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 لمقدمةا
 ، والصالة والسالم على سيدنا محمد، خاتم المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين.الحمد هلل رب العالمين
معلمينا المبدعين، نضع بين أيديكم هذا الدليل ليكون بوصلتكم في توجيه العملية  ،إليكم جميعا

فنحن نثق تماما بقدراتكم التربوية، والتعليمية،  األساسي، ف الثانيالتعليمية، وتنفيذ كتاب لغتنا الجميلة للص
وبتفانيكم في تعليم األجيال التي سيقع على عاتقها بناء الوطن، ورفعته. إن مهمتكم في تعليم اللغة العربية ال 

التي  تقتصر على فنون اللغة، وجمالها فحسب، بل هي المهمة األساس التي تمكن أطفالنا من لغة التعبير
يستخدمونها في مجاالت العلوم كافة. فقد كان العلماء األوائل في صدر اإلسالم يعتبرون علوم اللغة ضربا 

 من ضروب العبادة، يتقربون بها إلى اهلل، فهي لغة القرآن الكريم.
يحتوي هذا الدليل على إرشادات عامة في تعليم الكتاب، الذي بنيت فلسفته على إغناء قدرات الطفل 

لى التعبير، واالبتعاد عن الحفظ والتلقين، بحيث تصبح اللغة الفصيحة سلوكا يوميا في حياة الطفل، ع
ا يسمح يستخدمها لينهل من علوم الحياة كلها. يبين الدليل األهداف الخاصة لكل درس، والتي وضعت بم

رس نص صة بكل دويلي توضيح األهداف الخالتدرج في المهارات، واكتسابها، واستخدامها. للطفل ا
في الدليل، ولكنها غير  على قرص مدمج، ووضعت نصوص االستماع سجلت وقد االستماع الخاص به،

كما يعرض وفهم المسموع.  ،موجودة في كتاب الطالب، حيث إن الهدف منها هو التركيز على االستماع
 ترشاد، دون اعتبارهمايل االسلتحضير درسين من الكتاب، وقد وضعا على سبمختلفين الدليل نموذجين 

وقد روعي في اختيار الدرسين أن يكونا في مرحلتين مختلفتين من . مابحذافيره مايقوم بتنفيذه لزمين للمعلمم
 الفصل الدراسي، وذلك إلبراز التدرج في المهارات واألهداف.

كز عليها الكتاب، أيضا طرائق التقييم، وتوزيع األوزان النسبية للمهارات األربع التي ير  الدليلويبين 
وقد صيغت ساللم التقدير باستخدام أفعال إيجابية وهي مهارات االستماع، والمحادثة، والقراءة، والكتابة. 

 )يتقن، يجيد، يتطور، يحاول(. وهذا أيضا يندرج تحت فلسفة تحفيز الطفل على التعلم، واإلقبال على اللغة. 
س وطننا الحبيب. ة في مدار وبناتنا على مقاعد الدراس ااضل، أنتم المؤتمنون على أبنائننا األفمعلمي

ن كنا قد و  نعول ونحن . أيديكمنا بين تقع على عاتقكم، وأبناء تطبيقهالكتاب، إال أن مسؤولية  ألفنانحن، وا 
 على إبداعكم كثيرا.

 ما فيه خير أبنائنا، ووطننا.وفقكم اهلل ل
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 إرشادات عامة أوال: 
تكسر حاجز الخوف  تقديم مادة ممتعة ومنوعة للطفل، بحيثفريق إعداد منهاج اللغة العربية في رغبة من 

 فإننا نرجو االنتباه إلى ما يلي:، الطلبةمن اللغة العربية، وتسهم في تنمية التذوق اللغوي لدى 
 اعتمد الكتاب نظام الدروس ال الوحدات، بحيث إن كل درس عبارة عن وحدة متكاملة.       1

 (لكتابةوالمحادثة، والقراءة، وا ُقسَِّمت الدروس في الكتاب لتضم المهارات اللغوية األربع )االستماع،
 الدرس وحدة كاملة، مرتبة كما يلي: وُيعد  

  االستماع: 1-1
عطاؤه كل االهتمام ،مهارة يتم من خاللها االنتباه إلى المتحدث االستماع بحيث يتم ربط األصوات  ،وا 

لسرعة  مع مراعاة التكيف الذهني ،وتفسيرها من خالل اإليماءات الحسية والحركية لشخص المتحدث
 قراءة النص.

واالستماع مهارة أساسية في اللغة، إن لم تكن أم المهارات، ولكن المناهج السابقة في تعليم اللغة لم تركز 
آداب  الطالبتعويد  تهدف إلىحيث  ،ارتأينا في هذا المنهاج أن نفرز لها حصصا خاصة الذ ؛عليه

لى ،االستماع من جهة ل القيم التي ينطوي عليها ث  مَ ، وتَ هة أخرىمع النص المسموع من ج فاعلالت وا 
 .النص

 المحادثة: 1-2
المحادثة لون من ألوان التعبير الشفوي الذي يوافق ميول الطلبة، ويثير فيهم النشاط، ويحقق لهم المتعة، 

المهارة التالية لالستماع، وتشتمل على التعبير ويوقظ فيهم قوة المالحظة، واالنتباه، والتفكير. وهي 
وقد أدرج في كل درس لوحة  ، والنقاش حول لوحة محادثة؛وبناء الحوار ،والصور ،ي عن األفكارالشفو 

محادثة تعبر عن قصة درس القراءة التالي لحصة المحادثة. والهدف من استخدام اللوحة هو أن تشكل 
 الطالبمن استيعاب النص المقروء الحقا. ولكنها أيضا تهدف إلى تشجيع  الطالبلكي يتمكن  ؛مدخال

وينبغي عدم حصر  .، وترتيبهابناء األفكارعلى و  ،على استخدام اللغة في التعبير الشفوي التلقائي
طالق العنان لخيال  بجملالتعبير عن لوحة المحادثة   ،مواضيع ليعبر عن الطالبنص القراءة، وا 
 وقصص أخرى حول اللوحة.

 القراءة: 1-3
الكلمات، ونطقها؛ بل أصبحت في مفهومها الحديث تتضمن  ف  ر  عَ لم تعد القراءة وقفا على فك الرموز، وتَ 

. هذا، ونهدف من استمرار تدريب الطلبة على القراءة في الصف الثاني إلى تعزيز تقييمالفهم، والنقد، وال
 مهاراتهم القرائية التي سبق واكتسبوها في الصف األول، وصوال بهم إلى مرحلة القراءة السريعة الفاهمة.

ولكن المنهاج الجديد  ؛الكتب السابقة كلها على مهارة القراءة، وخصصت لها نصوصا كثيرة ركزتوقد 
ولكنها أقل في عدد الكلمات، بحيث ال يتجاوز عدد كلمات النص الواحد  ،وضع نصوصا أكثر عددا
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 أسئلة مرافقة لنص القراءة تحت عنوان )نفكر(،المنهاج أدخل ذلك، كلمة(. باإلضافة إلى  06 - 06)
 ،وناقد ،وتحليلي ،على استخدام مهارات التفكير العليا من تفكير إبداعي الطالبتهدف إلى تحفيز 

 وغيرها، والخروج عن إطار النص الوارد في الكتاب.
  الكتابة: 1-4

الكتابة مجموعة من المهارات، الهدف منها التواصل، والتفاعل مع اآلخرين من خالل الكلمة المكتوبة؛ 
ترميز اللغة المنطوقة بالحروف على الورق، أو السبورة، أو الشاشة، أو أي وسيط وهي مهارة إعادة 

ة التي سيدرسها الطلبة مع ضرورة عدم يآخر. هذا وتشتمل الكتابة على معالجة تدريبات القضية الكتاب
 خ.الخوض في القواعد الكتابية، واالكتفاء بالمحاكاة، وكذلك الكتابة بخط جميل، ووفق قواعد خط النس

ويتلقون تدريبا  ،الكتابة بخط جميل الطلبةيركز المنهاج على التدرج في الكتابة ومهاراتها، حيث يتعلم 
والتعرف على اتجاه  ،على كتابة الحروف وفق أصول خط النسخالكتاب يركز و  . هذاعلى خط النسخ

حيث خصص مكان معين وربطه بالمقطع. وهكذا تم االستغناء عن كراسة الخط التقليدية،  ،كتابة الحرف
 وفي دفتر خاص. ،للكتابة والخط في كل درس من كتاب الطالب

  التدريبات اللغوية:  1-5
( تدريبات في الدرس الواحد، مع التركيز على نمط 3بحيث ال تتجاوز ) التدريبات اللغوية تم تقليل عدد
 لغوي واحد.

  اإلمالء: 1-6
الء، حيث تتم مناقشة القضية اإلمالئية في على مهارة من مهارات اإلم ،يسبق كل نص إمالء تدريب

 .هذا التدريب
  التعبير: 1-7

كذلك، يجيب الطالب شفويا عن أسئلة لوحة المحادثة. نص االستماع، ومن ثم بتم ربط التعبير الشفوي ب
 في الفصل الثاني.في الصف الثاني بالتعرض لتدريبات التعبير الكتابي  الطالبويبدأ القراءة. 

حيث تبدأ التدريبات في الدروس األولى بإكمال الكلمة التدرج في المهارة،  تعبير الكتابيالوقد روعي في 
ثم ينطلق الطفل للمهارة  .ونصوص حرةالناقصة في الجملة باالعتماد على نصوص القراءة واالستماع 

ا التالية، وهي ترتيب كلمات لتكوين جملة مفيدة، ويليها ترتيب جمل لتكوين قصة، حيث يعرض هذ
عن  التعبير الحر، وترتيب القصة، وعرض صور مع هاالتدريب بطرائق عدة، منها ربط الجمل بصور 

كل صورة، مع مساعدة الطفل بكلمة مفتاحية. ويشمل التدريب أيضا إكمال جمل لتكوين قصة وموضوع 
 بسيط. تعبير

  نغني: 1-8
وغنائها دون  ،وص الملحنةعلى تذوق النصاألناشيد تم استبدال األناشيد بالمحفوظات، حيث تركز  .1

 التشديد على الحفظ.
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نسانية )دينية، ووطنية، تبرز الدروس قيما أساسية .2 وتصبح  الطالبها لَ ث  مَ تَ كي يَ  (واجتماعية، وأسرية، وا 

 جزءا من سلوكه اليومي.
ولذا بني  ، والتواصل بلغة سليمة؛من االتصال الطالبإن الهدف من منهاج اللغة العربية هو تمكين  .3

 لكتاب بطريقة تسعى لكسر حاجز الرهبة من استخدام اللغة.ا
 :أخذ ما يأتي بعين االعتبارلذا يجدر 

 وعن أفكاره. ،إعطاء الحرية للطفل للتعبير الكامل عن ذاته .أ 
 .بمواد كتابية كثيرة الطالبوتفادي إغراق  ،التركيز أوال على التعبير الشفوي السليم .ب 
أسئلة نصوص  عنواإلجابة شفويا  ،ولوحة المحادثة ،ستماعالتعبير الشفوي يتم من خالل نص اال .ج 

 .القراءة
االغتراب والتفكير في العودة للوطن، والسياحة في فلسطين، كل درس عن قيمة معينة مثل يتحدث  .د 

جراءات االحتالل التعسفية التي تحرم الفلسطينيين حقهم في المسكن اآلمن، وتحرم األطفال حقهم  وا 
الكتاب لحقوق الطفل وقصصا منوعة تحمل قيم األمانة، والحلم، واألناة قبل  في التعليم، ويتعرض

بحيث  ،وتعزيزها سلوكيا لديه ،الستيعاب القيمة الطالبوينبغي على المعلم أن يوجه  ؛اتخاذ القرار
 القيمة في حياته اليومية.  الطالبيتمثل 
 توضيحات:

 آداب االستماع:
 ر اآلتية:في حصة االستماع يجب مراعاة األمو 

 تهيئة بيئة مادية مالئمة لسماع النص. .1
صغائه الفعال للنص. .2  التأكد من انتباه الطالب وا 
 تجنب انشغال الطالب بأي نشاط آخر غير االستماع. .3
 المشاركة في الحوار حول النص. .4
 المشاركة في اإلجابة عن أسئلة النص وأنشطته. .5
 عدم المقاطعة. .0

 التفاعل مع النص:
 الموقف التعليمي.الحوار النشط في  -1
 اإلجابة عن أسئلة النص. -2
 المشاركة في أنشطة النص الصفية. -3
 تطبيق ما استوعبه الطالب من النص في محيطه، وتمثل القيم المتمثلة فيه. -4
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 توزيع الحصص على مهارات الكتاب:ثانيا: 
 التالي:لقد تم احتساب عدد الحصص كاملة للمهارات جميعها، في الفصل الدراسي الثاني وكانت ك
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 حصة دراسية في الفصل الثاني  157 المجموع العام 

 حصة  106الحصص في الفصل الثاني=  مجموع
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 الخطة الفصلية:ثالثا: 
 11الحصة  9الحصة  8الحصة  7الحصة  6الحصة  5الحصة  4الحصة  3الحصة  2الحصة  1الحصة  األسبوع

 1درس  األسبوع األول
 استماع

محادثة 
 وقراءة

 تعبير كتابي إمالء كتابة كتابة تدريبات قراءة قراءة قراءة

 2درس  نغني  ثانياألسبوع ال
 استماع

محادثة 
 وقراءة

 إمالء كتابة كتابة تدريبات قراءة قراءة قراءة

تعبير  األسبوع الثالث
 كتابي 

 3درس 
 استماع 

محادثة 
 وقراءة

 إمالء كتابة كتابة تدريبات قراءة قراءة قراءة

تعبير  األسبوع الرابع
 كتابي

 4درس  نغني
 استماع

محادثة 
 وقراءة

 كتابة كتابة تدريبات راءةق قراءة قراءة

تعبير  إمالء األسبوع الخامس
 كتابي

 5درس 
 استماع

محادثة 
 وقراءة

 كتابة كتابة تدريبات قراءة قراءة قراءة

تعبير  إمالء األسبوع السادس
 كتابي 

 0درس 
 استماع 

محادثة 
 وقراءة

 كتابة كتابة تدريبات قراءة قراءة قراءة

تعبير  إمالء األسبوع السابع
 بيكتا

 7درس  نغني
 استماع

محادثة 
 وقراءة

 كتابة تدريبات قراءة قراءة قراءة

 0درس  تعبير كتابي  إمالء كتابة األسبوع الثامن
 استماع

محادثة 
 وقراءة

 كتابة تدريبات قراءة قراءة قراءة

 9درس  نغني تعبير كتابي إمالء كتابة األسبوع التاسع
 استماع

محادثة 
 وقراءة

 تدريبات قراءة قراءة قراءة

 16درس  تعبير كتابي  إمالء كتابة كتابة األسبوع العاشر
 استماع 

محادثة 
 وقراءة

 تدريبات قراءة قراءة قراءة

األسبوع الحادي 
 عشر

 11درس  نغني تعبير كتابي  إمالء كتابة كتابة
 استماع

محادثة 
 وقراءة

 قراءة قراءة قراءة

األسبوع الثاني 
 عشر

 12درس  نغني تعبير كتابي  ءإمال كتابة كتابة تدريبات
 استماع 

محادثة 
 وقراءة

 قراءة قراءة

األسبوع الثالث 
 عشر

 13درس  تعبير كتابي إمالء كتابة كتابة تدريبات  قراءة
 استماع 

محادثة 
 وقراءة

 قراءة قراءة

األسبوع الرابع 
 عشر

 14درس  نغني تعبير كتابي إمالء كتابة كتابة تدريبات  قراءة
 استماع 

دثة محا
 وقراءة

 قراءة

األسبوع الخامس  
 عشر

 15درس  تعبير كتابي إمالء كتابة كتابة تدريبات  قراءة قراءة 
 استماع 

محادثة 
 وقراءة

 قراءة

األسبوع السادس 
 عشر

 مراجعة  مراجعة  مراجعة  تعبير كتابي إمالء كتابة كتابة تدريبات  قراءة قراءة 

 األسبوع السابع
 عشر

 مراجعة  مراجعة  مراجعة  مراجعة  مراجعة  مراجعة  مراجعة  مراجعة  مراجعة  مراجعة 

 األسبوع الثامن
 عشر

 مراجعة  مراجعة  مراجعة  مراجعة  مراجعة  مراجعة  مراجعة  مراجعة  مراجعة  مراجعة 
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 الفصل  الثاني المهارات الصف الثاني

 عنوان الدرس الرقم
 استماع

 

محادثة 
 وقراءة

 إمالء بةكتا تدريبات
تعبير 
 كتابي

 نغني
مجموع 
 الحصص

 الفترة الزمنية

 رقم األسبوع

 األول والثاني 11 1 1 1 2 1 4 1 وطن يسكن فينا 1

 الثاني والثالث 16 - 1 1 2 1 4 1 النمر والحطاب 2

 الثالث والرابع 11 1 1 1 2 1 4 1 نبني ونبني 3

 امسالرابع والخ 16 - 1 1 2 1 4 1 العصفورة واألفعى 4

 الخامس والسادس 16 - 1 1 2 1 4 1 في مدينة الخليل 5

 السادس والسابع 11 1 1 1 2 1 4 1 صباح جديد 0

 السابع والثامن  16 - 1 1 2 1 4 1 حيلة فالح 7

 الثامن والتاسع 11 1 1 1 2 1 4 1 يوم الطفل الفلسطيني 0

 التاسع والعاشر 16 - 1 1 2 1 4 1 عمر والغالم 9

 العاشر والحادي عشر 11 1 1 1 2 1 4 1 حلملدي  16

 الحادي والثاني عشر 11 1 1 1 2 1 4 1 والدي الحبيب 11

 الثاني والثالث عشر 16 - 1 1 2 1 4 1 الببغاء الثرثار 12

 الثالث والرابع عشر 11 1 1 1 2 1 4 1 سعيد والصقر 13

 الرابع والخامس عشر 16 - 1 1 2 1 4 1 في البقالة 14

 الخامس والسادس عشر 16 - 1 1 2 1 4 1 من نوادر أشعب 15

 في األسابيع السادس عشر، السابع عشر، الثامن عشر  مراجعة عامة  
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: األهداف الخاصة لكل درس، ونصوص االستماع:رابعاً 



10 
 

 لدرس األول: وطن يسكن فينا ا
 يتوقع من الطالب أن:

 االستماع:
 ميلة(.يستمع بانتباه إلى نص )فلسطين الج -
 يراعي آداب االستماع.  -
 يتفاعل مع النص المسموع. -
 يعتز بوطنه فلسطين.   -
 :المحادثة .
 يتأمل اللوحة المعروضة أمامه لدرس وطن يسكن فينا. -
 الجد مع الطفلين، صورة حاسوب أمام األطفال( الصحيفة، صورةوبنت يقرأن  المحادثة. )ولديحدد عناصر لوحة  -
 يكتبان مقالة عن فلسطين بمساعدة الجد على جهاز الحاسوب( اللوحة. )طفالنت بين العناصر المختلفة في يربط العالقا -
 يتحدث عن عناصر اللوحة بلغة سليمة. -
 يستنتج من اللوحة موضوع نص القراءة )وطن يسكن فينا(. -

 : القراءة
 يقرأ النص قراءًة جهريًة سليمًة ومعبرًة.  -
 حلمنا(. دات الجديدة، مثل: )اتفق، مسابقة، مقالة، كبار السن، العودة،يتعرف معاني المفر  -
 يوظف المفردات الجديدة في جمل من إنشائه. -

 يستنتج الفكرة العامة )الشوق والحنين لوطننا فلسطين(.
 يستنتج األفكار الجزئية اآلتية: -
 مشاركة ياسر وعبير في مسابقة صحفية عن فلسطين. -أ
 فلسطين.لى معلومات عن طرق الحصول ع-ب
 الحلم بالعودة والسكن في فلسطين.-ج
  .يقدر قيمة الوطن مع تمسكه بحق العودة-

 :التدريبات
 ، نسأل، كبار السن، ننسى، العودة()اتفقالطالب ضد الكلمات  يتعرف -
 ( توظيفا سليما. ، من، متىاالستفهام )أينيوظف الطالب أدوات  -

 الكتابة والخط:
 من النص في الكتاب )ياسر: سنكتب عن الوطن الذي يسكن فينا(. ينسخ جملة -
 ينسخ فقرة من النص في دفتر النسخ.  -
 يكتب حرف الظاء ومقاطعه الطويلة وكلمتي ظرف، حافظ، وفق أصول خط النسخ. -

 اإلمالء:
 يميز التاء المربوطة في الكلمات المعطاة والنص اإلمالئي. -
 منظورا. يكتب النص اإلمالئي إمالء -

  التعبير الكتابي
 

 ، كبار السن، العودة، فلسطين(المعنى. )نسكنيكتب الطالب الكلمات المناسبة في الفراغ لتكوين جمل تامة  -
 نغني: 
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 أن يتعرف الطالب مضمون أنشودة "سالما يا روابينا ".  -
 أن ينشد الطالب أنشودة "سالما يا روابينا" مع اللحنً . -
 له ويتغنى به. يعتز بوطنه وجما -

 َنْسَتِمُع ِلَنصِّ )ِفَلْسطيُن اْلَجميَلُة(
َن اْلَبرازيل  في ر ْحَلٍة في ُربوع  ف َلْسطيَن. َبَدَأ  ميَن م  مادًا، َوَسْلمى، َومها اْلقاد  قاَءُه ع  َن اْصَطَحَب خال ٌد َأْصد  قاُء الرِّْحَلَة م  اأْلَْصد 

ْن َمدينَ  ، ثُمَّ اْنَطَلقوا إ لى َمديَنة  اْلُقْدس  َوزاروا اأْلَماك َن اْلُمَقدََّسَة. ثُمَّ اْلَبْحر  اْلَميِّت  اْلَقريب  م  َي َأْقَدُم ُمُدن  اْلعاَلم   اْنَطَلقوا ة  َأريحا، َوه 
نيَن، َوَمديَنة  الن اص   ْن ج  ٍر اْلَقريَبة  م  بال  ناُبُلَس، َوُسهول  َمْرج  ْبن  عام  ْنَد ميناء  َحيفا. إ لى َمدينة  َحيفا ُمرورًا ب ج  َرة ، َوَأْمَضوا َيوَمهم ع 

ه  الرِّْحَلة  اْلُمْمت َعة . قالَ  قاُء: ما َأْجَمَل ب الَدنا ف َلْسطين! ُشْكرًا َلَك يا خال ُد َعلى هذ   اأْلَْصد 
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 لدرس الثاني: النمر والحطاب ا
 يتوقع من الطالب أن:

 االستماع:
 يستمع بانتباه إلى نص )الغابة(. -
 يراعي آداب االستماع.  -
 يتفاعل مع النص المسموع. -
 يتعرف أهمية الغابات.   -
 :المحادثة .
 يتأمل اللوحة المعروضة أمامه لدرس النمر والحطاب. -
 )نمر وقرد في الغابة،نمر أمام الحطاب، الحطاب يربط النمر ، شجرة(يحدد عناصر لوحة المحادثة. -
 ) حوارا بين النمر والقرد ،والنمر والحطاب ، الحطاب يتغلب على النمر(لمختلفة في اللوحة.يربط العالقات بين العناصر ا -
 يتحدث عن عناصر اللوحة بلغة سليمة. -
 .قصة أبطالها الشخصيات الظاهرة في اللوحاتيستنتج من اللوحة  -

 : القراءة
 يقرأ النص قراءًة جهريًة سليمًة ومعبرًة.  -
 (أهرب يضمن، نتصارع، موافقالجديدة، مثل: )متكبرا، ساخرا،  يتعرف معاني المفردات -
 يوظف المفردات الجديدة في جمل من إنشائه. -
 يستنتج الفكرة العامة )الحطاب يستخدم الحيلة والذكاء للتغلب على النمر(.-
 يستنتج األفكار الجزئية اآلتية: -
 النمر مغرور في قوته. -أ
 .حديد من األقوى؛ لتحوار بين النمر والحطاب -ب
 الحطاب يتغلب على النمر.-ج
  المشكالت.يستخدم التفكير في حل -

 :التدريبات
 (دعني، نتصارع، سار، يضمن، )ساخرامرادف الكلمات  يتعرف  -
 ( توظيفا سليما. ، من، متىاالستفهام )أينيوظف الطالب أدوات  -

 الكتابة والخط:
 في الغابة متكبرا يقول: أنا األقوى(.ينسخ جملة من النص في الكتاب )مشى نمر  -
 ينسخ فقرة من النص في دفتر النسخ.  -
 وفق أصول خط النسخ. دعني، سمعيكتب حرف العين ومقاطعه الطويلة وكلمتي  -

 اإلمالء:
 ، نبات(بنت ،نسيتالبيت، حيوانات، اإلمالئي. )يميز التاء المبسوطة في الكلمات المعطاة والنص  -
 مالئي إمالء منظورا.يكتب النص اإل -
 

 التعبير الكتابي
 ألثاث، نقطعها، الفيلة(، ا)األسود، حيوانات، أشجار  يكتب الطالب الكلمات المناسبة في الفراغ لتكوين جمل تامة المعنى. -
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 َنْسَتِمُع ِلَنصِّ )الغاَبُة(
َعٌة، فيها َأْشجاٌر كَ  ْنها: اأْلُسوُد، َوالن موُر، ثيَرٌة، َوَنباتاٌت ُمَتَنوَِّعٌة، وَ الغاَبُة َأْرٌض واس  َتْسُكُنها َحَيواناٌت َعديَدٌة َوُمَتَنوَِّعٌة م 

، َوفيها َخْيراٌت َكثيَرٌة.  ٌة ل ْلبيَئة  َول ْْل ْنسان  ُف. اْلغاباُت ُمه مَّ واح   َواْلف َيَلُة، َوالط يوُر، َوالزَّ
ْن َبْعض  اْلغابات  َعلى اأْلَْخشاب  الَّتي ُتسْ  ْثَل اأْلَثاث  َواْلَوَرق . َنْحُصُل م  ناعاٍت َعديَدٍة م  ُب َتْخَدُم في ص  َعَلْينا َأْن َوَيج 
 َنْزَرَع َأْشجارًا َجديَدًة َمكاَن اأْلَْشجار  الَّتي َنْقَطُعها. َ 

لوا فيها، َوُتْعَرُف هذه الغاباُت ب اْسم    السَّفاري. ُيساف ُر َبْعُض الن اس  إ لى الغابات  اْلَمْفتوَحة  ل َيَتَجوَّ
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 لدرس الثالث: نبني ونبنيا

 يتوقع من الطالب أن:
 االستماع:

 يستمع بانتباه إلى نص )بناء البيوت(. -
 يراعي آداب االستماع.  -
 يتفاعل مع النص المسموع. -
 أن يتعرف أنواع وأهمية البيوت ومراحل تطورها.   -
 :المحادثة .
 نبني ونبنييتأمل اللوحة المعروضة أمامه لدرس  -
 يحدد عناصر لوحة المحادثة. )أسرة في البيت، جرافة تهدم البيت، جنود، طفل يبكي، الوالد يحضنه، بيت في القدس( -
 يربط العالقات بين العناصر المختلفة في اللوحة. )هدم البيت الذي تسكنه أألسرة وحزن الطفل( -
 يتحدث عن عناصر اللوحة بلغة سليمة. -
 لوحة موضوع نص القراءة )نبني ونبني(.يستنتج من ال -

 : القراءة
 يقرأ النص قراءًة جهريًة سليمًة ومعبرًة.  -
 يتعرف معاني المفردات الجديدة، مثل: )قديم، ورثه، يخفق، تنهار، كومة، ضمه( -
 يوظف المفردات الجديدة في جمل من إنشائه. -
 صرار على الحياة(.يستنتج الفكرة العامة )هدم البيوت من االحتالل واإل -
 يستنتج األفكار الجزئية اآلتية: -
 وصف للبيت الذي تسكن فيه عائلة كريم . -أ
 هدم البيوت من جرافات االحتالل  -ب
 اإلصرار على الحياة واالستمرار في البناء -ج
 تنمية حب الوطن واألرض والبيت واإلصرار على الصمود. -

 :التدريبات
 المعطاة )قديم، حزين، جاءت، تهدم( يتعرف الطالب ضد الكلمات -

 يوظف حرفي الجر )في، على( توظيفا سليما. 
 الكتابة والخط:

 ينسخ جملة من النص في الكتاب )ضمه والده إلى صدره، وقال: إن هدموا لنا بيتا، فسنبني بيوتا(. -
 ينسخ فقرة من النص في دفتر النسخ.  -
 )غذاء، فراغ( وفق أصول خط النسخ.يكتب حرف الغين ومقاطعه الطويلة وكلمتي  -

 اإلمالء:
 يميز التاء المبسوطة والمربوطة في الكلمات المعطاة )جرافة، أصبحت، كومة، ساعات، حجارة، بيت( -
 يكتب النص اإلمالئي إمالء منظورا. -

 التعبير الكتابي
 يكمل الكلمات المعطاة لتكوين جمل تامة المعنى. -
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 نغني: 
 مون أنشودة "لن أرحل ".أن يتعرف الطالب مض  -
 أن ينشد الطالب أنشودة "لن أرحل" مع اللحنً . -
 تنمية حب الوطن والتمسك به. -

 َنْسَتِمُع ِلَنصِّ )ِبناُء اْلُبيوِت(
ْنساُن َأْن َيْبنَي ُبيوتاً  َن الص وف  َوَغْير ه . ثُمَّ َتَعلََّم اإْل  ياَم اْلَمْصنوَعَة م  ق   كاَن الن اُس َيْسُكنوَن اْلخ  ، َوخاَصًة في اْلَمناط  َن الط ين  م 

. َنَّ الط يَن ال َيْسَمُح ل ْلَحراَرة  بالد خول  إ لى اْلَبْيت   اْلجاَفة  َواْلحارَّة ؛ أل 
نا ف َلسْ  جاَرة ، َوُمْعَظُم اْلُبيوت  في ب الد  ْسَمْنت  َأو  اْلح  َن الط وب  َواإْل  ْنساُن ُبيوتًا م  .َبْعَد َذل َك َبنى اإْل  ْن هذا النَّْوع   طيَن م 

ا َأْهُل اأْلَْسكيمو الَّذيَن َيعيشوَن في اْلب الد   . َأم  َن اْلَخَشب  ، تُْبنى اْلُبيوُت م  ق  في اْلعاَلم  َن َوفي َبْعض  اْلَمناط   اْلبار َدة  َفَيْبنوَن ُبيوَتهم م 
 .  اْلَجليد  َوالثَّْلج 
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 لدرس الرابع: العصفورة واألفعى ا

 من الطالب أن:يتوقع 
 االستماع:

 .(يستمع بانتباه إلى نص )السمكة والحسون -
 يراعي آداب االستماع.  -
 يتفاعل مع النص المسموع. -
   .يتعرف على بيئات الحيوانات المختلفة -
 :المحادثة .
 .يتأمل اللوحة المعروضة أمامه لدرس العصفورة واألفعى -
 تراقب الحديقة( عامة، أفعىوحمامة، عش، شجرة، أفعى على الشجرة، حديقة عصفورة المحادثة. )يحدد عناصر لوحة  -
  الحديقة(تنصح العصفورة في بناء عشها في  اللوحة. )الحمامةيربط العالقات بين العناصر المختلفة في  -
 يتحدث عن عناصر اللوحة بلغة سليمة. -
 يكون قصة باستخدام عناصر اللوحة. -

 : القراءة
 قراءًة جهريًة سليمًة ومعبرًة. يقرأ النص  -
 يتعرف معاني المفردات الجديدة، مثل: )فقس، فراخي، أقيمي، العامة، تتخلصين( -
 يوظف المفردات الجديدة في جمل من إنشائه. -
 يستنتج الفكرة العامة )مساعدة الحمامة للعصفورة وحل مشكلتها مع األفعى(. -
 يستنتج األفكار الجزئية اآلتية: -
 لعصفورة تطلب المساعدة من الحمامة.ا -أ
 .األفعى تسبب الضرر للعصفورة وفراخها-ب
 العصفورة تجد طريقة للتخلص من األفعى -ج
 تنمو في نفسه أهمية الرفق بالطيور. -
  .يستخدم تفكيره في حل المشكالت -

 :التدريبات
 الكلمة المناسبة في الفراغ المناسب. يوظف  -
 ، على( توظيفا سليما. ر )فيالجيوظف الطالب حروف  -

 الكتابة والخط:
 وال تأتي إلى الحديقة(. الناس،ينسخ جملة من النص في الكتاب )تخاف األفعى من  -
 ينسخ فقرة من النص في دفتر النسخ.  -
 يكتب حرف الفاء ومقاطعه الطويلة وكلمتي فراخ، صيف وفق أصول خط النسخ. -

 اإلمالء:
 عصفورة، فيه، إليه، حمامة، مياه، طريقة(.) في الكلمات المعطاة والنص اإلمالئي ة والهاءالمربوطيميز بين التاء  -
 يكتب النص اإلمالئي إمالء منظورا. -

 التعبير الكتابي
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 جمل تامة المعنى. المعطاة لتكوينيرتب الطالب الكلمات  -

 َنْسَتِمُع ِلَنصِّ السََّمَكُة َواْلَحّسونُ 
َي َتْسَبُح. كاَن ُهناَك َسَمَكٌة َصغي ، ُيراق ُبها َوه   َرٌة َجميَلٌة َتْسَبُح في ُبَحْيَرٍة َصغيَرٍة، َوكاَن ُيَحلُِّق َفْوَقها طائ ُر الَحس ون 

. ْن َمْنَظر  اأْلَْمواج  ب ُه َولك ن ي َأخاُف م  ، َوُأح   قاَل اْلَحس وُن ل لسََّمَكة : َأنا في ُعش ي َأْنُظُر إ لى اْلَبْحر 
، َولك ن ي ال َأْسَتطيُع َأْن َأْخُرَج م نَ َنَظَرْت إ لَ  ئ  ، َفَردَّ ْيه  السََّمَكُة َوقاَلْت: َأنا َأيضًا ُأح ب  َأْن َأرى ما َيْحُدُث َعلى الش اط   اْلماء 

، َوَأْنت  َحدِّثيني َعن  اْلَحياة  في . اْلَحس وُن: َأنا َأْسَتطيُع َأْن ُأْخب َرك  َعن  اْلَحياة  خار َج اْلماء   اْلماء 
ْنُهما ُيَحدُِّث اآْل  ه  اْلف ْكَرَة. َوَبَدَأ ُكلٌّ م   َخَر َعْن عاَلم ه .َنَظَرت  السََّمَكُة ل َلَحس ون  ب َفَرٍح، َوقاَلْت َلُه: َأْحَبْبُت هذ 
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 لدرس الخامس: في مدينة الخليلا
 يتوقع من الطالب أن:

 االستماع:
 .(لحميستمع بانتباه إلى نص )رحلة إلى بيت  -
 يراعي آداب االستماع.  -
 يتفاعل مع النص المسموع. -
 ية والسياحيةيقدر مكانة مدينة بيت لحم الدين -
 :المحادثة .
 .يتأمل اللوحة المعروضة أمامه لدرس في مدينة الخليل -
 مي(اإلبراهي المدرسة، الحرمدي على سطح جن مدرسة،ل وبنت في السوق، رجالمحادثة. )يحدد عناصر لوحة  -
 الخليل(ورجل في جولة في مدينة  اللوحة. )بنتيربط العالقات بين العناصر المختلفة في  -
 يتحدث عن عناصر اللوحة بلغة سليمة. -
 يستنتج من اللوحة موضوع نص القراءة )مدينة الخليل(. -

 : القراءة
 يقرأ النص قراءًة جهريًة سليمًة ومعبرًة.  -
 سيطر، االحتالل، مستعمرة، تكية( دة، مثل: )رافقت، جولة،يتعرف معاني المفردات الجدي -
 يوظف المفردات الجديدة في جمل من إنشائه. -
 (.)طبيعة الحياة في مدينة الخليل يستنتج الفكرة العامة -
 يستنتج األفكار الجزئية اآلتية: -
 مرافقة علياء خالها في جولة في الخليل. -أ
 األسواق. مشاهدة مدرسة أسامة والتجول في-ب
 زيارة المسجد اإلبراهيمي والصالة فيه. -ج
 يقدر مكانة مدينة الخليل الدينية.  -
  الخليل.يبدي اهتماما بالمشاكل التي يعانيها أهل  -

 :التدريبات
 ، هي( توظيفا سليما. )هويوظف الطالب ضمائر الغائب  -

 الكتابة والخط:
 ة، وتكية سيدنا إبراهيم الخليل(.ينسخ جملة من النص في الكتاب )مرا بعين سار  -
 ينسخ فقرة من النص في دفتر النسخ.  -
 يكتب حرف القاف ومقاطعه الطويلة وكلمتي قلم، سوق وفق أصول خط النسخ. -

 اإلمالء:
 النص اإلمالئي. والقمرية فييميز بين الالم الشمسية  -

 يكتب النص اإلمالئي إمالء منظورا.
 التعبير الكتابي

 لتكوين جمل تامة المعنى.ب الكلمات المعطاة يرتب الطال -
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 َنْسَتِمُع ِلَنصِّ )ِرْحَلٌة ِإلى َبْيَت َلْحَم(
. شاَهدا َرُجاًل في ساَحة   ها إ لى َكنيَسة  اْلَمْهد  ٌل َوَسْلوى، َوَتَوجَّ  اْلَمْهد  َيْشَرُح تاريَخ َوَصَلت  اْلحاف َلُة إ لى َبْيَت َلْحَم. َنَزَل عاد 

نا اْلَمسيح  عيسى ْبن  َمْرَيَم اْلَكنيَسة   .  -َعَلْيه  السَّالُم  -، َوميالَد َسيِّد  َن الس ائ حيَن اأْلَجان ب   ل َمْجموَعٍة م 
ها َنَّه َأراَد َأْن َيْشَتر َي الَهدايا التَّْذكار يََّة، َفَأشاَرْت ب َيد   . إ لى الس وق   َسَأَل َأَحُد الس ائ حيَن َسْلوى َعن  الس وق ، أل 

َف اْلعاَلَم َعلى مَ  ؛ َحت ى ُيَعرِّ ، َوالل غات  راَسَة الت اريخ  َر د  ، َوَقرَّ ٌل ب َعَمل  الدَّليل  السِّياح يِّ َب عاد  ها.ُأْعج   عالم  ف َلْسطيَن َوتاريخ 
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 لدرس السادس: صباح جديد ا
 يتوقع من الطالب أن:

 االستماع:
 .(يستمع بانتباه إلى نص )الليل والنهار -
 يراعي آداب االستماع.  -
 يتفاعل مع النص المسموع. -
   والنشاط.يقدر أهمية العمل  -
 :المحادثة .
 يتأمل اللوحة المعروضة أمامه لدرس صباح جديد. -
 نيام(أطفال  األم،نافذة، شمس، غرفة نوم للطفلين،  وطفلة،طفل المحادثة. )يحدد عناصر لوحة  -
  والنهار(بين األم واألطفال حول الشمس والليل  اللوحة. )حوارختلفة في يربط العالقات بين العناصر الم -
 يتحدث عن عناصر اللوحة بلغة سليمة. -
 يستنتج من اللوحة موضوع نص القراءة )صباح جديد(. -

 : القراءة
 يقرأ النص قراءًة جهريًة سليمًة ومعبرًة.  -
 نشاط( تشرق، الغوص، ،يتعرف معاني المفردات الجديدة، مثل: )الغروب، تغرق -
 يوظف المفردات الجديدة في جمل من إنشائه. -
 يستنتج الفكرة العامة )شروق وغروب الشمس(. -
 يستنتج األفكار الجزئية اآلتية: -
 .اعتقاد األطفال أن الشمس تغرق في البحر -أ
  .حوار بين األم واألطفال حول الشمس-ب
 .شروق الشمس ونشاط اإلنسان-ج
  وأهميتها.ة الشمس يتعرف حرك-

 :التدريبات
 ، الصباح، يبدأ، النشاط، البحر()الغروبالطالب ضد الكلمات  يتعرف -
 هي( توظيفا سليما.  هو،)الغائب يوظف الطالب ضمائر  -

 الكتابة والخط:
 ينسخ جملة من النص في الكتاب )قولي لي يا شمس: هل تعرفين السباحة والغوص(. -
 دفتر النسخ.  ينسخ فقرة من النص في -
 ضحك وفق أصول خط النسخ. كالم،يكتب حرف الكاف ومقاطعه الطويلة وكلمتي  -

 اإلمالء:
 يميز بين الالم القمرية والشمسية في الكلمات المعطاة والنص اإلمالئي. -
 يكتب النص اإلمالئي إمالء منظورا. -

 التعبير الكتابي
 جمل تامة المعنى. المعطاة لتكوينيرتب الكلمات  -

 نغني: 
 أن يتعرف الطالب مضمون أنشودة "الشمس ".  -
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 مع اللحنً . "أن ينشد الطالب أنشودة "الشمس -
 َنْسَتِمُع ِلَنصِّ )اللَّْيُل َوالنَّهاُر(

ها َتْبَحُث َعْن طَ  ْن َأْعشاش  ْنَدما ُتْشر ُق الشَّْمُس َصباحًا، َوَيَظَهُر النَّهاُر، َتْصحو الط يوُر، َوَتْخُرُج م  ُد ُأْغن يََّة ع  َي ُتَغرِّ عام ها، َوه 
اُر إ لى ُح إ لى َحْقل ه ، َوالنَّج  ُل إ لى َعَمل ه ، َوالتِّْلميُذ إ لى َمْدَرَست ه، َواْلَفال  .  َوَيْذَهُب اْلعام  باح  ياَدت ه ،  الصَّ ْنَجَرت ه ، َوالطَّبيُب إ لى ع  م 

 َواْلَبق اُل إ لى ُدك ان ه. 
ْنَدما َتغيُب ال ْن َتَعب  اْلَعَمل  َوع  ْسَمُه م  ٍد إ لى َبْيت ه ؛ ل ُيريَح ج  ، َوَتناُم شَّْمُس َيْأتي اللَّْيُل، َوَتْظَهُر الن جوُم؛ َفَيعوُد ُكل  واح  في النَّهار 

ْن َجديٍد َوَتْسَتْقب َل ب َأْصوات ها اْلَجميَلة  َنهارًا َجديدًا.  الط يوُر؛ ل َتصحَو م 
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 ة فالح لدرس السابع: حيلا
 يتوقع من الطالب أن:

 االستماع:
 .(يستمع بانتباه إلى نص )الرفق بالحيوان -
 يراعي آداب االستماع.  -
 يتفاعل مع النص المسموع. -
   .في نفسه أهمية الرفق بالحيوانات تنمو -
 :المحادثة .
 يتأمل اللوحة المعروضة أمامه لدرس حيلة فالح -
 (رجل يغطي عيني الثور، رجال،رجل، مزرعة أبقار، رجل يسحب ثور، المحادثة. )يحدد عناصر لوحة  -
 اللص(يتعرف على ثوره المسروق في السوق ويكشف  اللوحة. )فالحيربط العالقات بين العناصر المختلفة في  -
 يتحدث عن عناصر اللوحة بلغة سليمة. -
 يستنتج من اللوحة موضوع نص القراءة )حيلة فالح(. -

 : القراءة
 قرأ النص قراءًة جهريًة سليمًة ومعبرًة. ي -
 يتعرف معاني المفردات الجديدة، مثل: )لص، ثور، غطى، عوراء،( -
 يوظف المفردات الجديدة في جمل من إنشائه. -

 يستنتج الفكرة العامة )ذكاء الفالح في كشف اللص(.
 يستنتج األفكار الجزئية اآلتية: -
 سرقة اللص لثور الفالح. -أ
 .الفالح لثوره المسروق في السوق  معرفة-ب
 . حيلة الفالح في كشف اللص -ج
 .تنمية مهارة التفكير وحل المشكالت-

 :التدريبات
 غطى، عوراء، مضطربا، كشف، ردوه(الكلمات ) الطالب مرادف يتعرف  -
 نحن( توظيفا سليما.  أنا،يوظف الطالب ضمائر المتكلم ) -

 الكتابة والخط:
 نص في الكتاب )سمع اللص كالم الفالح فجاء اليه، وقال: هذا ثوري(.ينسخ جملة من ال -
 ينسخ فقرة من النص في دفتر النسخ.  -
 وفق أصول خط النسخ. ليل، المعالطويلة وكلمتي  الالم ومقاطعهيكتب حرف  -

 اإلمالء:
 يميز بين الالم القمرية والشمسية في الكلمات المعطاة والنص اإلمالئي -
 اإلمالئي إمالء منظورا. يكتب النص -

 التعبير الكتابي
 .متسلسلة قصة أحداثهايرتب الجمل المعطاة لتكوين  -
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 َنْسَتِمُع ِلَنصِّ )الرِّْفُق ِباْلَحَيواِن(

ٌد ُيح ب  َثْوَرُه َكثيرًا، َفُهَو ُيساع   نيَن. حام  راَثة  اأْلَْرض  ُمْنُذ َخْمس  س  ُدُه في ح  ٍد َثْوٌر ُيساع  ْنَد حام  راَعة ، َوَيُجر  ع  ُدُه في الزِّ
 . راَعة  اأْلَْرض   اْلَعَرَبَة الَّتي َيْنُقُل َعَلْيها اْلَمْحصوَل َوالسَّماَد، َوُكلَّ ما َيْلَزُم ل ز 

ٌد َكثيرًا، َوأَ  ع  اْلَمْشَي، َفَأْشَفَق َعَلْيه حام  ، َوَلْم َيْسَتط  َرْت ساُق الثَّْور  ، ُكس  َن اأْلَي ام  ْحَضَر َلُه َطبيبًا َبْيَطر ي ًا في َيْوٍم م 
َأْخَبَرُه َأنَّ الثَّْوَر َلْن ل ُيعال َجُه. َوَبْعَدما َفَحَص الطَّبيُب الثَّْوَر، قاَل: إ نَّ اْلَكْسَر َخطيٌر، َوَيْحتاُج ل َوْقٍت َطويٍل َحت ى َيْشفى، وَ 

 .  َيْسَتطيَع اْلَعَمَل َمَعُه في اأْلَْرض  ب َسَبب  هذا اْلَكْسر 
ٌد َعلى َثْور ه  َكثيرًا، َوَلك نَُّه اْحَتَفَظ ب ه  َوَرعاُه، َوكاَن ُيَقدُِّم َلُه الطَّعاَم َوالشَّراَب َواْلع   ه .َحز َن حام   الَج ب َنْفس 
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 لدرس الثامن: يوم الطفل الفلسطيني ا
 يتوقع من الطالب أن:

 االستماع:
 يستمع بانتباه لنص )من حقي أن أتعلم(. -
 راعي آداب االستماع.ي  -
 يتفاعل مع النص المسموع. -
 يتعرف على حقه في التعليم.   -
 :المحادثة .
 يتأمل اللوحة المعروضة أمامه لدرس يوم الطفل الفلسطيني. -
ذاعة المحادثة. يحدد عناصر لوحة  -  وطفلة في المطار( وطبيب أم الصف طفلفي  البيت طفلةوأم في  مدرسية أب)معلم وطفل وا 
 والتعليم والسفر( والعالج، األمن، الطفل وهي: البيتيتحدث عن حقوق  اللوحة. )طفليربط العالقات بين العناصر المختلفة في  -
 يتحدث عن عناصر اللوحة بلغة سليمة. -
 يستنتج من اللوحة موضوع نص القراءة )يوم الطفل الفلسطيني(. -

 : القراءة
 معبرًة. يقرأ النص قراءًة جهريًة سليمًة و  -
 يتعرف معاني المفردات الجديدة، مثل: )المناسبة، ألقى، حقوق نتلقى، المعاملة مسكن( -
 يوظف المفردات الجديدة في جمل من إنشائه. -

 يستنتج الفكرة العامة )حقوق أطفال فلسطين(.
 يستنتج األفكار الجزئية اآلتية: -
 االحتفال بيوم الطفل الفلسطيني -أ
 لسطينيحقوق الطفل الف-ب
 يتعرف حقوقه كطفل ويميز بينها.  -

 :التدريبات
 يتعرف الطالب ضد الكلمات )كثيرة، الحرية، العلم، الحسنة، السالم(-
 يوظف الطالب ضمائر المتكلم )أنا، نحن( توظيفا سليما.  -

 الكتابة والخط:
 يوم(.ينسخ جملة من النص في الكتاب )تحية للطفل الفلسطيني في هذا اليوم وفي كل  -
 ينسخ فقرة من النص في دفتر النسخ.  -
 يكتب حرف الميم ومقاطعه الطويلة وكلمتي )مكان، كريم( وفق أصول خط النسخ. -

 اإلمالء:
 يوظف الشدة توظيفا مناسبا في الكلمات المعطاة )الطفل، حقنا، تحية، كل، نتلقى( -
 يكتب النص اإلمالئي إمالء منظورا. -

 التعبير الكتابي
 الطالب عن الصور المعطاة بجمل مناسبة.يعبر  -

 نغني: 
 أن يتعرف الطالب مضمون أنشودة "أنا الطفل الفلسطيني ".  -
 أن ينشد الطالب أنشودة "أنا الطفل الفلسطيني مع اللحنً . -
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 يفخر بوطنه فلسطين.   -
 َنْسَتِمُع ِلَنصِّ )ِمْن َحّقي َأْن َأَتَعلََّم(

ْفَلٌة ُعْمُرها عَ  َقٍة َبعيَدٍة ال توَجُد فيها َمْدَرَسٌة. إيماُن ط   ْشُر َسَنواٍت، َتعيُش َمَع ُأْسَرت ها في َمْنط 
َقة  ا لك نَّ ااْلْحت الَل َيْمَنُع ب ناَء اْلَمدار س  َوَتْعميَر اْلَمْنط  َمْدَرَسٌة، لَّتي َيْسُكنان  فيها. َوُكلَّما ُبن َيْت إيماُن َوفار ٌس َيْحُلمان ب َمْدَرَسٍة َقريَبٍة، و 

 قاَم ب َهْدم ها.
ال إ لى َأْقَرب  َمْدَرَسٍة، َوغال باً  َرين. ُكلَّ َيْوٍم، َتْخُرُج إيماُن َمَع َأخيها فار ٍس َوَيسيران َمساَفًة َطويَلًة؛ َحت ى َيص  الن  ُمَتَأخ   ما َيص 

، َوَمَع ذل ك ُهما مُ  يان  اْلَمساَفَة ُكلَّها في اْلَحرِّ َواْلَبْرد   َصمِّمان  َعلى ُمواَصَلة  َتْعليم ه ما.َيْمش 
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 : عمر والغالم  التاسع لدرسا

 يتوقع من الطالب أن:
 االستماع:

 .اللبن(يستمع بانتباه إلى نص )عمر وبائعة  -
 يراعي آداب االستماع.  -
 يتفاعل مع النص المسموع. -
  يتمثل قيمة األمانة وعدم الغش  -
 :المحادثة .
 ة المعروضة أمامه لدرس عمر والغالم يتأمل اللوح -
 شجر نخيل، راعي صغير، أغنام، الراعي يرفع يديه( المحادثة. )خيام،يحدد عناصر لوحة  -
 له(مستغربا من حديث يستمع يرعى األغنام  اللوحة. )الراعييربط العالقات بين العناصر المختلفة في  -
 يتحدث عن عناصر اللوحة بلغة سليمة. -
 .(من اللوحة موضوع نص القراءة )عمر والغالميستنتج  -

 : القراءة
 يقرأ النص قراءًة جهريًة سليمًة ومعبرًة.  -
 (رفض الرعية،يتعرف معاني المفردات الجديدة، مثل: )غالم، يتفقد،  -
 يوظف المفردات الجديدة في جمل من إنشائه. -
 يستنتج الفكرة العامة )أمانة الغالم(. -
 الجزئية اآلتية: يستنتج األفكار -
 الرعية.تفقد الخليفة عمر ألحوال  -أ
   فحص أمانة الراعي الصغير -ب
    الصغير.أمانة الراعي -ج
  وبتمثلها.يقدر قيمة األمانة -

 :التدريبات
 ، يتفقد، الرعية، غالم، يختبر()الخليفةمرادف الكلمات  يتعرف -

 توظيفا سليما.  أنت(، المخاطب )أنتيوظف ضمائر 
 تابة والخط:الك
  (ينسخ جملة من النص في الكتاب )خرج الخليفة عمر بن الخطاب يوما يتفقد أحوال الرعية -
 ينسخ فقرة من النص في دفتر النسخ.  -
 أصول خط النسخ. أمان( وفق )نظر،يكتب حرف النون ومقاطعه الطويلة وكلمتي  -

 اإلمالء:
 أحب(. رد، يعد، يمر، سر،) ص اإلمالئيالكلمات المعطاة والن المشددة فييميز الحروف  -
 يكتب النص اإلمالئي إمالء منظورا. -

 التعبير الكتابي
 يعبر كتابيا بجمل بسيطة عن صور الدرس.  -
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 َنْسَتِمُع ِلَنصِّ )ُعَمُر َوباِئَعُة اللََّبِن(
َي اهلل َعْنه  -َبْيَنما كاَن اْلَخليَفُة ُعَمُر ْبُن اْلَخطاب   . َيَتَفقَُّد  -َرض  ْن َأَحد  اْلَمناز ل  َع َصْوتًا َيْخُرُج م  يََّتُه ُمَتَخف ي ًا، َسم  ُأموَر َرع 

، َفَأجاَبت  اْبنَ  ُتها: ال يا ُأم ي، إ ن  َأمـــــيَر َشدَُّه هذا اْلَكالُم؛ َفَأْنَصَت إ َليه ، َفإ ذا ب اْمَرَأٍة َتقوُل الْبَنت ها: اْخل طي اللََّبَن ب اْلماء 
. َفقاَلت  اأْلُم : إ نَّ َأميَر اْلُمْؤمنيَن ال َيرانا. اْلُمْؤمنينَ   َأْصَدَر َأْمرًا ب َأْن ال َيْخل َط َأَحٌد اللََّبَن ب اْلماء 

  .َفقاَلت  اْبَنُتها: إ ذا كاَن ُعَمُر ال َيرانا، َفإ نَّ اهلَل َيرانا
ال َحة ، َوزَ  ه  اْلَفتاة  الص  َب اْلَخليَفُة ُعَمُر ب َهذ  ََحد  َأْبنائ ه  ُأْعج   .و َجها أل 
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 لدرس العاشر: لدي حلم  ا
 يتوقع من الطالب أن:

 االستماع:
 .السندباد(يستمع بانتباه إلى نص ) -
 يراعي آداب االستماع.  -
 يتفاعل مع النص المسموع. -
   .ي نفسه روح المغامرة واالكتشافتنمو ف -
 :المحادثة .
 لدرس لدي حلم يتأمل اللوحة المعروضة أمامه  -
 يطير( جناحا، رجلرجل ينظر اليها، سالل ريش، رجل يلبس  بيوت، المحادثة. )طيور،يحدد عناصر لوحة  -
 به(الرجل يراقب الطيور ليصنع جناحا مثلها يطير اللوحة. )يربط العالقات بين العناصر المختلفة في  -
 يتحدث عن عناصر اللوحة بلغة سليمة. -
 .(موضوع نص القراءة )لدي حلم يستنتج من اللوحة -

 : القراءة
 يقرأ النص قراءًة جهريًة سليمًة ومعبرًة.  -
 (يتعرف معاني المفردات الجديدة، مثل: )العالم، يراقب، تحلق، يالحظ، جناح، مرتفعة -
 يوظف المفردات الجديدة في جمل من إنشائه. -
 يستنتج الفكرة العامة )حلم عباس بن فرناس بالطيران(. -
 يستنتج األفكار الجزئية اآلتية: -
 .مراقبة عباس بن فرناس للطيور -أ
     بالطيران.حلم عباس بن فرناس -ب
   للطيور.تقليد عباس بن فرناس -ج
  واالكتشاف.تنمية روح المغامرة -

 :التدريبات
 .في جمل مفيدة (، جناحين، صخرة، مسافة)يراقبيوظف الطالب الكلمات  -

 توظيفا سليما.  (، نحن)أنالم يوظف ضمائر المتك
 الكتابة والخط:

 (ينسخ جملة من النص في الكتاب )استطاع عباس بن فرناس أن يطير مسافة بعيدة -
 ينسخ فقرة من النص في دفتر النسخ.  -
 يكتب حرف الهاء ومقاطعه الطويلة وكلمتي هواء، جسمه وفق أصول خط النسخ. -

 اإلمالء:
 .ظل( الريش، الجو، الطيور، العربي،) الكلمات المعطاة والنص اإلمالئي فيالحروف المشددة يميز  -
 يكتب النص اإلمالئي إمالء منظورا. -

 التعبير الكتابي
 المعنى. قصة تامة الجمل المعطاة لتكوينيعيد ترتيب  -

 نغني: 
 ".السندبادأن يتعرف الطالب مضمون أنشودة "  -
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 اللحنً . أن ينشد الطالب أنشودة "السندباد   مع -
 تنمو في نفسه روح المغامرة واالكتشاف.  -

 َنْسَتِمُع ِلَنصِّ )السِّْنِدباُد(
ارَ  ُل اْلَبح  ، َوَأْعَجَبُه َمْنَظُر الس ُفن  َوه َي َتْحم  ئ اْلَبْحر  َيْنُظر إلى اأْلَْمواج  باُد َعلى شاط  َة َواْلَبضائ َع إ لى َموان ئ  اْله ْند  َوَقَف السِّْند 

 ين.َوالص  

ئ  اْلَبعي باُد اْلَبْحَر ُحب ًا َكثيرًا. َوَلم ا َكُبَر اْشَترى َسفيَنًة، َوصاَر َيْرَحُل ب ها إ لى الش واط  ُف َأْسراَر اْلَبْحر  َوَجماَلُه، َأَحبَّ السِّْند  َدة ، َيَتَعر 
ْبَر َواْلُمغامَ  َد الصَّ . َوَلْم َيُكْن َيخاُف اْلَبْحَر َوَأْمواَجُه، َفَتَعوَّ ارًا َمْشهورًا، اْنَتَشَر اْسُمُه َكثيرًا َبْيَن النَّاس   َرَة، َوصاَر َبح 
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 : والدي الحبيب  الحادي عشر لدرسا
 يتوقع من الطالب أن:

 االستماع:
 .(أبنائي األعزاءيستمع بانتباه إلى نص ) -
 يراعي آداب االستماع.  -
 يتفاعل مع النص المسموع. -
   .رة واألب في حياتهيقدر أهمية ودور األس -
 :المحادثة .
 يتأمل اللوحة المعروضة أمامه لدرس والدي الحبيب -
 الكترونية(صورة، بنت تكتب رسالة أسرة تلتقط  طعام،حول مائدة  المحادثة. )أسرةيحدد عناصر لوحة  -
رسالها لألب األسرة حول الطعام والتقاط  اللوحة. )اجتماعيربط العالقات بين العناصر المختلفة في  -  المغترب(صورة وا 
 يتحدث عن عناصر اللوحة بلغة سليمة. -
 يستنتج من اللوحة موضوع نص القراءة )والدي الحبيب(. -

 : القراءة
 يقرأ النص قراءًة جهريًة سليمًة ومعبرًة.  -
 (يتعرف معاني المفردات الجديدة، مثل: )المغترب نشتاق، طهت، بفارغ، الصبر -
 الجديدة في جمل من إنشائه. يوظف المفردات -
 يستنتج الفكرة العامة )األسرة مشتاقة للوالد المغترب(. -
 يستنتج األفكار الجزئية اآلتية: -
 .إرسال رسالة من دعاء لوالدها المغترب -أ
   زيارة األسرة لبيت الجد والجدة وتناول الطعام -ب
   حنان وعطف األب -ج
الم في حياته-   .يقدر دور األب وا 

 :التدريبات
 (، ذهبنا، المائدة، الصبر، قريب)لوالدهايوظف الطالب الكلمات  -

 توظيفا سليما.  (هذه اإلشارة )هذا،يوظف أسماء 
 الكتابة والخط:

 (ينسخ جملة من النص في الكتاب )نتذكر رعايتك ومالعبتك لنا وحنانك علينا -
 ينسخ فقرة من النص في دفتر النسخ.  -
 ومقاطعه الطويلة وكلمتي والدي، الصورة وفق أصول خط النسخ.يكتب حرف الواو  -

 اإلمالء:
 .قلمًا(، مسطرٍة، حقيبٌة، ممحاةً )كتابًا،  يميز تنوين الفتح   في الكلمات المعطاة والنص اإلمالئي -
 يكتب النص اإلمالئي إمالء منظورا. -

 التعبير الكتابي
 لمعنىا قصة تامةيعيد ترتيب الجمل المعطاة   لتكوين  -

 نغني: 
 .“ أبيأن يتعرف الطالب مضمون أنشودة "  -



33 
 

 مع اللحنً .   أبي"أن ينشد الطالب أنشودة " -
 يقدر قيمة األب واألم. -

 َنْسَتِمُع ِلَنصِّ )عائَلتي اْلَحبيبَة(
 َزْوَجتي اْلغال َيَة،

ب اَء،  َبناتي َوَأْبنائي اأْلَح 
. َبدا ُكل  َشْيٍء َكبيرًا. اْلَمباني عال َيٌة  َوَصَلُت ب الط ائ َرة  إ لى هذا اْلَبَلد   َْبَدَأ َأي ام ي في هذا اْلَمكان  ؛ أل  َن اْلَمطار  ، َوَخَرْجُت م  اْلَجديد 

. َوَصْلُت إ لى ُشقَّ  َعٌة، َوَأْعَجَبني َكثيرًا النِّظاُم في الشَّوار ع  ديَدة . كاَنْت ُمَجهََّزًة تي اْلجَ َوَضْخَمٌة. َوالسَّياراُت َكبيَرٌة، َوالشَّوار ُع واس 
ْثَل الشََّجَرة  الَّتي في َحديَقة   ، َولك ْن َيْنُقُصها َأْن َتكونوا فيها. َوال يوَجُد ُقرَبها َشَجَرُة َزْيتوٍن م   َبْيت نا. َغدًا َسْوَف َأْذَهُب إ لى ب اْلكام ل 

. َولك ْن في اْلَمس ُر َعْوَدتي إ َلْيُكْم في َعَملي، َوَسَأكوُن َمْشغواًل َطواَل اْلَيْوم  ب ُكم، َوَأْنَتظ  ُل بكم. ُأريُد َأْن َأقوَل إ نَّني ُأح  ، َسَأتَّص  اء 
. ْيف   الصَّ
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 : الببغاء الثرثار   الثاني عشر لدرسا
 يتوقع من الطالب أن:

 االستماع:
 .(قل خيرايستمع بانتباه إلى نص ) -
 يراعي آداب االستماع.  -
 موع.يتفاعل مع النص المس -
 الحديث والكالم في سلوكه. أدبل يتمث -
 :المحادثة .
 يتأمل اللوحة المعروضة أمامه لدرس الببغاء الثرثار  -
 حيوانات تتحدث(وقرد وغزال وببغاء، غابة، ببغاء وحروف،  المحادثة. )زرافةيحدد عناصر لوحة  -
 وانات والنظر للبغاء ناقل الكالم الذي يبدو نادما( بين الحي اللوحة. )حواريربط العالقات بين العناصر المختلفة في  -
 يتحدث عن عناصر اللوحة بلغة سليمة. -
 يستنتج من اللوحة موضوع نص القراءة )الببغاء الثرثار(. -

 : القراءة
 يقرأ النص قراءًة جهريًة سليمًة ومعبرًة.  -
 (رت، يتعرف معاني المفردات الجديدة، مثل: )يردد، ينساه، حديثهما، سخ -
 يوظف المفردات الجديدة في جمل من إنشائه. -
 يستنتج الفكرة العامة )عدم نقل الكالم(. -
 يستنتج األفكار الجزئية اآلتية: -
 فكر جيدا قبل نقل الحديث والكالم.ي-ج  الببغاء.سخرية الحيوانات من كالم -ب  ، ونقله للكالم.غضب الحيوانات من ثرثرة الببغاء -أ

 :التدريبات
 (عاد، أجابت، ينسىضد الكلمات )عال، يتحدث،  يتعرف-

 توظيفا سليما.  (هذه اإلشارة )هذا،يوظف أسماء 
 الكتابة والخط:

 تسمع(وال تردد كل ما  فكر، الزرافة:ينسخ جملة من النص في الكتاب )أجابته  -
 ينسخ فقرة من النص في دفتر النسخ.  -
 وفق أصول خط النسخ. )يستمع، ناي( يكتب حرف الياء ومقاطعه الطويلة وكلمتي -

 اإلمالء:
 قنفذ(. زرافة، ببغاء، حيوانات، غزال،) يميز تنوين الكسر   في الكلمات المعطاة والنص اإلمالئي -
 يكتب النص اإلمالئي إمالء منظورا. - -

 التعبير الكتابي
 المعنى. قصة تامةيعيد ترتيب الجمل المعطاة   لتكوين  -

 )ُقْل َخْيرًا( َنْسَتِمُع ِلَنصِّ 

ذ . َوفي الطَّريق  َسم عا في اإْل  : قاَل َرسوُل اهلل  َوَصَلْت ُأم  َتْوفيٍق إ لى اْلَمْلَعب  ل َتْأُخَذ اْبَنها َبْعَد ُمباراة  ُكَرة  اْلَقَدم   -اَعة  َدْرسًا َعن  اْلَحديث  الشَّريف 
ُن ب اهلل  -صل ى اهلل َعَلْيه  َوَسَلمَ  ، َفْلَيُقْل َخْيرًا، َأْو ل َيْصُمْت  : "َمْن كاَن ُيْؤم  ر    َواْلَيْوم  اآْلخ 

ُب َأْن َيكوَن ُمفيدًا، َوَأنَُّه َعلى اْلُمْؤم ن   َن اْلَحديث  َأنَّ َكالَم اْلُمْؤم ن  َيج  . قاَل الُمَتَحدُِّث: َنَتَعَلُم م  َد َعن  اْلَكالم  َغْير  اْلُمفيد   َأْن َيْبَتع 
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 : سعيد والصقر   الثالث عشر لدرسا
 يتوقع من الطالب أن:

 االستماع:
 .(الصقريستمع بانتباه إلى نص ) -
 يراعي آداب االستماع.  -
 يتفاعل مع النص المسموع. -
 يتعرف حياة الصقر وصفاته. -
 :المحادثة .
 يتأمل اللوحة المعروضة أمامه لدرس سعيد والصقر  -
 البئر(ى كتفه، رجل يمأل كأس ماء، صقر يصرخ، أفعى في رجل وصقر علالمحادثة. )يحدد عناصر لوحة  -
 والصقر في رحلة صيد والصقر يمنع الرجل من الشرب من بئر فيه أفعى(  اللوحة. )الرجليربط العالقات بين العناصر المختلفة في  -
 يتحدث عن عناصر اللوحة بلغة سليمة. -
 .(يستنتج من اللوحة موضوع نص القراءة )سعيد والصقر -

 : القراءة
 يقرأ النص قراءًة جهريًة سليمًة ومعبرًة.  -
 (حمايته يتعرف معاني المفردات الجديدة، مثل: )أثناء، يسيل، تل، ملء، صعد، -
 يوظف المفردات الجديدة في جمل من إنشائه. -
 يستنتج الفكرة العامة )الصقر يحمي سعيد من التسمم( -
 يستنتج األفكار الجزئية اآلتية: -
 خروج سعيد وصقره في رحلة صيد -أ
 هجوم الصقر على كأس الماء -ب
   الماء في البئر كان مسموما -ج
 ني والتفكير قبل اتخاذ القرارات.يقدر أهمية التأ-

 :التدريبات
 الكأس(، صيد، الصقر، الماء، )يسيليوظف الطالب الكلمات  -
  .اسمية وفعلية بسيطة توظيفا سليما يوظف جمال -

 الخط:الكتابة و 
 (ينسخ جملة من النص في الكتاب )ما أن انتهى من ملء الكأس، بعد وقت طويل حتى هجم الصقر عليه -
 ينسخ فقرة من النص في دفتر النسخ.  -
 يكتب حرف الهمزة وكلمات أرض، بئر، ماء، مؤمن وفق أصول خط النسخ. -

 اإلمالء:
 ماء(. عطش، صقر، صيد، رحلة،ئي )اإلمال يميز تنوين الضم   في الكلمات المعطاة والنص -
 يكتب النص اإلمالئي إمالء منظورا. -

 التعبير الكتابي
 المعنى. قصة تامةالمعطاة   لتكوين  يكمل الجمل -

 نغني: 
 أن يتعرف الطالب مضمون أنشودة "الغابة   ".  -
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 أن ينشد الطالب أنشودة "الغابة    مع اللحنً . -
 يتعرف الغابة وأهميتها والمحافظة عليها. -

ْقُر( )الصَّ  َنْسَتِمُع ِلَنصِّ
غيَرة  َكاْلف ْئران  َوالضَّ  ، َوَيَتَغذ ى َعلى اْلَحَيوانات  الصَّ ْقُر ُهَو َأَحُد الط يور  اْلجار َحة  آك َلة  الل حوم  غيَرة ، الصَّ ع  َواأْلَران ب  َوالط يور  الصَّ فاد 

َن اْرت فاعاٍت َكبيَرٍة ب َسَبب  ُقوَّة  إ ْبصار ه ، ثُمَّ َيْنَقض  َعَلْيها ب ُسْرَعٍة عال  َوُهَو َصي ا ٌر ُيَحدُِّد َفريَسَتُه م  ْن َأْسَرع  اْلَمْخلوقات  ٌد ماه  َيٍة، َفُهَو م 
.  َعلى اأْلَْرض 

ْقُر اْلَعْيَش ُمْنَفر داً  ه  في ،ُيح ب  الصَّ ُل ب ناَء َأْعشاش  ، َوَيْبقى َطواَل َحيات ه  في  َوُيَفضِّ بال  َوق َمم  اأْلَْشجار  ْثَل: اْلج  اأْلَماك ن  اْلُمْرَتف َعة ، م 
ه .   اْلَمكان  َنْفس 

عارًا َلها، َوَلك نَّ  ذ ُه َبْعُض الد َول  ش  . َوَتَتخ  ْيد  َدُهم في الصَّ بوَنُه؛ ل ُيساع  ، َوُيَدرِّ عارًا َلها.  ف َلْسطينَ َيْقَتنيه  َبْعُض الن اس  ُذ النَّْسَر ش   َتتَّخ 
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 : في البقالة   الرابع عشرلدرس ا
 يتوقع من الطالب أن:

 االستماع:
 .(طعام فاسديستمع بانتباه إلى نص ) -
 يراعي آداب االستماع.  -
 يتفاعل مع النص المسموع. -
 عرف طرق الغش وحماية نفسه منها.يت -
 :المحادثة .
 أمامه لدرس في البقالة يتأمل اللوحة المعروضة  -
 طفل تبدو عليه الدهشة، أب( بضاعة،رفوف، عمال،  وطفلة،طفل  المحادثة. )بقالة،يحدد عناصر لوحة  -
 العمال(يحدث والده عم رآه في البقالة وما يفعله  اللوحة. )الطفليربط العالقات بين العناصر المختلفة في  -
 يتحدث عن عناصر اللوحة بلغة سليمة. -
 .(ستنتج من اللوحة موضوع نص القراءة )في البقالةي -

 : القراءة
 يقرأ النص قراءًة جهريًة سليمًة ومعبرًة.  -
  (، التبليغخفوا، االنتاج، الصالحية، مكافحةيتعرف معاني المفردات الجديدة، مثل: )ملصقات، أ -
 يوظف المفردات الجديدة في جمل من إنشائه. -
 (.والفساد االنتباه ومكافحة الغش والتزويريستنتج الفكرة العامة ) -
 يستنتج األفكار الجزئية اآلتية: -
 البقالة.ذهاب سليم ومريم إلى  -أ
    البقالة.تزوير البضاعة والغش من عمال -ب
    الفاسدة.ودائرة الصحة عن البضائع  جمعية حماية المستهلكإبالغ -ج
  .تعزيز دوره في مكافحة الفساد والغش-

 :باتالتدري
 (، مكافحة، توجه، أخفوا، المنتجات)البقالة مرادف الكلماتيكتب  -

 اسمية وفعلية بسيطة توظيفا سليما.  يوظف جمال
 الكتابة والخط:

 يلصقونه(ينسخ جملة من النص في الكتاب )توجه سليم إلى الرفوف ليشاهد ما  -
 ينسخ فقرة من النص في دفتر النسخ.  -
 وفق أصول خط النسخ. (حلوى، انتهى) رة وكلمتيالمقصو يكتب حرف االلف  -

 اإلمالء:
 ورقة(. فساد، سليم،) يميز أنواع التنوين    في الكلمات المعطاة والنص اإلمالئي -
 يكتب النص اإلمالئي إمالء منظورا. -

 التعبير الكتابي
 .الكلمات والجمل المعطاة لعبة باستخداميكتب قصة عن طفل اشترى  -

 
 صِّ )َطعاٌم فاِسٌد(َنْسَتِمُع ِلنَ 
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، َفَفَحَصها، َواْكَتَشَف أَ  َدت ها، َواْرَتَفَعْت َحراَرُتها. َأَخَذها وال ُدها إ لى الطَّبيب  نَّها ُمصاَبٌة ب ُجْرثوَمٍة ب َسَبب  َشَعَرْت َسَحُر ب َأَلٍم في َمع 
ٍد َتناَوَلْته.  َطعاٍم فاس 

يَ تََتأَ قاَل الطَّبيُب: َعَلْيك  يا َسَحُر َأْن  ْن َصالح   ة  الطَّعام  َوالشَّراب  َقْبَل َأْن َتْشَتريه .كَّدي م 
ٌد   سـََأَلْت َسَحُر: َكْيَف َأْعر ُف َأنَّ الطَّعاَم َأو  الشَّراَب فاس 

يَ  ُب َعَلْيك  َأْن َتْنُظري إ لى تاريخ  اْنت هاء  الصَّالح   ة  اْلَمْكتوب  َعلى اْلُعْلَبة .الطَّبيُب: َيج 
دًا ماذا َأْفَعُل  َسَحُر:  َوا  ذا َوَجْدُتُه فاس 

ُب َأْن ُتْخب ري اْلبائ َع َأال  َيبيعَ  يَ  الطَّبيُب: َيج  هات  اْلَمْسؤوَلَة.َشْيئًا ُمْنَته َي الصَّالح   ة ، َوَعَلْيك  َأْن ُتْخب ري َأباك َأْو ُأمَّك  ل َكي ُيْخب روا اْلج 
راء  َأيِّ َشْيٍء.َسَحُر: ُشْكرًا َلَك. َسَأْنُظُر إ لى تا  ريخ  ااْلْنت هاء  َقْبَل ش 
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 : من نوادر أشعبالخامس عشر لدرسا

 يتوقع من الطالب أن:
 االستماع:

 .(من نوادر جحايستمع بانتباه إلى نص ) -
 يراعي آداب االستماع.  -
 يتفاعل مع النص المسموع. -
  . 
 :المحادثة .
 ادر أشعب  يتأمل اللوحة المعروضة أمامه لدرس من نو  -
 ن(اليركبان حمارين، رجل نائم ورجل يحمل حطب، طعام، الرجالن يأك المحادثة. )رجالنيحدد عناصر لوحة  -
 األكل(يقوم بطبخ الطعام واآلخر نائم وال يستيقظ إال عند  اللوحة. )رجليربط العالقات بين العناصر المختلفة في  -
 يتحدث عن عناصر اللوحة بلغة سليمة. -
 .(من نوادر أشعبنتج من اللوحة موضوع نص القراءة )يست -

 : القراءة
 يقرأ النص قراءًة جهريًة سليمًة ومعبرًة.  -
 يتعرف معاني المفردات الجديدة، مثل: )حان، أشعل، تؤلمني، اتحمل، أعد(  -
 يوظف المفردات الجديدة في جمل من إنشائه. -
 مد على صديقه(.يستنتج الفكرة العامة )أشعب كسول وشره ويعت -
 يستنتج األفكار الجزئية اآلتية: -
 رحلة.خروج أشعب وصديقه في  -أ
    الطعام.عدم مساعدة أشعب لصديقه في تجهيز -ب
 مشاركة أشعب لصديقة وقت األكل -ج
  .يقدر أهمية التعاون ومساعدة الغير-

 :التدريبات
 (، أشعل، الصديق، جائع، تعال)خرج ضد الكلمات يتعرف -

 اسمية وفعلية بسيطة توظيفا سليما.  جمال يوظف
 الكتابة والخط:

 وقال: تعال يا أشعب وتناول طعامك   الطعام،ينسخ جملة من النص في الكتاب )أعد الصديق  -
 ينسخ فقرة من النص في دفتر النسخ.  -
 عالية وفق أصول خط النسخ. صغيرة،يكتب حرف التاء المربوطة   وكلمتي  -

 اإلمالء:
 (ناٌر، شجرًة، سكين من، دخان،)ورقةٍ ،  الكلمات المعطاة والنص اإلمالئي التنوين والنون فيز يمي -
 يكتب النص اإلمالئي إمالء منظورا. -

 التعبير الكتابي
 .الكلمات والجمل المعطاة الصحي باستخداميكتب فقرة عن الغذاء  -
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 َنْسَتِمُع ِلَنصِّ )ِمْن َنواِدِر ُجحا(
، اْشَتراُه، َفرَ  َذَهَب ُجحا إ لى ماٌر َأْبَيُض اللَّون  ْنها ح  ، َأْعَجَبُه م  َن اْلَحمير  مارًا، َفشاَهَد َمْجموَعًة م  ك َبُه، الس وق ؛ ل َيْشَتر َي ح 

َي َأْن َيْرب َطُه.  َوحيَنما َوَصَل اْلَبْيَت َنس 
ماَرُه َقْد ضَوفي الَيْوم  الت الي،    ، َفقيَل َلُه: ما جاَء َرَجٌل َوَأْخَبَرُه َأنَّ ح  اَع، َفَفر َح ُجحا َفَرحًا َشديدًا، َحت ى َسَقَط َعلى اأْلَْرض 

ْعُت َمعَ  ال ض  ًن ي َلْم َأُكْن راك بًا َعَلْيه ، وا  ماُرَك  َفقاَل َجحا: أل   ُه.َلَك َأي ها اأْلَْحَمُق َأَتْفَرُح، َوَقْد ضاَع ح 
 
 
 

: نماذج مقترحة لتحضير الحصص امساخ
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 صصتوزيع ح

 : نبني ونبنيالثالثالدرس 
 عدد الحصص المهارة  الرقم
 1 االستماع  1
 4 المحادثة والقراءة 2
 1 التدريبات اللغوية 3
 2 الكتابة 4
 1 اإلمالء المنظور 5
 1 التعبير الكتابي 6
 1 نغني 7

 

 حصة استماع: 1-1
 أهداف حصة االستماع: . أ
 ،عدم المقاطعة والخوض في أحاديث جانبية، االنتباه  أن يتعود الطالب آداب االستماع )اإلنصات

 1لما يقال(
 )أن يتفاعل الطالب مع النص من خالل األنشطة )أسئلة، ألعاب، نشاط درامي. 
  البيت والعائلة، ويعزز صموده في أرضهقيمة أن يتمثل الطالب. 

حسن االنتباه، في دوا تلطلبته في درس االستماع، حتى يقوننبه هنا إلى ضرورة أن يكون المعلم قدوة 
 اإلنصات، وعدم مقاطعة المتحدث.و 

 عناصر حصة االستماع: . ب
 .التمهيد لالستماع 
 .تقديم للنص المسموع 
 .تشغيل تسجيل النص أو قراءته على الطلبة 
 .طرح األسئلة على الطلبة شفويا واستقبال إجاباتهم 
 .عقد نقاش حول موضوع الدرس 

 دقائق  5المدة الزمنية :                                          التمهيد لالستماع: .1

                                                           
1
 يجب في هذا الدرس التركيز على قيمة التفاعل مع الموضوع المسموع.  
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لالستعداد  الطالبلالستماع للنص من خالل إبعاد مؤثرات الضوضاء، والتشتت، ولفت انتباه  الطالبتهيئة 
 للنص المسموع.لالستماع 

 1:أنشطة للتهيئة لالستماع
من النوم. وتقبل إجابات الطلبة  نطلب من الطلبة إغالق أعينهم، وتذكر أول صوت سمعوه فور استيقاظهم

 جميعهم.
 دقائق  5: المدة الزمنية                               التهيئة لموضوع النص .2

 يبدأ المعلم بسؤال الطالب عن مكان سكناهم.
a.  أين تسكنون 
b.  من يسكن معكم في البيت 
c.  كيف تقضون وقتكم في البيت 
d. لب من بعض الطلبة تأدية رسومات على من منكم يرسم شكل البيت الذي يحلم فيه  )يط

 السبورة، أو يجمع رسومات منهم على الورق ويعرضها أمام الطلبة(.
 

 بناء البيوت وأشكالها: اقتراح آخر للتهيئة لموضوع النص
 التهيئة لموضوع النص

 يطرح المعلم أسئلة على الطلبة
 ما هو شكل بناء بيتكم  •
 نون فيها هل زرتم البدو ورأيتم البيوت التي يسك •
  هل تعرفون أشكال بيوت أخرى •
 ما أهمية البيت في حياة اإلنسان  •
 دقيقة  25مدة االستماع :                               لنستمع معا: -3

 (بناء البيوت)النص: 
 

 بعد االستماع األول
 يتأكد المعلم من أن الطلبة قد ركزوا انتباههم للنص •
 نص / عم يتحدث النص / ماذا سمعنا يسأل سؤاال واحدا: ما هو موضوع ال •

 نستمع مرة أخرى
  من يبني بيته من الجليدلنستمع لنعرف  •

                                                           
1
 الطلبة على آداب االستماع. في هذا النشاط التركيز على التفاعل مع النص المسموع تعززينظم المعلم نشاطات   
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بعد تلقي اإلجابات، يبين المعلم من هم أهل األسكيمو )من السكان األصليين في كندا، يمكن عرض  •
 خريطة، ويعيشون في المناطق المتجمدة(

 ونستمع مرة ثالثة
 لم األسئلة الواردة في الكتاببعد االستماع الثالث، يطرح المع

ياُم  .1 مَّ ُتْصَنُع اْلخ   م 
َن الط ين   .2 ْنساُن ُبيوتًا م   ل ماذا َبنى اإْل 
نا ف َلْسطيَن  .3  َكْيَف تُْبنى اْلُبيوُت في ب الد 
َن اْلَجليد  َوالثَّْلج   .4  ل ماذا َيْبني َأْهُل اأْلَْسكيمو ُبيوَتُهْم م 
 ل ماذا َيْبني الن اُس اْلُبيوَت  .5
 كن للمعلم طرح أسئلة أخرى حول الموضوع، وأجراء نقاش وحوار مع الطلبة حوله.يم

 
 دقائق  5المدة الزمنية :                             خاتمة الحصة -4

 التفاعل مع النص المسموعيشكر المعلم الطلبة على انتباههم للنص مشددا على مهارة/ آداب  •
 .ن، وأهمية العائلةأهمية البيت في حياة اإلنساويركز على  •
 يمكن الطلب من كل طالب أن يرسم صورة لبيته. •

 أسئلة المعلم ومالحظة تفاعل الطلبة.  عنمن خالل اإلجابة : تقييمال -5
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 درس نبني ونبنيمحادثة: ال مهارة 1-9

 المحادثة العامة: مهارةغايات 
 تنمية قدرات الطلبة على التعبير الشفوي .1
 يصبح التعبير موجها لموضوع محددربط التعبير بموضوع اللوحة بحيث  .2
 مقدمة لدرس القراءة الالحق. .3

 المحادثة مهارةأهداف 
 .نبني ونبنيالمعروضة أمامه عن درس أن يتأمل الطالب اللوحة  .1
األسرة في البيت، الجرافة والجنود، هدم  أمامه )صورةأن يذكر الطالب عناصر اللوحة المعروضة  .2

 ت، أب يحضن طفله(يالب
 لب عن اللوحة شفويا بلغة سليمة.أن يعبر الطا .3
 أن يكون الطالب قصة عن لوحة المحادثة .4

 
 :دقيقة( 21) خطوات المحادثة

  عرض أهداف الدرس أو مشاركة الطلبة في توقع األهداف 
 .اآلتي تحضيريالنشاط الالطلبة، يعرض المعلم موضوع الحصة، من خالل بعد الترحيب ب -

 ء ما )بيت بال نوافذ، بيت بال أبواب، بيت بال سقف(يعد المعلم صورا لبيوت ينقص فيها شي
يعرض المعلم صورا ألشكال البيوت المتعارف عليها في فلسطين )دار من طابق واحد، عمارة سكنية، 

 فيال(
 يطرح األسئلة اآلتية:يوجه المعلم الطلبة للوحة المحادثة، و 

 ماذا تشاهدون في اللوحة  -
 ترون هنا دعونا ننظر للصورة األخيرة، ماذا  -
 ماذا تفعل الجرافة  -

 :يطلب المعلم من الطلبة التأمل مجددا في لوحة المحادثة
 من الشخصيات التي نراها في اللوحة  .1
 حدث لهذه الشخصيات  ماذا .2
 كيف نكتب نهاية لهذه القصة  .3

 ، ميطلب المعلم من الطلبة سرد واحدة من القصص التي كونها الطلبة بلغته
 . )نبني ونبني( القادم ويقدم لهم درس القراءة
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مالحظة تفاعل الطلبة مع اللوحة وتقديم إجابات على األسئلة، ومالحظة إعادة  التقويم )المحادثة(: .4
 سرد القصص.

 تمهيد درس القراءة:
 )سوف نقرأ اآلن قصة البيت، والولد الصغير، والرجل في الصورة، ونرى ما فعلته الجرافة في البيت(

دوة حيث يقرأ النص كامال، ثم يطلب من طالب أو اثنين من الطالب المجيدين يقرأ المعلم قراءة الق
 قراءة الدرس على مسامع زمالئهم.

  حصة قراءة: درس نبني ونبني 1-11

 دقيقة ( 21) أواًل: قراءة القدوة:
 أهداف الحصة:

  معبرة خالية من األخطاء. جهرية  أن يقرأ الطلبة درس نبني ونبني قراءة 
  ضمه(. كومة، تنهار، يخفق، المفردات اآلتية لفظا سليما )قديم، ورثه،أن يلفظ الطالب 

 بطاقات لكلمات الدرس، بطاقة الجملة التي تحوي قيمة الدرس، الطباشير، السبورة، الوسائل التعليمية: 
 .خالل المحادثةتم التمهيد لحصة قراءة القدوة  التمهيد:
 العرض:
  توقع األهداف عرض أهداف الدرس أو مشاركة الطلبة في 
 ويتأكد من ذلك. ،يطلب منهم فتح الكتاب على درس نبني ونبني 
  خراج الحروف من يبدأ المعلم قراءة الدرس قراءة جهرية نموذجية، ومعبرة مراعيا فيها صحة اللفظ، وا 

مخارجها الصحيحة، وقواعد الترقيم، وبذلك تكون هذه القراءة نموذجا يحتذي بها الطلبة، لذلك سميت 
 ءة القدوة.قرا
 .يعيد المعلم القراءة مرة أخرى على شكل فقرات، ويتأكد من أن جميع الطلبة يتابعون ما يقرأ 
  .يطلب المعلم من بعض الطلبة المجيدين قراءة الدرس 
 .يطلب المعلم من عدد من الطلبة قراءة كل فقرة قراءة جهرية معبرة مقلدين فيها قراءة المعلم 
 مثل: يطرح المعلم بعض األسئلة 

 عم  يتحدث النص ما عنوان الدرس  أين يوجد البيت  كيف أصبح البيت بعد هدمه  
 الدرس؟ ما الفكرة الرئيسة من يسأل:ثم 

 من خالل مالحظة المعلم لقراءة الطلبة وتصويب األخطاء.التقويم: 
 ومن خالل اإلجابة عن األسئلة.

 ن الدرس.في هذه الحصة يقرأ مجموعة من الطلبة المجيدي مالحظة:
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 :1ثانيًا: القراءة التفسيرية
 (:تينأهداف الحصة )الحص

  معبرة خالية من األخطاء. جهرية أن يقرأ الطلبة درس نبني ونبني قراءة 
  تنهار، يخفق، قديم، ورثه،)أن يفسر الطلبة المفردات الواردة في الدرس تفسيرًا صحيحًا، ومنها 

 . ضمه( كومة،
 جديدة توظيفًا صحيحًا.أن يوظف الطلبة المفردات ال 
  ب وصف للبيت الذي تسكنه أسرة كريم -أيستنتج الطالب األفكار الجزئية من الدرس وهي )أن-           

 (اإلصرار على تحدي االحتالل واستمرار البناء-جرافة االحتالل تهدم بيت كريم ج
 ( معدم االستسالم لهدأن يستنتج الطلبة الفكرة الرئيسة من الدرس، وهي )قوات االحتالل بيوتنا 
 .أن يقدر الطلبة قيمة الوطن واألرض وأهمية البيت 

 طرح مجموعة من األسئلة تكون إجاباتها جمل الدرس الستذكار النص مثل:التمهيد: 
 أين يسكن كريم  ممن ورث الوالد البيت  ماذا قال والد كريم  

 العرض:  
 .يعرض المعلم أهداف الحصة على الطلبة 
  فتح الكتاب على درس نبني ونبني ويتأكد من ذلك.يطلب منهم 
  يقرأ الدرس مقسمًا إلى فقرات من المعلم أو من بعض الطلبة المتفوقين، وفي نهاية كل فقرة يستوقفهم

 المعلم ويناقش معهم ما تمت قراءته من خالل: 
 مثل: أين سكن كريم  من هدم البيت  يوجه أسئلة عن فقرة الدرس  -

   ...مكيف كان شعور كري
يشرح المفردات الجديدة عن طريق توظيفها في جمل جديدة أو رسم صورة لمعنى الكلمة أو تمثيل  -

 قديم، ورثه،المعنى بالحركة والصوت ويكون المعلم قد حضر بطاقات لهذه الكلمات وهي )
 (ضمه كومة، تنهار، يخفق،

 اطيسية.يعرض المعلم هذه البطاقات أمام الطلبة على لوحة الجيوب أو المغن -
 ومن الممكن كتابة بعض الجمل على السبورة )لتعزيز الطلبة(. ،يطلب منهم توظيفها في جمل -
حروف الجر )على، يناقش بعض القضايا التي يمكن أن ترد في الفقرة والتي ترتبط بالتدريبات مثل:  -

 في(، ومرادف وضد بعض الكلمات )قديم، حزين، الخ(، والمفرد والمثنى.
 حجارة( ، بيوت،والجمع )ساعات

                                                           
 (يمكن تقسيم القراءة التفسيرية على حصتينمالحظة )1

-  
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 يطرح المعلم سؤاال الستنتاج الفكرة الجزئية لكل فقرة.-
 يكرر المعلم هذه الخطوة مع باقي الفقرات. -
من الدرس مثل: عم  يتحدث الدرس  لماذا هدم  لتذكير الطالب بالفكرة الرئيسيةيطرح المعلم أسئلة  -

اقة ويعرضها أمام الصف. االحتالل البيت  من الممكن أن يكتب جملة "نبني ونبني" على بط
 )يركز المعلم على هذه القيمة المتضمنة في الدرس(.

من الممكن تمثيل بعض األدوار وبعض المعاني التي يمكن تمثيلها مثل:)موقف الحوار بين األب  -
 وكريم...(.

يركز المعلم على ربط موضوع الدرس مع الموضوعات األخرى مثل: ممارسات االحتالل، أهمية  -
 نسان.البيت لْل

 يربط الدرس مع بيئة الطالب مثل: من يعرف منزال تم هدمه  من يتحدث عن شعور اهل البيت   -
 يوجه بعض األسئلة مثل: أين سكن كريم وعائلته بعد هدم البيت الخاتمة:  -

 من سيساعد عائلة كريم في بناء البيت  ... .
 من خالل:التقييم: 
 .قراءة الطلبة للدرس 
 فها في جمل.تفسير الكلمات وتوظي 
 .استنتاج الفكرة الرئيسة 
 .اإلجابة عن األسئلة 

 مالحظة: في هذه الحصة يقرأ الطلبة المجيدون والمتوسطون الدرس.
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 ثالثًا: القراءة الموزعة: 
 أهداف الحصة:

  معبرة خالية من األخطاء.جهرية أن يقرأ الطلبة درس )نبني ونبني( قراءًة 
 ( أن يجيب الطلبة عن أسئلة النص.)نجيب شفويا، ونفكر 

 وتتم من خالل الخطوات اآلتية:
 قراءة الدرس من بعض الطلبة.  التمهيد:
 العرض:
 عرض أهداف الدرس أو مشاركة الطلبة في توقع األهداف. -
 قراءة الدرس من الطلبة فقرة، فقرة مراعيًا الفروق الفردية ومستويات الطلبة. -
   لماذا كان اليوم حزينا من هدم البيتبعد كل فقرة مثل:  توجيه بعض األسئلة وعدم المبالغة في طرحها -
التركيز على القضايا التي تمت مناقشتها في الحصص التفسيرية مثل: يعرض بطاقات الكلمات بطريقة  -

خاطفة أمامهم ويطلب منهم القراءة، ومراجعة بعض القضايا الواردة في النص ولها عالقة 
 (المفرد والمثنى – روف الجرح–االستفهام  ...)أسماءبالتدريبات

 ( وتكون إجاباتها مباشرة من النص. نجيب شفويايطرح المعلم أو أحد الطلبة أسئلة ) -
وهذه تستدعي مهارات التفكير العليا لْلجابة عنها من قبل  نفكر(يطرح المعلم أو أحد الطلبة أسئلة )  -

 الطلبة. 
  تلميذ يمثل دور األب وحوار بينهم، و تمثيل بعض مواقف من الدرس مثل: تلميذ حزين الخاتمة:
 من خالل: التقييم:
 .قراءة معظم الطلبة للدرس 
 .اإلجابة عن أسئلة نجيب شفويًا، ونفكر إجابة تامة 
 .تمثيل المواقف 

 في هذه الحصة يقرأ معظم الطلبة إما الجمل، أو فقرة، أو الدرس كلٌّ حسب مستواه. مالحظة: 
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 التدريبات اللغوية 1-11

 صة  أهداف الح
 .أن يقرأ الطالب الكلمات والجمل المعطاة 
 في الفراغ المناسب أن يوظف الطالب الكلمات المعطاة 
  ويكتبها في الفراغ المناسب. (في، على) حروف الجرمن أن يختار الطالب 

 بطاقات لكلمات التدريبات، لوحة جيوب، السبورة، الطباشير،  الوسائل التعليمية  
 قراءة جهرية معبرة من بعض الطلبة قراءة الدرس التمهيد: 
 يعرض المعلم أهداف الحصة على الطلبة شفويا وكتابيا.العرض: 
 المعلم والطلبة(.وتوضيحه )نص التدريب،  يقرأ طالب 
 كومة(. البيت، كلمات التدريب على بطاقات )بيوتا، قديم، عينه، المعلم يعرض 
 وب أو السبورة.ويتم تثبيتها على لوحة الجي الكلمات، يقرأ الطلبة 
  التدريب وقراءتها من الطالب.  المعلم جمليعرض 
 التدريب على كتبهم، ويعطيهم فترة مناسبة للحل مع متابعة أدائهم. ينفذ الطلبة 
  وكتابتها في المكان ينفذ التدريب على السبورة من قبل الطلبة بعد قراءة الكلمة من الطالب

  .صص لهاأو لصق البطاقة في المكان المخالمخصص، 
 الثاني والثالث. ينينفذ التدريب 

o  ،ويضعه على الطاولة، ويسأل: أين الكتاب  ثم يحمل ورقة، يقوم المعلم بحمل كتاب
  ويضعها في الحقيبة، ويسأل: أين الورقة 

o  ويعطي عددا من األمثلة لها ،)في، وعلى(يوضح المعلم للطالب الفرق بين.  
o ت وقراءتها من الطالبينتقل المعلم إلى عرض جمل التدريبا.  
o ويطلب منهم تنفيذ التدريب في كتبهم ،ينفذ المعلم المثال األول أمام الطالب.  
o الجمل المتكونةون ويقرؤ  ينفذ الطالب التدريب على السبورة أمام المعلم.  
o حرفي الجر )في، على(من  الخاتمة: نكون جمال 

 ومعالجة األخطاء. وتصحيح الكتب وحلهم،الطلبة وكتابة من خالل مالحظة المعلم لـ )قراءة  التقييم:
 

 (1الكتابة ) 1-12
 األهداف 

 إن هدموا لنا بيتا، فسنبني بيوتا(. وقال:أن يكتب الطالب جملة )ضمه والده إلى صدره، 
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 بخط جميل.
  والتراب، تركحتى أصبح البيت ركاما من الحجارة  ساعات،أن يكتب الطالب فقرة )ما هي إال 

 معة.( في الدفتر بخط جميل د المكان، وفي عينه
 جهاز عرض. بطاقات،ونة، مللا طباشيرالالكتاب، دفتر النسخ، السبورة، الوسائل التعليمية: 

نشاط في كتابة بعض الكلمات على السبورة عن طريق صندوق يحتوي على بطاقات لكلمات التمهيد: 
 السبورة.ويكتبها على  يسحب الطالب بطاقة ويقرأها، القدس(بسيطة )كريم، جرافة، األب، 

 )يعرض المعلم أهداف الدرس(العرض: 
  ،إن هدموا لنا بيتا، فسنبني بيوتا( وقال:يعرض المعلم جملة الكتابة )ضمه والده إلى صدره 
 .يقرأ الطلبة الجملة قراءة جهرية 
 ) يطرح المعلم سؤاال حول الجملة )ماذا قال والده 
 المناسب لطريقة رسم الحروف. يكتب المعلم الجملة بخط جميل، مع الشرح 
 .يدرب المعلم بعض الطلبة على كتابة بعض الكلمات 
 .ينتقل الطلبة إلى الكتاب، ويكتبون الجملة في الفراغ المخصص لها 
 .يتابع المعلم الطلبة أثناء الكتابة، ويعالج األخطاء، ويصحح الكتب 
 أو جهاز العرض، يعرض المعلم بعد ذلك الفقرة على بطاقة 
 ( حتى أصبح البيت ركاما من الحجارة والتراب،هي إال ساعاتما ، )ترك المكان، وفي عينه دمعة 
  لفقرة قراءة جهرية.ايقرأ بعض الطلبة 
  كيف ترك كريم المكان كيف أصبح البيت  الفقرة:يطرح المعلم بعض األسئلة حول  

 لماذا نزلت دمعة كريم 
  هم بعد تذكيرهم بتعليمات الكتابة من التسطير والنظافة.يطلب المعلم من الطلبة كتابة الفقرة في دفاتر 
 .يتجول المعلم بين الطلبة أثناء الكتابة ويعالج األخطاء أوال بأول 

 .يعززهايعرض نماذج من كتابات الطلبة المميزة و  الخاتمة:
 مالحظة )كتابة الطلبة( وتصحيح كتبهم ودفاترهم. التقييم:

 (:2الكتابة )
 األهداف:
 ( بخط النسخ.غذاء، فراغومقاطعه الطويلة، وكلمتي ) ،الغينلطالب حرف أن يكتب ا 

 الكتاب، لوحة الحروف. السبورة، الطباشير، الملونة،الوسائل التعليمية: 
من خالل قراءة الحرف في لوحة الحروف من قبل عدد من الطلبة،  لغينمراجعة سريعة لحرف ا التمهيد:

 .(لغين  اكتبها. نعطي كلمات فيها حرف االغينال لحرف وطرح بعض األسئلة حول الحرف )كم شك
 يعرض المعلم أهداف الدرس العرض: 
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  يعرض المعلم النموذج المطلوب على السبورة 
 (غـ  غا  غو  غي  غذاء  فراغ)
 .يقرأ الطلبة الحرف، والمقاطع، والكلمة 
 ،ع تقديم الشرح التام لطريقة م يبدأ المعلم بكتابة النموذج بخط واضح، وجميل، وفق قواعد خط النسخ

مع التركيز على الجزء من الحرف كتابة الحرف، وموقعه من السطر، وحركة اليد أثناء الكتابة، 
 الذي يكتب فوق السطر أو تحته.

 .يقوم المعلم بتدريب الطلبة على كتابة النموذج أمامه على السبورة، بعد تقسيم السبورة إلى خانات 
 ويطلب من الطلبة تقليد النموذج الموجود أمامهم. ب،ينتقل المعلم إلى الكتا 
 على السبورة أوال -إن وجدت -يتجول المعلم بين الطلبة متابعا كتابتهم، ويعالج األخطاء المشتركة

 بأول.
 .يصحح المعلم كتب الطلبة 

 يعرض نماذج لكتابات الطلبة المميزة ذات الخط الجميل ويعززها. الخاتمة:
 ة الطلبة، ويالحظ اإلجابة عن األسئلة.يالحظ كتاب التقويم:

 
 حصة إمالء منظور                     

 األهداف 
  ،(أصبحت، كومة، ساعات، حجارة، بيتأن يقرأ الطالب كلمات التدريب )جرافة 
  التاء المربوطة، والتاء المبسوطةأن يميز الطالب. 
 س ورثه أبوه عن جده، وفي يوم أن يقرأ الطالب نص اإلمالء )سكن كريم في بيت قديم في القد

 (جاءت جرافة االحتالل لتهدم البيتحزين، 
  .أن يكتب الطالب النص المطلوب إمالء منظورا 

 بطاقة الجملة، ودفتر اإلمالء.و الطباشير، و السبورة، و الكتاب، الوسائل التعليمية: 
 (رة، بيتجرافة، أصبحت، كومة، ساعات، حجاعرض بطاقات الكلمات للتدريب ) :1التمهيد
 .دائرة حول التاء المربوطة، والتاء المبسوطة فيها، وتجريدهاووضع  ،اتالطالب قراءة الكلم المعلم منيطلب 

 العرض: 
 أهداف الدرسالمعلم عرض ي 
 الجملة المطلوبة )سكن كريم في بيت قديم في القدس ورثه أبوه عن جده، وفي يوم حزين، المعلم عرض ي

 أو على بطاقة.  على السبورة م البيت( بكتابتهاجاءت جرافة االحتالل لتهد

                                                           
1

.للتاء المربوطة والمبسوطةرس مراجعة يعتبر هذا الد  
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  الطلبة الجملة.يقرأ عدد من 
 ( من خالل كلمات النص.التاء المربوطة والمبسوطةيناقش المعلم مع الطلبة القضية اإلمالئية ) 
  .يدرب المعلم الطلبة على كتابة الكلمات مع مراعاة مستوياتهم 
 عدم الكتابة إال بعد أن تسمع الكلمة من و ة بالتعليمات التسطير، ويذكر الطلب ،يوزع المعلم دفاتر اإلمالء

 الكتابة بخط جميل، والترتيب.و المعلم، 
 بسرعة مناسبة متفقدا الطلبة. م التالميذ، ويبدأ بإمالء الجملةيحجب المعلم النص من أما 
 ب من عدد من الطلبة قراءتها بصورة متأنية. ليقرأ المعلم الجملة مرة ثانية، ويط 
 ،ويعالج أخطاء الطلبة. يصحح المعلم الدفاتر 

 استخراج كلمات تخص القضية اإلمالئية من الدرس أو من درس سابق الخاتمة:
 مالحظة كتابة التالميذالتقويم: 

 
 حصة التعبير الكتابي:

 أن يكمل الطالب الكلمات المعطاة لتكوين جمل تامة المعنى. :الهدف
الطالب. يركز التدريب الوارد  لدىمهارة التعبير الحر  تنميةذه الحصة هو من التعبير الكتابي في ه )الهدف

أعطيت في الدرس على التعبير عن صور معطاة بجملة مفيدة. اختيرت الصور لتعبر عن نص االستماع، 
 للطفل كلمات مفتاحية لتساعده في تكوين الجملة، ويقوم هو بإكمال الجملة.

بة على كتابة جمل أخرى، غير تلك المقترحة عليهم في الكلمات يمكن استخدام الحصة لتشجيع الطل
 المفتاحية.

 صور لبيوت مختلفة، صور ألشخاص مختلفين، أوراق، أقالم، أقالم تلوين، السبورة الوسائل التعليمية:
 طريقة العرض:

 ويطلب من الطلبة التعبير بكلمة واحدة عن الصورة. ،يعرض المعلم صور البيوت المختلفة -
 قبل المعلم إجابات الطلبة، وتكون اإلجابات كلها مقبولة.يست -
 يوزع المعلم صورة موحدة للطلبة كلهم تشمل بيتا بسيطا له نافذتان، وسقف، وباب، وحوله حديقة. -
 .هسقفو  وبابه،يطلب المعلم من الطلبة تلوين نافذة البيت،  -
 ينتقل المعلم للصور الواردة في التعبير الكتابي. -
 عن أجزاء البيت التي قام الطلبة بتلوينها في الرسمة الموزعة عليهم.يسأل المعلم  -
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يطلب المعلم من الطالب تذكر درس  _.الصورة األولى: تصنع الخيام من ___________ -
 االستماع، وطرح إجابات ممكنة.

ب من يقيم المعلم اإلجابات، والتي قد تتنوع من طالب إلى آخر. يقبل المعلم اإلجابة المنطقية ويطل -
 الطلبة تدوين إجاباتهم في الفراغ المخصص.

 يطلب المعلم من الطلبة قراءة الجملة التي كتبوها عن الصورة المعروضة في التدريب. -
 يطلب المعلم شفويا من الطلبة أن يفكروا بجملة أخرى يمكن أن تعبر عن الصورة. -
 ....ينتقل المعلم للصورة التالية، وهكذا -

لخ(، ويكتبها على إالمفردات التي تعلمها الطلبة )الخيام، الطوب، الجلود، الصوف،  يراجع المعلمالخاتمة: 
 السبورة.

 ويطلب من الطلب كتابة الحرف الناقص. ايكتب المفردات ناقصة حرف
صحة التعبير )أن تكون الجملة معبرة فعال عن الصورة(، الكتابة بإمالء سليمة وبترتيب سليم  التقويم:

 ة للطبة المجيدين، سالسة التعبير وتنوع استخدام المفردات.للجملة، وبالنسب
 

 حصة )نغني(
 األهداف 
 )أن يتعرف الطالب مضمون أنشودة )لن أرحل 
 .أن ينشد الطلبة أنشودة )لن أرحل( ملحنة 
  به.الوطن والتمسك  حبأن تنمو في نفسه 

 لوحة لألنشودة، الكتاب، وصورة األنشودة. الوسائل التعليمية: 
، يعمل جدي يعيش في قرية جميلة في حيفا)كان  يسرد المعلم قصة قصيرة عن وطننا فلسطينيد: التمه

حرق وت ،في يوم حزين جاءت وجوه غريبة لتطرد جدي من أرضه. ويحافظ عليها ،األرض بويح ،بالزراعة
 .(الزرع، وتهجره إلى بالد بعيدة

 إشراك التالميذ بأهداف الدرس.  العرض:
 لطلبة على لوحة، أو يكتبها المعلم على السبورة. انشودة أمام يعرض المعلم األ 
  ُسمع المعلم الطلبة األنشودة من خالل المسجل.ي 
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  إليها من شريط( ملحنة مرة ثانية. ُيسمعيغني المعلم األنشودة )او 
  :يطرح المعلم بعض األسئلة حول األنشودة مثل 
   أرضناهل يجب ان نرحل عن  -
 رض ماذا يجب أن نقدم لأل -
  كيف يجب أن نحيا -
 للمجيدين.أو فرادى  يبدأ المعلم بترديد األنشودة، واإلعادة من التالميذ بشكل جماعي  
 .ينوع المعلم في استخدام نبرات الصوت، والتصفيق للمحافظة على انتباه التالميذ 
 .يردد المعلم النشيد في كل مرة بطريقة مختلفة 
 وطرق حمايته والدفاع عنه األرض والوطن، ويبرز أهمية يناقش المعلم الطلبة في محتوى النشيد ، 
  .الخاتمة: تمثيل األنشودة من عدد من الطلبة أمام الصف أثناء الغناء 
جاباتهم.  التقويم:  مالحظة غناء الطلبة وا 
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 الدرس الثاني عشر: الببغاء الثرثار
 توزيع الحصص 

 عدد الحصص المهارة  الرقم
 1 االستماع  1
 4 دثة والقراءةالمحا 2
 1 التدريبات اللغوية 3
 2 الكتابة 4
 1 اإلمالء المنظور 5
 1 التعبير الكتابي 6
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 .مهارة االستماع                         زمن التنفيذ: حصة واحدة

 :األهداف

 أن يلتزم الطالب بآداب االستماع. -
  وتفاعل. باهخيرا( بانت )قلأن يستمع الطالب إلى نص االستماع  -
 ، الشريف، اليوم اآلخر، ليصمت(الجديدة. )الحديثأن يتعرف الطالب إلى المفردات  -
 .يتفاعل الطالب مع النص المسموعأن  -

 نص االستماع، جهاز التسجيل. :الوسائل والمصادر

 آلية التنفيذ:

ث يطلب حي حولنا:)نستمع إلى األصوات من  تهيئة الطالب لنص االستماع بتوظيف نشاط درامي -
 الصف.المعلم من الطالب إغماض أعينهم والتركيز جيدا في االستماع إلى األصوات خارج غرفة 

سمعه مع قبول إجابات ن يذكر الصوت الذي أثم يطلب من كل واحد  ،و دقيقتينألمدة دقيقة 
 كافة. الطالب

 حيث يطرح المعلم أسئلة على الطلبة: ،التهيئة لموضوع النص -
جلست مع زميل لك بماذا  إذا للرسول الكريم ماذا يجب أن نفعل  سمعنا حديثا إذا نذكر اسم رسولنا.

 ما الموضوع الذي تختاره  ولماذا  ،تتحدثان  إذا طلب منك الحديث في اإلذاعة المدرسية
 بعد التوصل إلى عنوان للنص، يتم ذكر أهداف الحصة. -
أو قراءته على مسامع الطلبة مراعيا  إسماع المعلم الطلبة نص االستماع من خالل جهاز التسجيل -

 التنغيم أثناء القراءة.
)الحديث مناقشة معاني النص من خالل تكليف الطالب تحديد الكلمة التي ال يعرفونها بالنسبة إليهم  -

 الشريف، ليصمت، خيرا، المفيد(
 طرح أسئلة النص واالستماع إلى إجابات الطالب ومناقشتهم في مضمون النص. -

 ِوّيًا:ُنجيُب َشفَ 

 َمْن كاَن َيْلَعُب ُكَرَة اْلَقَدم   .1
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 ماذا َفَعَلْت ُأم  َتوفيٍق  .2

َع َتْوفيٌق َوُأم ه اْلَحديَث الشَّريَف  .3  َأْيَن َسم 

 ماذا َيقول اْلَحديُث الشَّريُف  .4

ُب َأْن َيكوَن َكالُم اْلُمْؤم ن  دائ ماً  َكْيفَ  .5   َيج 

 

 التقويم:

 استخدام ساللم التقدير. مالحظة إجابة الطلبة ومتابعتها، و 
 

 دقيقة  21زمن التنفيذ:      ونناقش(  اللوحة اآلتية،  )نتأملمهارة المحادثة 

 األهداف:

 ببغاء ينطق حروف( غابة،وغزال وزرافة وببغاء،  المحادثة. )قردأن يذكر الطالب عناصر لوحة  -
 أن يعبر الطالب شفويا عن لوحة المحادثة. -
 لوحة المحادثة بلغة سليمة.أن يعبر الطالب عن أحداث  -
 (.عدم اإلكثار من الكالمأن يستنتج الطالب العبرة من قصة اللوحة ) -
 أن يبدي الطالب رأيه في تصرف الببغاء. -

 ات الحيوانات.(، مجسمLCDلوحة المحادثة، جهاز عرض ): جهاز الحاسوب، المصادر والوسائل

 آلية التنفيذ:

 توظيف الرابط شودة الببغاء )التهيئة لموضوع درس المحادثة بعرض أن -
- https://www.youtube.com/watch?v=2JDIoRDKK_U 

 (، وتكليف الطلبة بتأملها.LCDعرض المعلم لوحة المحادثة من خالل جهاز العرض )-
 طرح مجموعة من األسئلة لتحديد عناصر اللوحة الرئيسية  -



58 
 

 ماذا نرى في اللوحة   -
 نعدد الحيوانات في اللوحة.

 خرج من فم الببغاء ماذا ي
 ماذا تعرف عن الببغاء 

 .لمناقشة صور لوحة المحادثةالعصف الذهني  استراتيجيةاستخدام  -
 تكليف المعلم الطلبة وضع عنوان مناسب للوحة المحادثة. -
جراء حوار عن موضوع اللوحة من قبل الطالب. ،استخدام مجسم الحيوانات -  وا 

 .التقدير )إن أمكن(لطلبة، وساللم مالحظة إجابة ا التقويم:

 :اإلرشادات
 التنويع في طرح األسئلة المتعلقة بلوحة المحادثة مراعيا المستويات المختلفة. -
 تقبل إجابات الطالب مهما كانت مع التصويب. -
 أسئلة مقترحة يستعين بها المعلم في حصة المحادثة: -

  ما اسم الطائر الموجود في األنشودة، وفي اللوحة 
  ماذا تعرف عن الببغاء الحيوانات في القصةما اسم  صف شكله   
 )التقديم لنص القراءة التالي )الببغاء الثرثار 

 

 ثالث حصص ونصف  :زمن التنفيذ                    : الببغاء الثرثار نقرأ

 األهداف:

 أن يقرأ الطالب النص قراءة جهرية سليمة معبرة.- 1
 (.بت، حديثهمايردد، سخرت، غض) أن يلفظ المفردات الصعبة-2

 .معاني المفردات الجديدة وأضدادهاأن يتعرف الطالب -3

 .جمل مفيدةأن يوظف الطالب الكلمات في -4

 الكالم(عدم اإلكثار من أن يستنتج الطالب الفكرة الرئيسة من الدرس. )-5
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 أن يستنتج الطالب األفكار الجزئية من الدرس  -0

ر الحكاية الببغاء ينش-ج  .الحيوانات تروي للبغاء حكاية كاذبة-ب الببغاء،لحيوانات غضبت من ثرثرة  ا-أ)
 (والحيوانات تسخر منه

 (الكالمعدم نقل الدرس. )أن يستنتج الطالب الفكرة الرئيسة من -0

 العرض الحاسوب،جهاز ، الكتاب، السبورة، الطباشير بطاقات كلمات، بطاقات جمل، المصادر والوسائل:
LCD ، ،أوراقالسبورة الصغيرةa4. 

 (دقيقة 21): قراءة القدوة أوالً 

 آلية التنفيذ:

 إلى مجموعات. المعلم الطالبيقسم  -

 .المعلم الدرس قراءة القدوةيقرأ -

 .المجيدين قراءة النص المعلم الطالبيكلف  -
عادةيقرأ المعلم الدرس مقسما إلى  -  الفقرة من الطالب. فقرات، وا 
 بقراءتها ويكلف الطلبة  حديثهما(، سخرت، غضبت، يردد)على بطاقات  يعرض المعلم المفردات الجديدة - 
    ما الفكرة الرئيسة من الدرس المعلم:يسأل  -
أو جملة يختارها الطالب  الكلمات،الخاتمة: يغلق المعلم الحصة من خالل تكليف بعض الطلبة بقراءة  -

 نفسه من النص 
جاباتهم عن   .ورصد الملحوظات، األسئلة التقويم: متابعة تفاعل الطالب وا 

 
 )القراءة التفسيرية( حصتانثانيا: 

 المقدمة:
 يراجع المعلم الطلبة في قراءة المفردات التي تمت كتابتها على بطاقات في الحصة األولى. -
 يكلف المعلم أحد الطلبة بقراءة الدرس كامال. -

 العرض:      
 يقسم المعلم الدرس إلى فقرات. -1
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 أربع مرات. أوالفقرة الواحدة ثالث  يكلف الطلبة بقراءة -2
مستخدما يردد، سخرت، غضبت، حديثهما( ) يناقش المعلم الطلبة في معاني المفردات الجديدة -3

 البطاقات.
 يكلف المعلم الطلبة بتوظيف المفردات السابقة في جمل مفيدة من إنشائهم. -4
 .ضا بطرح أسئلة أخرىيقوم المعلم بطرح أسئلة متنوعة بعد كل فقرة، وقد يكلف الطلبة أي -5

 لماذا غضبت الحيوانات من الببغاء  .أ 
 ن تفعل أماذا قررت الحيوانات  .ب 
 ماذا قالت الزرافة للغزال  .ج 
  ماذا أخذ الببغاء يردد .د 

  الحيوانات من ثرثرة الببغاء(. )غضبوهي يتم من خاللها استنتاج الفكرة الجزئية للفقرة 
مثنى،  فقرة والتي ترتبط في التدريبات مثل: مفرد،مناقشة بعض القضايا التي يمكن أن ترد في ال  -6

 جمع، 
  .حروف الجرو  والفعلية،الجمل االسمية  ،أسماء اإلشارة

 يكرر المعلم هذه الخطوة مع باقي الفقرات. -7
، ويقوم بتدوينها على الكالم( نقلعدم يكلف المعلم الطلبة باستنتاج الفكرة الرئيسة، وهي )-0

 السبورة.
 الخاتمة: 

 الطلبة بقراءة الدرس مرة واحدة.يكلف  -1
 يعرض عليهم الموقف اآلتي: -2

  ؟ن نتصرف معهأكيف يجب  ،ويتحدث بكالم ال فائدة منه ،قصة طالب ينقل الكالم
 )يفضل العمل في هذا النشاط ضمن مجموعات(.

 
 
 

 الحصة الرابعة:
 )القراءة الموزعة(:

 التمهيد:
                                         إجاباتها كلمة واحدة من النص. يقدم المعلم للحصة بطرح مجموعة من األسئلة  
   غضبت الحيواناتمم -1
 مع من كانت تتحدث الزرافة  -2
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  كم ثورا أكل القنفذ -3
  الشخص الذي يتحدث كثيراماذا نسمي -4

 العرض:
 يقرأ الطلبة الدرس عدة مرات. -1
 سبق معالجتها في الحصص التفسيرية يناقش المعلم الطلبة في قضايا لغوية بسيطة  -2

 مثال هذا غزال، هذه زرافة     هذا ثور، هذه شجرة  
 يناقش المعلم الطلبة في أسئلة الدرس نجيب شفويا، ونفكر. -3
يكلف الطلبة باستنتاج الدروس والعبر المستفادة من الدرس، ويقوم بتدوينها على  -4

 السبورة وهي:
 المفيد(ال نتحدث إال الكالم  –ل الحديث التفكير جيدا قب –نقل الكالم  )عدم

ن يتحدثان مع ايكلف الطلبة ببعض األنشطة: تمثيل قصة الدرس أو قصة مشابهة مثل طالب -5
 بعضهما ويقوم طالب ثالث بنقل كالمهما للمعلم  

 تتم مناقشة عدد قليل من القضايا اللغوية واإلمالئية على السبورة. في الحصة،مالحظة هامة: 
 

 
 طرح األسئلة اآلتية:ة: الخاتم

 من يسرد لنا قصة الدرس  -2  القصة ماذا استفدت من  -1  
 

 التدريبات اللغوية                              زمن التنفيذ: حصة واحدة
 األهداف:

 عال، يتحدث، عاد، أجابت، ينسى(ضد الكلمات المعطاة )الطالب  يتعرفأن  -1

 سليما.توظيفا  هذه(، )هذاة أن يوظف الطالب أسماء اإلشار  -2

 .(، بطاقات كلماتLCDشاشة عرض لجهاز ) ،حاسوب الطباشير، السبورة، :الوسائل والمصادر

 آلية تنفيذ الحصة:

 .المقدمة: قراءة الدرس قراءة جهرية
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أسود، ل عرض بعض الكلمات على بطاقات )مراجعة المعلم للطلبة في مفهوم الضد من خال التدريب األول:
 رفيع، كريم( والطلب منهم إعطاء الكلمة المضادة لها ولفظ الكلمة وضدها معا.  طويل،

 ويتم توضيحه من قبلهم ،دريب األوليقرأ الطلبة المطلوب من الت . 
 والطلب منهم قراءتها  ،يقوم المعلم بتوزيع رسائل تحمل الكلمات في التدريب على الطالب

ويضعها بشكل عشوائي  ،لكلمات المضادة لهايعرض المعلم عدة بطاقات تحمل ا ، ثمولصقها
 السبورة.على حافة 

  الطلبة مثاال واحدا باختيار الكلمة والبطاقة المناسبة لها ولصقها بجانبها أحدينفذ المعلم مع.  
  المستمرة.يطلب المعلم من الطالب تنفيذ بقية التدريب على الكتاب مع المتابعة 
 الب قراءة التدريب كامال بعد وتكليف الط ،قبل الطالب تنفيذ باقي التدريب على السبورة من

  الحل.
 الثاني:ب التدري 
  هذه هذه )ما  ويسأل:يحمل حقيبة،  قلم( ثمما هذا )هذا  :ويسأل ،للتدريب بحمل قلميقدم المعلم

 (حقيبة
 (شرحا بسيطا الستخدام هذا وهذه )هنا حصة مراجعة يقدم المعلم 
 ونهويوضح ،يقرأ الطالب نص التدريب.  
 ويطلب من الطالب قراءتها ،يعرض المعلم جمل التدريب على السبورة.  
 يطلب المعلم من الطالب تنفيذ التدريب بتوظيف هذا أو هذه في المكان المناسب. 
  وهذه(هذا ): كتابة جمل من إنشاء الطالب باستخدام التدريب الثالث  
 (ب، طبيبة، حجر، شجرةطال) و هذه مع الكلمات التاليةأ: نستخدم هذا الخاتمة 
 :األخطاءمعالجة و حل الطلبة، و كتابة الطلبة، و مالحظة قراءة الطلبة،  التقويم. 
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 (1)الكتابة 

 األهداف:

 
  النظافة والترتيب أثناء الكتابة.أن يلتزم الطالب 

  فكر وال تردد كل ما تسمع( الزرافة: )أجابتهأن يكتب الطالب جملة 
  النسخ.دفتر أن يكتب الطالب فقرة في 

، عرض، الحاسوبأجهزة  الطباشير األلوان، السبورة، لوح الطالب الصغير، االحتياجات والمصادر:
 البطاقات.

 آلية التنفيذ:

 (:1) حصة الكتابة

 الفراغ:نكتب ما يأتي في 

 ويقرأ  ،بحيث يختار الطالب بطاقة ما مكتوب عليها رقم معين ،: لعبة بطاقات وأرقامنشاط تمهيدي
 .ثور(، غزال، قنفذ، أسد، )زرافةويقوم بكتابتها بخط واضح أمام الطالب  ،اقةالبط

 طالع المعلم الطلبة على هدف حصة الكتابة.إ 
  ،تجهيز القلم والمبراة و تقديم المعلم إرشادات الكتابة الصحيحة )الجلسة الصحيحة عند الكتابة

 آلية مسك القلم،و  محافظة على نظافته،آلية المحو عند الخطأ حتى ال يمزق الدفتر، وال، و والممحاة
 ... إلخ(المسافة بين العين والكتاب عند الكتابة ...و 

 طرح عدد من األسئلة و   بطاقة.أو عن طريق  ،إما بكتابتها ؛عرض المعلم أمام الطلبة جملة الدرس
 ثم كتابتها على لوح الطالب الشفاف. ،على الجملة

 كيفية تجويد  اويرشد الطلبة أثناء كتابته ،يكتب عليه الجملة ،بحيث يخط سطرا ؛تقسيم المعلم السبورة
في ثم يخط عددا من األسطر  ،الحروف والكلمات وتوازن الحروف والكلمات ضمن نظام السطر

 ويكلف عددا منهم الكتابة على السبورة. ،الخاص لتدريب الطلبة الجزء
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 ستمراره في التجوال بين الطلبة لتقديم تكليف الطلبة بفتح الكتاب ومحاكاة الجملة المكتوبة مع ا
 التغذية الراجعة.

 أن جميع الطلبة أنهوا كتابة الجملة قبل االنتقال لفقرة النسخ. من التأكد 
  ننسخ ما يأتي في دفتر النسخعرض المعلم( ) 
   مناقشتهم فيتكليف عدد من الطلبة قراءتها، ثم  العرض.من خالل لوحة أو الحاسوب وشاشة 

ثراء النقاش  ،أفكارها توضيح آلية النسخ الصحيح للطلبة و والترادف وقضايا إمالئية.  بالتضادوا 
مع االنتباه  بالنسخ.ثم تكليفهم  ،ومساعدتهم في التسطير ،وتذكيرهم بالمحافظة على نظافة الدفاتر

 .الصحيحة والجميلةتجول المعلم بينهم إلرشادهم وتعزيز الكتابة  إلى ضرورة
  ؛ للتعزيز وتشجيع اآلخرين.بعضا بعضهمض نماذج جيدة من أعمال الطلبة أمام بإمكان المعلم عر 

 التقويم:

  .المالحظة واألداء، وتفاعل الطلبة -

 (:2) حصة الكتابة

 نكتب ما يأتي بخط النسخ: -
 األهداف -
 1- أن يلتزم الطالب النظافة والترتيب أثناء الكتابة 
 2-  وفق أصول خط النسخ.أن يكتب الطالب حرف الياء ومقاطعه الطويلة 
 ناي( وفق أصول خط النسخ.)يستمع أن يكتب الطالب كلمتي ، 

 ،من بينها حرف الياء أكثر من مرة ،يعرض المعلم بالونات مكتوب عليه مجموعة من الحروف المقدمة:
 عدد هو الفائز. أكبريجمع  ومن ،فقطويطلب من طالبين جمع البالونات التي تحمل حرف الياء 

 لم الطلبة على هدف حصة الكتابة.طالع المعإ 
  من خالل لوحة الحروفوالطويلة  الياء ومقاطعه القصيرةتكليف الطلبة قراءة حرف. 
   بصوره المختلفة. الياء وفي تكوين كلمات تحوي حرف ،الياءمراجعة الطلبة في أشكال حرف 
 ،ومقاطعه وكلماته بخط مع مراعاة تجويد كتابة الحرف  عرض المعلم النموذج المطلوب على السبورة

 النسخ.
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 خطوات رسمه وفق قاعدة ح لتوضي ويشير عليه باألسهم؛ ،تكرار المعلم كتابة حرف الياء منفردا
 كتابته بخط النسخ.

 مع ضرورة مالحظة المعلم لكتابات  ،أو تقليد النموذج المعروض ،إخراج بعض الطلبة لتقليد كتاباته
 الطلبة.

  ذج على اللوح الشفاف الخاص لكل طالب. تدريب الطلبة على كتابة النمو 
 النظافة وبري القلم والتنظيم والمسافات بين الكلمات  :م الطلبة بقواعد الكتابة الصحيحةتذكير المعل

 والجلسة الصحيحة.
 النصح واإلرشاد ومصححا كتاباتهم. بدياً والتجول بينهم مُ  ،تكليفهم بفتح الكتاب وتقليد النموذج 
 :وذكر أسمائهم في  ،ممن تميزوا في الخط بعرض أعمالهم أمام الزمالء ميذتشجيع التال مالحظة

 وتقديم الهدايا لهم أمام الطابور الصباحي. ،اإلذاعة المدرسية
 :جاباتهم عن  التقويم   األسئلة.مالحظة كتابات الطلبة وا 

 حصة واحدة التنفيذ:اإلمالء المنظور                                     زمن 

 هداف:األ

  غزال، زرافة، ببغاء، قنفذ()حيواناتأن يقرأ الطالب كلمات التدريب ، 
  أن يضع الطالب تنوين الكسر في الكلمات السابقة 
  منظورا.أن يكتب الطالب النص المطلوب إمالء 

 ...لواناأل عرض،الأجهزة  ،ات، الطباشيريالشفاف ،السبورة االحتياجات:

 آلية التنفيذ:

ضافة تنوين الكسر إليها ،لبة في كلمات التدريب عن طريق قراءتهايناقش المعلم الط   .ومالحظة الفرق ،وا 

 .وكتابة بعضها على السبورة ،الكسر ويطلب المعلم من الطلبة إعطاء كلمات منتهية بتنوين

 عدد من الطلبة  ويكلف الفقرة من درس الببغاء الثرثار التي تحوي نص اإلمالء، المعلم عرضي
 على هدف اإلمالء. يطلعهم ثم بعض األسئلة في الفقرة، يناقشم قراءتها، ث

 للتأكد من فهم المقروء. الطلبة في مضمون الجملة؛ يناقش المعلم 
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 تنوين اإلمالئية: إلى القضية  ينبههم و  ،لفت انتباههم إلى كلمات القطعةيو  ،الطلبة يرشد المعلم
  .الكسر

 ويحسن  ات الصعبة في الجملة، وكلمات مشابهة لها،الكلم يقوم المعلم بإشراك الطلبة في تهجئة
على كتابة كلماتها  ، والتدريبأو كتابتها بلون مخالف ،تمييز هذه الكلمات بوضع خطوط تحتها

 على السبورة أو اللوح الشفاف )لوح الطالب(.
  صحيحة وتذكيرهم بالجلسة ال ،وتكليفهم بتجهيز أدوات الكتابة ،الدفاتر على الطالب يوزع المعلم

 .والنظافة والترتيب
 بإمالء النص بسرعة مناسبة ويبدأالنص المعلم  حجب ي.  
 التي لها عالقة بالقضية السابقة يملي المعلم بعض الكلمات اإلثرائية. 
 جمع الدفاتر وتصحيحها مستخدما إحدى طرق ي ومرشدا، ثمتجول المعلم بين الطلبة مالحظا ي

 تصحيح اإلمالء.
 عض الكلمات من الدروس التي لها عالقة بقضية تنوين الكسر استخراج ب :الخاتمة 

 التقويم:

 إمالء الطلبة نص اإلمالء المنظور.تصحيح  -

 :                                   زمن التنفيذ: حصة واحدة التعبير الكتابي
 

 األهداف :
 أن يقرأ الطالب الجمل المعطاة قراءة جهرية سليمة. 
 ب الجمل السابقة لتكوين قصة تامة المعنىأن يعيد الطالب ترتي.  
 ان يقرأ الطالب القصة قراءة سليمة.  

 
 ، السبورة، الطباشير لوسائل والمصادر: الكتاب، بطاقاتا

o طرح بعض األسئلة حول طائر الببغاء مثل ) ما شكل الببغاء  بماذا يشتهر المقدمة :
 (الببغاء  هل يتحدث الببغاء فعال 

o لتعبير على بطاقات ويطلب من الطلبة قراءة الجمل بدون ترتيبيعرض المعلم جمل ا.  
o يناقش المعلم الطلبة في مضمون كل جملة من الجمل السابقة.  
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o يطلب المعلم من الطالب إعادة ترتيب أحداث القصة السابقة.  
o وقراءتها ، ولصقها على السبورة  ،يقوم الطالب بترتيب البطاقات بعد قراءة البطاقة األولى

 .ن عدد من الطلبةم
o الثانية  تينماذا حدث بعد ذلك لنستدل على البطاق :يطرح المعلم سؤاال بعد كل جملة

  .والثالثة
o يعطي المعلم الطالب الوقت الكافي إلعادة ترتيب جمل القصة على كتبهم.  
o ينفذ الطالب بمساعدة المعلم ترتيب الجمل على السبورة.  
o  س المتكونة مع تقديم قصص مشابهة من الطالبيناقش المعلم مع الطالب قصة الدر.  
o وتصحيح الكتب  وحلولهم التقويم : مالحظة إجابه الطلبة 

 

  
 التعبير الكتابي )حصة واحدة(

 
 ترتيب قصة من جمل مبعثرة.الهدف من تدريب التعبير الكتابي في الدرس: 

 التمهيد:
 يعرض المعلم صورة لشخص يحاول الدخول إلى بيت من النافذة. -
  عادة يسأل المعلم: من أين ندخل إلى البيوت -
 برأيكم لماذا يدخل هذا الرجل البيت من النافذة  -
 ماذا سيفعل هذا الرجل في البيت  -
 هل يمكن أن يكون هذا الرجل صاحب البيت  -
 إن كان صاحب البيت، ما الذي يجعله يدخل البيت من النافذة  -

 
 االنتقال للكتاب:

 ح الكتاب على صفحة التعبير الكتابي، ويتأكد من ذلك.يطلب المعلم من الطلبة فت
 ونرى ماذا حدث لرجل يدخل بيتا غير بيته( ،يقول المعلم: )لنفتح الكتاب اآلن

 يطلب المعلم من الطلبة قراءة الجمل المبعثرة، واحدة تلو األخرى، ويسأل عن معنى كل جملة. -
 عدها على بطاقات، ويسأل:يعيد المعلم ترتيب الجمل عشوائيا على السبورة، أو ي -
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   هل هذا الترتيب يكون قصة 
  كيف نعرف أن هذا الترتيب ال يكون قصة 
 يعطي المعلم الطلبة خمس دقائق لمحاولة تكوين قصة من الجمل. -
ويقيم بالتشارك معهم الترتيب المقترح حتى التوصل للترتيب الصحيح  ،يستمع المعلم لقصص الطلبة -

 للقصة.
 طلبة كتابة القصة مرتبة في الفراغ المخصص لذلك في الكتاب.يطلب المعلم من ال -
 يطلب المعلم من أحد الطلبة المجيدين قراءة القصة مرتبة.الخاتمة:  -
يصحح المعلم ما كتبه الطالب من حيث: الترتيب الصحيح للجمل، مراعاة قواعد اإلمالء  التقويم: -

 الكتابة بشكل مرتب ونظيف.و والنسخ، 
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 تقديمسادسا: ساللم ال
 سلم تقدير لتقييم مهارة االستماع -

الر
 قم

يستمع  اسم الطالب/ة
 بانتباه

يراعي 
آداب 
االستما

 ع

يتعرف 
معاني 
مفردات 
 جديدة

يستنتج 
الفكرة 
 الرئيسة

يحدد 
الشخ

صيات 
 الرئيسة

ينفذ 
التعليما

 ت

يبدي 
رأيه في 
المادة 
المسمو 
 عة

 التقدير
 العام

          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          

 
 يضع المعلم تقييم الطلبة على شكل تقدير يتدرج بين أ، ب، ج، د

 يحاول.  -د   يتطور. -ج  يجيد. -ب   يتقن. -أ مفتاح التقدير: 
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لم تقدير لتقييم مهارة المحادثة والتعبير الشفويس  
الر
 قم

يلتزم  اسم الطالب/ة
بآداب 
 الحديث

يتحدث 
بوضوح 
وبسرعة 
 مناسبة

يصف 
عناصر 
 اللوحة

يتحدث 
بطريقة 
 منظمة

يعيد 
 سرد

 موضوع
 اللوحة

يناقش 
زمالءه 
في 

بعض 
 القضايا

يوظف 
لغة 
 الجسد

التقدير 
 العام

          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          

 يضع المعلم تقييم الطلبة على شكل تقدير يتدرج بين أ، ب، ج، د
 يحاول.  -د   يتطور. -ج  يجيد. -ب   يتقن. -أ فتاح التقدير: م
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 سلم تقدير لتقييم مهارة القراءة
الر
 قم

يقرأ  اسم الطالب/ة
قراءة 
جهرية 
 بطالقة

يكتسب 
معاني 
مفردات 
 جديدة

يستنتج 
الفكرة 
العامة 
واألفكار 
 الجزئية

يستنتج 
القيم 
الواردة 
في 

 الدروس

يعّبر 
عن 

رأيه في 
النصو 
ص 
 التي
 يقرأها

يوظف 
أنماطًا 
 جديدة

يغني 
األناشي
د 

 ملحنة

 التقدير
 العام

          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
 

 معلم تقييم الطلبة على شكل تقدير يتدرج بين أ، ب، ج، ديضع ال
 يحاول.  -د   يتطور. -ج  يجيد. -ب   يتقن. -أ مفتاح التقدير: 
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 سلم تقدير لتقييم مهارة الكتابة
الر
 قم

يكتب جماًل  اسم الطالب/ة
بخط واضح 

 وجميل

ينسخ 
فقرة بخط 

 جميل

يكتب إمالء 
منقوال 
 ومنظورا

يعبر كتابيًا 
 بجمل تامة

 التقدير العام

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 يضع المعلم تقييم الطلبة على شكل تقدير يتدرج بين أ، ب، ج، د
 يحاول.  -د   يتطور. -ج  يجيد. -ب   يتقن. -أ مفتاح التقدير: 

 


