطَّ ويردِّد  ال�سحف(  النف�ي�ت،  الأطعمة،  �سن�ديق،  البال�ستيكية،  )الأ�سج�ر،  الكلم�ت:  المعلِّمة  تقراأ 
بعده�.

ل ال�سور وو�سفه� وربط محتوي�ته� ب�لمفردات.	  تتيح لهم وقت�ً ك�في�ً لت�أمُّ
تبيِّن لهم العالقة بين معنى الكلمة والجملة.	 
ههم نحو النطق ال�سحيح له�.	  ت�س�عدهم في قراءة الجمل قراءة �سحيحة، وتوجِّ
لى: )يتم تدوير بق�ي� الأطعمة ونواتج تقليم الأ�سج�ر(.	  تحلُّ الجملة الأوَّ
تف�ّسر لهم عالقة كلمتي )الأطعمة، الأ�سج�ر( بمعنى الجملة.	 
تكّلفهم حّل بقية الجمل �سفوّي�ً وكت�بي�ً، وتت�بعهم ب��ستمرار.	 
لبة بعده�.	  تقراأ الجمل بعد حّله� ويقراأ الطَّ
الحل: 2- النف�ي�ت... البال�ستيكية. 3- ال�سحف...�سن�ديق.	 

لبة ذكر بع�س اأنواع النف�ي�ت الَّتي يعرفونه� في بيئتهم.	  تطلب من الطَّ
تكّلفهم ت�سنيفه� اإلى: بال�ستيكية، معدنية، اأطعمة، ورق.....	 
تذكر له بع�س الأمكنة الإنت�جية )مطعم، مطبعة، متجر، م�سنع(.	 
تحفزهم لمعرفة بع�س المنتج�ت الَّتي ننتجه� من النف�ي�ت.	 
ههم لقراءته� وو�سل المك�ن وم� ينتجه من نف�ي�ت.	  تقراأ محتوي�ت التدريب ومتطلب�ته وتوجِّ
تت�بعهم في حلولهم وتح�ورهم فيه�.	 
الحل: *مطعم: نف�ي�ت اأطعمة. *مطبعة: نف�ي�ت ورقية.	 
 *متجر: نف�ي�ت بال�ستيكية. *م�سنع: نف�ي�ت معدنية.	 
 مالحظة: يمكن للمتجر اأي�س� نف�ي�ت ورقية.	 
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ُل َبْيَن اْلَمك�ِن َوم� ُيْنِتُجُه ِمْن ُنف�ي�ٍت اأَْقَراأُ َواأَ�سِ 4



لبة بعده�.	  تقراأ المعلِّمة الكلم�ت والجمل ويردِّد الطَّ
تبيِّن لهم العالقة بين معنى الكلمة والجملة وفق مفهوم بيئي �سحي.	 
ههم نحو النطق ال�سحيح له�.	  ت�س�عدهم في قراءة الجمل قراءة �سحيحة، وتوجِّ
تح�ورهم في دللت الجمل والقيم الَّتي تت�سمنه�.	 
تكّلفهم حّل الجمل �سفوّي�ً وكت�بي�ً، وتت�بعهم ب��ستمرار.	 
لبة بعده�.	  تقراأ الجمل بعد حّله� ويقراأ الطَّ
في 	  وا�ستخدامه�  ال�سحة  على  للحف�ظ  الطبية  النف�ي�ت  من  الم�ست�سفي�ت  تخّل�س  كيفية  عن  تحّدثهم 

دة. اأغرا�س متعدِّ
نف�ي�ت 	  تدوير  اإع�دة  من  ال�ستف�دة  وكيفية  دولة،  كل  في  النف�ي�ت  لتكرير  محطة  اإن�س�ء  ب�أهمية  تعّرفهم 

الإن�س�ن.
الحل: 1- تقليل... النف�ي�ت. 2- تدويره. 3- يلوث... يح�فظ. 4- �سلوك... النتم�ء.	 
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ا�ْسٌم َيُدلُّ َعلى �َسْيٍء َغْيِر ُمَعيٍَّن اأَْو َغْيِر َمْعروٍف.
َثَمَرة َقلَم  َبْيت  ط�ِلب  ِمْثل: 

ا�ْسٌم َيُدلُّ َعلى ُمَعيٍَّن اأَْو َمْعروٍف، َوِمْن اأَْنواِعِه:
ميُر، ِمْثل:    اأَن�    ُهَو    اأَْنَت    ................... ال�سَّ

د    ُهدى    ................... َواْلَعلَُم، ِمْثل:    ُمَحمَّ
َوال�ْسُم اْلَمو�سوُل،   ِمْثل: الَّذي    الَّتي    ...................

ُف ِب�أَلـ: الّط�ِلب    اْلَبْيت    ................... َواْلُمَعرَّ

النَِّكَرة

اْلَمْعِرَفة

نُِّف الأَ�ْسم�َء الّت�ِلَيَة في اْلَجْدَوِل اأَْقَراأُ َواأُ�سَ 6

النكرة والمعرفة:
اإن�س�ن، 	  )ا�سم  ال�سم  اأق�س�م  المعلِّمة  لهم  ح  تو�سِّ

نب�ت، حيوان، جم�د(من خالل الأمثلة.
تكّلف ط�لب�ً بحمل حقيبته وتدّون )يحمل روؤوف 	 

حقيبة المدر�سة(.
�سخ�س 	  على  تدلُّ  )روؤوف(  كلمة  اأن  لهم  تبيِّن 

معّين ومعروف.
ح لهم نوع 	  تف�ّسر لهم اأن )روؤوف( معرفة، وتو�سِّ

المعرفة ب�أنه� ا�سم علم.
اأن� ا�سم يدل على �سيء معروف ومعيَّن، واأن الذي دّلن� على اأنه 	  ههم اإلى كلمة )المدر�سة( وتبيِّن لهم  توجِّ

معرفة وجود األـ التعريف في اأوله.
تبيِّن لهم اأن المعرفة هي م� يدل على اأي �سيء معّين ومعروف، ومن اأنواع المعرفة: العلم، والمعّرف ب�ألـ.	 
رهم ب�ل�سم�ئر واأنواعه� وال�سم المو�سول.	  تذكِّ
ح لهم اأنه� اأ�سم�ء معرفة لأنه� تدلُّ على معّين.	  تو�سِّ
ّبورة الكلم�ت: ط�لب، بيت، قلم، ثمرة.	  تدّون على ال�سَّ
ت�س�ألهم: هل كلمة: ط�لب، تدلُّ على ط�لب معّين ومحدد ومعروف؟	 
ح لهم اأن كل ا�سم ل يدلُّ على �سيء محدد ومعروف ويقبل األـ العريف ي�سّمى نكرة.	  لبة: ل، فتو�سِّ يجيب الطَّ
ّبورة: ال�سم نوع�ن: ال�سم المعرفة، وال�سم النكرة.	  تدّون على ال�سَّ

ّبورة.	  تدّون المعلِّمة الكلم�ت على ال�سَّ
تبيِّن لهم الحقول الَّتي يت�ألف منه� الجدول، لتبيِّن لهم المطلوب من التدريب.	 
رهم ب�أق�س�م ال�سم، وتح�ورهم فيه�.	  تذكِّ
تكّلف ط�لب�ً بقراءة ال�سم ومن ط�لب اآخر ت�سنيفه بح�سب الجدول، ثم كت�بته.	 
دة، وتح�ورهم في ت�سنيف�تهم.	  لبة الكلم�ت في كل حقل من الجدول، مرات متعدِّ يقراأ الطَّ
الحل: ا�سم يدل على نكرة: كوب، اأكي��س، ب�ب، اأ�سرة، ولد، زج�ج، �سندوق، ورق.	 
 ا�سم يدل على معرفة: رائدة، روؤوف، هي، اأن�، هوؤلء، التي، الأكي��س، الأ�سرة.	 
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ُر  الّط�َقَة. ْم�ِسيُّ  ُيَوفِّ ّخ�ُن  ال�سَّ  ال�سَّ

 َعلى  الّط�ِوَلِة  َقلٌَم  َوِم�ْسَطَرٌة  َوِمْمح�ٌة.

َجَرِة. ُد  َعلى  ال�سَّ فوٌر  ُيَغرِّ  هذا  ُع�سْ

 اأَْنَت  ُتح�ِفُظ  َعلى  النَّظ�َفِة.

 هوؤلِء  اأَْطف�ٌل  َيْلَعبوَن.

َفٍة َكم� في اْلِمث�ِل ُل الأَ�ْسم�َء النَِّكَرَة الّت�ِلَيَة اإِلى اأَ�ْسم�ٍء ُمَعرَّ اأَُحوِّ 7

8

واٍد

اأر�ٌس

زج�ٌج

غ�بٌة

ح��سوٌب

وطٌن

مح�ٍم

نف�ي�ٍت

جديدٍة

�سحًف�

زج�ًج�

�َسَجَرًة

اْلوادي

َنِكَرةَنِكَرة َمْعِرَفةَمْعِرَفة

َحْوَل ال�ْسِم اْلَمْعِرَفِةَحْوَل ال�ْسِم النَِّكَرِة، َو   اأَْقَراأُ َواأَْر�ُسُم   

وتح�ورهم 	  ّبورة  ال�سَّ على  المث�ل  المعلِّمة  تدون 
فيه.

تحفزهم اإلى ذكر العالم�ت الَّتي تدل على ال�سم 	 
المعرفة. 

ت�س�ألهم عن معنى: نكرة، معرفة.	 
تكّلفهم قراءة الكلم�ت في العمودين وتح�ورهم 	 

فيه�.
اإلى 	  النكرة  من  الأ�سم�ء  تحويل  في  ت�س�عدهم 

المعرفة بمراع�ة اإدخ�ل األـ التعريف على الأ�سم�ء 
كت�بي�ً، ثم قراءته� في الح�لَّتين.

تقراأ المعلِّمة الجمل وت�س�عد طلبته� في قراءته�.	 
تح�ورهم في المعرفة والنكرة ودللتهم�.	 
رهم ب�لعالم�ت الّدالَّة على المعرفة. 	  تذكِّ
بقية 	  حلِّ  في  وت�س�عدهم  لى،  الأوَّ الجملة  لهم  تحلُّ 

الجمل.
تكّلفهم حل بقية الجمل.	 
تف�ّسر لهم �سبب و�سع المثلث على الأ�سم�ء المعرفة.	 

الأر�س

الزج�ج

الغ�بة

الح��سوب

الوطن

المح�مي

النف�ي�ِت

الجديدِة

ال�سحَف

الزج�َج

ال�سجرَة



الهمزة المتو�سطة 
تف�ّسر لهم اأّن الهمزة المتو�سطة هي الَّتي تقع 	 

في و�سط الكلمة.
ّبورة الكلم�ت المهموزة الت�لية: 	  تدوِّن على ال�سَّ

براءة، �س�أَل، موؤمن، رائدة.
الحرف 	  وحركة  الهمزة  حركة  في  تح�ورهم 

حرف  على  بن�ء  ُتكَتب  واأنه�  ي�سبقه�،  الذي 
الك�سرة  الحرك�ت  ف�أقوى  الأقوى.  الحركة 

وتن��سبه� النَِّبَرة )ئـ(، تليه� ال�سمة وتن��سبه� الواو )وؤ(، ثم الفتحة وتن��سبه� الألف )اأ(، واأ�سعفه� ال�سكون 
ول حرف له، لذا تتبع الهمزة ال�س�كنة في كت�بته� حركة الحرف الذي ي�سبقه�. 

لى، الهمزة على نبرة. والح�لة 	  تبيِّن لهم من خالل الأمثلة اأن للهمزة المتو�سطة اأربع ح�لت: الح�لة الأوَّ
الث�نية، الهمزة على واو. والح�لة الث�لثة، الهمزة على األف. والح�لة الرابعة، الهمزة مفردة على ال�سطر.

تكّلفهم قراءة الكلم�ت ب�سوت وا�سح ومعبِّر.	 
ت�س�ألهم عن الحروف المهموزة في الكلمة.	 
تح�ورهم في حركة الحرف الذي ي�سبق الهمزة.	 
رهم بم� تعلموه �س�بق�ً عن ق�عدة كت�بة الهمزة المتو�سطة.	  تذكِّ
تكّلفهم قراءة الكلم�ت المهموزة وكت�بته� وفق الجدول.	 
ههم.	  تت�بعهم ب��ستمرار وتوجِّ
الحل: منفردة: ج�ءت- قراءة- عب�ءة- اإ�س�ءة.	 
 على الألف: ت�ثير- م�س�ألة- قراأت- مدف�أة.	 
 على الواو: تف�وؤل- يوؤدي- م�سوؤول- فوؤاد.	 
 على الي�ء: بيئة- اأ�سئلة- ف�ئدة- مئة.	 
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ِهَي اْلَهْمَزُة الَّتي َت�أْتي في َو�َسِط اْلَكِلَمِة، َوَت�أْتي:

ْطِر، ِمْثل: َبراَءة. 1. ُمْنَفِرَدًة َعلى ال�سَّ

2. َعلى الأَِلِف، ِمْثل: �َسـ�أََل، َفْج�أَة، َراأْ�س.

3. َعلى اْلواِو، ِمْثل: َروؤوف، ُروؤو�س، ُموؤِْمن.

4. َعلى َنِبَرٍة، ِمْثل: راِئَدة، َزِئير، ِفَئة.

َطُة اْلَهْمَزُة اْلُمَتَو�سِّ

َطٌة اأَْقَراأُ َواأَْكُتُب في اْلَجْدَوِل َكِلم�ٍت فيه� َهْمَزٌة ُمَتَو�سِّ 9



رهم المعلِّمة ب�لهمزة المتو�سطة.	  تذكِّ
لبة المميزون بعده�.	  تقراأ الكلم�ت قراءة ُتبرز فيه� �سوت الهمزة في الكلم�ت، ويقراأ الطَّ
تتيح لهم ت�أمل الكلم�ت المهموزة في كل مجموعة.	 
تحّفزهم على ذكر الكلمة المختلفة مع تعليل اختي�راتهم.	 
ه اإج�ب�تهم نحو الإج�بة ال�سحيحة.	  تت�بعهم ب��ستمرار وتوجِّ
الحل: 1- عب�ءة: همزة مفردة و�سط الكلمة والب�قي اآخر الكلمة. 	 
2- فج�أة: همزة على األف والب�قي على نبرة.	 

3- �سوئية: همزة على نبرة والب�قي على واو.	 

4- روؤوف: همزة على واو والب�قي على األف.	 

تذكير الطلبة ب�لهمزة ومواقعه� في الكلمة وتو�سيح ال�سبب، ثم قراءة الجمل وحل الن�س�ط.	 
الحل: همزة على الألف: اأعم�له، الت�أني.	 
 همزة على الواو: م�سوؤول، توؤخر.	 
 همزة على الي�ء: بيئة، مليئة، ب�لك�ئن�ت.	 
 همزة منفردة: الإ�س�ءة، القراءة.	 
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َبَباأَْقَراأُ َواأَ�َسُع             َحْوَل اْلُمْخَتِلِف َواأَْذُكُر ال�سَّ 10

َنَة في اْلَجْدَوِل َح�ْسَب َمْوِقِع اْلَهْمَزِة فيه� نُِّف اْلَكِلم�ِت اْلُملَوَّ اأَْقَراأُ َواأُ�سَ 11
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ْقَعِة َميُِّز َمْجموع�ِت ُحروِف َخطِّ الرُّ اأَْكُتُب َواأُ 12

اأَْكُتُب ِبَخطٍّ َجميٍل 13

رهم اأن خط الرقعة هو اأحد اأنواع الخط العربي الذي يكثر تداوله وا�ستخدامه.	  تذكِّ
تبيِّن لهم مجموع�ت حروف خط الرقعة وميزات كل مجموعة.	 
 تلفت انتب�ههم اإلى مالحظة الحروف المبينة كمث�ل واأنه� جميعه� مطمو�سة ب��ستثن�ء حرفّي الف�ء والق�ف 	 

ن�ن في و�سط الكلمة. عندم� يكوِّ
ح لهم م� يكتب من الحروف فوق ال�سطر وم� يكتب جزء منه� تحت ال�سطر.	  تو�سِّ
تر�سدهم اإلى كيفية الإم�س�ك ب�لقلم حيث يم�سك القلم ب�لإم�لة اإلى الأ�سفل عند البدء ب�لكت�بة، وكذلك 	 

اإلى اليمين والي�س�ر.
تعر�س عليهم نم�ذج من خط الرقعة، لتعزيز فهمهم.	 

لبة لوح�ت جميلة بخط الرقعة.	  تعر�س على الطَّ
ت�سّمم ورقة تحتوي على نم�ذج من خط الرقعة، وتطلب اإليهم مح�ك�ة النموذج.	 
لبة بقراءة الجملة المكتوبة، وتن�ق�سهم في معن�ه�.	  تكّلف اأحد الطَّ
لبة لمح�ك�ة النموذج.	  تحفز الطَّ
تكّلفهم كت�بة بقية النم�ذج، وتت�بعهم ب��ستمرار.	 
من المن��سب اأن تعر�س المعلِّمة الأعم�ل الأكثر اإتق�ن�ً وجم�ًل على جدار غرفة ال�سف.	 
مالحظة: يمكن ا�ستثم�ر جمل الن�س�ط في التدريب على الإمالء المنظور والختب�ري.	 

َتَبيََّن ُخُطواِت اإِع�َدِة َتْدويِر اْلَوَرِق.14 اأُعيُد َتْرتيَب اْلُجَمِل ِمْن    1 - 7     ِلأَ

ح لهم اأن كل عمل يمّر بخطوات مت�سل�سلة حتى يكتمل.	  تو�سِّ
دة، وتذكرهم بم�سمون الدر�س.	  لبة بعده� مرات متعدِّ تقراأ الجمل قراءة وا�سحة ومعّبرة، ويردد الطَّ
تر�سدهم اإلى الجملة الَّتي ُيبداأ به� الترتيب.	 
تطلب من ط�لب اختي�ر الجملة الَّتي تليه�، وهكذا حتى ترتيب بقية الجمل.	 
لبة الجمل مرتبة، وتف�ّسر لهم المعلِّمة الخطوات وتعّرفهم بخطوات اإع�دة تدوير الورق.	  يقراأ الطَّ
 الحل: 3، 1، 6، 2، 7، 4، 5.	 



ة الأهداف الع�مَّ
ي�ستمع اإلى ق�سة م� اأجمل الف�س�ء ويجيب عن الأ�سئلة.	 
ث ويعّبر عن لوح�ت الع�سفور والأفعى.	  يتحدَّ
يقراأ ن�ّس ع�لم الحيوان ويجيب عن اأ�سئلة ال�ستيع�ب.	 
يتبيِّن مفهوم التكيف واأنواعه.	 
يقراأ ن�س الألع�ب الإلكترونية ويجيب عن اأ�سئلة ال�ستيع�ب.	 
يتبيِّن متى تكون الألع�ب اللكترونية نعمة ومتى تكون نقمة.	 
يحر�س على ا�ستثم�ر الوقت بم� يفيد.	 
يتبيِّن اأنواع الحوا�سيب.	 
يحفظ المحفوظ�ت ويجيب عن اأ�سئلة ال�ستيع�ب.	 
يمالأ الفراغ معتمداً على المعنى.	 
يركب جماًل معتمداً على المعنى.	 
يميز بين همزتي القطع والو�سل.	 
�ً ويجيب عن اأ�سئلته.	  يقراأ ن�سّ
يتبيِّن عالم�ت الترقيم وا�ستخدامه�.	 
بب والنتيجة.	  يميز بين ال�سَّ
يكتب جماًل وفقرات بخط الرقعة.	 
ن ق�سة.	  يعيد ترتيب الجمل ويكوِّ
يتعرف ال�سفة والمو�سوف.	 
يميز بين ال�سفة والمو�سوف في الجمل.	 
يتعرف الأعداد: 1، 2، و9-3.	 
ي�ستخدم الأعداد ا�ستخدام�ً �سليم�ً.	 

اِدَسُة اْلَوْحَدُة السَّ

ع�َلمي اْلوا�ِسُع
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اأَْقَراأُ حيَحة1ِ اأَْقَراأُ َواأَ�َسُع         َحْوَل َرْمزِ اْلإِج�َبةِ ال�سَّ 1

اأَ�ْسَتِمُع َواأُجيُب َعِن اْلأَ�ْسِئلَِة

 ما اأجمل الف�صاء
اآلية التنفيذ

ُتخبر المعلِّمة طلبته� اأنهم �سي�ستمتعون ب�لق�سة ال�س�ئقة الَّتي �سي�ستمعون اإليه� و�ستقراأه� عليهم.	 
لبة لال�ستم�ع الجيد بتذكيرهم ب�سرورة الحترام والنتب�ه، والتَّركيز على م� ي�سمعونه، والتزام 	  تهّيئ الطَّ

الهدوء.
ة للق�سة.	  تعر�س عليهم �سورة غالف الق�سة الَّتي �ستقراأه�، وتحّدثهم قلياًل عنه، ثم توقع المجري�ت الع�مَّ
تقراأ لهم الق�سة ب�سوت وا�سح وم�سموع ومعّبر عن المع�ني.	 
تتوقف عن نقطة معينة في الق�سة، وت�س�ألهم: م�ذا تتوقعون اأن يحدث بعد ذلك؟.	 
ّبورة، وتقراأه� لهم، لحفزهم على التف�عل مع 	  تلّخ�س لهم الأفك�ر الرئي�سية في الق�سة وتدّونه� على ال�سَّ

الم�دة المقروءة.
تتيح لهم وقت�ً ك�في�ً من��سب�ً لطرح اأ�سئلتهم، وا�ستف�س�راتهم عن مع�ني الكلم�ت ال�سعبة في الق�سة.	 
بعد النته�ء من القراءة وال�ستم�ع للق�سة تن�ق�سهم فيه�، وتتيح لهم المج�ل للتعبير عن راأيهم فيه�.	 
د القيم الإيج�بّية الواردة في الق�سة.	  توؤكِّ
ة.	  لبة اإلى حّل الأ�سئلة المتعلقة ب�لق�سَّ تنتقل ب�لطَّ

تذّكرهم المعلِّمة بم� ورد في الق�سة من اأفك�ر و�سخ�سي�ت واأحداث وت�ستثمره� في حّل جمل التدريب.	 
لبة في اختي�ر الإج�بة ال�سحيحة.	  وؤال وت�س�عد الطَّ لى من ال�سُّ تقراأ الجملة الأوَّ
وؤال، وط�لٌب اآخر يخت�ر الإج�بة ال�سحيحة.	  لبة بحل بقية الجمل، بحيث يقراأ ط�لب ال�سُّ تكّلف الطَّ
تن�ق�سهم في الإج�بة ال�سحيحة وتطلب تف�سيراً منهم ل�ستبع�د بقية الخي�رات.	 
ن حول الرمز )اأ، ب، ج( ولي�س حول العب�رة اأو الكلمة.	  ح لهم اأنَّ و�سع الدائرة يكوِّ تو�سِّ
لبة.	  تكّلفهم ب�لحلِّ الكت�بي، وقراءة الإج�بة ال�سحيحة، وُت�سرك اأكبر عدد ممكن من الطَّ
ت�ستثمر الإج�ب�ت في التذكير ب�أحداث الق�سة.	 
الحل: 1- القمر والنجوم. 2- ن�فذة الغرفة. 3- الف�س�ء. 4- جميع م� ذكر. 5- جب�ل و�سخور.	 



يح�سن الطلبة ال�ستم�ع للق�سة، ثم قراءة جمل الن�س�ط واختي�ر الإج�بة المن��سبة ب�لتن�وب بين الطلبة، 	 
اأحدهم يقراأ والآخر يجيب.

هه� وتعّلق على الختي�رات ال�سحيحة.	  -ت�سّحح الإج�ب�ت وتوجِّ
�س.	  تتيح لهم حّل التدريب كت�بي�ً بو�سع الإ�س�رة المن��سبة في المك�ن المخ�سَّ
تت�بعهم ب��ستمرار وُتعّزز المجيدين وت�سّوب الأخط�ء.	 
الحل: نعم، ل، نعم، ل، نعم، ل، نعم.	 

لبة المطلوب من الأ�سئلة.	  ح المعلِّم للطَّ تو�سِّ
لبة وتطلب اإليهم النتب�ه لالإج�بة من خالل القراءة.	  تعيد المعلِّمة �سرد الق�سة على الطَّ
تعيد طرح الأ�سئلة الثالثة تب�ع�ً.	 
هه� نحو الإج�بة ال�سحيحة.	  لبة وتوجِّ تتلقى اإج�ب�ت الطَّ
دة، مع اإ�سراك 	  �س للكت�بة، ثم قراءة م� كتبوه مرات متعدِّ تطلب اإليهم تدوين الإج�ب�ت في المك�ن المخ�سَّ

لبة. اأكبر عدد ممكن من الطَّ
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�س�َرَة ✓  اأَْو  ✗  اأَْقَراأُ َواأَ�َسُع اإِ 2

اأُجيُب َعِن اْلأَ�ْسِئلَِة 3
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فوُر َوالأَْفعى اْلُع�سْ

ُث اأُلِحُظ َواأََتَحدَّ 4

ل اللوح�ت الأربع.	  لبة لت�أمُّ تتيح المعلِّمة وقت�ً ك�في�ً للطَّ
لبة وت�س�ألهم عّم� ي�س�هدونه في كل لوحة.	  تعر�س اللوح�ت واحدة بعد اأخرى على الطَّ
لبة.	  ه اأ�سئلة عليه�، ويجيب الطَّ رهم بعن��سر كل لوحة وتوجِّ تذكِّ
لبة اإلى اأنن� كّلم� تحّدثن� اأكثر اأ�سبحن� اأكثر طالقة في التَّعبير عّم� ن�سمعه اأو نقراأه.	  ه الطَّ توجِّ
ث كلُّ مجموعة عن لوحة من اللوح�ت الأربع ب��ستخدام مفردات عن��سر 	  لبة في مجموع�ت، لتتحدَّ توزع الطَّ

اللوحة، والربط بينه� لت�سكيل ق�سة مت�سل�سلة الأحداث.
تقراأ ق�سة الع�سفور والأفعى، وتح�ور الطلبة في مدى توافق م� تو�سلوا اإليه من اأفك�ر مع اأحداث الق�سة، 	 

ثم ت�س�ألهم عن راأيهم فيه�. 
ة من النَّ�ّس.	  لبة ا�ستنت�ج الفكرة الع�مَّ تطلب من الطَّ

ُيْحكى اأَنَّ َرُجاًل ِمْن ُمِحبِّي اْلُمغ�َمَرِة اأَْنهى 
َتْحَت  َي�ْسَتريُح  َوَجلَ�َس  الأَْدغ�ِل،  َجْوَلَتُه في 
َفَنَه�َس  َغريًب�،  ْوًت�  �سَ �َسِمَع  �َسَجَرٍة،  ِجْذِع 
ذا  ْوِت، َواإِ َدِر ال�سَّ ِمْن َمك�ِنِه َيْبَحُث َعْن َم�سْ
ُرُخ  َت�سْ اْلُمج�ِوَرِة  َجَرِة  ال�سَّ اأَْعلى  فوَرٍة  ِبُع�سْ
َوَك�أَنَّه� َت�ْسَتغيُث، َوِهَي ُتَرْفِرُف َفْوَق ِفراِخه� 

. في اْلُع�سِّ

الأَْمَر،  ِلَيَتَبيََّن  َجَرِة  ال�سَّ ِمَن  ُجُل  الرَّ اْقَتَرَب 
ْفعى َكبيَرٍة َتْزَحُف ِب�تِّج�ِه اْلُع�سِّ َحْيُث  َواإِذا ِب�أَ
فوَر  اْلُع�سْ َراأى  حيَن  َوُدِه�َس  اْلِفراُخ،  َتْرُقُد 
الأَْع�س�ِب  َفْوَق  َوَيجوُل  ُمْبَتِعًدا  َيطيُر  الأََب 
اْلُع�سِّ  اإِلى  ع�َد  ُثمَّ  �َسْيٍء،  َعْن  َيْبَحُث  َك�أَنَُّه 
َفْوَق  َوَيْرميِه  غيًرا موِرًق�،  ًن� �سَ ُغ�سْ َيْحِمُل 

. اْلِفراِخ في اْلُع�سِّ
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ْت  َوا�ْسَتَعدَّ  ، اْلُع�سِّ اإِلى  الأَْفعى  لَِت  َو�سَ
َفْج�أًَة،  َفْت  َتَوقَّ اأَنَّه�  اإِلَّ  اْلِفراَخ،  ِلَتْلَتِهَم 
ْوُت َزْقَزَقِة  َو�س�َرَعْت ِب�ْلَهَرِب َبعيًدا. َعال �سَ
فوُر الأَُب  َم اْلُع�سْ ُهْم َفَرًح�، َوَتَقدَّ اْلِفراِخ َواأُمُّ
َوَرم�ُه َعلى  َن الَّذي َو�َسَعُه،  اْلُغ�سْ َواْلَتَقَط 

ُجُل َواْحَتَفَظ ِبِه. الأَْر�ِس، َف�ْلَتَقَطُه الرَّ

ديٍق َلُه َيْعَمُل  َن َعلى �سَ ُجُل اْلُغ�سْ َعَر�َس الرَّ
ِلَنب�ٍت  اأَنَُّه  َوَتَبيََّن  اْلُمْخَتَبراِت،  اأََحِد  في 
يَّة ق�ِتلٍَة ِلالأَف�عي َتخ�ُف  َيْحَتوي َموادَّ �ُسمِّ
ِمْن  َوَتْهُرُب  راِئَحِتِه  ِمْن  َوَتْرَتِعُد  ُروؤَْيَتُه 
ُمالَم�َسِتِه، َفم� اأَْعَظَم ُقْدَرَة اهلِل َكْيَف َمَنَح 

َة. ج�َعَة َوالأُُبوَّ فوَر اْلَمْعِرَفَة َوال�سَّ اْلُع�سْ
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ع�َلُم اْلَحَيواِن ُل ْرُس اأَلوَّ ْالدَّ

اأَْقَراأُ اأَْقَراأ1ُ 1

اإلى ال�سورة المرافقة للنَّ�ّس، وت�س�ألهم عن 	  تكّلف المعلِّمة طلبته� النظر 
محتوي�ته�.

ّبورة.	  ر�س، وتدّون العنوان على ال�سَّ تربط م� بين ال�سورة وعنوان الدَّ
ح لهم المفردات والتَّراكيب ال�سعبة الواردة في النَّ�ّس:اأرج�ئه�، بيئة 	  تو�سِّ

ح�رة وبيئة ب�ردة، خ�س�ئ�س، التكيف، البرم�ئي�ت، التمويه.
تحفزهم للحديث عن الحيوان�ت الَّتي تتوافر في بيئتهم.	 
تجّزئ النَّ�ّس اإلى وحدات قرائّية وتقراأه� قراءة معّبرة تراعي فيه� نبرات ال�سوت.	 
لبة القراءة ب�سكل �سحيح.	  لبة فردّي�ً قراءة مح�ك�ة حتى يتقن الطَّ قراءة الطَّ
لبة.	  ر�س، وتقراأه� لتعزيزه� في اأذه�ن الطَّ ئي�سة الَّتي ت�سّمنه� الدَّ ح لهم الأفك�ر الرَّ تو�سِّ
توجيه بع�س الأ�سئلة على كل فقرة لتنمية ال�ستيع�ب.	 
لبة لقراءة وحدات من النَّ�ّس لمزيد من الإتق�ن.	  - توجه الطَّ
- توؤّكد القيم الإيج�بّية الواردة في النَّ�ّس. 	 

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 التَّعبير �سوتي�ً عن نبرة ال�ستفه�م.	 
وؤال وط�لب�ً اآخر لالإج�بة عنه.	  تكّلف 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�بي�ً.	 
ز المجيدين.	  ههم وت�سّوب الأخط�ء وتعزِّ تت�بعهم ب��ستمرار وتوجِّ
تكّلفهم قراءة اإج�ب�تهم الَّتي كتبوه�.	 

اأَْقَراأُ اأُجيُب َعِن اْلأَ�ْسِئلَِة1 2
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رهم المعلِّمة ب�لكلم�ت الَّتي تعلموه� �س�بق�ً، وت�س�عدهم في قراءته�.	  تذكِّ
ثهم عن تكّيف بع�س الحيوان�ت مع البيئة.	  تف�ّسر معنى الكلم�ت والمعنى الداّل عليه�، وتحدِّ
تبيِّن لهم العالقة بين معنى الكلمة والجملة.	 
ههم نحو النطق ال�سحيح له�.	  ت�س�عدهم في قراءة الجمل قراءة �سحيحة، وتوجِّ
ح لهم م� تت�سمنه من �سور التكيف، وتح�ورهم في ال�سبب والنتيجة 	  لى، وتو�سِّ تحفزهم لحل الجملة الأوَّ

في كل منه�.
تكّلفهم حّل بقية الجمل �سفوّي�ً وكت�بي�ً، وتت�بعهم ب��ستمرار.	 
لبة بعده�.	  تقراأ الجمل بعد حّله� ويقراأ الطَّ
الحل: 1- تجولت..لتتعّرف. 2- تكّيف..لي�سبر. 3- تمّيزت..لت�أكل. 4- تلّونت..لتختفي.	 

لبة لقراءة الجمل والتَّراكيب 	  ه المعلِّمة الطَّ توجِّ
وت�س�عدهم في قراءته�.

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

تحلُّ التركيب الأوَّل: جن�ح� الع�سفور تكّيف في 	 
اأع�س�ء الحركة.

تلفت انتب�ههم اإلى مالحظة الجزء الذي ي�س�عد 	 
الحيوان على التكيف.

تنّبههم اإلى اللتف�ت اإلى العالقة ال�سحيحة بين 	 
الكلم�ت والتَّراكيب عند تركيب الجملة. 

تكلِّفهم تركيب بقية الجمل.	 
�س.	  يكتبون الجمل بعد تركيبه� في الفراغ المخ�سَّ
لبة.	  لبة الجمل بعد تركيبه� وكت�بته�، وتحر�س المعلِّمة على اإ�سراك اأكبر عدد ممكن من الطَّ يقراأ الطَّ
ت�ستثمر الجمل بعد تركيبه� في بي�ن مفهوم التكيف واأنواعه.	 

اأَْقَراأُ َواأَْماَلأُ اْلَفراَغ ِب�ْلَكِلَمِة اْلُمن��ِسَبِة 3

ُب ُجَماًل َواأَْقَراأُ اأَُركِّ 4

1

2

3

4

فوِر َجن�ح� اْلُع�سْ
ِمْنق�ُر النَّ�ْسِر

َمَكِة َخي��سيُم ال�سَّ
بِّ  َفْرُو الدُّ

ٌف في َتَكيُّ

ِغط�ِء اْلِج�ْسِم.

اأَْع�س�ِء اْلَحَرَكِة.

َنْوِع اْلِغذاِء.

�ِس. اأَْع�س�ِء التََّنفُّ

جن�ح� الع�سفور تكّيف في اأع�س�ء الحركة.

منق�ر الن�سر تكيف في نوع الغذاء.

خي��سيم ال�سمكة تكيف في اأع�س�ء التنف�س.

فرو الدب تكيف في غط�ء الج�سم.  



تعر�س المعلِّمة �سوراً للحيوان�ت الواردة في هذا التدريب وتطلب منهم ت�سميته�.	 
لبة اإلى الكلم�ت المعبِّرة عن الجزء الذي ي�س�عد الحيوان على 	  تقراأ الجمل قراءة معّبرة، وتلفت نظر الطَّ

التكيف.
ح لهم الفرق بين هذه الأجزاء ب�لن�سبة لكل حيوان.	  تو�سِّ
ههم.	  تكّلفهم حل الجمل �سفوّي�ً ثم كت�بي�ً، وتت�بعهم ب��ستمرار وتوجِّ
الحل:1- ال�سمكة. 2- الفيل. 3- الديك. 4- البطة. 5- البطريق. 6- الجمل. 7- الحرب�ء. 8- ال�سفدع.	 

اأنف�سهم 	  تتيح لهم المعلِّمة الحديث عن تكّيف الديك، وال�سفدع، والحرب�ء، تمرين�ً لهم على التَّعبير عن 
بلغة ف�سيحة.

تح�ورهم في الأم�كن والبيئ�ت الَّتي يعي�س فيه� الدب القطبي والجمل.	 
ر�س.	  تلفت انتب�ههم اإلى التَّعبير بجمل ق�سيرة ي�ستخدمون فيه� بع�س مفردات الدَّ
لبة المتميزين قراءة م� كتبوه عن تكّيف هذين الحيوانين.	  تكّلف الطَّ
تدعوهم لمالحظة الفرق بين اإج�ب�تهم.	 
ر�س، وتعديل اإج�ب�تهم.	  ههم نحو مق�رنة اإج�ب�تهم بم� ورد في الدَّ توجِّ
 الحل: الدب: لونه اأبي�س بلون الثلج للتمويه، مغطى ب�لفرو ال�سميك يحميه من البرد.	 
 الجمل: خفه عري�س كي ل يغو�س في الرمل، فمه م�سقوف لي�أكل الأ�سواك وال�سّب�ر، له �سن�م يخزن فيه 	 

الدهون ليتحم� الجوع والعط�س، جلده عليه وبر يقيه الحر ال�سديد.

112

ِف الَّذي ُين��ِسُبُه اأَْقَراأُ َواأَْكُتُب ا�ْسَم اْلَحَيواِن اأَم�َم َنْوِع التََّكيُّ 5

ْكُتُب َكْيَف َتَكيََّفِت اْلَحَيوان�ُت الّت�ِلَيُة ِللَعْي�ِس في بيَئِته�؟ اأَْبَحُث َواأَ 6
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4

بوٌر. هذا َجَمٌل �سَ

َنت�ِن. ه�ت�ِن َفرا�َست�ِن ُملَوَّ

 �س�َهْدُت َن�ْسَرْيِن َكبيَرْيِن.

غيَرت�ِن في اْلَحْو�ِس. َمَكت�ِن ال�سَّ  َت�ْسَبُح ال�سَّ

َفًة في ا�ِسٍم َقْبلَُه ُي�َسّمى  َفُة ا�ْسٌم ُيَبيُِّن �سِ ال�سِّ
ُب. اْلَمو�سوَف، ِمْثل: ج�َء الّط�ِلُب اْلُمَهذَّ

الّط�ِلُب: َمْو�سوٌف.
َفٌة. ُب: �سِ اْلُمَهذَّ

ْفِع: هذا ِطْفٌل َيتيٌم. 1. الإِْعراِب: الرَّ
ِب: َراأَْيُت ِطْفاًل َيتيًم�. النَّ�سْ

: َمَرْرُت ِبِطْفٍل َيتيٍم. اْلَجرِّ
2. التَّْنكيِر َوالتَّْعريِف:

التَّْنكير: َرُجٌل َكريٌم ُيْح�ِسُن اإِلى اْلُفَقراِء.
ُجُل اْلَكريُم ُيْح�ِسُن اإِلى اْلُفَقراِء. التَّْعريف: الرَّ

3. اْلَعَدِد:
الإِْفراد:      هذا ِطْفٌل َيتيٌم.

التَّْثِنَية:     َراأَْيُت ِطْفلَْيِن َيتيَمْيِن.
اْلَجْمع:     َمَرْرُت ِب�أَْطف�ٍل اأَْيت�َم.

�أْنيِث: 4. التَّْذكيِر َوالتَّ
التَّْذكير: هذا ِطْفٌل َيتيٌم.

التَّ�أْنيث: هِذِه ِطْفلٌَة َيتيَمٌة.

َفُة َواْلَمْو�سوُف ال�سِّ

ًة في: َفُة ُتط�ِبُق اْلَمْو�سوَف ُمط�َبَقًة ت�مَّ ال�سِّ

َفِة َو اأَْقَراأُ َواأَْر�ُسُم 7 َعلى اْلَمْو�سوِفَعلى ال�سِّ

ال�سفة والمو�سوف
والمو�سوف 	  ال�سفة  اأن  لبة  للطَّ المعلِّمة  ح  تو�سِّ

من اأ�س�ليب اللغة العربيةّ.
يء 	  ال�َسّ م�هّية  د  تحدِّ ال�سفة  اأن  لهم  تبيِّن 

المو�سوف بِدّقٍة متن�هيٍة وتك�سف عن اأهّم ميزٍة 
فيه.

ّبورة مجموعة من الأمثلة، منه�: 	  تدوِّن على ال�سَّ
هذا طفٌل يتيٌم.

للطفل. 	  �سفة  هي  )يتيم(  كلمة  اأن  لهم  تبيِّن 
فيتيم �سفة والطفل مو�سوف.

لكلمتي: 	  المالزمة  الحركة  اإلى  انتب�ههم  تلفت 
تتبع  ال�سفة  اأن  لهم  وتبيِّن  ويتيم،  طفل 

المو�سوف في الإعراب
من خالل مزيد من الأمثلة تبيِّن لهم اأن ال�سفة 	 

التنكير  اأخرى:  عن��سر  في  المو�سوف  تتبع 
والتعريف، والعدد، والتذكير والت�أنيث.

ت�س�عد المعلِّمة طلبته� في قراءة الجمل.	 
لبة على ال�سفة ب�سيغة 	  تركز حواره� مع الطَّ

المفرد والمثنى. 
تحفزهم على تعيين ال�سفة في كل جملة، وتح�ورهم فيه�.	 
تكلف طلبة اآخرين على تعيين المو�سوف.	 
تبيِّن لهم العالقة بين ال�سفة والمو�سوف من حيث التذكير والت�أنيث، والإفراد والتثنية.	 
هه�.	  تت�بع حلولهم وتوجِّ



اأَْقَراأُ َواأَْكُتُب في اْلَجْدَوِل َكِلم�ٍت َتْنَتهي ِبـ 10

دة.	  لبة بعده� مرات متعدِّ تقراأ المعلِّمة الجمل ويقراأ الطَّ
ح لهم المطلوب من التدريب.	  تو�سِّ
رهم بدللة ال�سفة والمو�سوف والعالقة بينهم�.	  تذكِّ
تكّلفهم بتبي�ن ال�سف�ت �سفوّي�ً ثم كت�بي�ً، وتت�بعهم ب��ستمرار.	 
تلفت انتب�ههم اإلى مالحظة الوجه الإعرابي لكل من ال�سفة والمو�سوف وتعليل اإج�ب�تهم.	 
الحل:2- ال�سفة: المتميزين، والمو�سوف: المعلمين.	 
- 4- ال�سفة: م�هر، والمو�سوف: �سب�ح.	  3- ال�سفة: الن�سيط�ت، والمو�سوف: النمالت. 
- 6- ال�سفة: كبيرين، والمو�سوف: فيلمين.	  5- ال�سفة: المجتهد، والمو�سوف: الط�لب. 

رهم المعلِّمة ب�ل�سفة والمو�سوف والعالقة بينهم�.	  تذكِّ
لبة المميزون بعده�.	  تقراأ التَّراكيب الواردة في كل م�ستطيل، ويقراأ الطَّ
تتيح لهم ت�أمل التَّراكيب الموجودة في كل م�ستطيل.	 
والت�أنيث، 	  التذكير  جهة  من  اختي�راتهم،  تعليل  مع  المختلفين  والمو�سوف  ال�سفة  ذكر  على  تحّفزهم 

والتنكير والتعريف، والإفراد والتثنية والجمع.
ه اإج�ب�تهم نحو الإج�بة ال�سحيحة.	  تت�بعهم ب��ستمرار وتوجِّ
الحل: 1- �سمكة ملونة: تدل على المفرد والب�قي المثنى.	 
2- الربيع الجميل: فيه� ال التعريف والب�قي ل يوجد فيه�. 	 
3- الح�س�ن�ن �سريع�ن: الكلمة الث�نية ل يوجد فيه� ال التعريف.	 

تقراأ المعلِّمة النَّ�ّس قراءة معّبرة ومبرزة �سوت الت�ء المربوطة واله�ء في اآخر الكلم�ت.	 
لبة المتميزون قراءة مح�ك�ة.	  يقراأ الطَّ
رهم بكل من اله�ء المربوطة والت�ء المربوطة من حيث ال�سوت وال�سكل.	  تذكِّ
تحفزهم ل�ستخراج الكلم�ت الَّتي تنتهي ب�له�ء المربوطة، ثم قراءته� منفردة، وب�لطريقة نف�سه� تذكرهم 	 

ب�لت�ء المربوطة.
تدعوهم لمالحظة الفرق في ال�سكل وال�سوت.	 

114

َبَباأَْقَراأُ َواأَ�َسُع  َحْوَل اْلُمْخَتِلِف، َواأَْذُكُر ال�سَّ 9

َفَة َواْلَمْو�سوَف اأَْقَراأُ َواأَْكُتُب ال�سِّ 8



اأَْقَراأُ َواأَْكُتُب َكِلم�ٍت في اْلَجْدَوِل فيه� 11

تكّلفهم ب�لحلِّ الكت�بي وتت�بعهم ب��ستمرار.	 
لبة.	  تعديد المعلِّمة قراء النَّ�ّس ويقراأ بعده� الطَّ
الت�ء المربوطة: ب�سرعة، كبيرة، خ�سلة، العري�سة.	 
حرف اله�ء: اأنفه، يده، روؤيته، قدمه، تثبته.	 

رهم بم� �سبق لهم تعلُّمه عن همزتي القطع والو�سل.	  تذكِّ
ح لهم طريقة التفريق بينهم� في ال�سكل وال�سوت.	  تو�سِّ
تقراأ الجمل وتطلب منهم النتب�ه والتَّركيز فيم� ي�سمعون.	 
تكّلفهم القراءة بعده� والتميز �سوتي�ً بين همزتي الو�سل والقطع.	 
تحفزهم على حل الجمل وفق معطي�ت الجدول �سفوّي�ً ثم كت�بي�ً.	 
ههم.	  تت�بعهم ب��ستمرار وتوجِّ
الحل: همزة قطع: اأنت، اأهال، اأ�سكرك، اأكثر.	 
 همزة و�سل: اخف�س، افتح، ا�سكر، ا�سرب.	 

اأَْقَراأُ النَّ�سَّ َواأُجيُب َعِن الأَ�ْسِئلَِة 12
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معّبر 	  ب�سوت  قراءة  النَّ�ّس  المعلِّمة  تقراأ 
لبة بعده� فردّي�ً. وم�سموع، ويقراأ الطَّ

كيفية 	  لهم  وتبرز  التكّيف،  معنى  في  تح�ورهم 
تكّيف الثعلب.

من 	  عدد  على  ي�ستمل  النَّ�ّس  اأن  لهم  ح  تو�سِّ
الجمل المترابطة.

تبيِّن لهم انه ب�لإمك�ن ا�ستخراج مجموعة من 	 
الأنم�ط اللغويَّة من الجمل.

بعد 	  المطلوب  تنفيذ  كيفية  اإلى  تر�سدهم 
ر�س وجمله. ا�ستيع�بهم لكلم�ت الدَّ

ت�س�عدهم في ا�ستخراج المطلوب خطوة خطوة 	 
حتى النته�ء من الإج�بة عن الأ�سئلة.

تحر�س اأن تكون اإج�ب�تهم �سفوية ثم كت�بية.	 

م�ذا َيْفَعُل الثَّْعلَُب ِعْندم� َي�ْسَتريُح؟

اْكُتْب ِمَن النَّ�سِّ َكِلم�ٍت:

َفٍة: ● َتَدلُّ َعلى �سِ

● َتُدلُّ َعلى َمْو�سوٍف:

● َتُدلُّ َعلى ِفْعٍل:

● َتْحَتوي ال �َسْم�ِسيَّة:

● َتْحَتوي ال َقَمِريَّة:

َفة: ● َتْحَتوي ه�ء ُمَتَطرِّ

َفة: ● َتْحَتوي َهْمَزة ُمَتَطرِّ

1

2

يلف ذيله حول نف�سه.

�سميك

فرو

يتغير

الثعلب

القطبي

يحميه

مملوء

الحيوان�ت

يتغذى

ال�ست�ء

البرد

ي�س�عده

ال�ست�ء



َنَة13 اأَْقَراأُ َواأُلِحُظ َعالم�ِت التَّْرقيِم  اْلُملَوَّ
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ُرموٌز تو�َسُع َبْيَن اْلَكِلم�ِت اأَِو اْلُجَمِل ِلَتْو�سيِح اْلَمْعنى ِلْلق�ِرِئ

ِة اْلَمْعنى. ْقَطة ).(: تو�َسُع في ِنه�َيِة اْلُجْملَِة الّت�مَّ النُّ

لَة )،(: َتُدلُّ َعلى َوْقٍف َق�سيٍر ِلَتْمييِز اأَْجزاِء اْلَكالِم. اْلف��سِ

اأْ�ِسيَّت�ِن ):(: تو�َسع�ِن َبْعَد ِفْعِل اْلَقْوِل. ْقَطت�ِن الرَّ النُّ

َعالَمُة ال�ْسِتْفه�ِم )؟(: تو�َسُع في ِنه�َيِة اْلُجْملَِة اْلُم�ْسَتْفَهِم 

ِبه� َعْن �َسْيٍء م�.

ْه�َسِة. ِب َوالدَّ ِب )!(: تو�َسُع ِللتَّْعبيِر َعِن التََّعجُّ َعالَمُة التََّعجُّ

َعالم�ُت التَّْرقيِم

عالم�ت الترقيم
ق�س�س 	  من  )تخت�ر   ً� ن�سّ المعلِّمة  تجهز 

عالم�ت  على  ي�ستمل  والمح�دثة(  ال�ستم�ع 
والنقطت�ن  والف��سلة،  النقطة،  الترقيم: 
وعالمة  ال�ستفه�م،  الراأ�سيت�ن،وعالمة 

التعجب.
بعده� 	  لبة  الطَّ ويردد  النَّ�ّس  المعلِّمة  تقراأ 

فردّي�ً.
تبيِّن لهم اأن النَّ�ّس ي�ستمل على عالم�ت وت�سير اإليه�، ت�سمى عالم�ت الترقيم.	 
ح لهم اأن كل عالمة من هذه العالم�ت ت�س�عدن� في فهم م� نقراأ ونكتب، ولي�ست زائدة في النَّ�ّس.	  تو�سِّ
تبيِّن لهم اأن كل عالمة من هذه العالم�ت تو�سع بين الجمل ونه�ي�ته� وفق ق�نون لغوي.	 
ت�سّمي لهم م�سمي�ت هذه العالم�ت.	 
ح لهم الأم�كن الَّتي تو�سع فيه� هذه العالم�ت.	  تو�سِّ

لبة فردّي�ً.	  تقراأ المعلِّمة الجمل ويقراأ بعده� الطَّ
تطلب منهم مالحظة عالم�ت الترقيم في الجمل، وت�سميته�.	 
تحفزهم على تف�سير مجيء هذه العالم�ت.	 
لبة التَّعبير ال�سوتي في اأثن�ء القراءة.	  تحر�س على اأن ُيبرز الطَّ
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16

14

15

ُن ُجَماًل ُمراِعًي� َعالم�ِت التَّْرقيِم   ،   .   ؟   ! ــوِّ اأَْقـــَراأُ َواأَُكـ

ُن ُجْملًَة َواأَ�َسُع    ! اأَُكوِّ

ُن ُجْملًَة َواأَ�َسُع   ؟ اأَُكوِّ

لبة بعده� فردّي�ً.	  تقراأ المعلِّمة جمل التدريبين غير مرتبة، ويقراأ الطَّ
ت�س�عدهم في ترتيب الجملتين لتعطي� معنًى مفيداً.	 
تلفت انتب�ههم اإلى مو�سع العالمتين، وتطلب منهم تف�سيراً لذلك.	 
لبة الجملتين مرتبتين ومبرزين �سوت ال�ستفه�م و�سوت التعّجب.	  يقراأ الطَّ
الحل: لم�ذا يح�ول المتطوعون حم�ية الحيوان�ت؟	 
 م� اأ�سعدن� ونحن ن�س�عد ال�سعف�ء!	 

ر المعلِّمة طلبته� بكلم�ت تعلموه� �س�بق�ً.	  تذكِّ
ح لهم اأن ب�إمك�نهم تكوين عدد مختلف من الجمل من هذه الكلم�ت.	  تو�سِّ
ههم اإلى تكوين الجمل تب�ع�ً واحتم�ل تكرار بع�س الألف�ظ في الجمل الأخرى.	  توجِّ
ت�س�عدهم في تكوين الجمل مع التَّركيز على عالم�ت الترقيم المن��سبة.	 
لبة الجمل مع اإبراز التَّعبير عن المعنى من خالل عالم�ت الترقيم.	  يقراأ الطَّ
الحل: 1- هل زرت حديقة الحيوان�ت؟ 2- م� اأطول عنق الزرافة؟	 
3- ق�ل روؤوف: م� اأ�سخم الفيل! 4- هل �س�هدت الفيل والزرافة؟	 
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ُة الأَْلع�ُب الإِِلْكْتروِنيَّ ْرُس الّثاني الدَّ

اأَْقَراأُ 1

تكّلف المعلِّمة طلبته� النظر اإلى ال�سورة المرافقة للنَّ�ّس، وت�س�ألهم 	 
عن محتوي�ته�.

ّبورة.	  ر�س، وتدّون العنوان على ال�سَّ تربط م� بين ال�سورة وعنوان الدَّ
ح لهم المفردات والتَّراكيب ال�سعبة الواردة في النَّ�ّس: ح��سوب، 	  تو�سِّ

نقمة، تتع�ر�س، ا�ستخدامه�،اللتزام ب�لتعليم�ت، التخطيط، التفكير 
منة. المنّظم، العدوانية، ال�سُّ

تحفزهم للحديث عن الألع�ب الإلكترونية الَّتي يم�ر�سونه� والوقت 	 
الذي يم�سونه في مم�ر�سته�.

تجّزئ النَّ�ّس اإلى وحدات قرائّية وتقراأه� قراءة معّبرة تراعي فيه� نبرات ال�سوت.	 
لبة القراءة ب�سكل �سحيح.	  لبة فردّي�ً قراءة مح�ك�ة حتى يتقن الطَّ قراءة الطَّ
لبة.	  ر�س؛ لتعزيزه� في اأذه�ن الطَّ ئي�سة الَّتي ت�سّمنه� الدَّ ح لهم الأفك�ر الرَّ تو�سِّ
توجيه بع�س الأ�سئلة على كل فقرة لتنمية ال�ستيع�ب.	 
لبة لقراءة وحدات من النَّ�ّس لمزيد من الإتق�ن.	  - توجه الطَّ
- توؤّكد القيم الإيج�بّية الواردة في النَّ�ّس. 	 

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 التَّعبير �سوتي�ً عن نبرة ال�ستفه�م.	 
وؤال وط�لب�ً اآخر لالإج�بة عنه.	  تكّلف 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�بي�ً.	 
ز المجيدين.	  ههم وت�سّوب الأخط�ء وتعزِّ تت�بعهم ب��ستمرار وتوجِّ
تكّلفهم قراءة اإج�ب�تهم الَّتي كتبوه�.	 

اأُجيُب َعِن اْلأَ�ْسِئلَِة 2
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غرفة 	  اإلى  طلبته�  المعلِّمة  ت�سطحب 
وتعرفهم  التعليمية،  المن�س�أة  في  الح��سوب 

ب�أنواعه� وا�ستخدام�ته�.
ال�سور 	  لمالحظة  ك�في�ً  وقت�ً  لهم  تتيح 

والتعّرف اإليه� وت�سميته�.
تربط بين م� يذكرونه من اأنواع الحوا�سيب 	 

وم�سمي�ته�.
يكتب الم�سّمي�ت تحت كل �سورة ويقراأونه�.	 

تعّلموه� 	  جمل  لقراءة  لبة  الطَّ المعلِّمة  ه  توجِّ
�س�بق�ً.

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

ل: ا�ستمتعت ب�للعب ولم اأ�سعر 	  تحلُّ التركيب الأوَّ
بمرور الوقت.

ح لهم العالقة بين اأجزاء الجملة وطريقة 	  تو�سِّ
تركيب جملة ذات معنى.

تف�ّسر لهم العالقة بين كل جزء من التركيب.	 

لبة قراءة التركيب مع مراع�ة الحرك�ت. 	  تكّلف الطَّ

لبة الجمل ويقراأونه� فردّي�ً وجم�عّي�ً.	  ب الطَّ يركِّ

يكتبون الجمل بعد تركيبه�.	 

ه المعلِّمة طلبته� نحو القيم الإيج�بّية.	  توجِّ

َوُر التَّ�ِلَيُة1 اأَْقَراأُ َواأَْكُتُب م� َتُدلُّ َعلَْيِه ال�سُّ 3

ُب ُجَماًل1 اأَْقَراأُ َواأَُركِّ 4

ا�ْسَتْمَتْعُت ِب�للَِّعِب

ن� اأَْلَعُب اأََكْلُت َواأَ

ْيُت اْلَوْقَت ِب�للَِّعِب اأَْم�سَ

َوَلْم اأَ�ْسُعْر

َبِع. ِب�ل�سَّ

ِبُمروِر اْلَوْقِت.

ِب�ْلجوِع.

1

2

3

ا�ستمتعت ب�للعب، ولم اأ�سعر بمرور الوقت.

اأكلت واأن� األعب، ولم اأ�سعر ب�ل�سبع.

اأم�سيت الوقت ب�للعب، ولم اأ�سعر ب�لجوع.

ح��سوٌب َلْوحي

ح��سوٌب َمْحمول

ح��سوٌب َمْكَتبي

ه�ِتٌف َنّق�ل ه�ِتٌف َنّق�لح��سوٌب َلْوحي

ح��سوٌب َمْكَتبي ح��سوٌب َمْحمول
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َبِب الَّذي ُيوؤَّدي اإِلى النَّت�ِئِج الّت�ِلَيِة اأَْقَراأُ َواأَْماَلأُ اْلَفراَغ ِب�ل�سَّ 5

اأَْقَراأُ َواأَْماَلأُ اْلَفراَغ ِب�ْلَكِلَمِة اْلُمن��ِسَبِة 6

لبة في القراءة.	  تقراأ المعلِّمة الجمل وُت�سرك اأكبر عدد من الطَّ
تح�ورهم في الألع�ب المفيدة والألع�ب ال�س�رة.	 
ح لهم القيم ال�سلبية والإيج�بّية الَّتي تت�سمنه� الجمل.	  تو�سِّ
ت�س�عدهم في الربط بين ال�سبب والنتيجة من خالل تحويل الجملة اإلى �سيغة ال�ستفه�م.	 
لى.	  تبيِّن لهم كيفية الربط بين ال�سبب والنتيجة في الجملة الأوَّ
تكّلفهم العمل على حّل الجمل الأخرى، وقراءته� وتف�سير العالقة بين ال�سبب والنتيجة.	 
الحل: 1- األع�ب العنف. 2- الألع�ب التعليمية. 3- األع�ب الم�س�ركة. 4- الألع�ب الفردية.	 

لبة بعده�.	  تقراأ المعلِّمة الكلم�ت والجمل، ويردِّد الطَّ
تبيِّن لهم العالقة بين معنى الكلمة والجملة.	 
ههم نحو النطق ال�سحيح له�.	  ت�س�عدهم في قراءة الجمل قراءة �سحيحة، وتوجِّ
لى: )الألع�ب الإلكترونية التعليمية ت�سّجع الحلول الإبداعية(، وتف�ّسر لهم معن�ه�.	  تحلُّ الجملة الأوَّ
تف�ّسر لهم عالقة كلمة )ت�سّجع( بمعنى الجملة.	 
تكّلفهم حّل بقية الجمل �سفوّي�ً وكت�بي�ً، وتت�بعهم ب��ستمرار.	 
لبة بعده�، مع مالحظة القيم الَّتي تت�سمنه�.	  تقراأ الجمل بعد حّله� ويقراأ الطَّ
الحل: 2- ت�سّر. 3- توؤدي... ابتع�د. 4- اأح�سّن�... اأ�س�أن�.	 



ه�. ُد َكمَّ الأَ�ْسي�ِء الَّتي َنُعدُّ اْلَعَدُد: َرَقٌم ِح�س�ِبيٌّ ُيَحدِّ
ُد اْلَعَدُد ِمْقداَره�. اْلَمْعدوُد: اأَ�ْسي�ٌء ُيَحدِّ

�أْنيِث. ُر َيكوُن خ�ِلًي� ِمْن َعالم�ِت التَّ اْلَعَدُد اْلُمَذكَّ
َخَم�ْس، اأَْرَبع،  َثالث،  اْثن�ن،  واِحد، 
َع�َسر ِت�ْسع،  َثم�ن،  �َسْبع،  �ِسّت، 

�أْنيِث اْلَعَدُد اْلُموؤَنَُّث َيكوُن فيِه اإِْحدى َعالم�ِت التَّ
اأَْرَبَعة، َثالَثة،  اْثَنت�ن،  واِحَدة،  اإِْحدى، 
َع�َسَرة. ِت�ْسَعة،  َثم�ِنَية،  �َسْبَعة،  �ِستَّة،  َخْم�َسة، 

رٌ        اأَْكواب ُمْفَرُده� كوب. ُر ُمْفَرُدُه ُمَذكَّ اْلَمْعدوُد اْلُمَذكَّ
اْلَمْعدوُد اْلُموؤَنَُّث ُمْفَرُدُه ُموؤَنٌَّث       َمالِعق ُمْفَرُده� ِمْلَعَقة.

٭ اْلَعَدداِن 1 و 2 ُيط�ِبق�ِن اْلَمْعدوَد
َتْذكيًرا: كوب واِحد     كوب�ِن اْثن�ِن.

َت�أْنيًث�: ِمْلَعَقة واِحَدة،         ِمْلَعَقت�ِن اْثَنت�ِن.
٭ الأَْعداُد 3 اإِلى 9 ُتخ�ِلُف اْلَمْعدوَد داِئًم�

�َسِرَب َروؤوٌف َثالَثَة اأَْكواِب َع�سيٍر.
        َعَدٌد ُموؤَنٌَّث

َقَراأَْت راِئَدُة اأَْرَبَع ِق�َس�ٍس.
ٌر      َعَدٌد ُمَذكَّ

٭ اْلَمْعدوُد َي�أْتي داِئًم� َجْمًع� َبْعَد الأَْعداِد 3 اإلى 10.
َخْم�َسُة ُطاّلٍب َوَخْم�ُس ط�ِلب�ٍت.

الأَْعداُد

َمْعدوٌد ُمْفَرُدُه 
ٌر كوب ُمَذكَّ

َمْعدوٌد ُمْفَرُدُه 
ة ُموؤَنٌَّث ِق�سَّ

الأعداد
واحد، 	  كوب  الت�لي:  المث�ل  المعلِّمة  تدون 

ّبورة. كوب�ن اثن�ن، على ال�سَّ
على 	  تدلُّ  )واحد(  كلمة  اأن  لبة  للطَّ ح  تو�سِّ

الَّتي  الأ�سي�ء  كّم  يحدد   )1( ح�س�بي  رقم 
نعّده� ونح�سيه�.

تبيِّن لهم اأن الجملة الَّتي ت�ستمل على عدد 	 
ن فيه� �سيء معدود، وهي الأ�سي�ء الَّتي  يكوِّ

يحدد العدد مقداره�.
عالم�ت 	  لبة  للطَّ تبيِّن  المث�ل  خالل  من 

العدد  من  كلٍّ  في  والت�أنيث  التذكير 
والمعدود.

تف�ّسر لهم العالقة بين العد والمعدود من 	 
حيث التذكير والت�أنيث.

ح لهم تذكير العددين 2،1، وت�أنيثهم� 	  تو�سِّ
مع المعدود.

 	 )9-3( الأعداد  تذكير  كيفية  لهم  تبيِّن 
وت�أنيثهم� وجمع المعدود.
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اأَْقَراأُ ْكُتُب اْلَعَدَد َواْلَمْعدوَد َكم� في اْلِمث�ِل1 وَرَة َواأَ اأُلِحُظ ال�سّ 7

ح المعلِّمة لطلبته� طرقة التَّعبير عن ال�سورة المث�ل وفق قواعد العدد والمعدود.	  تو�سِّ
ل ال�سور ومعرفة محتوي�ته�.	  تتيح لهم ت�أمُّ
ح لهم م� الذي �سوف يعّدونه في ال�سورة.	  تو�سِّ
ت�س�عدهم في التمييز بين العدد والمعدود.	 
لبة المتميزين بحل م� تعّبر عنه ال�سورة الث�نية.	  تكلف اأحد الطَّ
لبة للتعبير عن بقية ال�سور وفق قواعد العدد والمعدود.	  تحفز بقية الطَّ
�س.	  تكّلفهم كت�بة العدد والمعدود في المك�ن المخ�سَّ
تحفزهم لقراءة اإج�ب�تهم.	 
الحل اأ�سدان اثن�ن، ثالثة دببٌة ، خم�سة ثع�لب، ثم�ني �سمك�ت، ع�سفور واحد، اأربعة �سن�جب، �ست دج�ج�ت، 	 

�سبعة فئران، ع�سر فرا�س�ت. 
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 يوَجُد في َيِد الإِْن�س�ِن َخْم�َسُة  اأَ�س�ِبَع.

ْقالٍم َوِت�ْسَع َم�س�ِطَر.  ا�ْسَتَرْيُت �َسْبَعَة اأَ

 َو�َسْعُت َعلى الّط�ِوَلِة َع�ْسَر َمالِعَق َوَع�َسَرَة اأَْكواٍب.

1

1

8

9

اأَْقَراأُ َواأُلِحُظ َجْدَوَل الأَْعداِد ِمْن  1 - 10  َواأَْماَلأُ اْلَفراَغ َكم� في اْلِمث�ِل

التَّْذكير

َوَلٌد واِحٌد

َوَلداِن اْثن�ِن

.................... اأَولد

اأََرَبَعُة ....................

.................... اأَْولد

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

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

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

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

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

ِبْنٌت واِحَدٌة

ِبْنت�ِن اْثَنت�ِن

َثالُث ....................

....................  َبن�ت

َخْم�س ....................

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

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

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

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

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

�أْنيث التَّ اْلَعَدد

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

َحْوَل  اْلَمْعدوِداأَْقَراأُ َواأَْر�ُسُم 

الأعداد 	  بقراءة  لبة  الطَّ اأحد  تكّلف 
الرقمية من 10-1.

وتحويل 	  المث�ل  اإلى  انتب�ههم  تلفت 
العدد الرقمي اإلى عدد كت�بي.

العدد 	  بين  ب�لعالقة  رهم  تذكِّ
والمعدود من حيث التذكير والت�أنيث.

وتت�بعهم 	  الحل  على  تحفزهم 
ههم. ب��ستمرار وتوجِّ

دة 	  متعدِّ مرات  الحل  لبة  الطَّ يقراأ 
والمعدود  العدد  بين  العالقة  لتعزيز 

من 10-1.

لبة 	  الطَّ ويقراأ  الجمل  المعلِّمة  تقراأ 
بعده� فردّي�ً.

رهم بمفهوم العدد والمعدود.	  تذكِّ
بين 	  العالقة  ذكر  على  تحفزهم 

التذكير  حيث  من  والمعدود  العدد 
والت�أنيث.

لى. 	  ت�س�عدهم في حل الجملة الأوَّ
تكّلفهم بقراءة الجمل وتمييز المعدود وقراءته منفرداً ثم من خالل الجملة.	 

ثالثة

اأولد

خم�سة

�ستة          اأولد

�سبعة          اأولد

ثم�نية          اأولد

ت�سعة          اأولد

ع�سرة          اأولد

�ست          بن�ت

�سبع          بن�ت

ثم�ني          بن�ت

ت�سع          بن�ت

ع�سر          بن�ت

بن�ت

اأربع

بن�ت
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اأَْقَراأُ َواأَْكُتُب ا�ْسَم اْلَعَدِد ِب�ْلَكِلم�ِت َكم� في اْلِمث�ِل110

ُحُه َكم� في اْلِمث�ِلاأَْر�ُسُم 111 حِّ َحْوَل اْلَخَط�أ، ُثمَّ اأُ�سَ

1

2

3

4

5

6

7

8

َر 3 ....................................... ُطاّلٍب، َوَحِفظوا 3 ....................................... َق�س�ِئَد. َح�سَ

َراأَْيُت 9 ....................................... َنْحالٍت َو 9 ....................................... َع�س�فيَر.

�س�َهْدُت 4 ....................................... ِدَبَبٍة َو 4 ....................................... َزراف�ٍت.

ٌة 1 ....................................... َوَمْتَجٌر 1 ....................................... . ْيَدِليَّ ُقْرَب َبْيتي �سَ

َر�َسْمُت 8 ....................................... َدواِئَر َو 8 ....................................... ُمَثلَّث�ٍت.

َكَتْبُت 7 ....................................... اأَ�ْسُطٍر في ُكلِّ �َسْطٍر 7 ....................................... َكِلم�ٍت.

ا�ْسَتَرْيُت 5 ....................................... ُكراٍت َو 5 ....................................... َم�س�ِرَب.

َحَمْلُت 4 ....................................... َحق�ِئَب َو 4 ....................................... اأَْكي��ٍس.

َثالَثَثالَثُة ّبورة.	  تدون المعلِّمة المث�ل على ال�سَّ
لبة في العدد رقمي�ً وكت�بي�ً.	  تح�ور الطَّ
والمعدود 	  العدد  بين  ب�لعالقة  تذّكرهم 

تذكيراً وت�أنيث�ً.
اأعداد 	  اإلى  الرقمية  الأعداد  لبة  الطَّ يحّول 

كت�بية �سفوّي�ً ثم كت�بي�ً.
لبة الجمل بعد تنفيذ الحل.	  يقراأ الطَّ
ههم.	  تت�بعهم المعلِّمة ب��ستمرار وتوجِّ

ّبورة.	  تدون المعلِّمة المث�ل على ال�سَّ
تبيِّن لهم العدد في �سورته الخط�أ و�سورته ال�سحيحة اعتم�داً على تمييز المعدود.	 
لبة المتميزين بحل الجملة الت�لية. 	  تكلف اأحد الطَّ
لبة في الحوار.	  تح�وره في الحل وت�سرك عدداً من الطَّ
لبة في تنفيذ حل بقية الجمل وقراءته� ب�سورته� ال�سحيحة.	  تكّلف بقية الطَّ
الحل: 2- ثالثة. 3- خم�سة.	 

ت�سع

اأربعة

واحدة

ثم�ني

�سبعة

خم�س

اأربعةاأربع

خم�سة

�سبع

ثم�نية

واحد

ت�سعة

اأربع
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، َواأَْحَفُظ اأَْقَراأُ 12

ُل ُكلَّ َكِلِمٍة ِبم� ُين��سُبه� اأَ�سِ اأ

ي  اأُِمّ
َقلَمي 
اأَبي 

ِمْثلي 

اأَرَى نوراً في َعيَنْيِه.

َنْهُر َحن�ٍن َيْجري.

َجَباًل م� اأَْعلى َكِتَفْيِه.

تقراأ المعلِّمة الأن�سودة بمرح و�سع�دة ت�س�حبه� حرك�ت تعبيرية.	 
لبة مقّلدين له� في ال�سوت والحركة والإح�س��س.	  يردد الطَّ
لبة يردِّدون خلفه.	  تكلِّف ط�لب�ً مميزاً ب�لإن�س�د والطَّ
تف�ّسر لهم معنى المفردات والتَّراكيب ال�سعبة.	 
تحّدثهم عن ال�س�عر ق�ئل الأن�سودة، ونبذة عن حي�ته.	 
لبة بعده�.	  تق�سم الن�سيد اإلى مق�طع ويردِّد الطَّ
ئي�سة الم�ستلَهمة من الأن�سودة.	  تبيِّن لهم الأفك�ر الرَّ
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

اأ�سل كل كلمة بم� ين��سبه�	 
ح لهم 	  تقراأ المعلِّمة التَّراكيب وم� يق�بله�، وتو�سِّ

العالقة بينه�.
رهم بم� ورد منه� في الأن�سودة.	  تذكِّ
ت�س�عدهم في الفكرة الَّتي تعّبر عنه� العب�رات في العمود الأيمن. 	 
تحفزهم على الربط بين الكلمة المن��سبة للعب�رة.	 
ح لهم كيف نعّبر عن الفكرة )كلمة مثلي زي�دة للتمويه(.	  تو�سِّ
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اأَ�َسُع ُكلَّ َثالِث َكِلم�ٍت ُمتق�ِرب�ٍت في اْلَمْعنى في ُم�ْسَتطيٍل واِحٍد

اأُجيُب َعِن اْلأَ�ْسِئلَِة التَّ�ِلَية

ب

ج

اأ�سع كل ثالث كلم�ت متق�رب�ت في المعنى في م�ستطيل واحد:	 
ه المعلِّمة طلبته� لقراءة كلم�ت تعّلموه� �س�بق�ً.	  توجِّ
تف�ّسر لهم معنى الكلم�ت.	 
هه�.	  ت�س�ألهم: هل توجد كلم�ت متق�ربة في المعنى؟ وتتلقى اإج�ب�تهم وتوجِّ
تطلب اإليهم ح�سر الكلم�ت المتق�ربة في المعنى في م�ستطيل واحد خ��س به�.	 
الحل: 1- اأ�سح�بي، رفق�ئي، زمالئي. 2- ال�سم�س، نور، نجم.	 
 3- راحتيه، يديه، كّفيه؟ 4- يرك�س، يعدو، يجري.	 

تكّلفهم المعلِّمة قراءة الأن�سودة.	 
رهم ب�لأفك�ر الَّتي تت�سمنه�.	  تذكِّ
تطرح عليهم الأ�سئلة الأربعة وتح�ورهم في اإج�ب�تهم.	 
د- ا�ستخرج من الن�سيد ع�سرة اأفع�ل م�س�رعة.	 
تذكر المعلِّمة طلبته� ب�لفعل واأق�س�مه.	 
ت�س�ألهم عن العالم�ت الَّتي به� ُيعرف الفعل الم�س�رع، وتذكرهم به�.	 
تطلب اإليهم تطبيق هذه العالم�ت على الأفع�ل الواردة في الن�سيد.	 
ههم.	  لبة الأفع�ل الم�س�رعة الَّتي ا�ستخرجوه� من الن�سيد، وتت�بعهم المعلِّمة وتوجِّ يكتب الطَّ
الحل: 3-  م� اأذك�ني بين يديه! م� اأعلى كتفيه! )البيت الرابع، والبيت ال�س�بع(	 
4- اأحت�ُج، اأر�سُم، األعُب، يعطي، اأغّني...	 
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اأَْكُتُب ِبَخطٍّ َجميٍل 13

تعر�س المعلِّمة النم�ذج في لوحة الجيوب.	 
لبة �سرورة التفريق بين الحروف الَّتي تكتب فوق ال�سطر والحروف الَّتي تكتب تحت ال�سطر.	  تبيِّن للطَّ
ل وتت�بعهم وت�سّوبهم.	  تكّلفهم بكت�بة النموذج الأوَّ
تح�ورهم في طريقة كت�بة النموذج الث�ني وتكّلفهم كت�بته وت�ستمر في توجيههم لبقية النم�ذج.	 
لبة المتميزين بتعليق نم�ذجهم على جدار الغرفة ال�سّفية.	  تعّزز الطَّ
تنتقل بهم اإلى كت�بة الفقرة مع مراع�ة قواعد خط الرقعة.	 
مالحظة: يمكن ا�ستثم�ر جمل الن�س�ط في التدريب على الإمالء المنظور والختب�ري.	 

كونه� 	  ح�ل  في  الجمل  المعلِّمة  تقراأ 
بعده�  لبة  الطَّ ويردد  مرتبة،  غير 

فردّي�ً.
ت�س�عدهم في البتداء في الترتيب.	 
وتوؤّكد 	  الجمل،  ترتيب  على  تحفزهم 

عند  المعنى  ترابط  اأهمية  عليهم 
اإجراء الترتيب.

لبة الجمل مرتبة، ويكتبونه� 	  يقراأ الطَّ
عالم�ت  مراع�ة  مع  الرقعة  بخط 

الترقيم.
الحل: 6، 1، 3، 4، 2، 5.	 
على 	  الأطول  الحيوان  هي  الزرافة 

طويلة  رقبة  وله�  الأر�س،  �سطح 
الأ�سج�ر  اأوراق  تن�ول  على  ت�س�عده� 
الم�ء  ت�سرب  عندم�  وهي  الع�لية، 
ت�سطر اإلى اإبع�د طرفيه� الأم�ميين؛ 

لتتمكن من اإنزال راأ�سه� ورقبته�.

ْقَعِة.14 َن ِفْقَرًة، َواأَْكُتُب ِبَخطِّ الرُّ اأُعيُد َتْرتيَب اْلُجَمِل ِمْن    1 - 6    ِلأَُكوِّ

لَِتَتَمكََّن مِْن إِْنزاِل َرْأِسها َوَرَقَبتِها.

راَفُة ِهَي اْلَحَيواُن اأَلْطَوُل َعلى َسْطِح اأَلْرِض، الزَّ

ُتساِعُدها َعلى تَناُوِل َأْوراِق اأَلْشجاِر اْلعالَِيةِ، 

َوِهَي ِعْنَدما تَْشَرُب اْلماَء

َولَها َرَقَبٌة َطويَلٌة،

تَْضَطرُّ إِلى إِْبعاِد َطَرَفْيها اأَلمامِيَّْيِن،

6

1

3

4

2

5

راَفُة ِهَي اْلَحَيواُن اأَلْطَوُل َعلى َسْطِح اأَلْرِض، الزَّ

َولَها َرَقَبٌة َطويَلٌة،

ُتساِعُدها َعلى تَناُوِل َأْوراِق اأَلْشجاِر اْلعالَِيةِ،

َوِهَي ِعْنَدما تَْشَرُب اْلماَء

تَْضَطرُّ إِلى إِْبعاِد َطَرَفْيها اأَلمامِيَّْيِن، 

لَِتَتَمكََّن مِْن إِْنزاِل َرْأِسها َوَرَقَبتِها.


