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-

الدراسية؛  للمناهج  القصوى  التربوي األهمية  بالشأن  لم يعد خافيًا على كل مهتم 
ـ على فلسفة المجتمع وتطلعاته، باإلضافة إلى أهداف  ـ بطبيعتها  وذلك ألنها ترتكز 
من  أصبحت  المنهج  صناعة  أن  نجد  لذلك  التعليمية،  والمنظومة  التعليمي  النظام 
بالبيئة  وثيقة  عالقة  ذات  فنية  بأسس  الرتباطها  التربويين؛  تواجه  التي  التحديات 
التعليمية، من مثل األسس الفلسفية والتربوية واالجتماعية والثقافية، ومن هنا اكتسبت 

المناهج الدراسية أهميتها ومكانتها الكبرى.
بعملية  التربية  وزارة  قامت  الدراسية،  المناهج  احتلتها  التي  المكانة  لهذه  ونظًرا 
الدراسية  والمناهج  الكتب  وأعّدت  السابقة،  الجهود  لكل  استكمااًل  واسعة؛  تطوير 
الشكل  في  نوعية  نقلة  لتحقق  الخاصة؛  أو  العامة  سواء  والكفايات  للمعايير  وفقًا 
المناهج   برؤيتها الجديدة   ذات بعد عملي تطبيقي وظيفي،  والمضمون، ولتكون 
أبعاد  من  وغيرها  المجتمع،  ومتطلبات  العمل  وسوق  المتعلمين  بقدرات  يرتبط 
إن  الحديثة،  التطورات  مع  اتساقًا  أيًضا  يأتي  ذلك  أن  تأكيدنا  مع  التربوية،  المناهج 
كانت في مجال الفكر التربوي والسلوك اإلنساني أو القفزات المتسارعة في مجال 
التكنولوجيا، التي أصبحت جزًءا ال يتجزأ من حياة اإلنسان، وأيًضا ما أملته التطورات 

الثقافية والحضارية المعاصرة وانعكاساتها على الفكر ونمط العالقات اإلنسانية.
ونحن من خالل هذا األسلوب نتطلع إلى أن تسهم المناهج الدراسية في تحقيق 
في  وتأتي  خاص،  بشكل  التعليمي  النظام  وأهداف  عام  بشكل  الكويت  دولة  رؤية 
ومهارية  عقلية  بقدرات  تتمتع  لوطنها،  مخلصة  بربها،  مؤمنة  أجيال  تنشئة  طليعتها 

--

تصدير



هويتهم  على  محافظين  ومتفاعلين،  فاعلين  مواطنين  أبنائنا  من  تجعل  واجتماعية، 
األساسية  وحرياته  اإلنسان  حقوق  احترام  مع  اآلخر،  على  ومنفتحين  الوطنية، 
والتمسك بمبادئ السالم والتسامح، التي صارت من أهم متطلبات الحياة المستقرة 

الكريمة.
واهلل ولي التوفيق.

                          
                                     الوكيل المساعد لقطاع البحوث التربوية والمناهج

                                 د. سعود هالل الحربي



املقّدمة
الحمد هلل الهادي العليم، والصالة والسالم على رسوله الكريم، وعلى آله وصحبه 
جاء  وقد  الثاني،  للصف  المتعلم  كتاب  من  األول  الجزء  هو  هذا  ؛  وبعد  أجمعين، 

الكتاب وفًقا لآلتي:
كفايات  تطوير  يستهدف  الذي  األساسي  التدريبي  المحتوى  الكتاب  يتضمن   -  ١
المتعلم في االستماع والتحدث، والقراءة والمشاهدة، والكتابة، وتم تضمينه في ثالث 

وحدات تعلمية.
٢ - تم وضع أنشطة التعلم لكل وحدة تعلمية في صورة منظمة ومتدرجة؛ لتوجه 
األداء ـ تدريًبا وتقويًما ـ في مسار تطوير الكفايات الخاصة بالمتعلم في هذا الصف، 

وذلك في إطار مسيرته التعليمية لتحقيق الكفايات العامة .
ونشير هنا إلى أمور أساسية، منها : 

حول  المتمحور  والتعليم  الكفايات  على  قائم  منهج  هو  الثاني  الصف  منهج   -  ١
المتعلم، ويتضمن دليل المعلم تفصياًل بذلك، إضافة إلى الكفايات العامة والكفايات 
المنهج  وهذا  المتعلم.  تجاه  به  القيام  للمعلم  ينبغي  وما  المنهج،  ومعايير  الخاصة 
الجديد مستحدث ـ بصورة كبيرة ـ في بنيته ورؤاه ومادته؛ ولذا فعلى المعلم أن يكون 
ا في هذا المنهج ألمور عديدة، مثل تطبيق إستراتيجيات تعلم ذاتي متنوعة، وأن  مستعّدً
أفضل صورة،  للمتعلم في  يقدمها  يتهيأ الختيار مواد ونصوص وفق معايير محددة، 
باستخدام مصادر تعلم متنوعة، وأن يبني شخصيات متمكنة من الفهم عبر االستماع 

الجيد، وقادرة على الحوار واإلثراء، وخبيرة في قراءة النصوص في مصادرها 



المختلفة، وماهرة في الكتابة نقاًل وإمالًء وتأليفًا .
لدى  الكفايات  تطوير  تدعم  إضافية  تعلم  أنشطة  يصمم  أن  المعلم  على   -٢
المتعلمين، وتثري الفائقين، وتعالج مواطن التعثر، وتغطي الحاجات التدريبية لدى 

المتعلمين على اختالف مستوياتهم.
متوافقة  بمجموعة  المتعلمين  كفايات  تطوير  نحو  تتجه  تعلمية  وحدة  كل   -٣
موضوعًيّا من أنشطة التعلم، وتندرج هذه األنشطة تحت عنوان أساسي هو المدينة 
المتعلم،  يقدمه  بمشروع  التعلمية  الوحدة  وتنتهي  تفاصيل،  من  عليه  تشتمل  وما 
ويعكس مستوى تطور الكفايات لديه، ويخضع المشروع لنوعين من التقييم : تقييم 
محكي من قبل المعلم، وهو تقييم توضع على أساسه درجة للمتعلم في هذا الصف.
وتقييم ذاتي من قبل المتعلم لنفسه، وهو تقييم اعتباري، ويمكن ـ في إطار التقييم 

االعتباري ـ إضافة تقييم جماعي من قبل المتعلمين لزميلهم أو لمجموعتهم. 
٤ - لمعرفة تفصيالت خطط األداء المرتبطة بهذا الكتاب يتم الرجوع إلى دليل 
وتوجيهات  ومعلومات  معارف  من  المعلم  يعين  ما  كل  على  يحتوي  إذ  المعلم؛ 
تتعلق بمحتوى الكتاب وطبيعة المنهج وما يناسبه من إستراتيجيات وأساليب أداء.

ومن اهلل التوفيق والسداد.
المؤلفون 
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١ - االستماع والتحدث: االستماع والتحدث باستخدام مجموعة نصوص 
وإستراتيجيات ضمن سياقات متنوعة الكتشاف الذات والعالم.

معايير المنهج  الكفايات الخاصة المجال
على  ويحافظ  قصيًرا  حواًرا  يبدأ   ١-١
يتناوله  موضوع  حول  مساره 
المتكلم أو حول نصوص مختلفة 

استمع إليها.

عن  قصيرة  نصوص  إلى  االستماع   ١-١
المرحلة  لهذه  مالئمة  مألوفة  موضوعات 
من  تقديمي  عرض  )تعليمات،  التعليمية 
توجيهات،  الفصل،  زمالء  أو  المعلم 

أناشيد، قصص، أبيات شعر(. وواضحة حقائق بسيطة  معلومات  يقدم   ١-٢
 - )أسرته  مألوفة  موضوعات  عن 
في عرض  ...إلخ(  بلده   - منطقته 
حوار  خالل  من  أو  قصير  شفهي 

مع معلمه أو زمالئه.

١-٢ التعبير شفهًيا ويتبادل معلومات وأفكار ومشاعر 
موضوعات  أو  مختلفة  بنصوص  صلة  ذات 
مألوفة )مرافق المنطقة السكنية مثل: الحديقة 
وذلك  الخ(  التعاونية....  الجمعية   - العامة 
في حديث فردي أو جماعي قصير ) حوار (.

١-٣  يطرح األسئلة من أجل فهم الرسالة 
أو  كلمة  معنى  لتوضيح  الشفهية 

لتمييز أصوات التنوين المختلفة.

ذات  وكلمات  ومقاطع  أصوات  تحديد   ١-٣
األفكار  على  والتعرف  محددة  معان 
منطوقة  قصيرة  شفهية  عبارة  في  الرئيسة 

بشكل واضح. عمليات
صحيح  بشكل  األفكار  يعرض   ١-٤
قصيرة  جماًل  مستخدًما  وواضح 

كأجوبة عن أسئلة المعلم.

ومعلومات  ومشاعر  أفكار  عن  التعبير   ١-٤
العربية  اللغة  مستخدًما  قصيرة  جمل  في 

السليمة.
باإلصغاء  لآلخرين  انتباهه  يظهر   ١-٥
من دون مقاطعة المتحدث منتظًرا 

دوره.

واحترام   اآلخرين  ألفكار  االستماع    ١-٥
األعراف االجتماعية في أثناء المحادثات 

واأللعاب الجماعية.
اتجاهات

على  معتمًدا  قصيًرا  عرًضا  يقدم   ١-٦
معلومات حصل عليها من مصادر 

مختلفة.

 ، وبيئتهم  مدينتهم  حول  األخبار  عرض   ١-٦
من  والمعارف  المهارات  مستخدمين 

المواد الدراسية األخرى.
ارتباط



٢ - القراءة والمشاهدة: قراءة ومشاهدة مجموعة نصوص بموجب إستراتيجيات 
مختلفة ضمن سياقات متنوعة الكتشاف الذات والعالم.

معايير المنهج الكفايات الخاصة المجال
)َمن  النص  عن  تفصيلية  أسئلة  يطرح   ٢-١
- ماذا - أين - كيف - متى( ويجيب 

عنها ليستطيع فهم النص.

٢-١ القراءة للتسلية وجمع المعلومات 
مناسبة  مألوفة  وعبارات  لجمل 
لعمره )مقاطع هزلية، كتب كبيرة، 
قصص مصورة، شعر لألطفال (.

حقائق

السياق  في  واضحة  معلومات  يحدد   ٢-٢
ويستخدم اإلشارات الداللية والرسومية 

من أجل التنبؤ باستمرار القصة.
٢-٢ تعّرف المعلومات الواضحة وتوقع 

معلومات جديدة.

عمليات

غير  والجمل  للكلمات  معنى  يعطي   ٢-٣
األسئلة  طرح  خالل  من  المعروفة 

حولها واإلجابة عنها.

غير  والجمل  الكلمات  تحديد   ٢-٣
المعروفة في النص وطرح أسئلة 

واإلجابة حول معناها . 
العامة  الخصائص  عن  أمثلة  يعطي   ٢-٤

والمختلفة للكتب واألفالم.
وفريدة  موحدة  خصائص  تعّرف   ٢-٤
وبصرية  كتابية  لنصوص 
 - أفالم  )شعر-  مثل  مختلفة 

موسوعات(.
٢-٥ يقرأ جماًل ونصوًصا قصيرة )من ٣:5 

جمل( من دون مساعدة.
مختلفة  قراءة  طرق  استخدام   ٢-٥
والسرعة،  الطالقة  الكتساب 
ويتدرج خطوة فخطوة من القراءة 
بالمساعدة إلى القراءة المستقلة.

قصيرة  نصوًصا  باستمتاع  ويفهم  يقرأ   ٢-٦
الشخصية  تجاربه  وبين  بينها  ويربط 

وخبراته.

خياالته  باستخدام  المشاركة   ٢-٦
وإبداعاته في أثناء قراءة نصوص 

مركبة.
اتجاهات

من  المكتسبة  المعلومات  يستخدم   ٢-٧
الرسوم التوضيحية والكلمات في نص 

مطبوع أو رقمي إلظهار فهم النص.

حول  واضحة  معلومات  تحديد   ٢-٧
منطقتهم في نصوص بسيطة من 

المواد الدراسية األخرى.
ارتباط
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٣ - الكتابة : كتابة نصوص متنوعة واستخدام نماذج مصورة بموجب 
إستراتيجيات مختلفة ضمن سياقات متنوعة الكتشاف الذات والعالم.

معايير المنهج الكفايات الخاصة المجال
٣ -١-١ يكتب نًصا قصيًرا )معلوماتًيا أو سردّيًا( من 
الترقيم  ثالث جمل بسيطة باستخدام عالمات 
الصحيحة )النقطة والفاصلة(. )مهارات لغوية( أو  معلوماتية  نصوص  كتابة   ١  -  ٣

سردية حول موضوعات مألوفة 
مستخدًما الرسم والكتابة .

٣ -١-٢ يكتب نًصا قصيًرا )معلوماتًيا أو سردّيًا( من حقائق
الترقيم  ثالث جمل بسيطة باستخدام عالمات 

الصحيحة )النقطة والفاصلة(. )نص المعيار(
٣ -٢-١ يكتب كلمات وجماًل من الذاكرة مستخدًما 
الذكية(.  )اللوحة  والرقمية  التقليدية  األدوات 

)خط النسخ (
٣ - ٢ كتابة نصوص قصيرة مستخدًما 
)الرقمية(؛  متنوعة  أدوات 
بالتعاون  الكتابة  ونشر  إلنتاج 

مع  زمالئه.
عمليات

٣ -٢-٢ يكتب كلمات وجماًل من الذاكرة مستخدًما 
الذكية(.  )اللوحة  والرقمية  التقليدية  األدوات 

)المهارات الهجائية(
٣ -٢-٣ يكتب كلمات وجمال من الذاكرة مستخدًما 
الذكية(.  )اللوحة  والرقمية  التقليدية  األدوات 

)نص المعيار(
٣-٣  يعطي أمثلة ذات قيمة من حيث الكتابة باإلشارة 
إلى الوثائق أو الكتب المهمة ألسرته أو مدرسته 

أو مدينته.
لتذكر  الكتابة  قيمة  تعّرف    ٣-٣

األفكار وتنميتها. اتجاهات
التعبير  أنواع  تدمج  قصيرة  نصوًصا  يكتب   ٣-٤
األخرى  المواضيع  من  المأخوذة  المختلفة 

لوصف األمكنة أو التعبير عن نفسه.
)كلمات،  قصير  نص  كتابة   ٣-٤

نصوص( حول موطنه. ارتباط
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               توزيع الكفايات اخلاصة عىل وحدات التعلم

الكفاياتم
العامة

الكفايات المجاالت
الخاصة

معايير 
المنهج

مجموع ١٢٣
األنشطة أوقات 

المرح
األماكن 
يومياتيالجميلة

١

١

١٢٢٢٦-١١-١حقائق
٢٢٤-١-١٢-٢حقائق٢
----١-١٣-٣عمليات٣
٤-١٢٢-١٤-٤عمليات٤
٢٤-١٢-١٥-٥اجتاهات٥
----١-١٦-٦ارتباط٦
٧

٢

٢٢٢٢٦-٢١-١حقائق
٢٤-٢٢-٢٢-٢عمليات٨
٢٢٢٢٦-٢٣-٣عمليات٩

----٢-٢٤-٤عمليات١٠
٢٢٢٢٦-٢٥-٥عمليات١١
٢٢٤-٢-٢٦-٦اجتاهات١٢
٢٢٢٤-٢٧-٧ارتباط١٣
١٤

٣

٣٢٢٢٦-١-٣١-١حقائق
٢٢٤-٣-٢-٢حقائق١٥
عمليات١٦

٣-٢
٣٢٢٢٦-٢-١

٣٢٢٢٦-٢-٢عمليات١٧
٤-٣٢٢-٢-٣عمليات١٨
٢٤-٣٢-٣٣-٣اجتاهات١٩
----٣-٣٤-٤ارتباط٢٠

٢٦٢٦٢٦٧٨املجموع



٢١21

اْلَوْحَدُة
اأْلُوىل

َأْوقاُت اْلَمَرِح
هور َوالطَّ ذاَجةِ  َوالسَّ فوَلةِ  الطُّ َزَمِن  َلفي  إِّنا 
هـور َوالزُّ َواْلَجداوُِل  اْلَبالبُِل  َتْحيا  َكما  َنْحيا 
َولِْلُحبور  ، لِْلَحياةِ  َكاْلَبالبِِل -  َوَنْرُقُص -  َنْشدو ، 
الَكبير* ْهرِ  َوالنَّ  ، ْحِب  الرَّ لِْلَفضاءِ  َنـْنـُثـُر  َوَنَظلُّ 

*   ألبي القاسم الشابي )بتصرف(.



٢٢

                      كفايات الوحدة التعلمية األولى

22

الكفايات م
الكفايات املجاالتالعامة

جمموع معايري املنهجاخلاصة 
األنشطة 

١

١
١-١حقائق

حول  مساره  على  ويحافظ  قصيًرا  حواًرا  يجري   ١-١
مختلفة  نصوص  حول  أو  المتكلم  يتناوله  موضوع 

٢استمع إليها.
١-٤ يعرض األفكار بشكل صحيح وواضح مستخدًما جماًل ١-٤عمليات٢

٢قصيرة كأجوبة عن أسئلة المعلم.
مقاطعة ١-5اجتاهات٣ دون  من  باإلصغاء  لآلخرين  انتباهه  يظهر   ١-٥

٢المتحدث منتظًرا دوره.
٤

٢

- ٢-١حقائق أين   - ماذا   - )َمن  النص  عن  تفصيلية  أسئلة  يطرح   ٢-١
٢كيف - متى(، ويجيب عنها ليستطيع فهم النص.

5

عمليات
٢-٢

ويستخدم  السياق  في  واضحة  معلومات  يحدد   ٢-٢
التنبؤ  أجل  من  والرسومية  الداللية  اإلشارات 

باستمرار القصة.
٢

من ٢-٦٣ المعروفة  غير  والجمل  للكلمات  معنى  يعطي   ٢-٣
٢خالل طرح األسئلة حولها واإلجابة عنها.

٢٢-١ يقرأ جماًل ونصوًصا قصيرة )من 5:٣ جمل( من دون مساعدة.٢-٧5
التوضيحية ٢-٧ارتباط٨ الرسوم  من  المكتسبة  المعلومات  يستخدم   ٢-٧

٢والكلمات في نص مطبوع أو رقمي إلظهار فهم النص.
٩

٣

٣-١حقائق
ثالث  من  سردّيًا(  أو  )معلوماتـّيًا  قصيًرا  ا  نّصً يكتب   ٣-١
الصحيحة  الترقيم  باستخدام عالمات  جمل بسيطة 

)النقطة والفاصلة(. )مهارات لغوية(.
٢

١٠

٣-٢عمليات

٣-٢-١ يكتب كلمات وجماًل من الذاكرة مستخدًما األدوات 
٢التقليدية والرقمية )اللوحة الذكية(. )مهارات هجائية(.

٣-٢-٢ يكتب كلمات وجماًل من الذاكرة مستخدًما األدوات ١١
٢التقليدية والرقمية )اللوحة الذكية(. )خط النسخ(.

٣-٢-٣ يكتب كلمات وجماًل من الذاكرة مستخدًما األدوات ١٢
٢التقليدية والرقمية )اللوحة الذكية(. )نص المعيار(.

إلى ٣-٣اجتاهات١٣ باإلشارة  الكتابة  حيث  من  قيمة  ذات  أمثلة  يعطي   ٣-٣
٢الوثائق أو الكتب المهمة ألسرته أو مدرسته أو مدينته.

٢٦املجموع



٢٣

١- َتْمهيٌد: 
َكةِ َوِصفاتِها.  سومِ اْلُمَتَحرِّ  - َأْذُكُر َشْخِصّياٍت مَِن الرُّ

٢- االْستِماُع َواْلُمناَقَشُة: 
ّساُم(.)١( - َأْسَتمُِع لِقّصةِ )َدْبدوٌب الرَّ

- ُأجيُب َعْن َأْسئَِلةٍ َتْفصيلِيَّةٍ في َمَضاميِن ما اْسَتَمْعُت إِليهِ.
٣- اْلُمماَرَسُة:

ةِ. - ُأشارُِك ُزمالئي في اْلَمْجموَعةِ بِأداءِ َأْدوارِ َشْخِصّياِت اْلقِصَّ
- ُأحاوُِر ُزَمالئي في اْلَمْجموَعةِ َحْوَل ما اْسَتَمْعنا إَِلْيهِ ُمراعًِيا ما َيْأتي : 

اْلُمحاَفَظَة على َمْوضوِع اْلِحوارِ.َطريَقَة إِْجراءِ اْلِحوارِ. 

َغَة اْلواِضَحَة واْلُمْثرَِيَة لِْلِحوارِ.اْلَفْهَم اْلُمَتكامَِل لِما اْسَتَمْعُت إِليهِ. اللَّ
 )))  القصة يف دليل املعلم.
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ّساُم )١( َدْبدوٌب الرَّ



٢٤

 : ْقييُم الّذاتِيُّ        ٤- التَّ
َق في َأدائي: -  َأَضُع اْلَعالَمَة )� ( َأماَم اْلُعْنِصِر الَّذي َتَحقَّ

ْقييِمم التقييم َعناِصُر التَّ

 َأْجَرْيُت ِحواًرا َحْوَل ما اْسَتَمْعُت إَِلْيهِ.١
حاَفْظُت على َمسارِ اْلِحوارِ َوَتْوجيهِهِ.٢
َأْظَهْرُت َفْهًما ُمَتكاماًِل لِما اْسَتَمْعُت إَِلْيهِ.٣
اْسَتْخَدْمُت ُلَغًة واِضَحًة َوُمْثرَِيًة لِْلِحواِر.٤

 



٢5

ْقويُم التَّ
١- َتْمهيٌد:  

َبَب. ًحا السَّ َل ُمَوضِّ ُد َأّياَم اأُلْسبوِع ، ُثمَّ َأْذُكُر َيْومَِي اْلُمَفضَّ - ُأَعدِّ
٢- اْلُمشاَهَدُة : 

ْقويِم اْلتي: - َأْنظُر في التَّ

٣- اْلَفْهُم َواالْستيعاُب :
ْقويَم، َوَأْذُكُر ما َيْأتي:  - ُأالِحُظ التَّ

ْهرِ.   أ  - اِْسَم الشَّ
ْهرِ. ب - اْلُمناَسباِت في هذا الشَّ

ْسبوِع.  ج - َأْسماَء َأيّامِ اأْلُ

ْعماِل الَّتي َسُأْنِجُزها في هٰذا اأْلُْسبوِع َأماَم ُزَمالئي. ُث َعِن اأْلَ - َأَتَحدَّ

1٢٣٤٥٦7
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٢٦

٤- اْلُمماَرَسُة:  
ـًّـا َعْن َأْسئَِلةِ َزميلي: وَرَة وُأجيُب َشَفهِي - ُأالِحُظ الصُّ

َلُة؟   أ  - َما ُلْعَبُتَك اْلُمَفضَّ
ب - َمتى َتْلَعُب بِها؟  َوَأْيَن؟

عِِب؟ ُه في اللَّ  ج - َهْل َتْقضي َفراَغَك ُكلَّ



٢٧

َأنا َمناُر، 
ُعْمري َسْبُع َسَنواٍت، 

اِْسمي راِشُدُ ،هِواَيتي اْلقِراَءُة.
عَِب َواْلَبْحَث َعْن َأْشياَء  ُأِحبُّ اللَّ

َجديَدةٍ. َصديقي َحَمد.

٢-٥
َمْن َأنا ؟

١- َتْمهيٌد: 
َنةِ*: - َأْقَرُأ اْلَكلِماِت اْلتَِيَة َوُأالِحُظ اْلَفْرَق في ُنْطِق اْلُحروِف اْلُمَلوَّ

َحمَِد  حامٌِدَكَتَب  كاتٌِب

ٌة  ُصـرَّ صوَرٌةُفلٌّ  فوٌل

َحلَِم  َحليٌمَسعَِد  َسعيٌد
٢- اْلقِراَءُة : 

- َأْسَتمُِع إلى قِراءةِ ُمَعلِّمي النَّموَذِجيَّةِ، َوُأحاكيها.
ًة َصحيَحًة بِالتَّعاُوِن َمَع ُزَمالئي : - َأْقرُأ قِراءًة َجْهرِيَّ

ًة َصحيَحًة.  ْوَر َمَع َزميلي، َوَنْقرُأ النَّصَّ الّسابَِق قِراَءًة َجْهرِيَّ - َأَتباَدُل الدَّ
 * التمييز بني األصوات القصرية واألصوات الطويلة.



٢٨

٣- الَفْهُم َواالْستيعاُب:
 - ُأجيُب:

  أ  - َكْم ُعْمُر َمناَر؟
ب - ما هِواَيُة راِشدٍ؟

 ج - ما هِواَيُة َمناَر؟
  د  - َمْن َصديُق راِشدٍ؟

عِِب؟  هـ - ما فائَِدُة اللَّ
  و - ما اأْلَْشياُء اْلَجديَدُة الَّتي َتْحرُِص َعلى اْلَبْحِث َعْنها؟

٤- الُمماَرَسُة:
ًة َصحيَحًة َأماَم ُزَمالئي :  - َأْقَرُأ النَّصَّ اْلتَي قِراَءًة َجْهرِيَّ

َكةِ، َوَأخي َأْحَمُد ُيِحبُّ ُلْعَبَة ُكَرةِ اْلَقَدمِ . سومِ اْلُمَتَحرِّ َأنا َأْفراُح ، ُأِحبُّ ُمشاَهَدَة الرُّ
 : ٥- التَّقييُم الّذاِتيُّ

َق في َأدائي: -  َأَضُع الَعالَمَة )� ( َأماَم الُعْنُصرِ اّلذي َتَحقَّ
ْقييِمم َعناِصُر التَّ

التقييم 

ًنا واِضًحا مِْن َمهاراِت اْلقِراَءةِ الَجْهرِيَّةِ.١ َأْظَهْرُت َتَمكُّ

َقَرْأُت اْلُجَمَل َوالنُّصوَص الَقصيرَة مِْن )٣-٥ ُجَمٍل( قِراَءًة ٢
َرًة وبَِطالَقةٍ. َسليَمًة ُمَعبِّ



٢٩

١- َتْمهيٌد:
ُط اْلَحْرَف )ك( فيها، ُثمَّ ُأعيُد كِتاَبَتها: - َأقرُأ اْلَكلِماِت اْلتَِيَة، َوُأَحوِّ

      ُكَرٌة                َسَمٌك                ُسّكاٌن                  َشاَرَك  
..............                        ..............                      .............                   ..........

ْعداُد :  ٢- اْلِ
ُب - َأْقَرُأ - َأْكُتُب:  - ُأَركِّ

     ك ت ب                ش ك ر                   م ل و ك                  أ ك ت ب 
....................                      ....................                   ...................                    ..................

٣- اْلُمحاكاُة : 
-  َأْقَرأ  -  ُأالِحُظ  -  ُأحاكي :

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

٤- اْلُمماَرَسُة: 
أ - َأْكُتُب مِْن ذاكَِرتي َكلِماٍت َحَوِت اْلَحْرَف ) ك ( ُمْسَتْخدًِما َخطَّ النَّْسِخ .

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

٣-٢-٢
َخّطي اْلَجميُل )١(



٣٠

ُر َعن الّصوَرةِ اْلتَِيةِ، َحَوْت إِْحدى َكلِماتِها  ب - َأْكُتُب ُجْمَلًة مِْن إِْنشائي ُتَعبِّ
اْلَحْرَف )ك(، ُمْسَتْخِدًما َخطَّ النَّْسِخ. 

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

ُر َعْن ُجْمَلتي. ُن اْلُحروَف الَّتي ُتَعبِّ ج - ُأَلوِّ

   

 : ْقييُم الّذاتِيُّ ٥- التَّ
َق في َأدائي: - َأَضُع اْلَعالَمَة )�( َأماَم الُعْنُصرِ الَّذي َتَحقَّ

ْقييِمم التقييم َعناِصُر التَّ

َكَتْبُت َكلِماٍت َوُجَماًل مِْن ذاكَِرتي.١
َة في الِكتاَبةِ.٢ ْقمِيَّ َة َوالرَّ ْقليدِيَّ اْسَتْخَدْمُت اأَلدواِت التَّ



٣١

ُمْعَجمي)١(
١- َتْمهيٌد:

َيةِ َكلَِمًة َتُدلُّ َعلى  ُن مَِن اْلُحروِف اْلُمَتَبقِّ - َأْشُطُب اْلُحروَف الُمَتشابَِهَة، َوُأَكوِّ
اْسِم َوَلدٍ.

زدع
دمز
رذذ

- اْلَكلَِمُة هَِي : ..................................................
ْعداُد : ٢- اْلِ

 أ  - َأْقَرُأ العِباَرَة اْلتَِيَة :
ماءِ َمْسروريَن َفرِحيَن. َقةِ فِي السَّ يورِ اْلُمَحلِّ ْطفاُل لِلطُّ ُح اأْلَ ُيَلوِّ

ُط اْلَكلِماِت َواْلُجَمَل الَّتي ال َأْعرُِف َمْعناها فِي اْلعِباَرةِ الّسابَِقةِ . ب- ُأَحوِّ
 ج - َأتَعاَوُن َمَع ُزَمالئي في َمْجموَعتي لَِطْرِح ُسؤاٍل َحْوَلها َعلى اْلَمْجموعاِت 

ْخرى، َوَنْسَتمُِع إِلى َتْحديدِ )َمْعناها( . اأْلُ
- ُأبَـيُِّن َمْعنى )اْلَكلَِمةِ( بُِوضوٍح مِْن ِخالِل َتْوظيفِها في ُجَمٍل مِْن إِْنشائي.  د 

َغِويَّةِ. ْرَوةِ اللُّ َفَة في ُمْعَجِم الثَّ هـ - َأْقَرُأ اْلَكلِماِت اْلُمَصنَّ

٢-٣
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٣- اْلُمماَرَسُة:
َمَع  أَتعاَوُن  َغوِيَّةِ؛  اللُّ ْرَوةِ  الثَّ ُمْعَجِم  في  َتْصنيفِها  َوْفَق  الَكلِماِت  قِراَءةِ  َبْعَد   -

ُزَمالئي لِْلقيامِ بِما َيَأتي: 
َدةِ. أ  - َأْطَرُح ُسؤااًل َعلى ُزمالئي لَِمْعرَِفةِ اْلُمَتراِدِف َمَع ُكلٍّ ِمَن اْلَكلِماِت الُمَحدَّ  

َدةِ .  ب- َأْذُكُر اْلُمتراِدفاِت َمَع الَكلِماِت الُمَحدَّ
....................................................................................اْلَكِلَمُة

....................................................................................ُمَتاِدُفها

ُف اْلُمَتراِدفاِت َشَفِهّيًا في ُجَمٍل ُمفيَدةٍ مِْن إِْنشائي، َوَأْكُتُب ُجْمَلًة واِحَدًة ِمْنها.   ج - ُأَوظِّ
......................................................................................................... 

َدةِ.  د - َأْذُكُر ُمْفَرَد ُكلٍّ مَِن الَكلِماِت اْلُمَحدَّ  
....................................................................................اْلَكِلَمُة

....................................................................................ُمْفَرُدها

ُف ُمْفَرَد كلٍّ مَِن اْلَكلِماِت َشَفِهّيًا في ُجْمَلةٍ ُمفيَدةٍ مِْن إِْنشائي، َوَأْكُتُب ُجْمَلًة واِحَدًة ِمْنها.  - ُأَوظِّ هـ 
.........................................................................................................

َدةِ.   و  - َأْذُكُر َجْمَع ُكلٍّ مَِن اْلَكلِماِت اْلُمَحدَّ
....................................................................................اْلَكِلَمُة

....................................................................................َجْمُعها

ُف َجْمَع ُكلٍّ مَِن الَكلِماِت َشَفهِّيًا في ُجْمَلةٍ ُمفيَدةٍ مِْن إِْنشائي، َوَأْكُتُب ُجْمَلًة واِحَدًة ِمْنها.  ز  - ُأَوظِّ

......................................................................................................... 
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تي يف رِياَضتي ٢-٧ِصحَّ

١- َتْمهيٌد:
َعّما شاَهْدُتُه  ُر  ُأَعبِّ ُثمَّ  ياَضة)١(،  الرِّ لَِنشيد:  ا   َمْرئِـّيً َعْرًضا  َوُأشاِهُد  َأْسَتِمُع   -

َواْسَتَمْعُت إَلْيه. 
٢- اْلِقراَءُة:

- َأْقَرُأ قِراَءًة َصحيَحًة:
العًِبا  َيكوَن  َأْن  َويَتَمّنى  َكثيًرا،  اْلَقَدمِ  ُكَرَة  ُيِحبُّ  َوَمْوهوٌب،  ُمْجَتهٌِد  تِْلميٌذ  َأْحَمُد 
َفْيَصاًل الَّذي  َف َزميَلُه  اْلَمْدَرَسةِ، َوَتعرَّ اْلَقدمِ في  ُكَرةِ  اْنَضمَّ إِلى َفريِق  ُمْحَترًِفا؛ لِذلَِك 

ُيشارُِكه االِْهتِماَم َنفَسُه َواْلهِوايََة َنْفَسها.
را هذه  ْصحابِهما في اْلَفْصِل، فمرَّ َلَة أِلَ ياَضَة اْلُمَفضَّ َأَحبَّ َأْحَمُد َوَفْيَصٌل أْن َيْعَرفا الرِّ

تيَجُة: اْلَوَرَقَة َعَلْيِهْم، َوكاَنْت هِذِه النَّ
)))  الرابط يف دليل املعلم.



٣٤

االسم م
رياضتي املفضلة 

ركوب كرة القدم 
اجلريكرة السلةالدراجات

�حممد ١
�عبداهلل٢
�سامل٣
�خالد٤
�يوسف٥
�عمر٦
�نارص٧
�بدر٨
�سعود٩

�محد١٠
�أمحد١١
�جاسم١٢

٣- اْلَفْهُم َواالْستيعاُب:
- ُأجيُب :

  أ   - ماذا ُيِحبُّ َأْحَمُد؟
ُة َأْحَمَد؟ ب - ما ُأْمنِيَّ

جـ - َكْيَف َسَيكوُن َأْحَمُد العًِبا ُمْحَترًِفا؟
َف َأْحَمُد في َفريِق اْلَمْدَرَسةِ؟   د  - َمْن َتعرَّ

ُز َأْحَمُد َوَصديُقُه؟  هـ - بَِم َيـَتميَّ



٣5

ْسئَِلةِ اْلتَِيةِ:  جاَبةِ َعِن اأْلَ تيَجَة في اْلَجْدَوِل الّسابِِق لِْلِ - َأْسَتْخدُِم النَّ
ّراجاِت ؟ لوَن ُلْعَبَة ُركوِب الدَّ ميَن الَّذيَن ُيَفضِّ أ - َكْم َعَدُد الُمَتَعلِّ

........................................................................................................... -
ْلعاِب َأَقلُّ َتْفضياًل؟ ب - َأيُّ اأْلَ

........................................................................................................... -
ْلعاِب َأْكَثُر َتْفضياًل؟ ج -َأيُّ اأْلَ

........................................................................................................... -
٤- اْلُمماَرَسُة:

ْمُت  ْكَل اْلَبيانِيَّ اْلِتَي في َضْوءِ َفْهمي لِْلَجْدَوِل الّسابِِق، َكما َتَعلَّ - ُأْكمُِل الشَّ
ياِضيَّاِت. ةِ الرِّ في مادَّ

.......................................................................................................٧-

.......................................................................................................٦-

.......................................................................................................٥-

.......................................................................................................٤-

.......................................................................................................٣-

.......................................................................................................٢-

.......................................................................................................١-
                                                                  

ةٍ  يَّ ِصحِّ َوْجَبةٍ  َعْن  ُمفيَدًة  ُجْمَلًة  َأْكُتُب   -
َوالنَّشاَط،  َة  الُقوَّ ُتعطيني  لِِلْفطارِ  ُمناِسَبةٍ 

ْربَِيةِ الَبَدنِيَّةِ . ةِ التَّ ْمُت في مادَّ َكما َتَعلَّ
............................................................................
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ِكتاَبتي َصحيَحة)١(*

١- َتْمهيٌد: 
ًة َصحيَحًة: - َأْقَرُأ اْلُجْمَلَة اْلتَِيَة قِراَءًة َجْهرِيَّ

َة في اْلُكَوْيِت. ْيفِيَّ      َقَضِت الّصديَقتاِن اْلُعْطَلَة الصَّ
ْطبيُق: ٢- التَّْدريُب َوالتَّ

  أ - َأنا َأْقَرُأ:
روَر إِلى ُقلوبِنا. عاَدَة َوالسُّ ةِ ُيْدِخُل السَّ اْلُجلوُس ُقْرَب الّشاِطِئ في اْلواِجَهةِ اْلَبْحرِيَّ

ا َسَبق ،ُثمَّ َأْقَرُؤها:  ب- َأْكُتُب اْلَكلِماِت اْلَمبدوَءَة بـ ) َأْل(  مِمَّ
        .................        .................        .................       .................        .................       .................

ج - َأْذُكُر َنْوَع ) َأْل(  في اْلَكِلماِت الّسابَِقِة 

1-٣-٢

)*)  الالم القمرية والالم الشمسية.

..........................................
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َّ َعلى الّصوَرةِ َمْبدوًءا بـِ)أْل(، َوَأنا َأْرَفُع اْلبِطاَقَة  د - َزميلي َيْنِطُق االْسَم الّدال
َة َعلى َنْوِع الاّلمِ. الّدالَّ

هـ - َأْكُتُب في اْلَفراِغ َكلَِمًة ُمناِسَبًة َتْبَدُأ بِالاّلمِ اْلَقَمرِيَّةِ فيما َيْأتي:
- َأنا ُأِحبُّ َوَطني ...............................................
َيَة في................................... - َأْقَرُأ اْلقَِصَص اْلُمَسلِّ
- ُيَصّلي َأخي َمَع َأبي في .....................................

ةِ: ْمِسيَّ  و -  َأنا ُأْكمُِل اْلُجَمَل الّتالِيةَ بَِكلَِمةٍ ُمناِسَبةٍ َتْبَدُأ بِالاّلمِ الشَّ
- َأْسَتْيقُِظ في.......................... اْلباكِرِ.

- َذَهْبُت َمَع ُأْسَرتي إِلى اْلَمديَنةِ ...........................
- َنْحُن ُنحافُِظ َعلى.......................... في َوْقتِها.
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ز - َأْكُتُب قائَِمًة باأَلْشياءِ الَّتي َأْحتاُج إَِلْيها في رِْحَلةٍ إِلى اْلَبّر، َمْبدوَءًة بِـ ) أل (:
القائمة :

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

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

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

ح- ُأَصنُِّف َكلِماِت قائَِمتي  بَِحَسِب َنْوعِها في اْلَجْدَوِل اْلتي:
ْمِسيَّةالاّلُم الَقَمرِيَّة الاّلُم الشَّ

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

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

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

٣- اْلُمماَرَسُة:
- َأْكُتُب ما ُيْملى َعليَّ :  

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

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

ُب: - أَُصوِّ
............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................
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١ - َتْمهيٌد: 
وَرَتْيِن التَِيـَتْيِن، ُثمَّ ُأجيُب َعْن َأْسئَِلةِ ُمَعلِّمي َحْوَلها: ُل الصُّ - َأَتَأمَّ

- ُأحاكي ُمَعلِّمي في َطْرِح اأَلْسئَِلةِ.
٢- اْلِقراَءُة : 

ْعالَن الّتالَي في َمْجموعاٍت، َوَنـَتحاَوُر: - َنْقَرُأ اْلِ

إِْعالٌن
1-٢

اَء َأْطفاَلنا اأْلَعِزَّ
غيُر«  َيْدعوُكْم َمْسَرُح اْلَعرائِِس لُِمشاَهَدةِ َمْسَرِحيَّةِ »اأْلَميُر الصَّ

اَعةِ 5-٧ َمساًء، َعَلى  في ثاني َوثالِث َأيَّامِ اْلعيدِ، مَِن السَّ
ْسَمة. َمْسَرح الدَّ

ةٍ َأْسعاُر التَّذاكِرِ: ٢ - ٣ - ٤ دنانيَر ُكَوْيتيَّ
لِْلَحْجزِ َواالْستِْفسارِ االتِّصاُل على: ١٢٣٤5٦٧٨-١٢٣٤١٢٣٤

َمْن ..............................................؟
ماذا .............................................؟

َمتى ............................................؟
َأْيَن .............................................؟

َكْيَف .......................................؟



٤٠

٣- اْلَفْهُم َواالْستيعاُب:
- ُأِجيُب :

ْعالِن؟ أ  - ما الّصوَرُة الَّتي َتراها في اإْلِ
ْعالِن؟ ب - ما اْلَمْقصوُد مِْن هذا اإْلِ

ُه اإْلِْعالُن؟ جـ - إِلى َمْن َيَتَوجَّ

٤- اْلُمماَرَسُة:
ابِِق،  السَّ اِلْعالِن  َحْوَل  ُزَمالئي  َعلى  ْسئَِلةِ  اأْلَ َطْرِح  في  ُمَعلِّمي  ُأحاكي   -

ُمْسَتعيًنا بِاأْلََدواِت اْلتَِيةِ:
إِْعالٌن

َأْيَن َمتىماذا ْيَْفََمْن َكَ
- ُأجيُب  إِجاباٍت َصحيَحًة وافَِيًة َعْن َأْسئَِلةِ ُزَمالئي، ُثمَّ َأْكُتُب:

ؤاُلم جاَبُةالسُّ اْلِ
١............................................................................
٢...............................................................................



٤١

١- َتْمهيٌد: 
ْرَنِب. - َأْذُكُر ِصفاِت اأْلَ

٢- اْلقِراَءُة : 
- َأْقَرُأ قِراَءًة َصحيَحًة:

٢-٢

مُّ ُسعاَد مَِن االْبتِعادِ َرِت اأْلُ َحذَّ
ماذا َحَدَث َبْعَد ذلَِك؟

ةِ ها إلى اْلَحديَقةِ اْلعامَّ َذَهَبْت ُسعاُد َمَع ُأمِّ

ْرَنِب لِكنَّ ُسعاَد َرَكَضْت َخْلَف اأْلَ

ِ ُسعاُد يف اْلَحديَقة



٤٢

٣- اْلَفْهُم َواالْستيعاُب:
- ُأجيُب :

ها ؟   أ   - إلى َأْيَن َذَهَبْت ُسعاُد َمَع ُأمِّ
َرِت اأْلُمُّ اْبَنَتها ؟ ب - مِمَّ َحذَّ

ها ؟ ج  - َهْل َسمَِعْت ُسعاُد َكالَم ُأمِّ
 د   - ما اْلُمْشِكَلُة الَّتي واَجَهْتها ُسعاُد ؟

٤- اْلُمماَرَسُة:
ةِ.  ْحداِث القِصَّ   أ  - َأْذُكُر النِّهاَيَة الُمناِسَبَة أِلَ

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

ةِ، َوَجَعَلْتني َأْختاُر َهذِهِ النِّهاَيَة. ُد اْلَمْعلوماِت الَّتي َوَرَدْت في القِصَّ ب - ُأَحدِّ
.............................................................................................

ُع  ما َيْأتي :  ج - َأتَوقَّ
ةِ . - َقْوَل اأُلمِّ لِسعاَد في نِهاَيةِ القِصَّ

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

ها. - َردَّ ُسعاَد َعلى َقْوِل ُأمِّ
..........................................................................................................



٤٣

١- َتْمهيٌد: )١( 
-  بِالتَّعاُون َمَع ُزَمالئي َنْذُكُر َأْسماَء َأْشياَء في اْلَفْصِل َتُدلُّ َعلى ُكلٍّ مِن :

َكِر، ُثمَّ َنْكُتُبها في اْلَجْدَوِل التي: اْلُمْفَرِد الُمَؤنَِّث - اْلمْفَرِد اْلُمذَّ
اْلُمْفَرُد

ُر اْلُمَؤنَُّثاْلُمَذكَّ
.........................................................................................................

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

ْطبيُق :  ٢-  التَّ
َورِ التَِيةِ، ُثمَّ َأَضُعها في اْلَمكاِن الُمناِسِب : ُف َأْسماَء الصُّ أ - َأَتَعرَّ

ِهذا هذِه
..........................................................................................................

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

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

)*(   أسامء اإلشارة ) هذا - هذه (.

ُلَغتي اْلـَجميَلـُة )١(*
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٤٤

شاَرةِ اْلُمناِسِب :  ب- َأْمَلُ اْلفراَغ باْسِم اْلِ
) هذا - هذِهِ (

- ............. َحْيواٌن َأليٌف.
ُب ُكَرةِ الَقَدمِ. - ............. ُمَدرِّ
- ............. َسيَّاراٌت َجديَدٌة . 

ٌة َجميَلـٌة  . - ............. قِطَّ
- ............. ُكُتٌب ُمفيَدٌة.
- ............. ِطْفَلٌة َوديَعٌة.

 ج - َأْكُتُب في َسّبوَرتي الاّلِصَقةِ َأْو ُكّراَستي ُجْمَلًة َتْبَدُأ بِاْسِم اْلِشاَرةِ )هذِهِ(، 
شاَرةِ )هذا(. َوُأْخرى بِاْسِم اْلِ

٣- اْلُمماَرَسُة:
َكلِماٍت  َثالِث  َعْن  َتقِلُّ  ال  بُِجْمَلٍة  اْلتَِيَتْيِن  الّصورَتْيِن  ِمَن  ُكلٍّ  َعْن  ُر  ُأَعبِّ  -

شاَرةِ الُمناِسَب: ُمْسَتْخدًِما اْسَم اْلِ
) هذا - هذِهِ (

 

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

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



٤5

١- َتْمهيٌد:  
- َأْلَعُب ُلْعَبَة َبرٍّ َوَبْحرٍ َمَع ُزَمالئي.

ْعداُد: ٢- اْلِ
عِِب. لوكِّياِت الَّتي َعَلْينا َأْن َنْلَتزَِم بِها  في َأْثناءِ اللَّ - َأَتحاَوُر َمَع ُزَمالئي َحْوَل السُّ

ُر َأْن َأْلَتزَِم آداَب اْلَحديِث َواْلِحوارِ:  - َأَتَذكَّ
ِث ِثَعَدَم ُمقاَطَعةِ اْلُمَتَحدِّ ِثاالْستِماَع إِلى اْلُمَتَحدِّ التزاَم َدْوري في التََّحدُّ

٣- اْلُمماَرَسُة:
ْخرى الَّتي ال ُتْعِجُبنا  لوكِيَّاِت الَّتي ُتْعِجُبنا َواْلُ - َأتَحاَوُر َمَع َزميلي َحْوَل السُّ

ْرفيهِ. ْلعاِب َوالتَّ في َأماكِِن اْلَ
ُر َأْن َأْلتزَِم آداَب اْلَحديِث َوالِحوارِ:  - َأَتَذكَّ

ِث ِثَعَدَم ُمقاَطَعةِ اْلُمَتَحدِّ ِثاالْستِماَع إِلى اْلُمَتَحدِّ التزاَم َدْوري في التََّحدُّ

ِعِب َقواننُي اللَّ
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٤٦

١- َتْمهيٌد:
ْعَبَة اْلتَِيَة : - َأْلَعُب َمَع ُزَمالئي اللُّ

عوَنها .  َلَة، َوُهْم َيَتَوقَّ - َأِصُف ُلْعَبتي الُمفضَّ
ْعداُد: ٢- اْلِ

- بالتَّعاُوِن َمَع ُزَمالئي َنْذُكُر ما َيْأتي : 
ٍاْسَم ُلْعَبةٍ َفْردِيَّةٍ ة ٍاْسَم ُلْعَبةٍ ُثنائِيَّ ة ٍاْسَم ُلْعَبةٍ َجماعِيَّ ٍاْسَم ُلْعَبةٍ َحديَثة اْسَم ُلْعَبةٍ َقديَمة

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

َأْلعايب
٣-٢-٣



٤٧

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

٣- اْلُمماَرَسُة:
  أ  - َأْكُتُب َأْسماَء َأْلعاٍب َأْلَعُبها َمَع ُزَمالئي في اْلَمْدَرَسةِ .

ُر َعْن ُجْمَلتي: ُن اْلُحروَف الَّتي ُتَعبِّ َلِة، ُثمَّ ُأَلوِّ ب - َأْكُتُب ِعباَرًة َعْن ُلْعَبتي اْلُمَفضَّ
..................................................................................................................

 : ْقييُم الّذاتِيُّ ٤- التَّ
َق في َأدائي: -  َأَضُع اْلَعالَمَة )ü( َأماَم اْلُعْنُصرِ الَّذي َتَحقَّ

ْقييِمم التقييم َعناِصُر التَّ

َكَتْبُت َكلِماٍت َوُجَماًل مِْن ذاكَِرتي.١
َة في الِكَتاَبةِ.٢ ْقمِيَّ َة َوالرَّ دواِت التَّقليدِيَّ اْسَتْخَدْمُت اأْلَ



٤٨

١- َتْمهيٌد:
-َأْتلو، ُثمَّ ُأجيُب :

َقاَل َتعالى : ﴿ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ﴾)١(.
ابَِقُة ؟ - بَِم َأَمَرْتنا اآْلَيُة اْلَكريَمُة السَّ

َم - اْلَخالَِدُة ؟ ى اهلل َعَلْيهِ َوَسلَّ سوِل - َصلَّ - َما ُمْعِجَزُة الرَّ
٢- اْلِقراَءُة :

- َأْتلو الّسوَرَة اْلتَِيَة تاِلَوًة َصحيَحًة :
ٱ ٻ ٻ

ڀ   ڀ   ڀ   ڀ    پ   پ   پ   پ   ٻ    ٻ  ٻ   ٻ   ٱ          ﴿
ٺ  ٺ    ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  

ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ﴾

٣- اْلَفْهُم َواالْستيعاُب:
- ُأجيُب:

  أ   - ما اْسُم الّسوَرةِ الّسابَِقةِ ؟
ب - ما َترتِيُبها في اْلُقْرآِن الَكريِم ؟

 ج  - َكْم َعَدُد آياتِها؟
َيْت بِهذا االْسِم ؟       د  - لَِم ُسمِّ

ُه اْلُمْسلُِم بِاْلَحْمدِ ؟  هـ - لَِمْن َيَتوجَّ
َة ِحْفِظ سوَرةِ اْلفاتَِحةِ لِْلُمْسلِميَن. يَّ - َأْذُكُر َأَهمِّ

  )١(سورة األعراف، آية ٢٠٤.

ِمَن اْلُقْرآنِ اْلَكريِم
٣-٣



٤٩

٤- اْلُمماَرَسُة :
َوَر اْلتَِيَة تاِلَوًة َصحيَحًة : أ - َأْتلو السُّ

ٱ ٻ ٻ

﴿  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  
ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ﴾

ٱ ٻ ٻ

﴿  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  
ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ     چ  چ  ڇ  ڇ   ﴾

 -

ٱ ٻ ٻ

﴿ ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ  ڑ  
ڑ  ک  ک  ک   ک  گ  گ  گ  گ   ڳ  ڳ  

ڳ  ڳ﴾ 

َورِ الّسابَِقةِ: ب - َأْذُكُر َأْسماَء السُّ
..............................-١- ..................................... ٢-.................................. ٣

َورِ.  ج  - ُأَبـيُِّن َفْضَل قِراَءةِ َهذِهِ السُّ
.............................. ......................................................................................



5٠

١- َتْمهيٌد: 

- ُأحاوُِل إِيجاَد اْلُفروِق اْلَخْمَسةِ َبْيَن الّصوَرَتْيِن الّسابَِقَتْيِن.
٢- االْستِماُع َوالُمناَقَشُة: 

َيٌة(.)١( ةِ : )ُلْعبٌة ُمَسلِّ - أْسَتمُِع لِقِصَّ
- ُأجيُب َعْن َأْسئَِلةٍ َتْفصيلِيَّةٍ في َمضاميِن ما اْسَتَمْعُت إِلْيهِ.

                )1) القصة في دليل المعلم ألحمد صوان. مكتبات ونشر العبيكان.

َيٌة )١( ُلْعَبٌة ُمَسلِّ
1-1



5١

٣- اْلُمماَرَسُة:
- ُأحاِوُر ُزَمالئي في اْلَمْجموَعةِ َحْوَل ما اْسَتَمْعنا إَِلْيهِ ُمراِعًيا ما َيْأتي : 

اْلُمحاَفَظَة َعلى َمْوضوِع اْلِحوارَِطريَقَة إِْجراِء اْلِحواِر. 
َغَة اْلواِضَحَة َواْلُمْثرَِيَة لِْلِحوارِالَفْهَم اْلُمتكامَِل لِما اْسَتَمْعُت إِلْيهِ اللُّ

 : ٤- التَّقييُم الّذاتِيُّ
َق في َأدائي: -  َأَضُع اْلَعالَمَة )ü( َأماَم اْلُعْنُصرِ الَّذي َتَحقَّ

ْقييِمم التقييم َعناِصُر التَّ

 َأْجَرْيُت ِحواًرا َحْوَل ما اْسَتَمْعُت إَِلْيهِ.١
حاَفْظُت َعلى َمسارِ اْلِحوارِ َوَتْوجيهِهِ.٢
أْظَهْرُت َفْهًما ُمَتكاماًِل لِما اْسَتمْعُت إِليهِ.٣
اْسَتْخَدْمُت ُلَغًة واِضَحًة َوُمْثِرَيًة لِْلحوارِ.٤



5٢

١- َتْمهيٌد:  
- ُأجيُب :

ُف في اْلَمواقِِف اآْلتَِيةِ؟ - َكْيَف َتَتَصرَّ
  أ  - إِذا ُكْنَت َمريًضا َوَذهْبَت إِلى اْلُمْسَتْوَصِف َوَوَجْدَته ُمْغَلًقا.

ْضَت إِلصاَبةٍ َبسيَطةٍ في اْلَمْنزِِل َوَلْم يُكْن ُهناَك َأَحٌد مِْن َأْفرادِ ُأْسَرتَِك. ب - إِذا َتَعرَّ
رٍ. جـ - إِذا َلْم َتُفْز بِِسباِق اْلَجْرِي َوَحَصْلَت َعلى َمْرَكزٍ ُمَتَأخِّ

ْعداُد:  ٢- اْلِ
ُف؟( في َمْجموعاٍت َتعاُونِيَّةٍ. - َنْلَعُب ُلْعَبَة )َكْيَف َتَتَصرَّ

- َنْختاُر َمواقَِف ُمْخَتلَِفًة َتْحُدُث في )اْلَمْدَرَسةِ - اْلَمْنِزِل(.
ْسئَِلةِ َمَع اْلَمْجموعاِت اأْلُْخرى. - َنـَتباَدُل َطْرَح اأْلَ

٣- اْلُمماَرَسُة:
ُف في اْلَمواقِِف اْلتَِيةِ: ُح َكْيَف َأَتَصرَّ - ُأَوضِّ

ًة جائَِعًة.شاَهْدُت ِطْفَلًة تائَِهًة. فاَز َصديقي في اْلُمساَبَقةِ.الَحْظُت قِطَّ

ُف؟ َكْيَف َأتََصَّ
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5٣

١- َتْمهيٌد: 
َنةِ*: - َأْقَرُأ اْلَكلِماِت اْلتَِيَة، َوُأالِحُظ اْلَفْرَق في ُنْطِق اْلحروِف اْلُمَلوَّ

٢- اْلِقراَءُة : 
- اْلقِراَءُة اأْلُولىٰ:

ا عِْنَد نِهاَيةِ ُكلِّ َكلَِمةٍ في اْلِعباَرةِ اْلتَِيةِ: - َأْقَرُأ، َوَأَضُع َخّطً
َخَرْجُت َمَع َأْصحابي إِلى الّنادي اْلَقريِب ِمْن َبْيتي، وهناَك َلِعْبنا ُكَرَة اْلَقَدِم،  َوَقَضْينا 

َوْقًتا ُمْمتًِعا َوُمفيًدا .
- اْلقِراَءُة الّثانَِيُة:

ْقَطةِ في نِهاَيةِ اْلِعباَرةِ: ٍف َحّتى َأِصَل إِلى النُّ - أْقَرُأ مِْن دوِن َتَوقُّ
َخَرْجُت َمَع َأْصحابي إِلى الّنادي اْلَقريِب ِمْن َبْيتي، َوُهناَك َلِعْبنا ُكَرَة اْلَقَدِم، َوَقَضْينا 

َوْقًتا ُمْمتًِعا َوُمفيًدا .

ِ َتـَحّدي اْلقِراَءة
٢-٥

َطْبٌل  طاَرذَْيٌل  ذاَكَر

ـٌة مَِظلَّ َجـميٌلرِْحَلـٌة  َسـريٌر

ُبْنُدٌق ٌر بوٌقُسُ سوٌر

*  التمييز بين األصوات القصيرة واألصوات الطويلة.



5٤

اْلقِراَءُة الّثالَِثُة:
ُف َقلياًل عِْنَد اْلفاِصَلةِ )،(: - َأْقَرُأ َوَأَتوقَّ

َخَرْجُت َمَع َأْصحابي إِلى الّنادي اْلَقريِب ِمْن َبْيتي، َوُهناَك َلِعْبنا ُكَرَة اْلَقَدِم،  َوَقَضْينا 
َوْقًتا ُمْمتًِعا َوُمفيًدا .

ةٍ. ُق َعلى قِراَءتي في ُكلِّ َمرَّ - ُأَعلِّ
٤- اْلُمماَرَسُة:

ْعبيرِ : الَقَة َوَسالَمَة التَّ ًة َصحيَحًة َأماَم ُزَمالئي ُمراعًِيا الطَّ - َأْقَرُأ قِراَءًة َجْهرِيَّ
- َأنا ُأِحبُّ ُأْسَرتي، َوَأْحَترُِم جيراني ، َوَأْسَتْقبُِل َأْصحابي بَِوْجهٍ َبشوٍش.

 : ٥- التَّقييُم الّذاتِيُّ
َق في َأدائي: -  َأَضُع اْلَعالَمَة )ü( َأماَم اْلُعْنُصرِ الَّذي َتَحقَّ

ْقييِمم التقييم َعناِصُر التَّ

ةِ.١ ًنا واِضًحا مِْن َمهاراِت اْلقِراَءةِ اْلَجْهرِيَّ َأْظَهْرُت َتَمكُّ

َقَرْأُت اْلُجَمَل َوالنُّصوَص اْلَقصيَرَة مِْن ) ٣-5 ُجَمٍل ( قِراَءًة ٢
َرًة َوبِطالَقةٍ. َسليَمًة ُمَعبِّ
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١- َتْمهيٌد:     
ُط اْلَحْرَف ) ص ( فيها، ُثمَّ أْكُتُبها :    - َأْقَرُأ اْلَكلِماِت اْلتَِيَة ، َوُأَحوِّ

اَرٌة               مَِقصٌّ               غاَص              مِْصَعٌد   َصفَّ
 ...........                 ..........                     .........                     ......... 

ْعداُد :  ٢- اْلِ
ُب - َأْقَرُأ - َأْكُتُب   :    - ُأَركِّ

أ ص و ا ت           ص و ر             م ص ر             ل ص و ص         
       ....................               ............             ................           .................

٣- اْلُمحاكاُة : 
  - َأْقَرُأ - ُأالِحُظ - ُأحاكي :

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

٤- اْلُمماَرَسُة: 
  - َأْكُتُب مِْن ذاكَِرتي َكلِماٍت َحَوِت اْلَحْرَف )ص( ، ُمْسَتخِدًما َخطَّ النَّْسِخ .

 ........................               ........................               .......................  
ُر َعِن الّصوَرِة اْلتَِيِة، َتحتوي    - َأْكُتُب ُجْمَلًة ِمْن إِْنشائي ُتَعبِّ
إِْحدى َكِلماتِها اْلَحْرَف )ص(، ُمْسَتْخِدًما َخطَّ النَّْسِخ. 

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

ي اْلـَجميُل )٢( َخطِّ
٣-٢-٢



5٦

١- َتْمهيٌد:
َيةِ َكلَِمًة َتُدلُّ َعلى  ُن مَِن اْلُحروِف اْلُمَتَبقِّ - َأْشُطُب اْلُحروَف اْلُمَتشابَِهَة ، َوُأَكوِّ

اْسِم بِنٍت.
ومع
حعهـ
أحو

- اْلَكلَِمُة هَِي : ........................................
ْعداُد : ٢- اْلِ

 أ  - َأْقَرُأ العِباَرَة اْلتَِيَة :
ِن اْلَعْذِب. ْومِ َفْجًرا َمَع َصْوِت اْلُمَؤذِّ َصَحْوُت مَِن النَّ

ُط اْلَكلِماِت َواْلُجَمَل الَّتي ال َأْعرُِف َمْعناها فِي اْلعِباَرةِ الّسابَِقةِ . ب- ُأَحوِّ
 ج - َأتَعاَوُن َمَع ُزَمالئي في َمْجموَعتي لَِطْرِح ُسؤاٍل َحْوَلها َعلى اْلَمْجموعاِت 

ْخرى، َوَنْسَتمُِع إِلى َتْحديدِ )َمْعناها( . اأْلُ
- ُأبَـيُِّن َمْعنى )اْلَكلَِمةِ( بُِوضوٍح مِْن ِخالِل َتْوظيفِها في ُجَمٍل مِْن إِْنشائي.  د 

َغِويَّةِ. ْرَوةِ اللُّ َفَة في ُمْعَجِم الثَّ هـ - َأْقَرُأ اْلَكلِماِت اْلُمَصنَّ

ُمْعَجمي )٢ (
٢-٣



5٧

٣- اْلُمماَرَسُة:
َمَع  أَتعاَوُن  َغوِيَّةِ؛  اللُّ ْرَوةِ  الثَّ ُمْعَجِم  في  َتْصنيفِها  َوْفَق  الَكلِماِت  قِراَءةِ  َبْعَد   -

ُزَمالئي لِْلقيامِ بِما َيَأتي: 
َدةِ. أ  - َأْطَرُح ُسؤااًل َعلى ُزمالئي لَِمْعرَِفةِ اْلُمَتراِدِف َمَع ُكلٍّ ِمَن اْلَكلِماِت الُمَحدَّ  

َدةِ .  ب- َأْذُكُر اْلُمتراِدفاِت َمَع الَكلِماِت الُمَحدَّ
....................................................................................اْلَكِلَمُة

....................................................................................ُمَتاِدُفها

ُف اْلُمَتراِدفاِت َشَفِهّيًا في ُجَمٍل ُمفيَدةٍ مِْن إِْنشائي، َوَأْكُتُب ُجْمَلًة واِحَدًة ِمْنها.   ج - ُأَوظِّ
......................................................................................................... 

َدةِ.  د - َأْذُكُر ُمْفَرَد ُكلٍّ مَِن الَكلِماِت اْلُمَحدَّ  
....................................................................................اْلَكِلَمُة

....................................................................................ُمْفَرُدها

ُف ُمْفَرَد كلٍّ مَِن اْلَكلِماِت َشَفِهّيًا في ُجْمَلةٍ ُمفيَدةٍ مِْن إِْنشائي، َوَأْكُتُب ُجْمَلًة واِحَدًة ِمْنها.  - ُأَوظِّ هـ 
.........................................................................................................

َدةِ.   و  - َأْذُكُر َجْمَع ُكلٍّ مَِن اْلَكلِماِت اْلُمَحدَّ
....................................................................................اْلَكِلَمُة

....................................................................................َجْمُعها

ُف َجْمَع ُكلٍّ مَِن الَكلِماِت َشَفهِّيًا في ُجْمَلةٍ ُمفيَدةٍ مِْن إِْنشائي، َوَأْكُتُب ُجْمَلًة واِحَدًة ِمْنها.  ز  - ُأَوظِّ

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



5٨

١- َتْمهيٌد:
: )O - X( َأْلَعُب َمَع َزميلي ُلْعَبَة -

٢- اْلِقراَءُة:
- َأْقَرُأ قِراَءًة َصحيَحًة :

ْطفاِل  ُة في اْلماضي اْلَمْلَجَأ اْلَوحيَد لِلتَّْسلَيةِ َواْلُمْتَعةِ َلدى اأْلَ ْعبِيَّ كاَنِت اأَلْلعاُب الشَّ
ةِ َموارِدِ اأْلَْجدادِ، َلكنَّها اْستطاَعْت َأْن  َتْرُسَم اْلَبْهَجَة َواْلَفَرَح َعلى  لِبساَطةِ اْلَحياةِ  َوقِلَّ

ْطفاِل. ُوجوهِ اأْلَ
. ٌة بِهِنَّ ٌة َخاصَّ ٌة بِهِْم  ، َوَكذلَِك لِْلَبناِت َأْلعاٌب َشْعبِيَّ ٌة خاصَّ َوكاَن لأَِلوالدِ َأْلعاٌب َشْعبِيَّ

ْوالدِ : ةِ باأْلَ ْعبيَّةِ اْلخاصَّ ْلعاِب الشَّ َومِْن َأْشَهرِ اأْلَ

ُة ْعبِيَّ َأْلعاُبنا الشَّ
٢-٧

.....................................      ....................................      .....................................  
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ةِ بِاْلَبناِت: ْعبِيَّةِ اْلخاصَّ ْلعاِب الشَّ  َومِْن َأْشَهرِ اأْلَ

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

٣- اْلَفْهُم َواالْستيعاُب:
-ُأجيُب:

ْطفاُل لَِقضاءِ َأْوقاتِهِم ؟   أ  - ما الَوسيَلُة الَّتي َيْلَجُأ إِليها اأْلَ
ْطفاِل؟ ب - ما َتأثِيُرها َعلى اأْلَ

ْطفاُل؟  ج - لَِم َيْلجُأ إَِلْيها اأْلَ
ْوالدِ َوالَبناِت. َة الَّتي ُيمارُِسها ُكلٌّ مَِن اأْلَ ْعبِيَّ ْلعاَب الشَّ ُد اأْلَ - ُأَحدِّ

٤- اْلُمماَرَسُة:
ابَِقةِ، ُثمَّ ُأْكمُِل اْلبِطاَقَة اْلتَِيَة : َورِ السَّ - َأْختاُر ُلْعَبًة مَِن الصُّ

عَبةِ : ........................................ اْسُم اللُّ
ٌة    ٌة           َجماعِيَّ ْعَبةِ : َفْردِيَّ َنْوُع اللُّ

ْوالدِ  ٌة بِــ : اْلَبناِت    اأْلَ ُلْعَبٌة خاصَّ

عِِب :  - َأْكُتُب َنشيًدا َأْحَفُظُه َعِن اللَّ
...........................................      ..........................................
...........................................      ..........................................



٦٠

١- َتْمهيٌد: )١(
 - َأْسَتمُِع إِلى قِراَءةِ َزميلي لِْلُجْمَلةِ الّتالَِيةِ، ُثمَّ ُأعيُد ُنْطَق اْلَكلِماِت اْلَمْكتوَبةِ 

ْحَمرِ. ْوِن اأْلَ بِاللَّ
ْهَر اْلماضي. قارِِب الشَّ ْسَرةِ َو اأْلَ َة َمَع اأْلُ ُزْرُت اْلَمديَنَة التَّرفيهيَّ

ْطبيُق: ٢- التَّْدريُب َوالتَّ
  أ  - َأْسَتمُِع إلى ُمَعلِّمي، ُثمَّ َأْرَفُع بِطاَقتي :

ب - َأْنُظُر إِلى اْلَكلِماِت اْلتَِيةِ، ُثمَّ َأْرُسُم دائَِرًة َحْوَل اْلَكلَِمةِ الَّتي َبَدَأْت بِالاّلمِ .

)*(   الالم القمرية والالم الشمسية.

كِتاَبتي َصحيَحٌة )٢(*
1-٣-٢

َكلِماٌت 
ْمِسيَّةِ. َبَدَأْت بِالاّلمِ الشَّ

َكلِماٌت َبَدَأْت 
بِالاّلمِ اْلَقَمرِيَّةِ.

ْعَبُة  ،  َأْلواٌن  ،  إقباُل  ،  َأْلقاٌب ْبراُج  ،  اللُّ َ ُة  ،  اأْلْ ْرفيهيَّ اْلَحديَقُة  ،  اْلَمديَنُة  ،  التَّ
اَحُة  ،  إِْخواٌن  ،  َأْلعاٌب  ،  َأْلحاٌن ْدُق  ،  السَّ اْلَجزيَرُة  ،  اْلَخْضراُء  ،  الصِّ



٦١

ج - ُأَبـيُِّن َنْوَع الاّلمِ فيها، ُثمَّ ُأَصنُِّفها بَِحَسِب َنْوعِها في اْلَجْدَوِل اْلتي:
ـُةالاّلُم اْلَقَمرِيَّـُة ْمِسيَّ الاّلُم الشَّ

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

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

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

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

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

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

َة إِلى اْلَكلِماِت اّلتي َبْيَن اْلَقْوَسْيِن، ُثمَّ َأْكُتُبها في اْلَفراِغ:  د  - ُأضيُف الاّلَم اْلَقَمرِيَّ
) َأْطفال ( عَِب َواْلَمَرَح.    وَن اللَّ - .............................. ُيِحبُّ
) َأْزهار ( - َزَرْعُت  .............................. اْلَجميَلَة .                       

َة إِلى اْلَكلِماِت اّلتي َبْيَن اْلَقْوَسْيِن، ُثمَّ َأْكُتُبها في اْلَفراِغ: ْمِسيَّ  هـ- ُأضيُف الاّلَم الشَّ
) ُلحوم ( - َنْحُن َنْأُكُل اْلَخْضراواِت و .............................. .   
) َلْيمون( - َعَصيُر .............................. ُمفيٌد .     

ْلغازِ:  و - َأَتعاَوُن َمَع ُزَمالئي في اْلَمْجموَعةِ لَِحلِّ هذِهِ اأْلَ
ْغُز  اْلـَحـلُّ َنْوُع الاّلمِ اللُّ
وِن  ـُةفاكَِهٌة َصفراُء اللَّ .................................الٌم َقَمرِيَّ

وِن  ـٌة فاكَِهٌة َحـْمراُء اللَّ .................................الٌم َشْمِسيَّ

ٌة ُمفيَدٌة لِْلْنساِن  ـٌة َحَشَ .................................الٌم َشْمِسيَّ

ـٌةَحَيواٌن َسيُع اْلـَجـْرِي  .................................الٌم َقَمرِيَّ



٦٢

ًفا إِّياها في َمْجموَعَتْيِن  ْشياِء الَّتي أَراها في اْلَفْصِل ُمَصنِّ ز- َأْكُتُب قائَِمًة بِاأْلَ
بَِحَسِب َنْوِع الاّلمِ فيها:

َِكلِماٌت َتْبَدُأ بالاّلمِ اْلَقَمرِيَّةِ  ة ْمِسيَّ َكلِماٌت َتْبَدُأ بالاّلمِ الشَّ
..............................................................................................................................................................

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

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

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

٣- اْلُمماَرَسُة:
- َأْكُتُب ما ُيْملىٰ َعَليَّ :  

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

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

ُب: - ُأَصوِّ
............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................
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١- َتْمهيٌد: 
ُل الّصوَرَة اْلتَِيَة، ُثمَّ َأْطَرُح على ُزمالئي َأْسئَِلًة ُمناِسَبًة َحْوَلها: - َأَتَأمَّ

٢- اْلِقراَءُة : 
- َنْقَرُأ النَّصَّ اْلتَِي في َمْجموعاٍت َوَنـَتحاَوُر:

َأنا َوَأْصحايب
1-٢

... َأنا َعْبُداْلَوّهاِب... َأْحرُِص 
تي .  ياِضيَّةِ؛ أِلُحافَِظ َعلى ِصحَّ َعلى التَّْدريباِت الرِِّ
باَحَة في نادي مِْنَطَقتِنا ... اْلعاَم اْلماِضَي ْمُت السِّ ... َتَعلَّ

ْيفِيَّةِ.   جاَزةِ الَصّ  في اإْلِ



٦٤

٣- اْلَفْهُم َواالْستيعاُب:
ِص َلها مَِن النَّصِّ الّسابِِق: ْسئَِلةِ اْلتَِيةِ في اْلَمكاِن اْلُمَخصَّ - َأَضُع َرْقَم اأْلَ

ُث في النَّصِّ الّسابِِق ؟ ١- َمِن اْلُمَتَحدِّ
َمها ؟ ٢ - َأْيَن َتَعلَّ

باَحَة ؟ ٣-  َمتى َتَعَلمَّ السِّ
ياَضةِ ؟ ٤- لِماذا َيْحِرُص َعْبُداْلَوّهاِب َعلى ُمماَرَسةِ الرِّ

ْبُت َعلى ُركوِب  َأنا ُعَمُر، َتَدرَّ
ْيدِ َواْلُفروِسيَّة في أْوقاِت  اْلَخْيِل في نادي الصَّ

َفراغي، َفهَِي رِياَضٌة ُمْمتَِعٌة َوُمفيَدٌة.

٤- اْلُمماَرَسُة :
- َأْطَرُح َأْسئَِلًة َحْوَل النَّصِّ الّسابِِق ، ُمْسَتعيًنا بِاأَلَدواِت اْلتَِيِة:

َأنا َوَأْصحابي

َأْيَن َمتىماذا َكْيَفَمْن

ْسئَِلةِ  إِجاباٍت َصحيَحًة وافَِيًة، ُثمَّ َأْكُتُب: - ُأِجيُب َعِن اأْلَ
ؤاُلم َجاَبـُةالسُّ اإْلِ
١......................................................................................................
٢......................................................................................................
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١- َتْمهيٌد:
َة الّساَعةِ . يَّ - َأْذُكُر َأَهمِّ

٢- اْلقِراَءُة : 
- َأْقَرُأ قِراَءًة َصحيَحًة)١(:

              )1)  براعم اإليامن )بترصف(.

ساَعُة خالِدٍ
٢-٢

َي  ًرا لُِيَصلِّ في ُغْرَفةِ خالِدٍ كاَنِت الّساَعُة َتِرنُّ ُكلَّ َيْومٍ ُمَبكِّ
هاِب إِلى اْلَمْدرَسة. اْلَفْجَر، ُثمَّ َيْسَتعِدَّ لِلذَّ

ُتها  َلِكنَّ خالًِدا َيْتُرَك الّساَعَة َتِرنُّ َحّتى َتْفَرَغ ُقوَّ
َوَتْسُكَت َوْحدها.

َم َخالًِدا َدْرًسا  َرتِ الّساَعُة َأْن ُتَعلِّ َوفي َيْومٍ مَِن اأَلّياِم َقرَّ
َلْن َيْنساُه... َفَلْم َترِنَّ َيْوَمها!.

ماذا َحَدَث بْعَد ذلَِك..؟



٦٦

٣- اْلَفْهُم َواالْستيعاُب:
- ُأجيُب :

  أ  - َمتى َتُدقُّ َساَعُة  خالِدٍ ُكلَّ َيْومٍ ؟
ب - َمتى َيْسَتيقُِظ خالٌِد مِْن َنْومِهِ ؟

 ج - لِماذا ال َيْسَتْيقُِظ  خالٌِد في اْلَوْقِت اْلُمناِسِب ؟
اَعُة لِخالِدٍ؟ َنْتُه السَّ ْرُس الَّذي َلقَّ   د  - ما الدَّ

٤ - اْلُمماَرَسُة:
ةِ . ْحداِث اْلقِصَّ َعَة أِلَ  أ - َأْذُكُر النِّهاَيَة اْلُمَتَوقَّ

............................................................................................................. -

ةِ، َوَجَعَلْتني َأْختاُر هذِهِ النِّهاَيَة. ُد اْلَمْعلوماِت الَّتي َوَرَدْت في اْلقِصَّ ب - ُأَحدِّ
............................................................................................................. -
............................................................................................................. -

ُم َنصيَحًة لِخالِدٍ . ج - ُأَقدِّ
............................................................................................................. -
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١- َتْمهيٌد:  )١(
شاَرةِ: - ُأشيُر إِلى َثالَثةِ َأْشياَء َمْوجوَدةٍ في اْلَفْصِل ُمْسَتْخدًِما َبْعَض َأْسماِء اْلِ

)هذا - هذِهِ (.
ْطبيُق: ٢- التَّ

شاَرةِ اْلُمناِسَب لُِكلِّ صوَرةٍ فيما َيْأتي، ُثمَّ َأْكُتُبُه: أ - َأْختاُر اْسَم اْلِ

 )*(  أسامء اإلشارة ) هذا - هذه - هؤالء (.

ُلَغتي اْلَجميَلُة )٢(*
1-1-٣

هُؤالءِهذا ِ هذِه

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

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

 ............................................                      ............................................ 
شاَرةِ اْلُمناِسِب: ب- َأْمَلُ اْلَفراَغ بِاسِم اْلِ

)هذا - هذِهِ - هُؤالءِ(
ُم اْلعاِلَج أِلَبْناءِ اْلمِنَْطَقةِ. - ..................... اْلُمْسَتْوَصُف ُيَقدِّ

 - ..................... ُعّماٌل َيْعِجنوَن اْلَبْسَكويَت.
بيَبُة َتْعَتني بِِاْلَمريَضةِ. - ..................... الطَّ

ْوالُد َيْسَبحوَن في اْلَبْحرِ. - ..................... اأْلَ
- ..................... َتْعِطُف َعلى اْلَحَيواناِت.
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ا بُِجَمٍل ُمفيَدةٍ َتْبَدُأ بِاْسِم إِشاَرةٍ ُمناِسٍب. َورِ الّتالَيةِ َشَفهيًّ ُر َعِن الصُّ ج- ُأَعبِّ

ُر ما َيْلَزُم: د - َأْسَتْخدُِم )هُؤالءِ( في اْلُجَمِل الّتالَِيةِ، َوُأَغيِّ
- هذا َطبيٌب ماهٌِر.

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

ٌم َمْحبوٌب. - هذا ُمَعلِّ
................................................................................................................

- هذا ضابُِطُ ُشجاٌع.
................................................................................................................
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ُر ما َيْلَزُم: هـ- َأْسَتْخدُِم )هُؤالءِ( في اْلُجَمِل الّتالَِيةِ، َوُأَغيِّ
- َهذهِ بِْنٌت َنشيَطٌة.

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

ٌة ُمْخلَِصٌة. - َهذهِ ُشْرِطيَّ
................................................................................................................

- َهذهِ ُأمٌّ َعطوٌف.
................................................................................................................

٤ - اْلُمماَرَسُة:
- َأْكُتُب َثالَث ُجَمٍل َتْبَدُأ بَِأْسماءِ اْلِشاَرةِ )هذا - هذِهِ - هُؤالءِ(.

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

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

....................................................................................................................
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١- َتْمهيٌد: )١( 
- ُأِجيُب:

وَرةِ . - َأْذُكُر َفوائَِد اْلِجهازِ الَّذي ُأشاهُِدُه في الصُّ
٢- اْلقِراَءُة :

- َأْقَرُأ قِراَءًة َصحيَحًة:

)١(  براعم اإليامن.

ُمغاَمرات َجّسوم)١(
٥-1

َحَسًنا يا ُأمي َبقي 
ْعَبَة. الَقليُل أِلْنهَِي اْللُّ

َجّسوم َيْكفي َلعًِبا،
َلْن َأَتَوَقَف َحتَّى  َسْوَف ُتْؤذي َنْفَسَك.

خيَرةِ.  اْلَمْرَحلةِ اأْلَ

آه َعيناَي.
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 ٣- اْلَفْهُم َواالْستيعاُب: 
  - ُأجيُب:

  أ  - ماذا كاَن َيْفَعُل ) َجّسوٌم ( ؟
ب - ماذا َطَلَبْت إَِلْيهِ والَِدُتُه؟ َولِماذا ؟

  ج- ماذا َحَدَث له ؟
٤- اْلُمماَرَسُة:

ُع في َمْجموعاٍت َتعاُونِيَّةٍ، َوُنناقُِش ما َيْأتي: - َنـَتـَوزَّ
لِكْترونِيَّةِ . ْجِهَزِة اإْلِ - َأْضراَر اأْلَ لِكْترونِيَّةِ .   ْجهَِزةِ اإْلِ - فائَِدَة اأْلَ

- َوْقَت اْستِْخدامِها . - اْلبرامَِج اْلُمْسَتْخَدَمَة.   
َة اْستِْخدامِها . - ُمدَّ

ُر َأْن َأْلَتزَِم آداَب اْلَحدْيِث َوالِحوارِ:  - َأَتَذكَّ
ِث  ِث َعَدَم ُمقاَطَعِة اْلُمَتَحدِّ ِث. االْستِماَع إِلى اْلُمَتَحدِّ  اْلتِزاَم َدْوري في التََّحدُّ

 : ٥- التَّقييُم الّذاتِيُّ
َق في َأدائي: -  َأَضُع اْلَعالَمَة )ü( َأماَم اْلُعْنُصرِ الَّذي َتَحقَّ

ْقييِمم التقييم َعناِصُر التَّ

ِث بِاْنتِباهٍ َوَتْركيزٍ.١ َأْصَغْيُت لِْلُمَتَحدِّ
ةٍ.٢ ِث بِإيجابِيَّ َتفاَعْلُت َمَع اْلُمَتَحدِّ
ِث.٣ الَتَزْمُت َدْوري في التََّحدُّ
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١- َتْمهيٌد:  
ْنشوَدةِ اْلُمحاَفَظةِ َعلى اْلِكتاِب)١(.  - َأْسَتِمُع أِلُ

ْعداُد:  ٢- اْلِ
- َأْقرُأ:

مِْنها  َواْسَتعاَرْت  اْلَمْدَرَسةِ،  َمْكَتَبةِ  إِلى  لوُلَوُة  َذَهَبْت 
اْلبِطاَقةِ  هذِهِ  في  َلْت  َسجَّ ُثمَّ   ، َوُمفيَدًة  َيًة  ُمَسلِّ ًة  قِصَّ

ةِ اّلتي َقَرَأْتها.  َمْعلوماٍت َعِن القِصَّ
ِ ة غرَيُةاْسُم القِصَّ ْحَلُة َواْلَفتاُة الصَّ النَّ

ٍداْسُم الكاتِِب   مَّ فاِطَمُة ُمَ
ِ ة ُة اْلتي َأْعَجَبْتها يف الِقصَّ ْخِصيَّ ْحَلُةالشَّ النَّ

ةِ  َأْعَجَبْتها يف اْلَعَسِل ِشفاٌء َوِغذاٌء للّناِسعِباَرٌة َوَرَدْت يف القِصَّ

ةٍ َقَرْأُتها في اْلَمْنزِِل َأِو اْلَمْدَرَسةِ.  - َأْذُكُر لُِزَمالئي اْسَم قِصَّ
٣- اْلُمماَرَسُة:

ةِ الَّتي َقَرْأُتها، في اْلبِطاَقةِ اْلتَِيةِ : ُل اْلَمْعلوماِت اْلَمْطلوَبَة في اْلقِصَّ - ُأَسجِّ
ةِ : .............................................................................. - اْسُم القِصَّ

ةِ : .......................................................................... ْخِصيَّ - اْسُم الشَّ

ةِ : ...................................................................... ْخِصيَّ - ِصفاُت الشَّ
ةِ : ............................................................... ْخِصيَّ ْمُته مَِن الشَّ - ما َتَعلَّ

  )1)  الرابط يف دليل املعلم.

٣-٢-٣ُمطاَلعايت

غرَيُة ْحَلُة َو اْلَفتاُة الصَّ النَّ

د مَّ َتْأليُف: فاِطَمة ُمَ
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ةِ  : ُر َعِن اْسِم القِصَّ ُن اْلُحروَف الَّتي ُتعبِّ - ُأَلوِّ
................................................................................................................

 : ٤- التَّقييُم الّذاتِيُّ
َق في َأدائي: -  َأَضُع اْلَعالَمَة )ü( َأماَم اْلُعْنُصرِ الَّذي َتَحقَّ

ْقييِمم التقييم َعناِصُر التَّ

َكَتْبُت َكلِماٍت َوُجَماًل مِْن ذاكَِرتي.١
َة في اْلِكتاَبةِ.٢ ْقمِيَّ َة َوالرَّ َدواِت التَّقليدِيَّ اْسَتْخَدْمُت اأْلَ
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١- َتْمهيٌد:
- ُأجيُب :

     أ  - ماذا ُتشاهُد في الّصوَرةِ ؟
ْبـَيِض فيها ؟ ْزَرِق َواأْلَ ْوَنْيِن اأْلَ    ب - ما َدالَلُة ُكلٍّ مَِن اللَّ

٢- اْلْعداُد :
ُل اْلخريَطَة اْلتَِيَة ، ُثمَّ َأقوُم بِالتَّعاُوِن َمَع ُزمالئي بِما َيْأتي :  أ - َأَتَأمَّ

- َتْحديِد ُعْنواِن اْلَخريَطةِ.
. - َتْحديِد َمكاٍن ُتراثِيٍّ

- َتْحويِط الّصوَرِة الّداَلِة على َحديقِة اْلَحَيواِن.
ِل. - َتْحديِد َمكاني اْلُمفضَّ

ْسِلَيةِ يف باِلدي أَماِكُن التَّ
٣-٣
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ب - َأْذُكُر اْلفائَِدَة ِمْن َمْعِرَفِة َأماِكِن الّتْسِلَيِة في باِلدي .
................................................................................................................

٣- اْلُمماَرَسُة :
ُط  ما َيْأتي  في الَخريَطةِ :  - ُأَحوِّ

وِن اأْلَْحَمرِ. -  ُعْنواَن اْلَخريَطةِ باللَّ
بِاْلَقَلِم  َأْسُكُنها   الَّتي  اْلُمحاَفَظَة   -

صاِص. الرَّ
- َأْذُكُر فائَِدَة قِراَءةِ هذِهِ اْلَخريَطةِ.
................................................

حمافظات الكويت
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َمْشروعي
َلُة َأْلعايب اْلـُمَفضَّ

ُة: ١- اْلَمَهمَّ
َلِة . ْلعابي اْلُمَفضَّ - ُأِعدُّ ُمْلَصًقا أِلَ

٢- اأْلََدواُت َوالَموادُّ اْلَمْطلوَبُة:
ٌة الِصَقٌة مَِقصٌّ َأْقالٌم َأْوراٌق  َأْلواٌنُصَوٌر مادَّ

٣- َطريَقُة بِناءِ اْلَمْشروِع: 
- أْختاُر ُعْنواًنا ُمناِسًبا لَِمْشروعي.

َلَة. ُد َأْلعابي اْلُمَفضَّ - ُأَحدِّ
َوَر اْلُمناِسَبَة َلها. - َأْجَمُع الصُّ

- ُأْلِصُق ُصَوري.
ُر َعْن ُصَوري ُمْسَتْخِدًما َخطَّ النَّْسِخ. )٣ - ٢- ١( ًة ُتَعبِّ - َأْكُتُب ُجَماًل تامَّ

شاَرِة )هذا - هِذِه -  اإْلِ َأْسماِء  َأَحَد  ُمْسَتْخِدًما  لِة  اْلُمَفضَّ ُلْعَبتي  َعْن  ُجْمَلًة  َأْكُتُب   -
هؤالء(. ) ٣ - ١ - ١(

ُب َعلى اْلَعْرِض في اْلَمْنِزِل َقْبَل َتْقديِمِه أماَم ُزَمالئي ُمْسَتعيًنا بالقائمِة اآلتَيِة: - أَتَدرَّ
٤- َطريَقُة َعْرِض اْلَمشروِع:

ُم َأداًء ُمَتَميًِّزا:  -أَُرتُِّب ُخُطواِت اْلَعْرِض بِما ُيناِسُب َمْشروعي، َوُأَقدِّ
املعيارُخُطواُت البناءم
ُث َعْن فِْكَرةِ َمْشوعي بِوضوٍح َوُلَغةٍ َعَربِيَّةٍ َسليَمةٍ.١ دَّ ١-٤َأَتَ
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اْلـَموادِّ ٢ مَِن  اْسَتَفْدُتا  َمْشوعي  يف  واِضَحًة  َمْعلوماٍت  ُد  ُأَحدِّ
ْخرىٰ . ةِ اْلُ راِسيَّ ٢-7الدِّ

٢-٥َأْقَرُأ ما َكَتْبُتُه يف ُمْلَصقي بُِطُرٍق ُمـْخَتلَِفةٍ ُتناِسُب َعْريض لُِمْلَصقي. ٣

٥- َتقييُم اْلَمْشروِع:
ْمُتُه ِمْن َعْرٍض َتقييًما ذاتِّيًا َصحيًحا: - ُأَقـيُِّم َمْشروعي َوما َقدَّ

التقييم اْلمِعياُرم

ُر َعْن ُصوري ُمراعًِيا 2-3-١١ ًة ُتَعبِّ َكَتْبُت ُجَمًل تامَّ
َخطَّ النَّْسِخ.

َلةِ  ُمْسَتْخدًِما 3-١-2١ َكَتْبُت ُجْمَلًة َعْن ُلْعَبتي اْلُمَفضَّ
شاَرةِ ) هذا - هذه - هؤالء(. َأَحَد َأْسماءِ اْلِ

ْثُت َعْن فِْكَرةِ َمشروعي بُِوضوٍح َوُلَغةٍ ١-34 َتَحدَّ
َعَربِيَّةٍ َسليَمةٍ.

47-2
ْدُت َمْعلوماٍت واِضَحًة في َمشروعي  َحدَّ
ْخرى . ةِ اْلُ راِسيَّ اْسَتَفْدُتها مَِن اْلَموادِّ الدِّ

َقَرْأُت ما َكَتْبُتُه بُِطُرٍق ُمْخَتلَِفةٍ ُتناِسُب 2-٥٥
َعْرضي لُِمْلَصقي.

ِم لَِمْشروعي َوكِفاياتي. ٦- َأنا ُمْسَتعِدٌّ لِتقييِم اْلُمَعلِّ



اْلَماِكُن اْلَجميَلُة
َنْحُن ُنِحبُّ اْلُكَوْيْت         َواْلُحبُّ في ُكلِّ َبْيْت.
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اْلَوْحَدُة
الّثانَِيُة
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ِة الّثانَِيِة ِميَّ َعلُّ ِكفاياُت الَوْحَدِة التَّ

80

الكفايات م
الكفايات املجاالتالعامة

جمموع معايري املنهجاخلاصة 
األنشطة 

١

١
حقائق

1-1 يجري حواًرا قصيًرا ويحافظ على مساره حول موضوع ١-١
٢يتناوله المتكلم أو حول نصوص مختلفة استمع إليها.

٢
١-٢

موضوعات  عن  وواضحة  بسيطة  معلومات  يقدم   1-1
مألوفة )أسرته - منطقته - بلده - ... إلخ( في عرض 
شفهي قصير أو من خالل حوار مع معلمه أو زمالئه.

1-٤ يعرض األفكار بشكل صحيح وواضح مستخدًما جماًل ١-٤عمليات٣
٢قصيرة كأجوبة عن أسئلة المعلم.

٤

٢

- ٢-١حقائق أين   - ماذا   - )َمن  النص  عن  تفصيلية  أسئلة  يطرح   1-٢
٢كيف - متى( ويجيب عنها ليستطيع فهم النص.

٥
من ٢-٣عمليات المعروفة  غير  والجمل  للكلمات  معنى  يعطي   ٢-٣

٢خالل طرح األسئلة حولها واإلجابة عنها.
٢٢-1 يقرأ جماًل ونصوًصا قصيرة )من ٥:٣ جمل( من دون مساعدة.٢-٦٥
وبين ٢-٦اجتاهات7 بينها  ويربط  قصيرة  نصوًصا  باستمتاع  ويفهم  يقرأ   ٢-٦

٢تجاربه الشخصية وخبراته.
التوضيحية ٢-7ارتباط8 الرسوم  من  المكتسبة  المعلومات  يستخدم   ٢-٧

٢والكلمات في نص مطبوع أو رقمي إلظهار فهم النص.
9

٣

٣-١حقائق

ا قصيًرا )معلوماتّيًا أو سردّيًا( من ثالث  ٣-1-1 يكتب نّصً
الصحيحة  الترقيم  باستخدام عالمات  جمل بسيطة 

)النقطة والفاصلة(. )مهارات لغوية(.
٢

ا قصيًرا )معلوماتّيًا أو سردّيًا( من ثالث ١0 ٣-1-٢ يكتب نّصً
الصحيحة  الترقيم  باستخدام عالمات  جمل بسيطة 

)النقطة والفاصلة(. )نص المعيار(.
١١

٣-٢عمليات

٣-٢-1 يكتب كلمات وجماًل من الذاكرة مستخدًما األدوات 
٢التقليدية والرقمية )اللوحة الذكية(. )مهارات هجائية(.

٣-٢-٢ يكتب كلمات وجماًل من الذاكرة مستخدًما األدوات ١٢
٢التقليدية والرقمية )اللوحة الذكية(. )خط النسخ(.

٣-٢-٣ يكتب كلمات وجماًل من الذاكرة مستخدًما األدوات ١٣
٢التقليدية والرقمية )اللوحة الذكية(. )نص المعيار(.

٢٦املجموع
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1- َتْمهيٌد: 

لوَكْيِن. ُر َشَفِهّيًا َعِن الّصوَرَتْيِن الّسابَِقَتْيِن ، ُمْبِدًيا َرْأيي في السُّ - َأنا ُأَعبِّ
٢- االْستِماُع َواْلُمناَقَشُة: 

ة: )ُأْرجوَحٌة َوَوْرَدٌة). )1) - َأْسَتِمُع لِقصَّ
- ُأجيُب َعْن َأْسئَِلةٍ تفصيليَّةٍ في َمضاميِن ما اْسَتَمْعُت إليه.

٣ - اْلُمماَرَسُة:
- ُأحاِوُر ُزمالئي في اْلَمْجموَعِة َحْوَل ما اْسَتَمْعنا إَِلْيِه ُمراعًيا ما َيْأتي : 

اْلُمحاَفَظَة على َمْوضوِع اْلِحواِرَطريَقَة إِْجراِء اْلِحواِر. 

َغَة اْلواِضَحَة َواْلُمْثِرَيَة لِْلِحواِراْلَفْهَم اْلُمَتكاِمَل لِما اْسَتَمْعُت إَِليِه اللُّ

))) النص يف دليل املعلم.

ٌة )1) ُأْرجوَحٌة َوَوْرَدَ
١-١
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1 - َتْمهيٌد:  
َنِة))1)  - َأْسَتِمُع لَِنشيِد )ُفصوُل السَّ

ْعداُد: ٢- اْلِ

- ُأشاِهُد الّصوَرَة ، ُثمَّ َأَتباَدُل ْاأَلْسئَِلَة َمَع َزميلي َحْوَل :
  أ  - َأْسماِء اْلُفصوِل.
ب - َأْجَمِل اْلُفصوِل.

بيَعِة في ُكلِّ َفْصٍل.  ج - َمظاِهِر الطَّ
  د  - َمظاِهِر اْلَجماِل في ُكلِّ َفْصٍل.
 هـ - عاداِت الّناِس في ُكلِّ َفْصٍل.

٣- اْلُمماَرَسُة : 
- أجيب: 

  أ  - َمتى َيْسُقُط اْلَمَطُر؟
ْمطاَر؟ لِماذا؟ ب - َهْل ُتِحبُّ اأْلَ

 ج - ما فائَِدُة اْلَمَطِر؟
)))  الرابط يف دليل املعلم.

َنِة ُفصوُل السَّ
4-١
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1- َتْمهيٌد: 
َد في اْلَكِلماِت اْلتَِيِة، ُثمَّ َأْقَرُؤها.  - ُأالِحُظ اْلَحْرَف اْلُمَشدَّ

ْعداُد: ٢- اْلِ
- َأَضُع اْلَعالَمَة )�) َبْعَد ُكلِّ َكِلَمةٍ ُأجيُد ِقراَءَتها ِمّما َيْأتي:

العالمةالكلمةالعالمةالكلمةالرقم
َعَجَمَع١ َجمَّ
َرَكَسَر٢ كسَّ
َلَنَزَل٣ نزَّ
ُمَيْعَلُم٤ ُيَعلِّ
ُدَيْصَعُد٥ ُيَصعِّ
ُلَيْنِزُل٦ ُيَنزِّ

َلَحظاٌت َسعيَدٌة
٢-٥

َمةَدّراَجة ُمَعلِّ

ُجاْلِمَقصُّاْلُكْرِسيُّ اْلُمَهرِّ

اْلُعشُّ



8٤

٣ - اْلِقراَءُة : 
ِة َوُأحاكيها.  - َأْسَتِمُع إِلى ِقراَءِة ُمَعلِّمي النَّموَذِجيَّ

َرًة بِالتَّعاُوِن َمَع ُزَمالئي : ًة َصحيَحًة َوُمَعبِّ - َأْقَرُأ َنشيَد )َلحظاٌت َسعيَدٌة))1) ِقراَءًة َجْهِريَّ

ْهــِر ِمْثــُل الزَّ ــِر َنْحــُن ِصغــاٌر  ــْرَب اْلَبْح ــُب، َنْلهــو ُق َنْلَع
َأْهلونـــا َيْرُكـــُض  َوَعلـى َرْمِل الّشـاِطِئ َنْجريَوَورانـــا 
اْلَحــرَِّواْلَمــْوُج الّضاِحــُك َيْرُشــُقنا َوْهــِج  ِمــْن  َويقينــا 
اْلَبْحــِرمــا َأْجَمَلهــا ِمــْن َلحظــاٍت َوَبْيــَن  اْلَبــرِّ  َبْيــَن 
َنْذُكُرهــا َجميًعــا  اْلُعْمــِرَســَنَظلُّ  طــوَل  َنْنســاها  َلــْن 

٤- اْلَفْهُم َواالْستيعاُب:
- ُأجيُب :

ْطفاَل؟ َه الّشاِعُر اأْلَ - بَِم َشبَّ
ْطفاُل ُقْرَب اْلَبْحِر؟ - ماذا َيْفَعُل اأْلَ

- ما َأْجَمُل  َلَحظاتَِك  الَّتي َتْقضيها ِعنَد اْلَبْحِر؟

)))  للشاعر يوسف حمدان
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5- اْلُمماَرَسة:
ًة َصحيَحًة َأماَم ُزَمالئي:  - َأْقَرُأ  َنشيَد )َصباُح اْلخْيِر))1) ِقراَءًة َجْهِريَّ

في ُصْبٍح َعْذٍب 
َمْسحور

ْرَفِة  َحطَّ َعلى الشُّ
ُعْصفور

َأْخَرَج في َفَرٍح 
ِمْزمار

َأْسَمَعنا َأْحلى 
اأَلْشعار

َقاَل : َصباُح اْلَخْيِر 
َوطار

٦- التَّقييُم الّذاتي: 
َق في َأدائي: -  َأَضُع اْلَعالَمَة )�) َأماَم اْلُعْنُصِر الَّذي َتَحقَّ

ْقييِمم َعناِصُر التَّ
التقييم 

ًنا واِضًحا ِمْن َمهاراِت اْلِقراَءِة الَجْهِريَِّة.1 َأْظَهْرُت َتَمكُّ

َقَرْأُت اْلُجَمَل َوالنُّصوَص الَقصيرَة ِمْن )٣-5 ُجَمٍل) ِقراَءًة َسليَمًة ٢
َرًة وبَِطالَقةٍ. ُمَعبِّ

)))  للشاعر : جمال علوش .
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1- َتْمهيٌد:     
ُط اْلَحْرَف ) ب ) فيها، ُثمَّ ُأعيُد ِكتاَبَتها: - َأْقَرُأ الَكِلماِت اْلتَِيَة ،َوُأَحوِّ

بابحبررحبربحبحار
................................................................................ ....................

ْعداُد :  ٢- اْلِ
ُب - َأْقَرُأ - َأْكُتُب   :   - ُأَركِّ

ر ك بج ب لك ت ا بب ي و ت
................................................................................

٣- اْلُمحاكاُة : 
- َأْقَرُأ - ُأالِحُظ - ُأحاكي :

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

٤- اْلُمماَرَسُة: 
أ - َأْكُتُب ِمْن ذاِكَرتي َكِلماٍت َحَوِت اْلَحْرَف )ب) ُمْسَتْخِدًما َخطَّ النَّْسِخ .

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

َخّطي اْلَجميُل )٣)
٣-٢-٢
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ُر َعِن الّصوَرِة اْلتَِيِة، َتَحْتَوي إِْحدى َكِلماتِها  ب -  َأْكُتُب ُجْمَلًة ِمْن إِْنشائي ُتَعبِّ
اْلَحْرَف ) ب)، ُمْسَتْخِدًما َخطَّ النَّْسِخ . 

............................................................................................................
ُر َعْن ُجْمَلتي. ُن اْلُحروَف الَّتي ُتَعبِّ ج - ُأَلوِّ

 : 5- التَّقييُم الّذاتِيُّ
َق في َأدائي: -  َأَضُع اْلَعالَمَة )�) َأماَم اْلُعْنُصِر الَّذي َتَحقَّ

ْقييِمم َعناِصُر التَّ
التقييم 

َكَتْبُت َكِلماٍت َوُجَماًل ِمْن ذاِكَرتي.1
َة في اْلِكتاَبِة.٢ ْقِميَّ َة َوالرَّ ْقليِديَّ اْسَتْخَدْمُت اأْلََدواِت التَّ
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1- َتْمهيٌد:
َيِة َكِلَمًة َتُدلُّ َعلى   ُن ِمَن اْلُحروِف اْلُمَتَبقِّ - َأْشُطُب اْلُحروَف اْلُمَتشابَِهَة ، َوُأَكوِّ

اْسِم َمكاٍن .
زجب

تحز
رجت

- الَكِلَمُة ِهَي : .........................................
ْعداُد : ٢- اْلِ

 أ  - َأْقَرُأ ما َيْأتي:
ْحراء      في اْلَوَطِن اْلِمْعطاء ما َأْجَمَل الصَّ

ُط اْلَكلِماِت َواْلُجَمَل الَّتي ال َأْعرُِف َمْعناها فِي اْلعِباَرةِ الّسابَِقةِ . ب- ُأَحوِّ
 ج - َأتَعاَوُن َمَع ُزَمالئي في َمْجموَعتي لَِطْرِح ُسؤاٍل َحْوَلها َعلى اْلَمْجموعاِت 

ْخرى، َوَنْسَتمُِع إِلى َتْحديدِ )َمْعناها) . اأْلُ
- ُأبَـيُِّن َمْعنى )اْلَكلَِمةِ) بُِوضوٍح مِْن ِخالِل َتْوظيفِها في ُجَمٍل مِْن إِْنشائي.  د 

َغِويَّةِ. ْرَوةِ اللُّ َفَة في ُمْعَجِم الثَّ هـ - َأْقَرُأ اْلَكلِماِت اْلُمَصنَّ

ُمْعَجمي )٣ )
٢-٣
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٣- اْلُمماَرَسُة:
َمَع  أَتعاَوُن  َغوِيَّةِ؛  اللُّ ْرَوةِ  الثَّ ُمْعَجِم  في  َتْصنيفِها  َوْفَق  الَكلِماِت  قِراَءةِ  َبْعَد   -

ُزَمالئي لِْلقيامِ بِما َيَأتي: 
َدةِ. أ  - َأْطَرُح ُسؤاًل َعلى ُزمالئي لَِمْعرَِفةِ اْلُمَتراِدِف َمَع ُكلٍّ ِمَن اْلَكلِماِت الُمَحدَّ  

َدةِ .  ب- َأْذُكُر اْلُمتراِدفاِت َمَع الَكلِماِت الُمَحدَّ
....................................................................................اْلَكِلَمُة

....................................................................................ُمَتاِدُفها

ُف اْلُمَتراِدفاِت َشَفِهّيًا في ُجَمٍل ُمفيَدةٍ مِْن إِْنشائي، َوَأْكُتُب ُجْمَلًة واِحَدًة ِمْنها.   ج - ُأَوظِّ
......................................................................................................... 

َدةِ.  د - َأْذُكُر ُمْفَرَد ُكلٍّ مَِن الَكلِماِت اْلُمَحدَّ  
....................................................................................اْلَكِلَمُة

....................................................................................ُمْفَرُدها

ُف ُمْفَرَد كلٍّ مَِن اْلَكلِماِت َشَفِهّيًا في ُجْمَلةٍ ُمفيَدةٍ مِْن إِْنشائي، َوَأْكُتُب ُجْمَلًة واِحَدًة ِمْنها.  - ُأَوظِّ هـ 
.........................................................................................................

َدةِ.   و  - َأْذُكُر َجْمَع ُكلٍّ مَِن اْلَكلِماِت اْلُمَحدَّ
....................................................................................اْلَكِلَمُة

....................................................................................َجْمُعها

ُف َجْمَع ُكلٍّ مَِن الَكلِماِت َشَفهِّيًا في ُجْمَلةٍ ُمفيَدةٍ مِْن إِْنشائي، َوَأْكُتُب ُجْمَلًة واِحَدًة ِمْنها.  ز  - ُأَوظِّ

......................................................................................................... 
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ِحَكاَيُة َزْهَرٍة )1)

)١( العريب الصغري. 

7-٢

َمرَّ َصْيٌف َحارٌّ َوَخريٌف باِرٌد ، ُثمَّ جاَء َفْصُل 
تاِء. ْحَمِة ... َفْصُل الشِّ الرَّ

َسَكْنُت في َأْعماِق اأَلْرِض َأّياًما َطوَيَلًةَأنا َزْهَرٌة... ُكْنُت بْذَرًة

1- َتْمهيٌد:
وَرِة . ْقِم َتْحَت الصُّ - ُأَرتُِّب  َمراِحَل ُنُموِّ اْلِْنساِن بَِوْضِع الرَّ

٢- اْلِقراَءُة:
- َأْقَرُأ ِقراَءًة َصحيَحًة:

ِجَد َنْفسي َنْبَتًة. َشَعْرُت بِاْنتِعاٍش َفاْسَتْيَقْظُت أِلَ
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٣- اْلَفْهُم َواالْستيعاُب:
ِة الّسابَِقِة: ْكَلْيِن اآلتَِيْيِن في َضْوِء َفْهمي لِْلِقصَّ - ُأْكِمُل الشَّ

ّياِم َأْصَبَح لي ُبْرُعٌم َصغيٌر. ْلُت إِلى َزْهَرةٍ َصْفراَء َجميَلةٍ.َوبِمروِر اأْلَ          ُثمَّ َتَحوَّ

ْفراِء َمراِحُل ُنُموِّ الّزْهَرِة الصَّ

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

اْلَعناِصُر الَّتي َيْحتاُج إَِلْيها النَّباُت
ا لَِيْبقى َحّيً

................. ................. .................
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 ٤- اْلُمماَرَسُة:
َكما  َلها،  اْلُمناِسِب  اْلَمكاِن  في  َأْسماَءها  ِن  ُأَدوِّ ُثمَّ   ، ْهَرِة  الزَّ َأْجزاَء  َأْرُسُم   -

ِة اْلُعلوِم. ْمُت في َمادَّ َتَعلَّ

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

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

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

....................
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1- َتْمهيٌد:
- َأْتلو اْليَـَة اْلَكريَمَة تاِلَوًة َصحيَحًة:

.)١(﴾ قال تعالى: ﴿  
َنِة. ُد َنْوَع الاّلم في اْلَكِلماِت اْلُمَلوَّ - ُأَحدِّ

ْطبيُق: ٢- التَّْدريُب َوالتَّ
أ  - َهّيا َنْلَعْب في َمْجموعاٍت:

َة َعَلْيها: - َنْسَتِمُع إِلى ِقراَءِة َزميلي لِْلَكِلماِت اْلتَِيِة، ُثمَّ َنْرَفُع اْلبِطاَقَة الّدالَّ

غيَرُةعيٌداْلعيُد َصغيَرٌةالصَّ

ْوُم بيٌتاْلَبْيُتَصْوٌمالصَّ

ُة ْرفيِهيَّ ٌةالتَّ ْكُلَتْرفيِهيَّ َأْكٌلاأْلَ

)*( املهارة: تنوين الضم.
)١( سورة الشمس، اليتان )١، ٢(.

ِكتاَبتي َصحيَحة )٣)*
٣-٢-١
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ُد نِقاَط ُكلِّ َمْجموَعٍة. ب - ُنَعدِّ

ِل: وَّ  ج - َأْلَعُب َمَع َزميلي: َأنا َأْنِطُق َوُهَو ُيَغيُِّر،َكما في اْلِمثاِل اأْلَ
َحديقٌةاْلَحديَقُة
......................اْلِكتاُب

ّياَرُة ......................السَّ

باُت ......................النَّ

. مِّ َنةٍ بِالضَّ د  - ُأْكِمُل اْلُجَمَل اْلتَِيَة بَِكِلماٍت ُمَنوَّ  
ٌة    .................................. - َهِذِه ِقصَّ
- خالٌِد تِْلميٌذ ..................................
- في اْلَحديَقِة .................................

حيَحِة َعَدُد اْلَكِلماِت الصَّ
مجموعة .....................
مجموعة .....................
مجموعة .....................
مجموعة .....................
مجموعة .....................
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ِة دقيَقَتْيِن، ُثمَّ ُأْغِلُق اْلِكتاَب، َوَأْكُتُب ِمْن ذاِكَرتي  ْوَحَة اْلتَِيَة لُِمدَّ ُل اللَّ هـ -  َأَتَأمَّ
مِّ :  َنًة بِالضَّ َأْشياَء َمْرسوَمًة فيها ُمَنوَّ

- َأْكُتُب ما ُيْملى َعَليَّ :  
............................................................................................................................................................

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

ُب: - ُأَصوِّ
............................................................................................................................................................

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

٣- اْلُمماَرَسُة:
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1- َتْمهيٌد:  
ماِكَن اْلَجميَلَة في َوَطني، َوَأْحِرُص َعلى ِزياَرتِها دائًِما.  - َأْذُكُر اأْلَ

ْعداُد:  ٢- اْلِ
َرِة َعّني: ) َأماَم اْلُجْمَلِة اْلُمَعبِّ - َأْرُسُم اْلَعالَمَة )

)  ( روِر ُقْرَب اْلَبْحِر.       - ُأِحسُّ بِاْلَفَرِح َوالسُّ
)  ( ِة.       ْربَِيِة اْلَبَدنِيَّ ِة التَّ - َيزيُد َنشاطي في ِحصَّ
)  ( -َأْشُعُر بَِسعاَدةٍ َوَأنا َأْلَعُب َمَع َأْصحابي في الّنادي.    
)  ( - َأْفَرُح بِِلقاِء َزميالتي في ساَحِة اْلَمْدَرَسِة.     
)  (       . - َأْسَتْمتُِع َمَع ُأْسَرتي في ِرْحَلةٍ إِلى اْلَبرِّ
)  ( - ُأِحبُّ ِزياَرَة َحديَقِة اْلَحَيواِن.       
)  ( َجِر و َلْوُن اْلَوْرِد في َحديَقِة َمْدَرَستِنا.    - ُيْعِجُبني َلْوُن الشَّ

ُأشاِهُد َوُأحاِوُر
١-٢
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٣- اْلُمماَرَسُة:
َتْقديَم   ُمراِعًيا  َحْوَلها،  َوُزَمالئي  ُمَعلِّمي  ُثم ُأحاِوُر   ، َوَر التَِيَة  الصُّ - ُأشاِهُد 

َمْعلوماٍت َعْن ُكلِّ صوَرةٍ  بِِعباراٍت َسليَمةٍ :
ماِكُن اْلَجميَلُة في َوَطني.    أ - اأْلَ

ماِكُن اْلَجميَلُة في َمْدَرَستي. ب - اأْلَ
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٢-١َصْحراُؤنا اْلَجميَلُة
للشاعرة : سعدية مفرح

1- َتْمهيٌد:
على  َأْطَرُح  ُثمَّ  اْلتَِيَة،  الّصوَرة  ُل  َأَتَأمَّ  -

ُزَمالئي في اْلَمْجموَعِة َأْسئَِلًة َحْوَلها.

٢- اْلِقراَءُة : 
َرًة في َمْجموعاٍت : - َنْقَرُأ النَّصَّ ِقراَءًة َصحيَحًة ُمَعبِّ

حراء ما َأْجَمَل هذي الصَّ
َتْبدو واِسَعَة اأْلَْرجاء

َرْمٌل َأصَفر
ُعْشٌب َأْخَضر
َشْمٌس ُمْشِرَقٌة

َوَسماء
ر يِل َينوِّ َقَمٌر في اللَّ

َوِخَياٌم َبْيضاٌء .. َبْيضاء 
َوِشياٌه َتْرعى َوُتنادي:

ماْء  ماْء   ماْء   ماْء
ْحراء ما َأْجَمَل هذي الصَّ
َصْحراَء اْلَوَطِن اْلِمْعطاء 
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٣- اْلَفْهُم َواالْستيعاُب:
ُط اْلَكِلماِت اْلغاِمَضَة، َوَأْسَتشيُر َمْجموَعتي لَِمْعِرَفِة َمعانيها. - ُأَحوِّ

- َأِصُف َصْحراَء باِلدي .
٤- اْلُمماَرَسُة :

َدواِت اْلتَِيِة: ابِِق ، ُمْسَتعيًنا بِاأْلَ - َأْطَرُح َأْسئَِلًة َحْوَل النَّصِّ السَّ

َأْيَن َمتىماذا َكْيَفَمْن

َصْحراُؤنا اْلَجميَلُة

ْسئَِلِة  إِجاباٍت َصحيَحًة واِفَيًة، ُثمَّ َأْكُتُب. - ُأِجيُب َعِن اأْلَ
ؤاُلم جاَبُةالسُّ اْلِ
1....................................................................................................

٢....................................................................................................
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1- َتْمهيٌد:  )1)
ْغِز اْلتي: - َأَتشاَوُر َمَع َزميلي لَِحلِّ اللُّ

- َمْن َأنا؟
- َأنا ُأَرْفِرُف عاِلًيا.

- َأنا َرْمُز َدْوَلِة اْلُكَوْيِت.
. - َأنا في َقْلِب ُكلِّ ُكَوْيتِيٍّ

- َأنا َأْلواني َأْرَبَعٌة.
- َأنا .........................................................................................................

- َمْن َنْحُن؟
- َنْحُن َنعيُش في اْلُكَوْيِت.

- َنْحُن ُنِحبُّ اْلُكَوْيَت.
- َنْحُن َنْبني اْلُكَوْيَت.

- َنْحُن ُنداِفُع َعِن اْلُكَوْيِت.
- َنْحُن ......................................................................................................

ْطبيُق :  ٢- التَّ

)*( ضمائر المتكلم.

ُلَغتي اْلَجميَلُة )٣)*
٣-١-١

َنْحُن ...........................َأنا ُمْسِلٌم
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َأنا َأْمشي إِلى اْلَمْسِجِد.              َنْحُن ......................   إِلى اْلَمْدَرَسِة.   

ْيدي. ...................... َنْرَفُع اأْلَ ...................... َأْرَفُع َيدي.     

...................... َفّناَنٌة .                                               ...................... لِعبوَن .
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٣- اْلُمماَرَسُة:
َوِر اْلتَِيِة بُِجَمٍل ُمفيَدةٍ بِاْستِْخداِم ) َأنا - َنْحُن ) .  ُر َعِن الصُّ - ُأَعبِّ

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

.......................................................              .......................................................
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ُنْزَهٌة َعىل الّشاِطِئ
6-٢ 1 - َتْمهيٌد: 

- َأْذُكُر اْسَم َشاِطٍئ  في باِلدي . 
٢- اْلِقراَءُة : 

- َأْقَرُأ ِقراَءًة َصحيَحًة:    
ْطفاُل  اأْلَ َع  َتَجمَّ اْلَمسيَلِة  شاِطِئ  َعلى 
ْصداَف  اأْلَ َوَيْجَمعوَن  ماِل،  بِالرِّ َيْلَعبوَن 
ْصداَف  اأْلَ )نوَرُة(  َلْت  َتَأمَّ اْلُمَتناثَِرَة. 
َعٌة،  َوقاَلْت: هذا اْلَبْحُر فيه َمْخلوقاٌت ُمَتَنوِّ
ُسْبحاَن اْلخالِِق اْلَعظيِم! ُثمَّ َأَخَذ )ُسْلطاُن( 

َصَدَفًة  )نوَرَة(  َلدى  ْصداِف  اأْلَ َعَدُد  َفزاَد  َجَمعاها،  الَّتي  ْصداَف  اأْلَ َيُعّداِن  َو)نوَرُة( 
ُل. وَّ َق َلها )ُسْلطاُن(، َوقاَل: ُمباَرٌك َلِك اْلَمرَكُز اأْلَ واِحَدًة. َصفَّ

٣- اْلَفْهُم َواالْستيعاُب:
ُط اْلَكِلماِت اْلغاِمَضَة، َوَأْسَتشيُر َمْجموَعتي لَِمْعِرَفِة َمعانيها. - ُأَحوِّ

- ُأجيُب :
  أ  - ما اْسُم الّشاِطِئ الَّذي َذَهَب إَِلْيِه ُسْلطاُن َونوَرُة؟

ْطفاُل َعلى الّشاِطِئ؟ ب - ماذا كاَن َيْفَعُل اأْلَ
َدَفَة؟ ُل الصَّ َرْت نوَرُة َوِهَي َتَتَأمَّ  ج - بِماذا َفكَّ

ِعِب. اْذُكْرُه.  د - َيتَِّصُف ُسْلطاُن بُِخُلٍق َجميٍل في َأْثناِء اللَّ
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٤- اْلُمماَرَسُة:
- ُأجيُب :

  أ - َمتى َتْذَهُب إِلى الَبْحِر ؟
ب- ماذا َتْفَعُل ِعْنَد الّشاِطِئ؟

 ج- بَِم َتْشُعُر ُقْرَب اْلَبْحِر؟

ُمها لُِزّواِر َشواِطِئ باِلدي. - َأْكُتُب َنصيَحًة ُأَقدِّ
.......................................................................................................................
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1- َتْمهيٌد:  
- ُأجيُب :

ْشياَء؟ ماِكَن َواأْلَ - لِماذا ُنَسّمي اأْلَ
ماِكِن الَّتي َأُمرُّ بِها ِمْن َبْيتي إِلى َأْن َأِصَل إِلى َمْدَرَستي. - َأْذُكُر َأْسماَء اأْلَ

ْعداُد:  ٢- اْلِ
- أْكُتُب ما َيْأتي:

- اْسَم َمْدَرَستي: .............................................
- َأْسماَء َمراِفِق َمْدَرَستي الّظاِهَرِة في الّصوَرِة  .

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

٣- اْلُمماَرَسُة:
أ - َأْذُكُر َأْسماَء َشواِرَع في  ِمْنَطَقتي َأْو َوطني  :

ِمْن َشواِرِع باِلدي
٣-٢-٣

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

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

.......................................
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ُز بِِه َشاِرُع اْلَخليِج اْلَعَربيِّ في ُجْمَلةٍ ِمْن إِْنشائي: ب - َأْذُكُر ما َيَتَميَّ
....................................................................................................................

ُر َعْن ُجْمَلتي : ُن اْلُحروَف الَّتي ُتَعبِّ ج - ُأَلوِّ

 : ٤- التَّقييُم الّذاتِيُّ
َق في َأدائي: -  َأَضُع اْلَعالَمَة )�) َأماَم اْلُعْنُصِر الَّذي َتَحقَّ

ْقييِمم َعناِصُر التَّ
التقييم 

َكَتْبُت َكِلماٍت َوُجَماًل ِمْن ذاِكَرتي.1
َة في اْلِكتاَبِة.٢ ْقِميَّ َة َوالرَّ ْقليِديَّ دواِت التَّ اْسَتْخَدْمُت اأْلَ
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1- َتْمهيٌد:  
َنِة  . َن ُجْمَلَتْيِن ُمفيَدَتْيِن ُمْبَتِدًئا بِاْلَكِلَمِة اْلُمَلوَّ َكوِّ - ُأَرتُِّب اْلَكِلماِت اْلتَِيَة أِلُ

)اْلَمْدَرَسِة  -  بِالتَّالميِذ - َمْكَتَبُة  - عاِمَرٌة )
....................................................................................................................

عاَدَة) )اْلَجميَلُة - اْلَحدائُِق  - َتْبَعُث  - في النَّْفِس - اْلَبْهَجَة -  َوالسَّ
....................................................................................................................

ْعداُد:  ٢- اْلِ
 أ   - َأْذُكُر لُِزَمالئي َأماِكَن ُأِحبُّ ِزياَرَتها في َمديَنتي.

َوِر اْلتَِيِة بُِجَمٍل ُمفيَدةٍ ال َيِقلُّ ُكلٌّ ِمْنها َعْن َثالِث َكِلماٍت: ُر َعِن الصُّ ب - ُأَعبِّ

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

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

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

َمعالُِم في َوَطنـي
٣-١-٢
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. في َمكانِها اْلُمناِسِب ِمَن اْلُجْمَلَتْيِن اْلتَِيَتْيِن: ، َأْو  ج - َأَضُع اْلَعالَمَة 
- َأنا ُأِحبُّ َوَطني    َوُأحاِفُظ َعلى َنظاَفتِِه 

- َنْحُن َنْجَتِهُد في ِدراَستِنا    َوَنْعَمُل لَِرْفع اْسِم اْلُكَوْيِت عاِلًيا 
٣- اْلُمماَرَسُة:

ْرقيِم  - َأْكُتُب ُجْمَلتيِن َعْن َمكاٍن ُزْرُته في َوَطني اْلُكَوْيِت ُمْسَتْخِدًما َعالَمَتِي التَّ
.(. - ،(

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

 : اتِيُّ ٤- التَّقييُم الذَّ
َق في َأدائي: -  َأَضُع اْلَعالَمَة )�) َأماَم اْلُعْنُصِر الَّذي َتَحقَّ

ْقييِمم َعناِصُر التَّ
التقييم 

ا َقصيًرا بُِأْسلوٍب واِضٍح َوُمَعبِّرٍ.1 َكَتْبُت نّصً
َكَتْبُت ُجْمَلَتْيِن َبسيَطَتْيِن ِكتاَبًة َسليَمًة.٢
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1 - َتْمهيٌد: 
- ُأساِعُد عائَِلَة جاِسٍم َعلى الُوصوِل إِلى َأْبراِج اْلُكَوْيِت.

٢- االْستِماُع َواْلُمناَقَشُة: 
ِة : )نوَرُة َوالّريَشُة).)1)     - َأْسَتِمُع لِقصَّ

ٍة في َمضاميِن ما اْسَتَمْعُت إَِلْيِه. - ُأجيُب َعْن َأْسئَِلٍة َتْفصيليَّ
٤- اْلُمماَرَسُة:

- ُأحاوُر ُزَمالئي في اْلَمْجموَعِة َحْوَل ما اْسَتَمْعنا إَِلْيِه ُمراِعًيا ما َيْأتي : 
اْلُمحاَفَظَة َعلى َمْوضوِع اْلِحواِرَطريَقَة إِْجراِء اْلِحواِر

َغَة اْلواِضَحَة واْلُمْثِرَيَة لِْلِحواِراْلَفْهَم اْلُمَتكاِمَل لِما اْسَتَمْعُت إِليِه اللُّ

)١(  النص يف دليل املعلم.

نوَرُة َوالّريَشُة)1)
١-١



١١0

1- َتْمهيٌد:  
- ُأجيُب :

- ما اْسُم اْلَمكاِن الَّذي ُتشاِهُدُه في الّصوَرِة؟
ْصَفِر، اّلتي َتراها في الّصوَرِة . ْوِن اأْلَ ِة ذاِت اللَّ - اْذُكْر فائَِدَة اْلَحواِجِز اْلَحديِديَّ

٢- االْستِماُع َواْلُمناَقَشُة : 
- َأْسَتِمُع لَِنصِّ : )إَِشاَرُة ُمروٍر).

- ُأجيُب َعْن َأْسئَِلةٍ َتْفصيِليَّةٍ في َمضاميِن ما اْسَتَمْعُت إَِلْيِه.
٣- اْلَفْهُم َواالْستيعاُب:

ُن الّصوَرَة اْلتَِيَة في َضْوِء َفْهمي لِلنَّصِّ : - ُأَلوِّ
.............................

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

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

إِشاَرُة ُمرورٍ)1)
4-١

)١( النص يف دليل املعلم.
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- َأْكُتُب اْلَكِلماِت اْلتَِيَة في اْلَمكاِن اْلُمناِسِب َلها ِمَن الّصوَرِة :
  ) َأْمشي - َأِقُف - َأْسَتِعدُّ (

٤- اْلُمماَرَسُة:

ْسئَِلِة اْلتَِيِة بَِأْفكارٍ واِضَحةٍ في ُجَمٍل َقصيَرةٍ َوُلَغةٍ َسليَمةٍ : - ُأجيُب َعِن اأْلَ
- ما فائَِدُة إِشاَرِة اْلُمروِر؟

- ما َعَدُد َأْلواِن إشاَرِة الُمروِر؟
- اْذُكْر َدلَلَة ُكلِّ َلْوٍن في إِشاَرِة اْلُمروِر.

ْيِر . ْح َدْوَر ُشْرِطيِّ اْلُمروِر في َتْنظيِم السَّ - َوضِّ
واِرِع إِشاراُت ُمرورٍ؟ - ماذا َلْو َلْم َتُكْن في الشَّ
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َلُة  َأماِكنـي اْلُمَفضَّ
٢-٥

1- َتْمهيٌد: 
ِن. - َأْقَرُأ اْلَكِلماِت التَِيَة، َوُأالِحُظ ُنْطَق اْلَحْرِف اْلُمَلوَّ

َر َرَنوَّ َطيٌِّبَجيٌِّدسّياَرٌةَطّياَرٌةَصوَّ

٢- اْلِقراَءُة : 
ِة، َوُأحاكيها. -  َأْسَتِمُع إِلى ِقراَءِة ُمَعلِّمي النَّموَذِجيَّ
ًة َصحيَحًة بِالتَّعاُوِن َمَع ُزمالئي. - َأْقَرُأ ِقراَءًة َجْهِريَّ

إِلى  خوِل  الدُّ بِطاقاِت  َأْحَمُد  اِْشَترى 
في  َأْصحابِِه  َمَع  َواْسَتْمَتَع  ِة،  ْرفيِهيَّ التَّ اْلَمديَنِة 
التَّصاُدِم،  َوَسّياراِت  اْلِقطاَر،  َفَرِكبوا  ِعِب؛  اللَّ
فيَنِة في َأْنَحاِء اْلُبَحيَرِة  لوا على َظْهِر السَّ َوَتَجوَّ
ِة، وَحَرَص اْلَجميُع َعلى اْلتِزاِم النِّظاِم  ناِعيَّ الصِّ

ِعِب. في َأْثناِء اللَّ

٣- اْلَفْهُم َواالْستيعاُب:
-  ُأجيُب:

ِة. ْرفيِهيَّ ْلعاَب التي َلِعَبها َأْحَمُد َوَأْصحاُبه في اْلَمديَنِة التَّ ُد اأْلَ - ُأَعدِّ
ِعِب. ُظِم الَّتي َنْلَتِزُم بِها في َأْثناِء اللَّ - َأْذُكُر َبْعَض اْلَقوانيِن َوالنُّ
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٤- اْلُمماَرَسُة:
ًة َصحيَحًة َأماَم ُزَمالئي : - َأْقَرُأ ِقراَءًة َجْهِريَّ

ُكُتًبا  َوَيْشَتري   ، اْلِكتاِب  َمْعِرَض  عاٍم  ُكلَّ  َفَيزوُر  َكثيًرا؛  اْلِقراَءَة  َأْحَمُد  ُيِحبُّ 
ْختِه َأْفراَح ِقَصًصا  ْرِض ، َواْشَترى أِلُ ًة َعِن اأْلَ ُمفيَدًة. اْشَترى َأْحَمُد َمْوسوَعًة ِعْلِميَّ

َيًة َعْن عاَلِم اْلَحَيواناِت . ُمَسلِّ
 : ْقييُم الّذاتِيُّ 5- التَّ

َق في َأدائي: -  َأَضُع اْلَعالَمَة )�) َأماَم اْلُعْنُصِر الَّذي َتَحقَّ

ْقييِمم التقييم َعناِصُ التَّ

ِة.1 ًنا واِضًحا ِمْن َمهاراِت اْلِقراَءِة اْلَجْهِريَّ َأْظَهْرُت َتَمكُّ
ٍل( ِقراَءًة ٢ َقَرْأُت اْلُجَمَل َوالنُّصوَص اْلَقصرَيَة ِمْن )٣-٥ ُجَ

ًة َوبِطالَقةٍ. َ َسليَمًة ُمَعبِّ
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1- َتْمهيٌد:     
ُط اْلَحْرَف ) ح ) فيها، ُثمَّ ُأعيُد ِكتاَبَتها : - َأْقَرُأ اْلَكِلماِت اْلتَِيَة، َوُأَحوِّ

ِحباٌل              َبَلٌح              ُجْرٌح              ُلحوٌم              َرحيٌم
.............        ...............        ..............        .............        ............

ْعداُد : ٢- اْلِ
ُب - َأْقَرُأ - َأْكُتُب:  - ُأَركِّ

ح رف              ن ح ل              أ ف ر ا ح              ر ي ح         
  ..............            ...................          .................         ..............

٣- اْلُمحاكاُة :
- َأْقَرُأ - ُأالِحُظ - ُأحاكي :

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

٤- اْلُمماَرَسُة: 
أ - َأْكُتُب ِمن ذاِكرتي َكِلماٍت َحَوِت اْلَحْرَف ) ح ) ُمْسَتْخِدًما َخطَّ النَّْسِخ .

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

َخّطي اْلَجميُل )٤)
٣-٢-٢
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ُر َعِن الّصوَرِة اْلتَِيِة، َتَحْتَوي إِْحدى َكِلماتِها  ب -  َأْكُتُب ُجْمَلًة ِمْن إِنشائي ُتَعبِّ
اْلَحْرَف )ح)،  ُمْسَتْخِدًما َخطَّ النَّْسِخ .  

..................................................................................................................
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1- َتْمهيٌد:
َيِة َكِلَمًة َتُدلُّ َعلى   ُن ِمَن اْلُحروِف اْلُمَتَبقِّ - َأْشُطُب اْلُحروَف اْلُمَتشابَِهَة ، َوُأَكوِّ

َزَمٍن.
طوظ
ذهـط
رذو

- اْلَكِلَمُة ِهَي : .........................................
ْعداُد : ٢- اْلِ

 أ  - َأْقَرُأ اْلِعباَرَة اْلتَِيَة:
ماِء. - ُيَرْفِرُف َعَلُم باِلدي عالًِيا في السَّ

ُط اْلَكلِماِت َواْلُجَمَل الَّتي ال َأْعرُِف َمْعناها فِي اْلعِباَرةِ الّسابَِقةِ . ب- ُأَحوِّ
 ج - َأتَعاَوُن َمَع ُزَمالئي في َمْجموَعتي لَِطْرِح ُسؤاٍل َحْوَلها َعلى اْلَمْجموعاِت 

ْخرى، َوَنْسَتمُِع إِلى َتْحديدِ )َمْعناها) . اأْلُ
- ُأبَـيُِّن َمْعنى )اْلَكلَِمةِ) بُِوضوٍح مِْن ِخالِل َتْوظيفِها في ُجَمٍل مِْن إِْنشائي.  د 

َغِويَّةِ. ْرَوةِ اللُّ َفَة في ُمْعَجِم الثَّ هـ - َأْقَرُأ اْلَكلِماِت اْلُمَصنَّ

ُمْعَجمي )٤ )
٢-٣
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٣- اْلُمماَرَسُة:
َمَع  أَتعاَوُن  َغِويَّةِ؛  اللُّ ْرَوةِ  الثَّ ُمْعَجِم  في  َتْصنيفِها  َوْفَق  الَكلِماِت  قِراَءةِ  َبْعَد   -

ُزَمالئي لِْلقيامِ بِما َيَأتي: 
َدةِ. أ  - َأْطَرُح ُسؤاًل َعلى ُزمالئي لَِمْعرَِفةِ اْلُمَتراِدِف َمَع ُكلٍّ ِمَن اْلَكلِماِت الُمَحدَّ  

َدةِ .  ب- َأْذُكُر اْلُمتراِدفاِت َمَع الَكلِماِت الُمَحدَّ
....................................................................................اْلَكِلَمُة

....................................................................................ُمَتاِدُفها

ُف اْلُمَتراِدفاِت َشَفِهّيًا في ُجَمٍل ُمفيَدةٍ مِْن إِْنشائي، َوَأْكُتُب ُجْمَلًة واِحَدًة ِمْنها.   ج - ُأَوظِّ
......................................................................................................... 

َدةِ.  د - َأْذُكُر ُمْفَرَد ُكلٍّ مَِن الَكلِماِت اْلُمَحدَّ  
....................................................................................اْلَكِلَمُة

....................................................................................ُمْفَرُدها

ُف ُمْفَرَد كلٍّ مَِن اْلَكلِماِت َشَفِهّيًا في ُجْمَلةٍ ُمفيَدةٍ مِْن إِْنشائي، َوَأْكُتُب ُجْمَلًة واِحَدًة ِمْنها.  - ُأَوظِّ هـ 
.........................................................................................................

َدةِ.   و  - َأْذُكُر َجْمَع ُكلٍّ مَِن اْلَكلِماِت اْلُمَحدَّ
....................................................................................اْلَكِلَمُة

....................................................................................َجْمُعها

ُف َجْمَع ُكلٍّ مَِن الَكلِماِت َشَفهِّيًا في ُجْمَلةٍ ُمفيَدةٍ مِْن إِْنشائي، َوَأْكُتُب ُجْمَلًة واِحَدًة ِمْنها.  ز  - ُأَوظِّ

......................................................................................................... 
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1- َتْمهيٌد:
- َأْقَرُأ َوُأجيُب :

قاَل َتعالى : ﴿ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ﴾))).
- بَِم َيْأُمُرنا اهلُل - ُسْبحاَنه َوَتعالى - في اْلَيِة الّسابَِقِة ؟

الُة، َوَأْتلوها َعلى ُزَمالئي. - َأذُكُر آَيًة َكريَمًة ُأْخرى َأْحَفُظها ُذِكَرْت فيها الصَّ
٢- اْلِقراَءُة:

- َأْقَرُأ ِقراَءًة َصحيَحًة:

ِعَب َكثيًرا َوَأْقضي َوْقًتا ُمْمتًعا فيِه َمَع َأْصحابي؛ َلِكّني  حٰمِن، ُأِحبُّ اللَّ َأنا َعبُد الرَّ
َوْقتِها؛ في  الِة  الصَّ داِء  أِلَ َأْسَرْعنا  الِة  لِلصَّ ُينادي  َن  اْلُمَؤذِّ َسِمْعنا  إِْن  َمَعُهْم  َفْقُت  اتَّ

ًة  َمرَّ ِعِب  لِلَّ َنعوُد  ُثمَّ  لِنِدائِِه،  َنْسَتجيَب  َأْن  َوُيِحبُّ  نا  ُيِحبُّ  - َوَتعالى  ُسْبحاَنه   - اهلل  نَّ  أِلَ
عاَدِة. ُأْخرى َوَنْحُن َنْشُعُر بِالّراَحِة َوالسَّ

))) سورة البقرة: ) ٢٣٨).

راَحتي يف َصاليت
7-٢

2

3 4

44 َأْوقاُتنا 
َخْمَسٌة  

 

الة المغرب   صالة العصر

      ص
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صالة الظهر
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٣- اْلَفْهُم َواالْستيعاُب:
- ُأجيُب:

ْحٰمِن ؟ - ماذا ُيِحبُّ َعْبُدالرَّ
- َعالَم َيْحِرُص هو َوَأْصحاُبُه؟

- لِماذا َيْحِرصوَن َعلى َأداِء هذا اْلِفْعِل ؟
- ُأْكِمُل اْلَجْدَوَل ُمْسَتعيًنا بِاْلَمْعلوماِت الّظاِهَرِة في الّصوَرِة الّسابَِقِة:

َلواِت َعَدُد َرَكعاِت الصَّ
َصالُة اْلَفْجِر
ْهِر َصالُة الظُّ
َصالُة اْلَعْصِ

َصالُة امْلَْغِرِب
َصالُة اْلِعشاِء

٤- اْلُمماَرَسُة:
ْسالِميَِّة: ْربَِيِة اْلِ ِة التَّ ْمُت في مادَّ - َأْذُكُر ما َيْأتي َكما َتَعلَّ

الِة : ِة الصَّ - َشْرَط ِصحَّ
 ................................................................................................................

- َنواِقَض اْلُوضوِء : 
 ............................................................................................................. -
 ............................................................................................................. -
 ............................................................................................................. -



١٢0

1- َتْمهيٌد:  )1)
ًة َصحيَحًة:  - َأْقَرُأ اْلُجْمَلَة اْلتَِية ِقراَءًة َجْهِريَّ

ْسَرِة.  ساَفَر ناِصٌر َوَعليٌّ في ِرْحَلةٍ َجميَلةٍ َمَع اأْلُ
ْطبيُق:   ٢- التَّْدريُب َوالتَّ

) َبْعَد ُكلِّ َكِلَمةٍ ُيجيُد ِقراَءَتها ِمّما َيْأتي:  أ - َأْسَتِمُع إِلى ِقراَءِة َزميلي، َوَأَضُع اْلَعالَمَة )
ْقُم اْلَعالَمُةاْلَكِلَمُةاْلَعالَمُةاْلَكِلَمُةالرَّ

باِح١ َصباٍحالصَّ
وِر٢ ُسورٍالسُّ
٣ٍ عاَدِةَسعاَدة السَّ
ْهِل٤ َأْهٍلاأْلَ
اْلَعَلِمَعَلٍم٥
َية٦ٍ َيِةُمَسلِّ اْلُمَسلِّ

َنَة َتْنويَن َكْسرٍ. ُط اْلَكِلماِت اْلُمَنوَّ ب- َأْقَرُأ ما َيْأتي ، ُثمَّ ُأَحوِّ
-  َيْسُكُن َخالٌِد في َبْيٍت َقريٍب ِمْن َمْدَرَستِه ، َوُهَو َحريٌص َعلى النَّجاِح، َوهذا 

َيْحتاُج ِمْنُه إِلى ُجْهدٍ َكبيرٍ.
َنةٍ بِاْلَكْسِر. ج - ُأْكِمُل اْلُجَمَل اْلتَِيَة بَِكِلَمةٍ ُمَنوَّ

- َذَهْبُت إلى َمْعِرٍض ...................
َيًة في ................ - َقَرْأُت ُطْرَفًة ُمَسلِّ

- َأْسُكُن في َبْيٍت................
  )*(  تنوين الكسر.

ِكتاَبتي َصحيَحٌة )٤)*
٣-٢-١



١٢١

٣- اْلُمماَرَسُة:

د - َأْذُكُر ما َيْأتي:

- أْكُتُب ما ُيْملى َعليَّ :  
............................................................................................................................................................

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

ُب: - ُأَصوِّ
............................................................................................................................................................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

َيواِن يف َحديَقِة اْلَ
. َنًة بِاْلَكْسِ  َثالَثًة ُمَنوَّ

ِة  اثِيَّ يف اْلَقْرَيِة التُّ
. َنًة بِاْلَكْسِ َثالَثًة ُمَنوَّ

ْلعاِب  يف صالِة اأْلَ
. َنًة بِاْلَكْسِ َثالَثًة ُمَنوَّ



١٢٢

1- َتْمهيٌد:  

يَّةٍ.  - َأَضُع اْلَعالَمَة )�) ِعْنَد اأَلْشياِء الَّتي َأْحتاُج إَِلْيها في ُنْزَهةٍ َبرِّ
ْعداُد:  ٢- اْلِ

ْقِم اْلُمناِسِب َتْحَت الّصوَرِة. ْزَهِة بَِوْضِع الرَّ أ - ُأَرتُِّب َمَع َمْجموَعتي ُخُطواِت اْلِْعداِد للنُّ
َبًة بُِمشاَركِة َمْجموَعتي. ُث َعِن اْلُخُطواِت ُمَرتَّ ب - َأَتَحدَّ

يٌَّة ُنْزَهٌة َبرِّ
١-٢

ْزَهِة. ْزَهِةاِْختِياُر َمكاِن النُّ َبْدُء النُّ

ـُْمناِسِب ِةَتديُد اْلَيْوِم ال ْسَ التَّشاُوُر َبْيَ َأْفراِد اأْلُ



١٢٣

ج - َأْذُكُر ُنْزَهًة ُأْخرى ُقْمُت بِها َمَع ُأْسَرتي َأْو َأْصحابي في اْلَجْدَوِل اْلتي :
......................................................................................اْلَمكاُن

تاءاْلَوْقُت ْيف   الشِّ باح في: الصَّ اْلَمساء       الصَّ
ْصحاب اْلُمشاِركوَن        األسرة               اأْلَ
.....................................................................................التَّجهيزاُت

َمعلوماٌت َعْن 
ْزَهِة  َمكاِن النُّ

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

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

٣- اْلُمماَرَسُة:
َوُزَمالئي  ُمَعلِّمي  َأماَم  بِها  ُقْمُت  الَّتي  ْزَهِة  النُّ َعِن  َبسيَطًة  َمْعلوماٍت  ُم  ُأَقدِّ  -

ْنُتُه في البِطاَقِة الّسابَِقِة. بِِعباراٍت َسليَمةٍ ، ُمْسَتعيًنا بِما َدوَّ



١٢٤

1- َتْمهيٌد: 
ُل الّصوَرَتْيِن اْلتَِيَتْيِن، ُثمَّ َأتَباَدُل َطْرَح اأْلَْسئَِلِة َحْوَلها َمَع ُزَمالئي في اْلَمْجموَعِة: - َأَتَأمَّ

٢- اْلِقراَءُة : 
ًة َصحيَحًة: - َأْقَرأُ ِقراَءًة َجْهِريَّ

اْلُمفاَجَأُة )1)

ُمفاَجآُت َجّدي
٢-١

ًدا: اْسَتْيِقْظ..  باِح اْلباِكِر َأْيَقَظني َجّدي ُمَردِّ في الصَّ
َتْنَتِظُرَك  لِْلُخروِج..  اْسَتِعدَّ  ُعَمُر..  يا  اْسَتْيِقْظ 

ُمفاَجَأٌة َسعيَدٌة.

اْلُمفاَجَأُة )٢)
تي،  َوَجدَّ َجّدي  َمَع  َوَخَرْجُت  اْلباَب  َفَتْحُت 
َفَوَجْدنا حاِفَلًة َكبيَرًة، فيها َأْبناُء َأْعمامي َوَعّماتي. 
َأْيَن  إِلى  َيْدري  َأَحَد  َول  َمَعُهم،  اْلحاِفَلَة  َرِكْبنا 

رُّ ِعْنَد َجّدي. َنتَِّجُه.. السِّ



١٢٥

ْعداُد : ٣- اْلِ
ُع َعلى ُزَمالئي بِطاقاٍت َتْحِمُل َأَدواِت االْستِْفهاِم لَِنَتشاَوَر في ِصياَغِة َأْسئَِلةٍ  - ُأَوزِّ

َمالِء في اْلَفْصِل. ْسئَِلَة َأماَم الزُّ َحْوَل َنصِّ )ُمفاَجآت َجّدي). ُثمَّ َنْعِرُض اأْلَ

اْلُمفاَجَأُةُ )٣)
ُرِق، ُثمَّ اْنَعَطْفنا َيميًنا،  َحَرْصنا َعلى ِقراَءِة لِفتاِت الطُّ
َقَرْأنا  َكبيَرةٍ..  َبّواَبةٍ  َأماَم  َنْحُن  اْلحاِفَلُة.  َفِت  َفَتوقَّ
ْحَمد لِْلَمْوروِث  ْيخ صباح اأْلَ بَِصْوٍت واِحدٍ: َقْرَيُة الشَّ

ْعبِّي.ما َأْجَمَل اْلَقْرَيَة! وما َأْرَوَع َجّدي! الشَّ

اْلُمفاَجأُة )1)
َمتى       َمْن         ماذا

اْلُمفاَجأُة )٢)
ماذا       َمْن

اْلُمفاَجأُة )٣)
ماذا

٤- اْلُمماَرَسُة :
َدواِت اْلتَِيِة: - َأْطَرُح َأْسئَِلًة َحْوَل النَّصِّ الّسابِِق، ُمْسَتعيًنا بِاأْلَ

ْسئَِلِة إِجاباٍت َصحيَحًة واِفيًة، ُثمَّ أْكُتُب: - ُأجيُب َعِن اأْلَ
ؤاُلم جاَبُةالسُّ اإْلِ
١............................................................................
٢...............................................................................

َأْيَن َمتىماذا َكْيَفَمْن

ُمفاَجآُت َجّدي



١٢٦

1- َتْمهيٌد: )1)  
- َهّيا َنْلَعْب:

  أ - َنْحِذُف اْلُحروَف اْلُمَتشابَِهة ُأُفِقّيًا.
َيِة. ُن َكِلَمًة ِمَن اْلُحروِف اْلُمَتَبقِّ ب- ُنَكوِّ

ج - َأْكُتُب اْلَكِلَمَة: ..................................
ْطبيُق :  ٢- التَّ

ميَر اْلُمناِسَب لِلّصوَرِة: أ - َأْكُتُب الضَّ

      )١()*(  ضامئر اخِلطاب.

ُلَغتي اْلَجميَلُة )٤)*
٣-١-١

ج     ر     أ    ج      ر
 س   س  ث   ن   ث
 ق    م    ق    م    ت

أنِتأنَت

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

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



١٢7

ُر ما َيْلَزُم: د - َأْسَتْخِدُم )َأْنَت - َأْنِت) ِعَوًضا َعْن )َأنا)، َوُأَغيِّ
َأْنَتَأنا

........................................................َأناُأِحبُّ َوَطني.

ْصحاِب. ماِكَن اْلَجميَلَة َمَع اأْلَ .........................................................َأنا َأزوُر اأْلَ

ْنَفَع اْلَوَطَن. ........................................................َأنا َأْجَتِهُد أِلَ

. ........................................................َأنا ُأطيُع والَِديَّ

 َأْنِتَأنا
........................................................َأنا ُأِحبُّ َوَطني

.........................................................َأنا َأْزَرُع اْلَوْرَد في اْلَمْدَرَسِة.

.........................................................َأنا ُأحاِفُظ َعلى َأثاِث اْلَفْصِل.

.........................................................َأنا َأْحِرُص َعلى َنظاَفِة الّشاِطِئ.

ميِر اْلُمناِسِب: ب - َأْمَلُ اْلَفراَغ بِالضَّ
)َأْنَت - َأْنِت(

. ــ   ............................... َزْهَرٌة َجميَلٌة.ــ  ................................ ُأمٌّ َعطوُفُ
ــ  ................................ ُجْنِديٌّ  ُشجاٌع.ــ  ................................ ُتساِعُد اْلُفَقراَء.

ٌر َصغيٌر. ــ  ................................ طالٌِب ُمْجَتِهٌد.ــ  ............................... ُمَفكِّ
ُر ما َيْلَزُم: ج - َأْسَتْخِدُم )َأْنَت) في اْلُجَمِل الّتالَِيِة، َوُأَغيِّ

..................................- َأْنِت َتْشُكريَن اهلَل.
..................................- َأْنِت ُمْجَتِهَدٌة.

الِة. ..................................- َأْنِت َتْحِرصيَن َعلى الصَّ



١٢8

٣- اْلُمماَرَسُة:
ميَر  الضَّ ُمْسَتْخِدًما  ُمفيَدًة،  ُجْمَلًة  أِلْكُتَب  َواْلَكِلماِت  َوِر  بِالصُّ َأْسَتعيُن   -

اْلُمناِسَب )َأْنَت - َأْنِت).

   أ - .........................................
.............................................         

ب - .........................................

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

 ج - ........................................

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

إِلى

َأنَْت     َتْقَرُأ

في

َأْنِت



١٢9

1- َتْمهيٌد:  
- َأْتلو، ُثمَّ ُأجيُب:

﴿ٱ  ٻ  ٻ  ٻ    ٻ  پ  پ  پ  پ      ڀ  ڀ   - قال تعالى : 
ڀ  ڀ  ٺ  ٺٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ﴾)١(.

- إِلَم َيْدعونا اهلل -ُسْبحاَنُه َوَتعالى- في اْلَيِة اْلَكريَمِة الّسابَِقِة ؟
٢- اْلِقراَءُة : 

ًة َصحيَحًة بِالتَّعاُوِن َمَع ُزَمالئي:    - َأْقَرُأ النَّصَّ ِقراَءًة َجْهِريَّ

)١( سورة الجمعة، اليه )9(.

َهّيايا َأْولدي 
.. اْلَمْسِجُد اْلَكبيُر َبعيٌد َعّنا..

واِرُع ُمْزَدِحَمٌة. َوالشَّ

ْد ُدعاَء  لُِنَرِدّ
كوِب الرُّ

يا َأْوالدي.

ما َأْجَمَل 
ما شاَء اهلُل .. اْلَمْسِجَد اْلَكبيَر !

ُكلُّ َأْهِل اْلُكَوْيِت
     ُيَصّلوَن ُهنا ؟

ُقْل : ما شاَء اهلُل .. الّلُهمَّ َأِعزَّ 
اْلْسالَم َواْلُمْسِلميَن .

َطْبًعا يا َوَلدي 
ِسُع  ... اْلَمْسِجُد َيتَّ

ْكَثَر ِمْن 10 آالِف  أِلَ
َشْخٍص .

َهِل اْلَمْسِجُد اْلَكبيُر َأْكَبُر ِمْن َبْيتِنا؟
 .. 10 آالٍف ؟!

َنْحُن 
جاِهزاِن يا َأبي.

َأنا جاِهٌز.

اْلَمْسِجُد اْلَكبرُي
6-٢



١٣0

٣- اْلَفْهُم َواالْستيعاُب : 
- ُأجيُب :

٤- اْلُمماَرَسُة:
- َأْذُكُر ما َأقوُم بِِه َقْبَل َذهابي لِْلَمْسِجِد.

ُح ُشعوري في اْلَمْسِجِد. - ُأَوضِّ
ُمُه َمْسِجُد ِمْنَطَقتِنا َلنا. - َأْذُكُر ما ُيَقدِّ
- َأْكُتُب َنصيَحًة لُِضيوِف اْلَمْسِجِد .

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

ِب إِلى اْلَمْسِجِد اْلَكبيِر؟ ْبناُء َمَع اأْلَ أ - لِماذا َذَهَب اأْلَ
 ب- لِماذا كاَن اْلوالُِد ُمْسَتْعِجاًل في اْلُخروِج ِمَن اْلَبْيِت؟



١٣١

1- َتْمهيٌد:  
- َأْذُكُر ِعباراِت الاّلِفتاِت الَّتي َأِجُدها في َمْكَتَبِة اْلَمْدَرَسِة. 

ْعداُد:   ٢- اْلِ
- َأْكُتُب ِعباراٍت َقَرْأُتها َعلى الِفتاِت َمْمشٰى ِمْنَطَقتِنا :

اْفَعْل َوال َتْفَعْل
٣-٢-٣

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



١٣٢

٣- اْلُمماَرَسُة:
ِص ِمَن الّصوَرِة اْلتَِيِة : أ - َأْكُتُب الِفَتًة ُمناِسَبًة لِْلَفْصِل في اْلَمكاِن اْلُمَخصَّ

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

ب - َأْكُتُب الِفَتًة ُمناِسَبًة لَِمْسِجِد اْلَمْدَرَسِة  :

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

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

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



١٣٣

ُر َعْن إِْحدى الاّلِفَتَتْيِن : ُن اْلُحروَف الَّتي ُتَعبِّ ج - ُأَلوِّ

 : ْقييُم الّذاتِيُّ ٤- التَّ
َق في َأدائي: -  َأَضُع الَعالَمَة ) � ) َأماَم اْلُعْنُصِر الَّذي َتَحقَّ

ْقييِمم َعناِصُر التَّ
التقييم 

َكَتْبُت َكِلماٍت َوُجَماًل ِمْن ذاِكَرتي.1
َة في اْلِكتاَبِة.٢ ْقِميَّ َة َوالرَّ ْقليِديَّ َدواِت التَّ اْسَتْخَدْمُت اأْلَ



١٣٤

1- َتْمهيٌد:  
.  في َمكانِها اْلُمناِسِب ِمَن اْلُجْمَلَتْيِن اْلتِـَيـَتْيِن. ، أو   - َأَضُع  اْلَعالَمَة 

- اْلِقطُّ َحَيواٌن َأليٌف 
- ُأِحبُّ اْلِقراَءَة َعْن َعاَلِم  اْلَحَيواِن  َوَأخي ُيِحبُّ اْلِقراَءَة َعْن عاَلِم النَّباِت 

ْعداُد: ٢- اْلِ
  أ   - ُأشاِهُد َعْرًضا َمْرئِّيًا َعْن َحديَقِة اْلَحَيواِن)1) .
ْشياَء اْلُمْمتَِعَة في َحديَقِة اْلَحَيواِن . ب - َأْذُكُر اأْلَ

ج  - َأْرُسُم َمْنَظًرا َجمياًل َرَأْيُتُه في َحديَقِة اْلَحَيواِن.

    )١(  الرابط يف دليل املعلم. 

يف َحديَقِة اْلَحَيواِن
٣-١-٢



١٣٥

 : ْقييُم الّذاتِيُّ ٤- التَّ
َق في َأدائي: -  َأَضُع اْلَعالَمة )� ) َأماَم اْلُعْنُصِر الَّذي َتَحقَّ

ْقييِمم َعناِصُر التَّ
التقييم 

1.ٍ ا َقصرًيا بِأُْسلوٍب واِضٍح َوُمَعبِّ َكَتْبُت َنّصً
َكَتْبُت ُجَلَتْيِ َبسيَطَتْيِ ِكَتاَبًة َسليَمًة.٢

ْقَطَة َواْلفاِصَلَة( يف َمواِضِعِهام ٣ قيِم )النُّ اْسَتْخَدْمُت َعالَمَتِي التَّ
حيَحِة. الصَّ

٣- اْلُمماَرَسُة:
ْرقيِم ) ،- .) . - َأْكُتُب ُجْمَلَتْيِن ُتَعبِّراِن َعْن َلْوَحتي ُمْسَتْخِدًما َعالَمَتيِ التَّ

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



١٣٦

َأْجـَمُل َمكاٍن

ُة: 1- اْلَمَهمَّ
ْجَمِل َمكاٍن َأْعَجَبني في َمديَنتي . - ُأِعدُّ ُمْلَصًقا أِلَ

َدواُت َواْلَموادُّ اْلَمْطلوَبُة: ٢- اأْلَ
َأْلواٌنَأْقالٌمَأْوراٌق
ٌة الِصَقٌةُصَوٌر ِمَقصٌّمادَّ

٣- َطريَقُة بِناِء اْلَمْشروِع: 
- َأْختاُر ُعنواًنا مناسًبا لَِمْشروعي.

ُد َمكاًنا َجمياًل َأعَجَبني في َمديَنتي. - ُأَحدِّ
َوَر اْلُمناِسَبَة َله. - َأْجَمُع الصُّ

- ُأْلِصُق ُصَوري.
اْستِْخداَم  ُمراِعًيا  َمديَنتي  في  َأْعَجَبني  الَّذي  اْلَمكاِن  َعِن  ُجَمٍل  َثالَث  َأكُتُب   -

َعالَمَتِي التَّرقيم ) ، - . ( )٣-)-٢( .
ه. )٣-٢-٢) َنزُّ - َأْكُتُب ُجْمَلًة َأْشُكُر فيها اْلُمْلَتِزميَن بِالنَّظاَفِة في َأماِكِن التَّ

بِاْلقائَِمِة  ُمْسَتعيًنا  ُزَمالئي  َأماَم  َتْقديِمِه  َقْبَل  اْلَمْنِزِل  في  اْلَعْرِض  َعلى  ُب  َأَتَدرَّ  -
اْلتَِيِة.

َمْشروعي



١٣7

٤- َطريَقُة َعْرِض اْلَمُشروعِ:
ُم َأداًء ُمَتمّيًزا:  -ُأَرتُِّب ُخُطـواِت اْلَعْرِض بَِما ُيناِسُب َمْشروعي، َوُأَقدِّ

املعيارُخطواُت اْلَعْرضم
ُم َمْعلوماٍت َبسيَطًة َوواِضَحًة َعْن َمْوضوِع َمْشوعي بُِلغةٍ َسليَمةٍ.١ ١-٢ُأَقدِّ
ًة َصحيَحًة ِمْن دوِن ُمساَعَدةٍ.٢ ٍل ِقراَءًة َجْهِريَّ ٢-٥َأْقَرُأ ما َكتْبُتُه ِمْن ُجَ
ُح لُِزمالئي َمعانَِي َبْعِض اْلَكِلمـاِت يف اْلـُمْلَصِق. ٣ ٢-٣ُأوضِّ

5- َتْقييُم اْلَمْشروعِ:
ْمُتُه ِمْن َعْرٍض َتْقييًما ذاتِّيًا َصحيًحا: - ُأَقيُِّم َمْشروعي َوما َقدَّ

امْلِعياُرم
التقييم 

٣-١-١٢
َكَتْبُت َثالَث ُجَمٍل َعِن اْلَمكاِن الَّذي َأْعَجَبني 
التَّرقيِم  في َمديَنتي ُمراِعيا اْستِْخداَم َعالماِت 

. ) . - ، (
َكَتْبُت ُجْمَلًة َأْشُكُر فيها اْلُمْلَتِزميَن بِالنَّظاَفِة في ٣-٢-٢٢

ِه.  َنزُّ َأماِكِن التَّ
ْمُت َمْعلوماٍت َبسيَطًة َوواِضَحًة َعْن َمْوضوِع ١-٣٢ َقدَّ

َمْشروعي بُِلَغةٍ َسليَمةٍ.
ًة َصحيَحًة ِمْن ٢-٤٥ ٍل ِقراَءًة َجْهِريَّ َقَرْأُت ما َكَتْبُتُه ِمْن ُجَ

دوِن ُمساَعَدةٍ.
ْحُت لُِزمالئي َمعانَِي َبْعِض اْلَكِلمـاِت يف اْلُمْلَصِق. ٢-٥٣ َوضَّ

ِم لَِمْشروعي َوِكفاياتي. ٦- َأنا ُمْسَتِعدٌّ لَِتْقييِم اْلُمَعلِّ





ْلُت َعىل اهللِ« »بِاْسِم اهللِ ، َتَوكَّ
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َيْومِّيايت

يوم األربعاء :
اْلُمشاَرَكُة في ُمساَبَقةِ 
ةٍ              قِراَءةِ َمَجلَّ

يوم الجمعة:
اِْجتِماُعُ عائِلِيٌّ

يوم السبت :
ةِ    زِياَرُة سوِق اْلُمباَركِيَّ

ْسَرِة َمَع اأْلُ

يوم الثالثاء:
ْصحاِب      عُِب َمَع اأْلَ اللَّ

               يف الّنادي

يوم اإلثنني :
ِحْفُظ اْلُقْرآِن اْلَكريِم 

َأْقَرُأ اْلُقْرآَن اْلَكريَم 
ُكلَّ َيْومٍ

يوم األحد :
َبَكةِ اْلعاَلِيَّةِ  اْلَبْحُث يف الشَّ

لِْلَمْعلوماِت

يوم اخلميس :
ُمماَرَسُة هِواَيةٍ

اْلَوْحَدُة
الّثالَِثُة
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ةِ الّثالَِثة ِميَّ َعلُّ كِفاياُت الَوْحَدةِ التَّ
الكفايات م

الكفايات املجاالتالعامة
جمموع معايري املنهجاخلاصة 

األنشطة 
١

١

١-١ يجري حواًرا قصيًرا ويحافظ على مساره حول موضوع ١-١حقائق
٢يتناوله المتكلم أو حول نصوص مختلفة استمع إليها.

١-٢حقائق٢
موضوعات  عن  وواضحة  بسيطة  معلومات  يقدم   ١-٢
مألوفة )أسرته - منطقته - بلده - ... إلخ( في عرض 
شفهي قصير أو من خالل حوار مع معلمه أو زمالئه.

٢

مقاطعة ١-٥عمليات٣ دون  من  باإلصغاء  لآلخرين  انتباهه  يظهر   ١-٥
المتحدث منتظًرا دوره.

٢

٤

٢

- ٢-١حقائق أين   - ماذا   - )َمن  النص  عن  تفصيلية  أسئلة  يطرح   ٢-١
٢كيف - متى( ويجيب عنها ليستطيع فهم النص.

٥
عمليات

٢-٢ يحدد معلومات واضحة في السياق ويستخدم اإلشارات ٢-٢
الداللية والرسومية من أجل التنبؤ باستمرار القصة.

٢

من ٢-٦٣ المعروفة  غير  والجمل  للكلمات  معنى  يعطي   ٢-٣
خالل طرح األسئلة حولها واإلجابة عنها.

٢
٢٢-٥ يقرأ جماًل ونصوًصا قصيرة )من ٥:٣ جمل( من دون مساعدة.٢-٧٥
وبين ٢-٦ارتباط٨ بينها  ويربط  قصيرة  نصوًصا  باستمتاع  ويفهم  يقرأ   ٢-٦

تجاربه الشخصية وخبراته.
٢

٩

٣

٣-١حقائق

ا قصيًرا )معلوماتـّيًا أو سردّيًا( من ثالث  ٣-١-١ يكتب نّصً
الصحيحة  الترقيم  باستخدام عالمات  جمل بسيطة 

)النقطة والفاصلة(. )مهارات لغوية(.
٢

١٠
ا قصيًرا )معلوماتـّيًا أو سردّيًا( من ثالث  ٣-١-٢ يكتب نّصً
الصحيحة  الترقيم  باستخدام عالمات  جمل بسيطة 

)النقطة والفاصلة(. )نص المعيار(.
٢

١١
٣-٢عمليات

٣-٢-١ يكتب كلمات وجماًل من الذاكرة مستخدًما األدوات 
التقليدية والرقمية )اللوحة الذكية(. )مهارات هجائية(.

٢

٣-٢-٢ يكتب كلمات وجماًل من الذاكرة مستخدًما األدوات ١٢
٢التقليدية والرقمية )اللوحة الذكية(. )خط النسخ(.

إلى ٣-٣اجتاهات١٣ باإلشارة  الكتابة  حيث  من  قيمة  ذات  أمثلة  يعطي   ٣-٣
الوثائق أو الكتب المهمة ألسرته أو مدرسته أو مدينته.

٢
٢٦المجموع
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١- َتْمهيٌد:  
ْقِم اْلُمناِسِب َتْحَت الّصوَرةِ: - ُأَرتُِّب ُخُطواِت َيْومي بَِوْضِع الرَّ

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

٢- االْستِماُع َواْلُمناَقَشُة: 
ةِ: )ُشْكًرا َأَدواتي).)١). - َأْسَتِمُع لِقِصَّ

- ُأجيُب َعْن َأْسئَِلٍة َتْفصيلِيَّةٍ في َمضاميِن ما اْسَتَمْعُت إِلْيهِ.
)1(  النص يف دليل املعلم.

1-1
ُشْكًرا َأَدوايت)١)
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٣- اْلُمماَرَسُة:
- ُأحاوُِر ُزَمالئي في اْلَمْجموَعةِ فيما اْسَتَمْعنا ِإَلْيهِ ُمراِعًيا ما َيْأتي : 

اْلُمحاَفَظَة َعلى َمْوضوِع اْلِحوارَِطريَقَة إِْجراءِ اْلِحوارِ. 
َغَة اْلواِضَحَة َواْلُمْثرَِيَة لِْلِحوارِاْلَفْهَم اْلُمَتكامَِل لِما اْسَتَمْعُت إِليهِ اللُّ

 : ْقييُم الّذاتِيُّ ٤- التَّ
َق في َأدائي: -  َأَضُع اْلَعالَمَة )�) َأماَم اْلُعْنُصرِ الَّذي َتَحقَّ

ْقييِمم  التقييمَعناِصُ التَّ

 َأْجَرْيُت ِحواًرا َحْوَل ما اْسَتَمْعُت إِليهِ.١
حاَفْظُت َعلى َمسارِ اْلِحوارِ َوَتْوجيِههِ.٢
َأْظَهْرُت َفْهًما ُمَتكاماًِل لِما اْسَتَمْعُت إِليهِ.٣
اْسَتْخَدْمُت ُلَغًة واِضَحًة َوُمْثِرَيًة لِْلِحوارِ.٤



14٣

١- َتْمهيٌد:  
 - َأْقَرُأ:

اْلغالي ــَوَطــن  اْل ُجْنُد  ــا  نبنيإِّن ــه  ــ ول ــا  ــي ــح َن َفـــبِـــهِ 
َوَطًنا َنْحمي  َمــِنبَِسواعِدِنا  الــزَّ ــوَل  ط ا  ُحـــّرً َيْبقى 

- ُأجيُب :
- َكْيَف َنْبني َوَطَننا ؟

ْعداُد:  ٢- اْلِ
اْلَمْدَرَسةِ  في  ِل  وَّ اأْلَ لِْلَيْومِ  اْستِْعدادي  ُخُطواِت  َمْجموَعتي  َمَع    أ  -  ُأَرتُِّب 

ْقِم اْلُمناِسِب َتْحَت الّصوَرةِ. بَِوْضِع الرَّ
َبًة بُِمشاَرَكةِ َمْجموَعتي. ُث َعِن اْلُخُطواِت ُمَرتَّ ب - َأَتَحدَّ

2-1
ِ ُل يف اْلـَمْدَرَسة وَّ َيْومي اأْلَ
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ْفُته فيها. َل َيْومٍ َوما َتَعرَّ ج - َأْذُكُر ُمشاَهداتي في اْلَمْدَرَسةِ َأوَّ
 ، َيْومٍ  َل  َأوَّ َمْدَرَستي  ُدخولي  عِْنَد  َمشاعِري  َحْوَل  ُزَمالئي  َمَع  ُث  د  -  َأَتَحدَّ
ْفُته مِْن َمرافَِق َوَأْصحاٍب َوَمْعلوماٍت بِعِباراٍت َسليَمةٍ، ُمْسَتعيًنا  َوما َتَعرَّ

بِاْلَكلِماِت اْلُمناِسَبةِ مَِن اْلَجْدَوِل اْلتي:
ُمَعلِّميَأْشُعُر
َأْصحايبُأِحبُّ

َحقيَبتيُسوٌر
َصّفيَسعاَدٌة
ُكُتبيَخْوٌف

٣ - اْلُمماَرَسُة:
ُم َمْعلوماٍت َبسيَطًة َعْن َمْدَرَستي َأماَم ُمَعلِّمي َوُزَمالئي بِعِباراٍت َسليَمةٍ. - ُأَقدِّ
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5-2
هِوايايت اْلـَجميَلُة

َمْسِجٌدَبْيٌتَنْذَهُبَنْحُن
أْلـَمُسَأْنَتَيْسَتعِدَُّيْوٌم

١- َتْمهيٌد: 
َنِة: - َأْقَرُأ اْلَكِلماِت اْلتَِيَة، َوُأالِحُظ ُنْطَق اْلُحروِف اْلُمَلوَّ

٢- اْلقِراَءُة : 
-  َأْسَتمُِع إِلى ِقراَءِة ُمَعلِّمي النَّموَذِجيَّةِ َوُأحاكيها.

ًة َصحيَحًة بِالتَّعاُوِن َمَع ُزَمالئي : - َأْقَرُأ قِراَءًة َجْهِريَّ
في  ْيفِيِّ  الصَّ الّنادي  في  اْشَتَرْكُت  َوَقدِ  ْلويَن،  َوالتَّ ْسَم  الرَّ ُأِحبُّ  َصالٌِح:  َيقوُل 
ْسِم. كاَنْت َأْوقاًتا ُمْمتَِعًة َوُمفيَدًة، َواْسَتَطْعُت  َم اْلَمزيَد مِْن َمهاراِت الرَّ تََعلَّ مِْنَطَقتِنا أِلَ
ْسِم، بَْعَد أَْن شاَرْكُت بَِلْوَحةٍ َجميَلةٍ، َرَسْمُت  َل في ُمساَبَقةِ الرَّ وَّ َأْن ُأْحرَِز اْلَمْرَكَز اأْلَ

فيها َعَلَم اْلُكَوْيِت اْلغالي َوَأْبراَج اْلُكَوْيِت اْلعالَِيَة.

٣- اْلَفْهُم َواالْستيعاُب:
- ُأجيُب :

ْسِم؟ - َأْيَن ُيمارُِس صالٌِح هِواَيَة الرَّ
- ماذا َرَسَم صالٌِح؟

- لِماذا اْشَتَرَك صالٌِح في الّنادي؟
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٤- اْلُمماَرَسُة:
ًة َصحيَحًة: - َأْقَرُأ قِراَءًة َجْهرِيَّ

 : ْقييُم الّذاتِيُّ ٥- التَّ
َق في َأدائي: -  َأَضُع اْلَعالَمَة )�) َأماَم اْلُعْنُصرِ الَّذي َتَحقَّ

ْقييِمم َعناِصُر التَّ
التقييم 

ًنا واِضًحا مِْن مهاراِت اْلقِراَءةِ اْلـَجْهرِيَّة.١ َأْظَهْرُت َتـَمكُّ

َقَرْأُت اْلـُجَمَل َوالنُّصوَص اْلَقصرَيَة مِْن )٣-٥ مجل( قِراَءًة ٢
ًة َوبِطالَقةٍ. َسليَمًة ُمَعبِّ

َأنا راِشٌد، ُأِحبُّ ُركوَب 
ّراجاِت  في ساَحةِ مِْنَطَقتي، عِْندي َدّراَجٌة  الدَّ

َصغيَرٌة، ُأسابُِق بِها َأْوالَد اْلجيراِن. 
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١- َتْمهيٌد:    
ُط اْلَحْرَف ) ش) فيها، ُثمَّ ُأعيُد ِكتاَبتها: - َأْقَرُأ اْلَكِلماِت اْلتَِيَة ، َوُأَحوِّ

َنْقٌشقِْرٌشِمْشَعٌلُشموٌع
....................................................................

ْعداُد:  ٢- اْلِ
ُب - َأْقَرُأ - َأْكُتُب :  ُأَركِّ

ر ش فف ر شأ ش ع لخ ش بش ع ر
.....................................................................................

٣- اْلُمحاكاُة : 
  َأْقَرُأ - ُأالِحُظ - ُأحاكي :

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

٤- اْلُمماَرَسُة: 
- َأْكُتُب مِْن ذاكَِرتي َكلِماٍت َحَوِت اْلَحْرَف )ش) ُمْسَتْخِدًما َخطَّ النَّْسِخ .

..........................                ..........................                ..........................
ُر َعِن الّصوَرةِ اْلتَِيةِ، َتْحوي  - َأْكُتُب ُجْمَلًة مِْن إِنشائي ُتَعبِّ
إِحدى َكِلماتِها اْلَحْرَف )ش)، ُمْسَتْخِدًما َخطَّ النَّْسِخ . 

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

ي اْلَجميُل )5( َخطِّ
2-2-٣
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١- َتْمهيٌد: 
ُل الّصوَرَة اْلتَِيَة، ُثمَّ َأْطَرُح َعلى ُزمالئي  - َأَتَأمَّ

أسئَِلًة َحْوَلها:

 ٢- اْلقِراَءُة : 

َمْجموعاٍت  في  النَّصَّ  َنْقَرُأ   -
قِراَءًة َصحيَحًة:       

1-2 اْجتِمـاٌع عائيِلٌّ

اِْجَتَمَعِت اْلعائَِلُة َيْوَم 
اْلُجُمَعةِ في َبْيِت َجّدي، َواْختاَرْت َبرَّ 

َث  بيع.َتََحدَّ اْلمِْطالِع لَِقضاءِ اْلُعْطَلةِ في َفْصِل الرَّ
َجّدي َعْن ذِْكَرياتِهِ في اْلَبرِّ َقْبَل عِْشريَن عاًما، 

تي َحديَثُه ُمْبَتِسَمًة. َوقاَبَلْت َجدَّ

٣- اْلَفْهُم َواالْستيعاُب:
- ُأجيُب :

  أ  - َمتى َيْذَهُب الّناُس إلى الَبرِّ ؟
؟ ب - لِماذا ُيِحُب الّناُس الَبرَّ



149

٤- اْلُمماَرَسُة :
َدواِت اْلتَِيةِ: - َأْطَرُح َأْسئَِلًة َحْوَل النَّصِّ الّسابِِق، ُمْسَتعيًنا بِاأْلَ

ْسئَِلةِ  إِجاباٍت َصحيَحًة وافَِيًة، ُثمَّ َأْكُتُب: - ُأجيُب َعِن اأْلَ
ؤاُلم جاَبُةالسُّ اْلِ
1............................................................................

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

َأْيَن َمتىماذا َكْيَفَمْن

اْجتِمـاٌع عائِلـِيٌّ
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١- َتْمهيٌد:
َيةِ َكلَِمًة َتُدلُّ َعلى  ُن مَِن اْلُحروِف اْلُمَتَبقِّ - َأْشُطُب اْلُحروَف اْلُمَتشابَِهَة ، َوُأَكوِّ

اْسِم َيْومٍ.
كخأ
ذخك
دذح

 - اْلَكلَِمُة هَِي : ........................................
ْعداُد : ٢- اْلِ

 أ  - َأْقَرُأ اْلعِباَرَة اْلتَِيَة :
ْرُض اْلَعْطشى . - َهَطَل اْلَمَطُر َواْرَتَوِت اأْلَ

ُط اْلَكلِماِت َواْلُجَمَل الَّتي ال َأْعرُِف َمْعناها فِي اْلعِباَرةِ الّسابَِقةِ . ب- ُأَحوِّ
 ج - َأتَعاَوُن َمَع ُزَمالئي في َمْجموَعتي لَِطْرِح ُسؤاٍل َحْوَلها َعلى اْلَمْجموعاِت 

ْخرى، َوَنْسَتمُِع إِلى َتْحديدِ )َمْعناها) . اأْلُ
- ُأبَـيُِّن َمْعنى )اْلَكلَِمةِ) بُِوضوٍح مِْن ِخالِل َتْوظيفِها في ُجَمٍل مِْن إِْنشائي.  د 

َغِويَّةِ. ْرَوةِ اللُّ َفَة في ُمْعَجِم الثَّ هـ - َأْقَرُأ اْلَكلِماِت اْلُمَصنَّ

٣-2
ُمْعَجمي )٥ )
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٣- اْلُمماَرَسُة:
َمَع  أَتعاَوُن  َغِويَّةِ؛  اللُّ ْرَوةِ  الثَّ ُمْعَجِم  في  َتْصنيفِها  َوْفَق  الَكلِماِت  قِراَءةِ  َبْعَد   -

ُزَمالئي لِْلقيامِ بِما َيَأتي: 
َدةِ. أ  - َأْطَرُح ُسؤااًل َعلى ُزمالئي لَِمْعرَِفةِ اْلُمَتراِدِف َمَع ُكلٍّ ِمَن اْلَكلِماِت الُمَحدَّ  

َدةِ .  ب- َأْذُكُر اْلُمتراِدفاِت َمَع الَكلِماِت الُمَحدَّ
....................................................................................اْلَكِلَمُة

....................................................................................ُمَتاِدُفها

ُف اْلُمَتراِدفاِت َشَفِهّيًا في ُجَمٍل ُمفيَدةٍ مِْن إِْنشائي، َوَأْكُتُب ُجْمَلًة واِحَدًة ِمْنها.   ج - ُأَوظِّ
......................................................................................................... 

َدةِ.  د - َأْذُكُر ُمْفَرَد ُكلٍّ مَِن الَكلِماِت اْلُمَحدَّ  
....................................................................................اْلَكِلَمُة

....................................................................................ُمْفَرُدها

ُف ُمْفَرَد كلٍّ مَِن اْلَكلِماِت َشَفِهّيًا في ُجْمَلةٍ ُمفيَدةٍ مِْن إِْنشائي، َوَأْكُتُب ُجْمَلًة واِحَدًة ِمْنها.  - ُأَوظِّ هـ 
.........................................................................................................

َدةِ.   و  - َأْذُكُر َجْمَع ُكلٍّ مَِن اْلَكلِماِت اْلُمَحدَّ
....................................................................................اْلَكِلَمُة

....................................................................................َجْمُعها

ُف َجْمَع ُكلٍّ مَِن الَكلِماِت َشَفهِّيًا في ُجْمَلةٍ ُمفيَدةٍ مِْن إِْنشائي، َوَأْكُتُب ُجْمَلًة واِحَدًة ِمْنها.  ز  - ُأَوظِّ

......................................................................................................... 
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 ١- َتْمهيٌد:  )١)
ًة َصحيَحًة:  - َأْقَرُأ اْلُجْمَلَة اْلتَِيَة قِراَءًة َجْهرِيَّ

َخَرْجُت في ُنْزَهةٍ َجميَلةٍ َمَع ُأْسَرتي.
ْطبيُق:   ٢- التَّْدريُب َوالتَّ

أ - َهّيا َنْلَعْب في َمْجموعاٍت:
َة َعَلْيها: َنْسَتمُِع إِلى قِراَءةِ َزميلي لِْلَكلِماِت الّتالَِيةِ، ُثمَّ َنْرَفُع اْلبِطاَقَة الّدالَّ

َبْسَمًةاْلَبْسَمَةبيًتااْلَبْيَت

عيَدَة َفَرَسعيَدًةالسَّ َسَفًراالسَّ

َمْرمًىاْلـَمْرمىُوروًدااْلُوروَد

َحْباًلاْلَحْبَل

    )1( )*( تنوين الفتح.

كِتاَبتي َصحيَحٌة )٥)*
1-2-٣
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َوَأْكُتـُبها في  َأْشياَء،  ةِ  لِِستَّ َأْسماًء  َوَأْسَتْخِرُج مِْنها  اْلتَِيَة  الّصوَرة  ُل  ب -  َأَتَأمَّ
ُنها بِاْلَفْتِح: اْلَجْدَوِل، ُثمَّ ُأَنوِّ

اْلَكلَِمُة َبْعَد َتْنوينِها بِاْلَفْتِحاْلَكلَِمُة
..............................................

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

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

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

..............................................
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َنٍة بِاْلَفْتح: ج -  ُأَنّمي ُكاّلً ِمَن اْلُجَمِل اْلتَِيِة بَِكلَِمةٍ ُمَنوَّ
- َأنا َأَودُّ َأْن َأصرَي .................................
يت ...................................... - ُزْرُت َجدَّ
- َقَرْأُت ..............................................
- َحفِْظُت ...........................................

َنًة بِاْلَفْتِح، ُثمَّ َأْكُتـُبها َصحيَحًة: د- َأْجَعُل اْلَكِلَمَة اْلَمْرسوَم َتْحَتها َخطٌّ ُمَنوَّ
- شاَهْدُت اْلَمْنَظَر اْلَجميَل يف اْلَحديَقةِ. ........................................................
َيَة. ............................................................................. ْعَبَة اْلُمَسلِّ - َركِْبُت اللُّ
ْطفاِل. .......................................................... ْوَلُة اْلُمْسَتْشفى لِْلَ - َأْنَشَأِت الدَّ
ْضِحَيةِ اْلعيدِ. ......................................................... - اْشَتى َأيب اْلَخروَف أِلُ

٣- اْلُمماَرَسُة:
- َأْكُتُب ما ُيملى َعليَّ :  

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

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

ُب: - ُأَصوِّ
................................................................................................................................

................................................................................................................................
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١ - َتْمهيٌد: )١)
َوَر اْلتَِيَة  في اْلقائَِمِة اأْلولى بِما ُيناِسُبها ِمْن َمصاِدَر في اْلقائَِمِة  - َأِصُل الصُّ

الّثانَِيِة:  
اْلقائَِمُة الّثانَِيُةاْلقائَِمُة اأْلوىل

)1( حكاية شعبية من تاجيكستان، ع )٣24(، جملة سدرة، 2017م.

2-2
ُة َواْلَفْأُر )١) جاَجُة َواْلَبطَّ الدَّ
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٢- اْلِقراَءُة:
ًة َصحيَحًة بِالّتوالي في َمْجموعاٍت َتعاُونِيَّةٍ: - َنْقَرُأ قِراَءًة َجْهرِيَّ

ةِ  اْلَبطَّ َصديَقْيها  َمَع  َتعيُش  َدجاَجٌة  ُهناَك  كاَن   )1(
َواْلَفْأرِ في اْلَمْزَرَعةِ .

مِْن  َكبيَرًة  ًة  يَّ َكمِّ جاَجُة  الدَّ َوَجَدِت  َيْومٍ  َوذاَت 
ا بِها . ُحبوِب اْلَقْمِح َفَفرَِحْت ِجّدً

َأْسَعَدنا  ما  َواْلَفْأرِ:  ةِ  لِْلَبطَّ جاَجُة  الدَّ قاَلِت   )2(
َمن  َنْطَحَنها،  َأْن  َيِجُب  اْلُحبوِب!  بَِهذِهِ 

مِْنُكما َسَيْحمُِلها إلى الّطاحوَنةِ؟ 
ُة : َلْسُت َأنا ، َوقاَل اْلَفْأُر: َوال َأنا. َقاَلِت اْلَبطَّ

جاَجُة ُحبوَب اْلَقْمِح َوْحَدها . )٣( َحَمَلِت الدَّ
ُثمَّ َسَأَلْت : َمْن مِْنُكما َسَيْعِجُن اْلَعجيَن؟

ُة : َلْسُت َأنا، َوقاَل اْلَفْأُر: َوال َأنا. قاَلِت اْلَبطَّ

َسَأَلْت  ُثمَّ   ، بَِنْفِسها  اْلَعجيَن  جاَجُة  الدَّ َفَعَجَنِت   )4(
َمْن َسَيْخبُِز اْلُخْبَز َواْلَكْعَك؟

ُة : َلْسُت َأنا ، َوقاَل اْلَفْأُر: َوال َأنا. َقاَلِت اْلَبطَّ
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جاَجُة اْلُمْتَعَبُة اْلُخْبَز َواْلَكْعَك بَِنْفِسها،  )٥( َفَخَبَزِت الدَّ
ُثمَّ َوَضَعْتُه َعلى المائَِدةِ.

جاَجُة َمْن مِْنُكما َسَيْأُكُل مِْن َهذا اْلُخْبزِ  َسَأَلِت الدَّ
ذيذِ؟ رِ، َومِْن هذا اْلَكْعِك اللَّ اْلُمَحمَّ

ُة : ........................... ، َوقاَل اْلَفْأُر : ............................. َقالِت اْلَبطَّ
جاَجُة : ............................................... َفقاَلِت الدَّ

٣- اْلَفْهُم َواالْستيعاُب:
- ُأجيُب :

َة َواْلَفْأر ؟ جاَجةِ َواْلَبطَّ   أ - َأْيَن َيعيُش ُكلٌّ مَِن الدَّ
جاَجُة ؟ ب- ماذا َوَجَدِت الدَّ

جاَجُة  بِما َوَجَدْتُه ؟ ج - ما ُشعوُر الدَّ
ِة ؟ جاَجِة إِلى اْلَفْأرِ َوالَبطَّ - ماذا َطَلَبِت الدَّ  د 

جاَجةِ ؟  ةِ َواْلَفْأرِ َعلى الدَّ هـ - ما َردُّ ُكلٍّ مَِن الَبطَّ
٤- اْلُمماَرَسُة:

ِة . ْحداِث اْلقِصَّ   أ - َأْذُكرالنِّهاَيَة  اْلُمناِسَبَة أِلَ
..........................................................................................................

ُع ما َيْأتي:  ب - َأتَوقَّ
جاَجةِ. ةِ َعلى الدَّ - َردَّ اْلَبطَّ

..........................................................................................................
جاَجةِ . - َردَّ  اْلَفْأرِ َعلى الدَّ

..........................................................................................................
ةِ َواْلَفْأرِ . جاَجةِ مَِن الَبطَّ - َمْوقَِف الدَّ

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



1٥8

١- َتْمهيٌد: 
6-2

مشاري َوَسْلمـاُن *

حيَح ، َوُأَبـيُِّن َرْأيي فيهِ.  لوَك الصَّ َورِ الّسابَِقةِ السُّ ُد مِْن َبْيِن الصُّ - ُأَحدِّ
)*( جملة كونا.
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٢- اْلقِراَءُة : 
- َأْقَرُأ قِراَءًة َصحيَحًة:

َد. ُه َمَع َصديقِه َأْحَ ما َرْأُيَك يا مشاري َخَرَج مشاري َيَتَنزَّ
هاِب إىِل الّشاِطِئ؟ بالذَّ

ُل ُأَفضِّ
ِ ديَقة هاَب إىِل اْلَ الذَّ

اْلَقريَبةِ.

ٍ ة ُكلَّ مرَّ
َنْفَعُل ذلَِك... َلَقْد

َمَلْلُت مِْنها.

َبداًل مَِن 
اْلـَحدَيقةِ والّشاطِئ َذَهْبنا 

إىِل اْلـُمْسَتْشفى.

اْنـَتـبِْه

َة اْلـَمْوزِ. ُد قِْشَ داَس َأْحَ
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٣- اْلَفْهُم َواالْستيعاُب:
- ُأجيُب: 

  أ - لَِم َخَرَج مشاري َوَأْحَمُد؟
ب- ماذا َطَلَب َأْحَمُد إِلى مشاري؟

ج - ما اْلَمكاُن الَّذي اْقَتَرَحُه مشاري؟
- لِماذا َلْم ُيْعِجِب االِْقتِراُح َأْحَمَد؟  د 

ْحَمَد؟ هـ - ماذا َحَصَل أِلَ
 و - ما اْلَمكاُن الَّذي َذَهبا إِليهِ في النِّهاَيةِ؟

٤- اْلُمماَرَسُة:
 أ   - َأْذُكر َمْوقًِفا ُمشابًِها َمَررُت بِه.

ُه َنصيَحًة لُِزَمالئي عِْنَد: ب - ُأَوجِّ
ةِ. هاِب إِلى اْلواِجَهةِ اْلَبْحرِيَّ - الذَّ

عِِب في اْلَحديَقةِ. - اللَّ
بِها،َوُأَبـيُِّن  اْلقِياَم  َأَودُّ  ةٍ  َخيالِيَّ ُنْزَهةٍ  َعْن  ِث  بِالتََّحدُّ ُزَمالئي  ج -  ُأشارُِك 

َأْحداَثها.
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١- َتْمهيٌد:
- َأْقَرُأ، ُثمَّ َأْكُتُب:

ُلَغتي اْلـَجميَلُة )٥)*
1-1-٣

َأْنِت ................ َوَطَنِك.َأْنَت ُتِحبُّ َوَطَنَك.

. ُد النَّشيَد اْلَوَطنِيَّ . ............... ُتَردِّ ديَن النَّشيَد اْلَوَطنِيَّ ............... ُتَردِّ

- َأْكُتُب ُمْسَتعيًنا بِما َسَبَق:

َأْنِت ُتشارِكيَن في االْحتِفاِل 
. بِاْلعيدِ اْلَوَطنِيِّ

َأْنَت ُتشارُِك في االْحتِفاِل 
. بِاْلعيدِ اْلَوَطنِيِّ

)*( ضامئر املخاطب ) أنَت - أنتم - أنِت - أنتن (.
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ْطبيُق :  ٢- التَّ
َأْنـُتْم) َوَأْكُتُب: )َأْنَت -  -َأْنُظُر، 

.......................................................                          َأْنـُتْم َرّساموَن ماِهروَن.            

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

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



16٣

( َأْنـُتنَّ َأْنُظُر، َوَأْكُتُب: )َأْنِت -   -

.................................. َرّسامٌة ماِهَرٌة.             ........................... رّساماٌت ماِهراٌت.

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

......................................................                 .......................................................
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٣- اْلُمماَرَسُة:
- َأْسَتْخدُِم َضمائَِر اْلُمخاَطِب في ُجَمٍل ُمَناِسَبةٍ :

َأْنَت ............................................................................................................

َأْنـُتْم ............................................................................................................

َأْنِت ............................................................................................................
َأْنـُتنَّ ............................................................................................................



16٥

١- َتْمهيٌد:  
- َأْذُكُر َكْيَف ُأحافُِظ َعلى َنظاَفةِ َفْصلي ، َوَأُحثُّ ُزَمالئي َعلى ذلَِك.    

ْعداُد: ٢- اْلِ
- َأْقَرُأ:

ةٍ إِلْنشاءِ َمْكَتَبةٍ في اْلَمْنزِِل. - َنْحُن ُنساعُِد ُعَمَر َوُأْخَتُه في َوْضِع ُخطَّ
ةِ َأماَم ُزَمالئي إِلْنشاءِ َمْكَتَبةِ اْلَمْنزِِل. ُث َعِن اْلُخطَّ - َأَتَحدَّ

ْط َهّيا ُنَخطِّ
5-1

َأنا َوَأخي ُعَمُر ُنِحبُّ قِراَءَة اْلقَِصِص 
َيةِ، َواْلَمْكَتَبُة َأَحُد اأْلَماكِِن الَّتي  اْلُمَسلِّ

َنْحرُِص َعىل زِياَرِتا.

َخَطَرْت يل 
فِْكَرٌة
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٣- اْلُمماَرَسُة:
ًة لَِتْقديِم  َبْرناَمٍج في إِذاَعةِ اْلَمْدَرَسةِ، َنْذُكُر  - بِالتَّعاُوِن َمَع َمْجموَعتي ُنِعدُّ ُخطَّ

فيِه ما َيْأتي:

ُر َأْن َأْلَتزَِم آداَب اْلَحديِث َوالِحوارِ:  - َأتَذكَّ

ِث َعَدَم ُمقاَطَعةِ اْلُمَتَحدِّ

 : ْقييُم الّذاتِيُّ ٤ - التَّ
َق في َأدائي: -  َأَضُع اْلَعالَمَة )�) َأماَم اْلُعْنُصرِ الَّذي َتَحقَّ

ْقييِمم ْقييُم َعناِصُر التَّ التَّ

ِث بِاْنتِباٍه َوَتْركيزٍ.1 َأْصَغْيُت لِْلُمَتَحدِّ
ِث بِإيجابِيَّةٍ.2 َتفاَعْلُت َمَع اْلـُمَتَحدِّ
ِث.٣ اْلَتَزْمُت َدْوري في التََّحدُّ

 - اْسَم اْلَبْرناَمِج.
 - فِْكَرَتُه.

ْدوارِ فيما َبْيَننا. - َتْوزيَع اأْلَ
َدواِت الَّتي َنْحتاُج إَِلْيها. -  اأْلَ

ِث   االْستِماَع إِلى اْلُمَتَحدِّ

ِث  اْلتِزاَم َدْوري في التََّحدُّ
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١- َتْمهيٌد:  
ُر َعِن الّصوَرَتْيِن اْلتَِيَتْيِن بُِجَمٍل ُمفيَدةٍ َشَفهِّيًا.     - ُأَعبِّ

ْعداُد:   ٢- اْلِ
ْرقيِم. َر َعِن الّصوَرةِ  بُِجَمٍل ُمفيَدةٍ . مراعيًا َعالَمَتِي التَّ - َأْمَلُ اْلَفراغاِت اْلتَِيَة أِلَُعبِّ

هذا..............  ..............   يحب ................  .....................  ................
  .............................................................

هِوايايت
2-1-٣
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٣- اْلُمماَرَسُة:
ْرقيِم: - ُأْكمُِل ُمراِعًيا َعالَمَتِي التَّ

َلُة  ......................................  أنا ................................  هِواَيتي اْلُمَفضَّ
و........................................................... 

 : ْقييُم الّذاتِيُّ ٤- التَّ
َق في َأدائي: -  َأَضُع اْلَعالَمَة )�) َأماَم اْلُعْنُصرِ الَّذي َتَحقَّ

ْقييِمم َعناِصُر التَّ
ْقييُم  التَّ

ا َقصيًرا بُِأْسلوٍب واِضٍح وُمَعبِّرٍ.1 َكَتْبُت نّصً
َكَتْبُت َثالَث ُجَمٍل َبسيَطةٍ كِتاَبًة َسليَمًة.2

ْرقيِم )النْقطَة َواْلفاِصَلة( في ٣ اْسَتْخَدْمُت َعالَمَتِي التَّ
حيَحةِ. َمواِضعِهما الصَّ
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١- َتْمهيٌد:
ُل اْلبِطاَقَة اْلتَِيَة، ُثمَّ ُأجيُب :  - َأتَـَأمَّ

ْكَرياِت ُصْندوُق الذِّ
٣-٣

»بارك اهلل لك في
الموهوب لك، وشكرت الواهب، 

وبلغ أشده، ورزقت بره«. 
                             الخالة لطيفة 

َرْت َعْنها البِطاَقُة ؟ - ما اْلُمناَسَبُة الَّتي َعبَّ
ْفَت ُمناَسَبتها ؟ - َكْيَف َتَعرَّ

ُع ِجْنَس اْلَمولودِ . - َأَتَوقَّ
٢- اْلِقراَءُة :

َنٌة ، َوقاَلْت  ٌة ُمَلوَّ ُنُه َأْشكاٌل َهْنَدِسيَّ َمْت لي والَِدتي ُصْندوًقا َجمياًل ُتَزيِّ ذاَت َصباٍح َقدَّ
لي : هذا ُصْندوُق ذِْكَرياتَِك، َوَعَلْيَك َأْن ُتحافَِظ َعَلْيهِ َوَعلى ما فيه مِْن َأْوراٍق.

ةٍ، َوصوَرٌة  ل َمرَّ ْندوَق : َفكاَنِت اْلُمفاَجَأُة ... ُهناَك ُصَوٌر لي َوَأنا َأقُِف أِلَوَّ َفَتْحُت الصُّ
ُم اْلَمْشَي ... َوَلْيَس ُكلُّ هذا ما في ُصْندوِق  ِل ِسنٍّ َظَهَر لِي ، َوصوَرٌة ُأْخرى َوَأنا َأَتعلَّ وَّ أِلَ
ُأْخرى  َوَوَرَقٌة  ِل ُرسوماتي ،  وَّ أِلَ َوَوَرَقٌة  ْوَضةِ،  الرَّ َوَرَقُة َتْسجيلي في  َفُهناَك  ذِْكَرياتِي؛ 
قارِِب  َواأْلَ ْهِل  لِْلَ َدْعَوةٍ  بِطاَقُة  ُهناَك  كاَنْت  ْوراِق  اأْلَ َبْيِن  َومِْن   .... َتْطعيمي  لِمواعيِد 

ني مَِن اْلَمْشِي. َواْلجيراِن لُِحضورِ َحْفِل »الّنوِن« بُِمناَسَبةِ َتَمكُّ
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٣- اْلَفْهُم َواالْستيعاُب:
- ُأجيُب:

َمْتها ُأمُّ ناِصرٍ اِلْبنِها َبْدٍر؟ - ما اْلُمفاَجَأُة الَّتي َقدَّ
ندوِق . ْد ُمْحَتَوياِت الصُّ - َعدِّ

َورِ . َة االْحتِفاِظ بِاأْلَْوراِق َوالصُّ يَّ - َأْذُكُر َأَهمِّ
٤- اْلُمماَرَسُة :

ْصحابي ُمراعًِيا ما َيْأتي :  - َأْكُتُب بِطاَقَة َدْعَوةٍ أِلَ
- الُمناَسَبَة - اْلُعْنواَن - اْلَوْقَت

ولى  ني َدْعَوُتُكْم. لِحضورِ »نون« َبْدرٍ بِمناَسَبِة  ُخْطَوتِهِ اأْلُ َيُسرُّ
َوذلَِك َيْوَم اْلَخميِس القادِمِ ٥/1٥، الّساَعَة الّرابَِعَة َعْصًرا،

 في َمْنزِلِنا اْلكائِِن في َمديَنِة جابِرِ اأْلْحَمدِ.
ُأمُّ ناِصر
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١- َتْمهيٌد: 
ُسِل الَّتي َأْعرُِفها. نْبِياِء َوالرُّ ُد َأْسماَء اأْلَ  - ُأَعدِّ

َم . ى اهلل َعَلْيهِ َوَسلَّ نْبِياِء، صلَّ - َأْذُكُر ِصفاِت خاَتِم اأْلَ
٢- االْستِماُع َواْلُمناَقَشُة: 

ِة : )ُحْزٌن َوَفَرٌح).)١) - َأْسَتِمُع لِقصَّ
- ُأجيُب َعْن َأْسئَِلةٍ َتْفصيلِيَّةٍ في َمضاميِن ما اْسَتَمْعُت إَِلْيهِ.

)1( القصة يف دليل املعلم لنبيهة حميديل، دار احلدائق.

ُحْزٌن َوَفَرٌح)١)
1-1
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٣- اْلُمماَرَسُة:
- ُأحاوُِر ُزَمالئي في اْلَمْجموَعةِ فيما اْسَتَمْعنا إَِلْيهِ ُمراعًِيا ما َيلي : 

اْلُمحاَفَظَة َعلى َمْوضوِع اْلِحوارِ.َطريَقَة إِْجراءِ اْلِحوارِ. 

َغَة اْلواِضَحَة َواْلُمْثِرَيَة لِْلِحوارِ.الَفْهَم الُمَتكامَِل لِما اْسَتَمْعُت إِليهِ. اللُّ

 : ْقييُم الّذاتِيُّ ٤- التَّ
َق في َأدائي: -  َأَضُع اْلَعالَمَة )�) َأماَم اْلُعْنُصرِ الَّذي َتَحقَّ

ْقييِمم التقييم َعناِصُر التَّ

 َأْجَرْيُت ِحواًرا َحْوَل ما اْسَتَمْعُت إِليهِ.١
حاَفْظُت َعلى َمسارِ اْلِحوارِ َوَتْوجيهِهِ.٢
َأْظَهْرُت َفْهًما ُمَتكاماًِل لِما اْسَتَمْعُت إِليهِ.٣
اْسَتْخَدْمُت ُلَغًة واِضَحًة وُمْثِرَيًة لِْلِحوارِ.٤
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١- َتْمهيٌد:  )١)
ُط  الّصوَرَة الَّتي  وَرةِ ، ُثمَّ ُأَحوِّ ياضاِت الَّتي ُأشاهُِدها في الصُّ  - َأْذُكُر َأْنواَع الرِّ

َلَة. ُتَمثُِّل رِياَضتَِي اْلُمَفضَّ

٢- اْلقِراَءُة : 
ناُوِب:    َرًة في َمْجموعاٍت بِالتَّ - َأْقَرُأ قِراَءًة َصحيَحًة ُمَعبِّ

لي ُكَرٌة َصغيرة
ْمِس ُمْسَتديَرة َكالشَّ

َأْلهو بِها َوُرْفَقتي
في ُجْمَعتي  َوُعْطَلتي

ة َنشوُطها بِِخفَّ
َنحوُطها بَِلْهَفة

َوُكَرتي ال َتْتَعُب
َمْهما آذاها اْلَمْلَعُب
يا ُحْسَنها مِْن ُكَرة

اَبة َخفيَفةٍ َوثَّ
)))  شعر حسن جعفر الدين ) بترصف (.

ُكَريت )١)
2-1
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 ٣- اْلَفْهُم َواالْستيعاُب: 
 - ُأجيُب :

ْعَبُة التي ُذكَِرْت في النَّشيدِ الّسابِِق ؟    أ  - ما اللُّ
ب- َمتى َيْلَعُبها اأْلَْصحاُب ؟ 

عِب بِها ؟  ج - بَِم َيْشُعر اأْلَْصحاُب عِْنَد اللَّ
ْعداُد:  ٤- اْلِ

َأْذُكُر ما َأْعرُِفُه َعْن ُلْعَبةِ ُكَرةِ اْلَقَدمِ في اْلَجْدَوِل اْلتي :
......................................................................................َمكاُن َلِعبِها 

......................................................................................اْلَوْقُت اْلمناِسُب لَِلِعبِها

ْعَبةِ  ٌة    َنْوُع اللُّ ٌة                  َجماعِيَّ َفْردِيَّ
ْعَبةِ  ......................................................................................َأَدواُت اللُّ

ْعَبةِ  َمْعلوماٌت َعِن اللُّ
َوفائَِدتِها

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

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

٥- اْلُمماَرَسُة:
ُم َمْعلوماٍت َبسيَطًة َعْن ُلْعَبةِ ُكَرةِ اْلَقَدمِ َأماَم ُمَعلِّمي َوُزَمالئي بِِعباراٍت  - ُأَقدِّ

ْنُتُه في اْلبِطاَقةِ الّسابَِقةِ. َسليَمةٍ ، ُمْسَتعيًنا بِما َدوَّ
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١- َتْمهيٌد:
َنَة:  - َأْقَرُأ اْلَكلِماِت اْلتَِيَة، َوُأالِحُظ اْلُحروَف اْلُمَلوَّ

َيْقَرُأَقَرَأَيـْجلُِسَجَلَس
َيْسَمُعَسمَِعَيْنَصُحَنَصَح

٢- اْلقِراَءُة : 
َرًة بِالتَّعاُوِن َمَع ُزَمالئي: ًة َصحيَحًة َوُمَعبِّ - َأْقَرُأ اْلِعباراِت اْلتَِيَة قِراَءًة َجْهرِيَّ

ِ َتـَحّدي اْلقِراَءة
5-2

مِّ اْحتراُم اأْلُ
حاِضٌر يا ُأمي، َسُأساعُِد َأخي 
غيَر َعلى ُمذاَكَرةِ ُدروِسهِ. الصَّ

ؤاُل َواالْستِفساُر)؟( السُّ
َمتى َسَنْذَهُب إِلى َبْيِت 

َجّدي ؟

اْلَفْرَحُة َواالْستِْبشاُر   
ًة ، َسَأْنُقُل َلُكْم بِشاَرًة سارَّ

َلَقْد ُفْزُت في ُمساَبَقةِ ِحْفِظ 
اْلُقْرآِن اْلَكريِم.
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٣- الُمماَرَسُة:
ًة َصحيَحًة ُمراِعًيا ما َيْأتي : - َأْقَرُأ قِراَءًة َجْهرِيَّ

َرَة  - ُحْسَن اْلَوْصِل َواْلَوْقِف.   ْرَعَة اْلُمناِسَبَة - اْلقِراَءَة اْلُمَعبِّ وَت اْلواِضَح - السُّ  الصَّ

ُب )!( التََّعجُّ

الَفْخُر 

ما َأْجمَل ُمساَعَدَة 
اْلُمْحتاجيَن َواْلَمساكيِن!  

َنْحُن َأْبناَء اْلُكَوْيِت ُبناُة اْلُمْسَتْقَبِل، 
َنْعَمُل َجميًعا َعلى َنْهَضتِها َورِْفَعتِها 

َبْيَن اأْلَُمِم.

ما َرْأُيُكْم يا َأْبنائي َأْن َنْقِضَي  
ةِ؟ َسَنْأُخُذ َمَعنا َبْعَض اْلَوْقِت في اْلَحديَقةِ اْلعامَّ

ُكَرًة َوَأَدواٍت ُأْخرى ......

َسَأْذَهُب 
ْسَتعِدَّ حااًل. أِلَ

يا َسالم.. إِنَّها فِْكَرٌة 
رائَِعٌة.
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 : ْقييُم الّذاتِيُّ ٥- التَّ
َق في َأدائي: -  َأَضُع اْلَعالَمَة )�) َأماَم اْلُعْنُصرِ الَّذي َتَحقَّ

ْقييِمم ْقييُم َعناِصُر التَّ التَّ

ةِ.١ ًنا واِضًحا مِْن َمهاراِت اْلقِراَءةِ اْلَجْهرِيَّ َأْظَهْرُت َتَمكُّ

َقَرْأُت اْلُجَمَل َوالنُّصوَص اْلَقصيَرَة مِْن ) ٣-٥ ُجَمٍل ( ٢
َرًة َوبِطالَقةٍ. قِراَءًة َسليَمًة ُمَعبِّ
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١- َتْمهيٌد:     
ُط اْلَحْرَف ) هـ ) فيها، ُثمَّ ُأعيُد كِتاَبَتها. - َأْقَرُأ اْلَكلماِت اْلتَِيَة ، َوُأَحوِّ

َزْهَرٌة َمهاَرٌةَفواكُِههَِبٌةُسهوٌل
.......................................................

ْعداُد :  ٢- اْلِ
ُب - َأْقَرُأ - َأْكُتُب:  - ُأَركِّ

م ي ا هـو ج هـف هـ دهـ د ا ي ا
................................................................................

٣- اْلُمحاكاُة : 
- َأْقَرُأ - ُأالِحُظ - ُأحاكي :

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

٤- اْلُمماَرَسُة: 
أ- َأْكُتُب مِْن ذاكَِرتي َكلِماٍت َحَوِت اْلَحْرَف  ) هـ ) ُمْسَتْخِدًما َخطَّ النَّْسِخ .

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

ي اْلَجميُل )6( َخطِّ
2-2-٣
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ب -  َأْكُتُب ُجْمَلًة مِْن إِنشائي ُتَعبِّر َعِن الّصوَرةِ اْلتَِيةِ، َتْحَتوي إِْحدى َكلِماتِها 
الَحْرَف )هـ)، ُمْسَتْخِدًما َخطَّ النَّْسِخ.

................................................................................................................
ُر َعْن ُجْمَلتي.   ُن اْلُحروَف الَّتي ُتَعبِّ ج - ُألَوِّ

 : ْقييُم الّذاتِيُّ ٥- التَّ
َق في َأدائي: -  َأَضُع اْلَعالَمَة )� ) َأماَم اْلُعْنُصِر الَّذي َتَحقَّ

ْقييِمم َعناِصُر التَّ
ْقييُم  التَّ

َكَتْبُت َكلِماٍت َوُجَماًل مِْن ذاكَِرتي.١
َة في اْلِكتاَبةِ.٢ ْقمِيَّ َة َوالرَّ دواِت التَّقليِديَّ اْسَتْخَدْمُت اأْلَ
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َمْنزِلِنا  َحديَقةِ  في  اْلَخْضراواِت  َبْعَض  َزَرْعُت  َأفْراُح:  َتقوُل 
ماِطِم  َوالطَّ اْلِخيارِ  مِْثِل  مِْن  َأْحَمَد،  َأخي  بُِمساَعَدةِ  غيَرةِ  الصَّ

َيْومٍ. ُكلَّ  بِالماءِ  َوَأْرويها  بِها،  َأْعَتني  وُكْنُت   ، َواْلَخسِّ

عامِ،  َعُهْم َحْوَل مائَِدةِ الطَّ ْسَرتي ُمفاَجأًة َجميَلًة، اْنَتَظْرُت َتَجمُّ ْزُت أِلُ وذاَت َيْومٍ َجهَّ
َلَطُة  ُثمَّ َدَخْلُت َعَلْيهِْم بَِسَلَطةٍ َأْعَدْدُتها مِْن َخْضراواِت َحديَقتِنا، َوُقْلُت َلُهْم: هذِهِ السَّ
مِْن ُصْنِع َيدي َوَخْيراِت َحديَقتِنا، قاَلْت ُأّمي: باَرَك اهلل فيِك يا َحبيَبتي َوفي َعَملِِك. 
َّها  اْلَجميُل يا ْبَنتي َأنَّ اْلَخْضراواِت ُقِطَفْت مِْن َحديَقةِ َمْنزِلِنا، َواأْلَْجَمُل مِْن ذلَِك َأن

مِْن ُصْنِع َيَدْيِك.

١- َتْمهيٌد: 
لُّ الّصوَرَتْيِن اْلتِـَيـَتْيِن، ُثمَّ ُأجيُب َعْن َأْسئَِلةِ ُمَعلِّمي َحْوَلها: - َأَتَأمَّ

٢- اْلِقراَءُة : 
- َأْقَرُأ قِراَءًة َصحيَحًة:  

1-2
مِْن ُصْنِع َيدي

................................................... ؟             .................................................... ؟

................................................... ؟             .................................................... ؟
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ْعداُد: ٣- اْلِ
َدةٍ في النَّصِّ  - بِالتَّعاُون َمَع َمْجموَعتي َأصوُغ  ُسؤاَلْين َحْوَل ُكلِّ ِفْقرةٍ ُمَحدَّ

ِص َلُهما. الّسـابِِق، ُثـمَّ َأْكُتُبها في اْلَمكاِن الُمَخصَّ
٤- اْلُمماَرَسُة :

َدواِت اْلتَِيةِ: - َأْطَرُح َأْسئِلًة َحْوَل النَّصِّ الّسابِِق، ُمْسَتعيًنا بِاأْلَ

- ُأجيُب َعِن اأْلَْسئَِلةِ  إِجاباٍت َصحْيَحًة وافَِيًة، ُثمَّ َأْكُتُب:
ؤاُلم جاَبـُةالسُّ اْلِ
١............................................................................

٢............................................................................

َأْيَن َمتىماذا َكْيَفَمن

مِْن ُصنْع َيدي
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١- َتْمهيٌد:
َيِة َكلَِمًة َتُدلُّ َعلى  ُن مَِن اْلُحروِف اْلُمَتَبقِّ - َأْشُطُب اْلُحروَف اْلُمتشابَِهَة، َوُأكوِّ

اْسِم  َقريٍب.
جكخ
احج
حلك

- اْلَكلَِمُة هَِي : ...................................................
ْعداُد : ٢- اْلِ

 أ  - َأْقَرُأ اْلعِباَرَة اْلتَيَة :
ةِ. َهبِيَّ تِها الذَّ ْمُس َتْغُمُر اأْلَْرَض بَِأِشعَّ - الشَّ

ُط اْلَكلِماِت َواْلُجَمَل الَّتي ال َأْعرُِف َمْعناها فِي اْلعِباَرةِ الّسابَِقةِ . ب- ُأَحوِّ
 ج - َأتَعاَوُن َمَع ُزَمالئي في َمْجموَعتي لَِطْرِح ُسؤاٍل َحْوَلها َعلى اْلَمْجموعاِت 

ْخرى، َوَنْسَتمُِع إِلى َتْحديدِ )َمْعناها) . اأْلُ
- ُأبَـيُِّن َمْعنى )اْلَكلَِمةِ) بُِوضوٍح مِْن ِخالِل َتْوظيفِها في ُجَمٍل مِْن إِْنشائي.  د 

َغِويَّةِ. ْرَوةِ اللُّ َفَة في ُمْعَجِم الثَّ هـ - َأْقَرُأ اْلَكلِماِت اْلُمَصنَّ

٣-2
ُمْعَجمي ) ٦)
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٣- اْلُمماَرَسُة:
َمَع  أَتعاَوُن  َغِويَّةِ؛  اللُّ ْرَوةِ  الثَّ ُمْعَجِم  في  َتْصنيفِها  َوْفَق  الَكلِماِت  قِراَءةِ  َبْعَد   -

ُزَمالئي لِْلقيامِ بِما َيَأتي: 
َدةِ. أ  - َأْطَرُح ُسؤااًل َعلى ُزمالئي لَِمْعرَِفةِ اْلُمَتراِدِف َمَع ُكلٍّ ِمَن اْلَكلِماِت الُمَحدَّ  

َدةِ .  ب- َأْذُكُر اْلُمتراِدفاِت َمَع الَكلِماِت الُمَحدَّ
....................................................................................اْلَكِلَمُة

....................................................................................ُمَتاِدُفها

ُف اْلُمَتراِدفاِت َشَفِهّيًا في ُجَمٍل ُمفيَدةٍ مِْن إِْنشائي، َوَأْكُتُب ُجْمَلًة واِحَدًة ِمْنها.   ج - ُأَوظِّ
......................................................................................................... 

َدةِ.  د - َأْذُكُر ُمْفَرَد ُكلٍّ مَِن الَكلِماِت اْلُمَحدَّ  
....................................................................................اْلَكِلَمُة

....................................................................................ُمْفَرُدها

ُف ُمْفَرَد كلٍّ مَِن اْلَكلِماِت َشَفِهّيًا في ُجْمَلةٍ ُمفيَدةٍ مِْن إِْنشائي، َوَأْكُتُب ُجْمَلًة واِحَدًة ِمْنها.  - ُأَوظِّ هـ 
.........................................................................................................

َدةِ.   و  - َأْذُكُر َجْمَع ُكلٍّ مَِن اْلَكلِماِت اْلُمَحدَّ
....................................................................................اْلَكِلَمُة

....................................................................................َجْمُعها

ُف َجْمَع ُكلٍّ مَِن الَكلِماِت َشَفهِّيًا في ُجْمَلةٍ ُمفيَدةٍ مِْن إِْنشائي، َوَأْكُتُب ُجْمَلًة واِحَدًة ِمْنها.  ز  - ُأَوظِّ

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



184

1-2-٣

كِتاَبتي َصحيَحٌة )٦)*

١- َتْمهيٌد:
ًة،  َمرَّ مِّ  بِالضَّ َنًة  ُمَنوَّ َيْأتي  فيما  َحَيواٍن  اْسِم  َعلى  َة  الّدالَّ اْلَكلِماِت  َأْجَعُل   -

ًة ُأْخرى، َوَأْكُتُبها في اْلَجْدَوِل، ُثمَّ َأْقَرُؤها: ًة، َوبِاْلَفْتِح َمرَّ َوبِاْلَكْسرِ َمرَّ
ْرَنُب َسريٌع َكاْلَبْرِق. - َاأْلَ

ْحَلُة َتْصَنُع اْلَعَسَل. - النَّ
. يَّ ُس اْلَهواَء اْلَجوِّ - اْلحوُت َيَتَنفَّ

ُل اْلَعَطَش. - اْلَجَمُل َيَتَحمَّ
- ريُش اْلُعْصفورِ ناعٌِم.

مِّاْسُم اْلَحَيواِن َتْنويُن اْلَفْتحَِتْنويُن اْلَكْسَِتْنويُن الضَّ

)*( التنوين بأنواعه.
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ْطبيُق :   ٢- التَّْدريُب َوالتَّ
َنًة َتْنويَن َفْتٍح:   أ  - َأْسَتْبدُِل بِالّصوَرةِ َكلَِمًة ُمَنوَّ

ًة. ْت ُأّمي........................... َشهِيَّ - َأَعدَّ

: َنًة  َتْنويَن َضمٍّ ب - َأْسَتْبدُِل بِالّصوَرةِ َكلَِمًة ُمَنوَّ
- هذِهِ..................................... َجميَلٌة.

َنًة َتْنويَن َكْسرٍ:  ج - َأْسَتْبدُِل بِالّصوَرةِ َكلَِمًة ُمَنوَّ
- َكَتْبُت »عيًدا َسعيًدا« بـ........................ َجميٍل.

ْنويِن في آِخرِ اْلَكلَِمةِ:   د  - َأْقَرُأ ما َيْأتي ُمْنَتبًِها لِلتَّ
َوُخيوًطا  اْلَخَشِب،  مَِن  َوعوًدا  َنةٍ،  ُمَلوَّ َأْوراٍق  ُقصاصاِت  ُجماَنُة  َأْحَضَرْت   -
ِت اْلعوَد بِاْلُخيوِط، َوَصَنَعْت مِْنها َعَلَم اْلُكَوْيِت. قاَلْت َلها  َنًة. َلفَّ ًة ُملوَّ صوفِيَّ

ها: باَرَك اهللُ فيِك، هذِهِ فِْكَرٌة َجيَِّدٌة. ُأمُّ
َنَة َبْعَد إِضاَفةِ )أل) :  هـ - ُأعيُد كِتاَبَة اْلَكلِماِت اْلُمَنوَّ

 ............................ / .............................. /............................... / .............................

 ............................ / .............................. /............................... / .............................
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َنةِ إِلى َكلِماٍت َتْبَدُأ  َبْعَد َتْحويِل اْلَكلِماِت اْلُمَنوَّ و -  ُأعيُد كِتاَبَة اْلفِْقَرةِ اْلتَِيةِ 
بِـ)َأْل) َمَع َتْغييرِ ما َيْلَزُم:

- في َصباٍح باكرٍ َذَهْبُت إِلى َحديَقةٍ َقريَبةٍ مِْن َمْنزِلِنا، فيها َأْشجاٌر َوَأْزهاٌر ذاُت َأْلواٍن 
َدًة َتطيُر في َسماءٍ صافَِيةٍ. زاهَِيةٍ،شاَهْدُت فيها َأْرَنًبا َيْجري، َوَرَأْيُت ُطيوًرا ُمَغرِّ

ما َأْرَوَع َجماَل اْلَحديَقةِ!
ز - ُأَصنُِّف اْلَكلِماِت الَّتي َأَضْفُت إَِلْيها )َأْل) بَِحَسِب َنْوعِها:

- َأْكُتُب ما ُيْملى َعليَّ :  
............................................................................................................................................................

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

ُب: -  ُأَصوِّ
............................................................................................................................................................

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

٣- اْلُمماَرَسُة:

ٌة الٌم َقَمرِيَّ

الٌم َشْمِسيٌَّة

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.............
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ُز بِِه. ُل الّصوَرَة الّسابَِقَة َوَأْختاُر اْسَم َحَيواٍن فيها، َوَأْذُكُر ما َيَتَميَّ - َأَتَأمَّ
٢- اْلقِراَءُة:

ًة َصحيَحًة بِالتَّوالي في َمْجموعاٍت َتعاُونِيَّةٍ: - َنْقَرُأ قِراَءًة َجْهرِيَّ

2-2
غرَيُة؟)١) َرِت اْلُعْصفوَرُة الصَّ بِماذا َفكَّ

١- َتْمهيٌد:

)1( قصة لطيفة بطي. دار سيدان.
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ّياُد بَِأْوراِق  كاَن اْلَغزاُل الّصغيُر َيْقفُِز بُسرورٍ في اْلَغاَبةِ، َوَلْم َيَر اْلُحْفَرَة الَّتي َغّطاها الصَّ
َر  َجَرةِ؛ َلِكنَّ اْلَغزاَل َتَعثَّ غيَرُة مِْن َفْوِق الشَّ َهْتُه  اْلُعْصفوَرُة الصَّ اأْلَْشجارِ َوالَحشائِِش ، َفَنبَّ

َوَسَقَط في ُحْفَرةِ الّصّيادِ َقْبَل َأْن َيْسَمَع َتْحذيَر اْلُعْصفوَرةِ .

طاَرِت اْلُعْصفوَرُة َوَأْخَبَرِت اْلقِْرَد ، َقَفَز اْلقِرُد َعِن اأْلَْشجارِ بُِسْرَعةٍ لُِمساَعَدةِ اْلَغزاِل، 
ُه َلْم َيْسَتطِع  ْق بَِذْيلي يا َغزاُل ..حاَوَل اْلَغزاُل لِكنَّ َمّد َذْيَلُه في داِخِل اْلُحْفَرةِ، َوقاَل : َتَعلَّ

ْمساَك بَِذْيلِه . اإْلِ

َقَبةِ، َفَسمَِعْت ُصراَخ اْلَغزاِل؛ َمّدْت َرَقَبَتها إِلى اْلُحْفَرةِ َوقالْت:  راَفُة َطويَلُة الرَّ ِت الزَّ َمرَّ
ويَلةِ . َقَبةِ الطَّ ُه َلْم َيْسَتِطِع اْلِْمَساَك بِالرَّ ْق بَِرَقَبتي يا َغزاُل .. حاَوَل اْلَغزاُل لِكنَّ َتَعلَّ
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ْق  َتَعلَّ َوقاَل:  ُخْرطوَمُه  اْلفيُل  لُِيَساعَِدُهْم. َمدَّ  اْلفيَل  غيَرُة  الصَّ اْلُعْصفوَرُة  َناَدِت 
َق بُِخْرطومِ اْلفيِل. َعلُّ ُه َلْم َيْسَتطِع التَّ بُِخْرطومي الّطويِل يا َغزاُل ..َحاوَل اْلَغزاُل  لِكنَّ

ُر: ماذا َنْفَعُل ؟ َجَلَسِت اْلَحَيواناُت ُقْرَب اْلُحْفَرةِ َحزيَنًة ُتَفكِّ

غيَرُة: عِْندي فِْكَرٌة . قاَلِت اْلُعْصفوَرُة الصَّ
َسَأَلْتها اْلَحَيواناُت بَِفَرٍح : ما فِْكَرُتِك ؟ ُقولي بُِسْرَعةٍ يا ُعْصفوَرُة .

٣- اْلَفْهُم َواالْستيعاُب:
- ُأجيُب :

  أ - ماذا كاَن َيْفَعُل اْلَغَزاُل؟
َهْتُه اْلُعْصفوَرُة ؟ ب- َعالَم َنبَّ

ج - لِماذا َلْم َيْسَتِجْب لَِتْنبيهِ اْلُعْصفوَرةِ َلُه ؟
- ماذا َحَدَث لِْلَغزاِل ؟   د 

هـ - لَِمْن َلَجَأِت اْلُعْصفوَرُة لُِتْنقَِذ اْلَغزاَل ؟ 
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- َأِصُل اْلَكلَِمَة  بِما ُيْعَرُف بِهِ ُكلُّ َحيواٍن مِّما َيلي:

قِْرٌد

فيٌل

َزراَفٌة

٤- اْلُمماَرَسُة:
غيَرُة .  َلْت إَِلْيها اْلُعْصفوَرُة الصَّ  أ - َأْذُكُر الفِْكَرَة الَّتي َتَوصَّ

......................................................................................................... -
ب- لِماذا اْخَتْرَت هذِهِ اْلفِْكَرَة ؟

......................................................................................................... -

......................................................................................................... -
َفُة اْلُمناِسَبُة لَِعَمِل اْلَحَيواناِت ؟ ج- ما الصِّ

......................................................................................................... -
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١- َتْمهيٌد: )١)
جدول فصل ثانية / ...................

الصةاليوم
١

الصة
٢

الصة
٣

الصة
٤

الصة
٥

الصة
٦

قرآن كريمتربية فنيةتربية فنيةرياضياتلغتي العربيةلغتي العربيةاألحد
بدنيةعلوملغتي العربيةلغتي العربيةرياضياتEnglishالثنني
تربية إسالميةموسيقىرياضياتلغتي العربيةEnglishتربية بدنيةالثالثاء
لغتي العربيةلغتي العربيةEnglishعلومتربية إسالمية رياضياتاألربعاء
قرآن كريمEnglishتربية بدنيةرياضياتلغتي العربيةلغتي العربيةاخلميس

- ُأجيُب :
- ماذا تشاهُِد في الّصورةِ ؟

ْكِل َلَك ؟ - ما فائِدُة هذا الشَّ
َحدِ: - َأَضُع اْلَعالَمَة ) � ) عِْنَد اْلُكُتِب الَّتي َأْحتاُج إَِلْيها لَِيْوم اأْلَ

ُة )   (   ْسالمِيَّ ْربَِيُة اإْلِ ُة )   (  - الُعلوُم )   (  - التَّ َغُة اْلَعَربِيَّ ياِضّياُت )   ( - اللُّ الرِّ
)))   باسمة الوزان . رسم: ندين عيسى ) بترصف (، دار أصالة،  ط)، ٨)٢٠.

6-2
َجْدَوُل َحَمدٍ
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٢- اْلقِراَءُة : 
- َأْقَرُأ قِراَءًة َصحيَحًة:  

لَِتْنظيِم  اْلَجداوِل  َأْنواِع  ُمْخَتِلَف  ُأْسَرتي  َأْفراُد  َيْسَتْخدُِم 
َأْنَجَزْت  َوإِذا   ، َجداوَِل  في  َأْعماَلها  ُأّمي  َفـُتـَرتُِّب  َأْعمالِهِم، 

ًة َتْبَتِسُم َوَتْرُسُم َعالَمة )�( . َمَهمَّ

َجْدَوٌل  لِْلَوَجباِت،  َجْدَوٌل  هاتِفِها،  في  اْلَمْكَتِب،  في  اْلَمْطَبِخ،  في  َجْدَوٌل  َلَدْيها 
َبْعَض  ُأّمي  ُر  َوُتَغيِّ  ،... َواْلقِراءاِت  َواْلُمناَسباِت  ُزهاِت  للنُّ آَخُر  َوَجْدَوٌل  ياراِت،  لِلزِّ

َجداوِلِها َبْيَن اْلحيِن َواْلَخرِ.

َوُمتاَبَعِة  َوَأْعمالِِه  َيْومِّياتِهِ  لَِتْنظيِم  جداوُِل  َلَدْيهِ  َأْيًضا  َأبي 
ِصياَنةِ َسّياَرتِهِ.

واءِ  الدَّ َتناُوِل  لِمواعيِد  َجْدَوٌل  َلدْيها  تي  َجدَّ َوَكذلَِك 
َمَع  َواأْلَْصدِقاءِ  اأْلَْهِل  بَِأْسماِء  َوَجْدَوٌل   ، بيِب  الطَّ َوُمراَجَعةِ 

ُه َأخي َلها.  َأْرقامِ اْلَهواتِِف َواْلَعناويِن، َأَعدَّ

ةٍ َكثيَرةٍ في ُكلِّ َمكاٍن  َوِصْرُت ُأالِحُظ ُوجوَد َجداوَِل إِْرشاِديَّ
وِق  السُّ في   ، اْلُمْسَتْوَصِف  في  َمْدَرَستي،  في   ، إِليهِ  َأْذَهُب 

ٌة َوواِضَحٌة. َوَأماكَِن ُأْخرى ، فيها  َمْعلوماٌت ُمهِمَّ
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َم َجْدَواًل لَِنْفسي، َوَبَدْأُت بَِرْسِم َعموَدْيِن  ْرُت َأْن ُأَصمِّ َقرَّ
ْرُت َكْيَف ُأْكمُِل َجْدَولي.  َوَسْبَعةِ ُصفوٍف .... ُثمَّ َفكَّ

٣- اْلَفْهُم واالْستيعاُب:
ُط اْلَكلِماِت اْلغامَِضَة، َوَأْسَتشيُر َمْجموَعتي لَِمْعرَِفةِ َمعانيها. - ُأَحوِّ

- ُأجيُب :
  أ - ماذا َيْسَتْخِدُم َأْفراُد ُأْسَرةِ ) َحَمد (؟

ُم ُأمُّ َحَمدٍ َأْعماَلها؟ ب- َكْيَف ُتَنظِّ
ج - َكْيَف ُيتابُِع والُِد َحَمدٍ ِصياَنَة َسّياَرتِه ؟

ُة إِلى اْلجداوِِل ؟ - لِماذا َتْحتاُج اْلَجدَّ  د 
هـ - ما اأْلَماكُِن الَّتي ُيْمِكُن َأْن َنرى فيها اْلَجداوَِل ؟

٤- اْلُمماَرَسُة:
- َأَضُع َجْدَواًل لَِتْنظيِم اْلَمهامِّ اْلتَِيةِ :

ةِ. - َأداءِ واِجباتي اْلَمْدَرِسيَّ

ْلفازِ. - ُمشاَهَدةِ التِّ

ْصحاِب. عِِب َمَع اأْلَ - اللَّ

ْرفيِهيَّةِ. - اْلُخروِج َمَع اأْلُْسَرةِ إِلى اأْلَماكِِن التَّ
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ةِ:  - َأَضُع اْلَعالَمَة )� ) عِْنَد َتْنفيذِ اْلَمَهمَّ
اْلَيْوُم

ْبتاْلُجُمَعة اْلَخميساأْلَْربِعاءالثَّالثاءاإلْثَنْياأْلََحُداأْلُسبوُع السَّ

اأْلُْسبوُع 
ُل  اأْلَوَّ

اأْلُْسبوُع  
الّثاني 
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١- َتْمهيٌد:
- َهّيا َنْلَعْب َأنا َوَأْنَت:

ُلَغتي اْلَجميَلُة )٦)*
1-1-٣

َأنا ُأَرتُِّب ُغْرَفتي.
َأنا َأْفَهُم  َدْرسي.

َأنا ُأساعُِد جاري.

َأنا َأْحَترُِم ُمَعلِّمي.

َة. َأنا ُأْطعُِم اْلقِطَّ
ْدَق. َأنا َأقوُل الصِّ

َأنا َأْحَمُد َرّبي.
َأنا ُأذاكُِر ُدروِسي.

َأْنَت َنظيٌف.
. َأْنَت َذكِيٌّ

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

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

َأْنِت َرحيَمٌة
َأْنِت ..................
.........................
.........................

)ب(

) أ (

)*( ضامئر الغائب.
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ْعداُد: ٢- اْلِ
- َأَضُع ُكلَّ َكلَِمةٍ مِّما َيلي في اْلَمكاِن اْلُمناِسِب مَِن اْلَجْدَوِل: 

َيْلَعُب  -  َتْمَرُح  -  َيْرُكُض  -  َيزوُر  -  َتْضَحُك  -  َتْرُسُم
ُهَو هَِي

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

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

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

ْطبيُق : ٣- التَّ
َنةِ: - َأْقَرُأ اْلُجَمَل الّتالَِيَة، ُثمَّ ُأعيُد كِتاَبَتها ُمْسَتْخدًِما )ُهَو) َأْو )هَِي) َمكاَن اْلَكلَِمةِ اْلُمَلوَّ

أ - َأبي ُيساعُِد اْلُمْحتاجيَن، َوُأّمي َتْعِطُف َعلى اْلُفَقراءِ.
................................................................................................................

ْيَر. ُم السَّ ْرِطيُّ ُيَنظِّ بيَبُة ُتعالُِج اْلَمْرضى، َوالشُّ ب - الطَّ
................................................................................................................

ْشجاَر. ْزهاَر، َوَأخي َيْغرُِس اأْلَ ُق اأْلَ جـ - ُأْختي ُتَنسِّ
................................................................................................................

 ٤- اْلُمماَرَسُة:
- َأْسَتْخدُِم  َضميَرِي اْلغائِِب )ُهَو - هَِي) في ُجَمٍل ال َتقِلُّ َكلِماُتها َعْن َثالِث َكلِماٍت:
................................................... -      ................................................... -
................................................... -      ................................................... -
................................................... -      ................................................... -
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١- َتْمهيٌد:   

ُل الّصوَرَة الّسابَِقَة: - َأَتَأمَّ
- ُأجيُب :

غاُر َوْقَت َفراغِهِم؟ - َكْيَف َيْقضي هُؤالءِ الصِّ
ْعداُد :  ٢- اْلِ

َوَر اْلتَِيَة : ُل الصُّ - َأتَـَأمَّ

ُر َعْن ُكلِّ صوَرةٍ بُِجْمَلةٍ ُمفيَدةٍ. - ُأَعبِّ

5-1
َأْوقاتي اْلُمْمتَِعُة
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٣- اْلُمماَرَسُة:
َوْقٍت  لَِقضاءِ  ُمناِسَبةٍ  ةٍ  ُخطَّ َوْضِع  َحْوَل  َنـَتحاَوُر  َمْجموَعتي  َمَع  بِالتَّعاُوِن   -

. راِسيِّ ُمْمتٍِع َوُمفيدٍ في إِجاَزةِ ُمْنَتَصِف اْلعامِ الدِّ
ُر َأْن َأْلَتزَِم َأَدَب اْلَحديِث َوالِحوارِ:  - َأَتَذكَّ

 : ٤- التَّقييُم الّذاتِيُّ
َق في َأدائي: -  َأَضُع اْلَعالَمَة )� ) َأماَم اْلُعْنُصرِ الَّذي َتَحقَّ

ْقييِمم ْقييُم َعناِصُر التَّ التَّ

ِث باْنتِباهٍ َوَتْركيزٍ.١ َأْصَغْيُت لِْلُمَتَحدِّ
ةٍ.٢ ِث بِإيجابِيَّ َتفاَعْلُت َمَع اْلُمَتَحدِّ
ِث.٣ ي في التََّحدُّ اْلَتَزْمُت َدْورِ

ِث ِث َعَدَم ُمقاَطَعةِ اْلُمَتَحدِّ  االْستِماَع إِلى اْلُمَتَحدِّ

ِث  اْلتِزاَم َدْوري في التََّحدُّ
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١- َتْمهيٌد:  
ُر َعِن اأْلَْحداِث فيها بُِجَمٍل ُمناِسَبةٍ.  - ُأشاهُِد الّصوَرَة اْلتَِيَة، َوُأَعبِّ

ْعداُد:  ٢- اْلِ
َعالَمَتِي  َوَأَضُع  َقصيَرًة،  ًة  قِصَّ َن  لُِنَكوِّ ُزَمالئي  َمَع  بِالتَّعاُوِن  َيْأتي  ما  ُأْكمُِل   -

ْرقيِم )، - . ).   التَّ

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

َمْوقٌِف َجميٌل*
2-1-٣

)*( سلسلة أحباب اهلل. دار احلدائق. رسوم نادين صيداوي.
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٣- اْلُمماَرَسُة:
ًة َقصيَرًة . َن قِصَّ َكوِّ - ُأْكمُِل ما َيْأتي أِلُ

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

 : ْقييُم الّذاتِيُّ ٤- التَّ
َق في َأدائي: -  َأَضُع اْلَعالَمة )� ) َأماَم اْلُعْنُصرِ الَّذي َتَحقَّ

ْقييِمم َعناِصُر التَّ
التقييم 

ا َقصيًرا بُِأْسلوٍب واِضٍح َوُمَعبٍِّر.١ َكَتْبُت َنّصً
َكَتْبُت َثالَث ُجَمٍل َبسيَطٍة ِكتاَبًة َسليَمًة.٢

ْقَطةَ َواْلفاِصلةَ( في َمواِضِعِهما ٣ ْرقيِم )النُّ اْسَتْخَدْمُت َعالَمَتِي التَّ
حيَحةِ. الصَّ
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١- َتْمهيٌد:

ا ُأشاهُِده في الّصوَرةِ بُِجْمَلةٍ ُمفيَدةٍ. ُر َعمَّ - ُأَعبِّ
٢- اْلقِراَءُة َواِلْعداُد:

ْعَوةِ اْلتَِيَة :  - َأْقَرُأ بِطاَقَة الدَّ

ِص َلها. ْعبيراِت اْلتَِيةِ مَِن اْلبِطاَقةِ بَِوْضِع َرْقمِها في اْلَمكاِن اْلُمَخصَّ ُد َمكاَن التَّ - ُأَحدِّ
ْعَوةِ .     ْعَوةِ .   1- ُمناَسَبةِ الدَّ 2- َيْومِ الدَّ

ْعَوةِ.٣- اْسِم الّداعي . 4-  َمكاِن الدَّ

٣-٣
قي َيوُم َتَفوُّ

صديقي العزيز 
يرسني دعوتك لضور حفل نجاحي 

وذلك يوم اخلميس القادم ٥/20، الساعة اخلامسة مساء ، يف منزلنا .
العنوان : مدينة جابر األمحد ، شارع 10، منزل ٣0 .

فيصل حممد

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

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

............................
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٣- اْلُمماَرَسُة :
- َأْذُكُر َنْوَع اْلَوثيَقةِ .

ُط اْلَعناِصَر اْلتَِيَة: - ُأَحوِّ
َغةِ اْلَعَربِيَّةِ - النِّْسَبَة. اْسَم اْلَمْدَرَسةِ - َدَرَجَة اللُّ

وزارة الرتبية
الدارة العامة ملنطقة العاصمة التعليمية

مدرسة عبداملحسن البدر

فيصل حممد نارص

ختم المدرسة
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َريت ُمَفكِّ
ُة: ١- الَمَهمَّ

َرًة لَِيْومِّياتي . - ُأعِدُّ ُمَفكِّ
٢- اأْلََدواُت َواْلَموادُّ اْلُمْقَتَرحُة:

َأْلواٌنَأْقالٌمَأْوراٌق
ٌة الِصَقٌةُصَوٌر مَِقصٌّمادَّ

٣- َطريَقُة بِناءِ اْلَمْشروِع: 
َرتي. - َأْختاُر ُعْنواًنا مناِسًبا لُِمَفكِّ

- َأْكُتُب أّياَم اأْلُْسبوِع فيها.
ُد َعَماًل واِحًدا لُِكلِّ َيْوٍم. - ُأَحدِّ

َوَر اْلُمناِسَبَة َلها. - َأْجَمُع الصُّ
َرتي ُمقابَِل َكلِّ َيْوٍم. ِص َلها في ُمَفكِّ َوَر في اْلَمكاِن اْلُمَخصَّ - ُأْلِصُق الصُّ

ْرقيِم ) ، - . ( .  َرتي، ُمراِعًيا اْستِْخداَم َعالَمَتِي التَّ - َأْكُتُب ُجَماًل َعْن َيوِمّياتي في ُمَفكِّ
)2-1-٣(

َلِة . )٣-2-2( - َأْكُتُب ُجْمَلًة َعْن ِهواياتي اْلُمَفضَّ
ُب َعلى اْلَعْرِض في اْلَمْنِزِل َقْبَل َتْقديِمِه َأماَم ُزَمالئي ُمْسَتعيًنا بِاْلقائَِمِة اْلتَِيِة: - َأَتَدرَّ

بُتاْلُجْمعُةاْلَخميُس السَّ

حُد ثاُءاْلِْثنيِناأْلَ رِْبعاُءالثالُّ اأْلَ

َمْشروعي
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٤- َطريَقُة َعْرضِ اْلَمْشروِع:
ًزا: ُم َأداًء ُمَتَميِّ  -ُأَرتُِّب ُخُطواِت اْلَعْرِض بَِما ُيناِسُب َمْشروعي، َوُأَقدِّ

ِم المعيارُخطواُت اْلَعرض
ُم َمْعلوماٍت َبسيَطًة َوواِضَحًة َعْن َيْومِّياتي  بُِلَغةٍ َسليَمةٍ.١ ١-٢ُأَقدِّ
ًة َصحيَحًة مِْن دوِن ُمساَعَدةٍ.٢ ٢-٥َأْقَرُأ ما َكَتْبُته مِْن ُجَمٍل قِراَءًة َجْهِريَّ
َرةِ . ٣ ُح لُِزَمالئي َمعانَِي َبْعِض اْلَكلِماِت في اْلُمَفكِّ ٢-٣ُأَوضِّ

٥- َتْقييُم اْلَمْشروِع:
ْمُتُه مِْن َعْرٍض َتْقييًما ذاتِّيًا َصحيًحا: - ُأَقيُِّم َمْشروعَِي َوما َقدَّ

اْلِمْعيارُم
ْقييُم  التَّ

َرتي، ُمراعًِيا ٣-١-١٢ َكَتْبُت ُجَماًل َعْن َيْومِّياتي في ُمَفكِّ
ْرقيِم ) ، - . ( . اْستِْخداَم َعالَمَتِي التَّ

َلةِ .٣-٢-٢٢ َكَتْبُت ُجْمَلًة َعْن هِواياتي اْلُمَفضَّ
َعْن ١-٣٢ َوواِضَحًة  َبسيَطًة  َمْعلوماٍت  ْمُت  َقدَّ

َيْومِّياتي بُِلغةٍ َسليَمةٍ.
ًة َصحيَحًة ٢-٤٥ َقَرْأُت ما َكَتْبُتُه مِْن ُجَمٍل قِراَءة َجْهرِيَّ

مِْن دوِن ُمساَعَدةٍ.
ْحُت لُِزمالئي َمعانَِي َبْعِض اْلَكلِماِت في ٢-٥٣ َوضَّ

َرةِ.  اْلُمَفكِّ
ِم لَِمْشروعي َوكِفاياتي. ٦- َأنا ُمْسَتعِدٌّ لَتْقييِم اْلُمَعلِّ
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