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اْلـُمْحَتوى
الصفحةالكفايات اخلاصةالنـشـــاط

١٣-المقدمة
١٥-الكفايات

١٨توزيع الكفايات الخاصة على وحدات التعلم
١٩-الوحدة األولى: َأنا َوالّناُس

٢٠-كفايات الوحدة التعلمية األولى
١٢١-٢أنا وأقاربي

٢٢٤-٥أنا أعمل
٢٢٦-٤هيا نقارن)١(

كتابتي صحيحة )١(
٣٢٩-٢-١التاء المفتوحة و التاء المربوطة 

٣٣٢-٢-٢خطي الجميل)١(
١٣٤-٣بائع العسل وبائع الخل

٢٣٥-٢األرنب والعصفور
لغتي الجميلة )١( 

٣٣٧-١-١ضمائر الغائب )هي-هو-هم-هن(
١٤٠-١أنا وجاري

٢٤٢-٣معجمي )١(
٢٤٤-٦سيارة العائلة

٣٤٦-١-٢مهنتي
١٤٨-٢كلنا نعمل مًعا

٢٥٠-٥بنا تكبر األوطان
٢٥٢-٤هيا نقارن)١(

كتابتي صحيحة )٢(
٣٥٤-٢-١التاء المربوطة )ة - ـة (



الصفحةالكفايات اخلاصةالنـشـــاط
٣٥٨-٢-٢خطي الجميل)٢(

١٦٠-٣الصياد الصغير
٢٦١-٢قوة االختالف

٣٦٤-١-١لغتي الجميلة )٢ ( الضمائر
١٦٧-١أمي الحبيبة

٢٦٩-٣معجمي )٢ (
٢٧١-٦شكًرا أصحابي

٣٧٣-١-٢من مرافق منطقتي
٧٥-مشروعي : ملف الصور

٧٧-الوحدة الثانية: مناسباتي
٧٨-كفايات الوحدة التعلمية الثانية

١٧٩-٣الطاووس المغرور
٢٨٠-٥فكرة جميلة

كتابتي صحيحة ) ٣ (
٣٨٢-٢-١التاء المربوطة والتاء المفتوحة

٣٨٤-٢-٢خطي الجميل )٣ (
٢٨٦-١في صحبة أبي

١٨٩-٢مناسباتي السعيدة
لغتي الجميلة )٣ ( 

٣٩٠-١-١أدوات االستفهام )من - متى - ماذا(
٢٩٤-٢الدمية الجميلة

٢٩٧-٣معجمي )٣(
٢٩٩-٦ليالي القرقيعان

١١٠١-٦شهر رمضان



الصفحةالكفايات اخلاصةالنـشـــاط
٣١٠٣-٤أرسم وأكتب )١(

١١٠٦-٣سدرة منيرة
٢١٠٧-٥تحدي القراءة

٣١٠٩-٢-١كتابتي صحيحة  ) ٤ ( همزة القطع
٣١١١-٢-٢خطي الجميل )٤ (

٢١١٣-١خروف العيد
١١١٥-٢يعجبني أو ال يعجبني

لغتي الجميلة ) ٤ (
أدوات االستفهام )لماذا - أين - كيف(

٣١١٦-١-١
٢١١٨-٢من سيعلق الجرس علـى القطة؟

٢١٢٠-٣معجمي )٤(
٢١٢٢-٦أهال.. أهال بالعيد

١١٢٤-٦فرحة العيد
٣١٢٦-٤أرسم وأكتب )٢(

١٢٨-مشروعي : ُمْلَصُق )ُمناَسباتي(
١٣١-الوحدة الثالثة : العمل التطوعي واإلنساني

١٣٢-كفايات الوحدة التعلمية الثالثة
١١٣٣-١باب وباقة وردة

٢١٣٥-٥مسابقة وأمل
٢١٣٧-٤هيا نقارن )٣(

٣١٤٠-٢-١كتابتي صحيحة)٥( همزة الوصل
٣١٤٢-٢-٢خطي الجميل )٥ (
٢١٤٤-٢مرض الخضراوات

١١٤٧-٦يوم التخضير



الصفحةالكفايات اخلاصةالنـشـــاط
٣١٤٩-١-١لغتي الجميلة)٥( أدوات االستفهام

٣١٥٢-١-٢أكتب عن وطني
٢١٥٤-٣معجمي )٥(

٢١٥٦-١الشجرة الباكية
٣١٥٩-٤أرسم و أكتب )٣(
١١٦٠-١بالول وأمه هامورة

٢١٦١-٥أصدقاء البيئة
٢١٦٤-٤هيا نقارن )٤( 

٣١٦٨ -٢-١كتابتي صحيحة ) ٦ ( همزتا الوصل والقطع
٣١٧٠-٢-٢خطي الجميل )٦(

٢١٧٢-٢الفيل فلفول
١١٧٥-٦أحب وطني

٣١٧٧-١-١لغتي الجميلة )٦ ( أدوات االستفهام
٣١٨٠-١-٢العمل اإلنساني

٢١٨٢-٣معجمي )٦(
٢١٨٤-١الفحمة السوداء

٣١٨٦-٤أقرأ وأكتب
١٨٨-مشروعي: ِقصتي



املقّدمة
الحمد هلل الهادي العليم، والصالة والسالم على رسوله الكريم، وعلى آله وصحبه 
أجمعين، وبعد ؛ هذا هو الجزء الثاني من كتاب المتعلم للصف الثاني، وقد جاء 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.
2 - 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 وتأليًفا .
لدى  الكفايات  تطوير  تدعم  إضافية  تعلم  أنشطة  يصمم  أن  المعلم  على   -2
المتعلمين، وتثري الفائقين، وتعالج مواطن التعثر، وتغطي الحاجات التدريبية لدى 

المتعلمين على اختالف مستوياتهم.
متوافقة  بمجموعة  المتعلمين  كفايات  تطوير  نحو  تتجه  تعلمية  وحدة  كل   -3
موضوعّيًا 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 



الكفايات
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١ - االستماع والتحدث: االستماع والتحدث باستخدام مجموعة نصوص 
وإستراتيجيات ضمن سياقات متنوعة الكتشاف الذات والعالم.

معايير المنهج  الكفايات الخاصة المجال
ويحافظ  قصيًرا  حواًرا  يجري   ١-١
يتناوله  موضوع  حول  مساره  على 
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  إلخ(  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  معاٍن 
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



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

معايير المنهج الكفايات الخاصة المجال
٢-١ يطــرح أســئلة تفصيليــة عــن النــص             
)َمــن - مــاذا - أيــن - كيــف - متــى( 
ــص. ــم الن ــتطيع فه ــا ليس ــب عنه ويجي

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.
موحـــدة  خصائـــص  تعـــّرف   ٢-٤
كتابيـــة  لنصـــوص  وفريـــدة 
ـــعر-  ـــل )ش ـــة مث ـــة مختلف وبصري

موســـوعات(.  - أفـــالم 
٢-٥ يقرأ جماًل ونصوًصا قصيرة )من 5:3 

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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3 - 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 

)المهارات الهجائية (
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 

)خط النسخ(
٣ -٢-٣ يكتب كلمات وجماًل 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

17
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               توزيع الكفايات اخلاصة عىل وحدات التعلم

الكفاياتم
العامة

الكفايات المجاالت
الخاصة

معايير 
المنهج

مجموع ١٢٣
األنشطة مناسباتيأنا والناس

العمل 
التطوعي 
واإلنساني

١

١

2٤-١2-١١-١حقائق
٤-١22-١٢-٢حقائق٢
٤-١22-١٣-٣عمليات٣
----١-١٤-٤عمليات٤
----١-١٥-٥اجتاهات٥
22٤-١-١٦-٦ارتباط٦
٧

٢

22٤-٢-٢١-١حقائق
٢222٦-٢٢-٢عمليات٨
٢222٦-٢٣-٣عمليات٩

2٤-٢2-٢٤-٤عمليات١٠
٢222٦-٢٥-٥عمليات١١
٤-٢22-٢٦-٦اجتاهات١٢
----٢-٢٧-٧ارتباط١٣
١٤

٣

٣222٦-١-٣١-١حقائق
2٤-٣2-٢-٢حقائق١٥
عمليات١٦

٣-٢
٣-٢-١222٦

٣222٦-٢-٢عمليات١٧
----٣-٢-٣عمليات١٨
----٣-٣٣-٣اجتاهات١٩
22٤-٣-٣٤-٤ارتباط٢٠

٢٤٢٤٢٤٧٢املجموع
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َأنا َوالّناُس

 اْلَوْحَدُة
قال تعالى:  ﴿ڄ  ڃ  ڃ     ڃ  ڃ  اأْلُوىل

چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇڇ  ڇ    
ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ  ﴾

احلجرات : اآلية ١٣
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كفايات الوحدة التعلمية األولى

20

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 

2استمع إليها.
2

١-2عمليات
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.

2
١-٣ يطرح األسئلة من أجل فهم الرسالة الشفهية لتوضيح ١-3اجتاهات3

2معنى كلمة أو لتمييز أصوات التنوين المختلفة.
٤

2
عمليات

2-2
ويستخدم  السياق  في  واضحة  معلومات  يحدد   ٢-٢
التنبؤ  أجل  من  والرسومية  الداللية  اإلشارات 

2باستمرار القصة.
من 53-2 المعروفة  غير  والجمل  للكلمات  معنى  يعطي   ٢-٣

2خالل طرح األسئلة حولها واإلجابة عنها.
٢-٤ يعطي أمثلة عن الخصائص العامة والمختلفة للكتب 2-٦٤

2واألفالم.
٢2-٥ يقرأ جماًل ونصوًصا قصيرة )من 5:3 جمل( من دون مساعدة.٧5-2
٢-٦ يقرأ ويفهم باستمتاع نصوًصا قصيرة ويربط بينها وبين 2-٦ارتباط٨

2تجاربه الشخصية وخبراته.
٩

3

3-١حقائق

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

)النقطة والفاصلة(. )مهارات لغوية(.
2

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

)النقطة والفاصلة(. )المعيار(.
2

١0

3-2عمليات
مستخدًما  الذاكرة  من  وجماًل  كلماٍت  يكتب   ٣-٢-١
الذكية(.  )اللوحة  والرقمية  التقليدية  األدوات 

)مهارات هجائية(.
2

٣-٢-٢ يكتب كلماٍت وجماًل من الذاكرة مستخدًما األدوات ١١
2التقليدية والرقمية )اللوحة الذكية(. )خط النسخ(.

2٤املجموع
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١- َتْمهيٌد: 
َوِر اآلتَِيِة، ُثمَّ ُأَعبُِّر: ُح ما ُأشاِهُدُه في الصُّ - ُأَوضِّ

2-١
َأنا َوَأقاِريب
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ْعداُد : ٢- اإْلِ
أ- َأْقَرُأ:

ُثُكْم َعِن  َأنا َبْدٌر، َسُأَحدِّ
الّناسِ ِمْن َحْولي

-َأنا ُأِحبُّ ُأْسَرتي: 

يت َجّديَجدَّ

َأخي ُأْختي

ُأّمي
َأيب

- َنْحُن ُأْسَرٌة َسعيَدٌة.
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ُمُهْم. - َأنا ُأِحبُّ َأقاِريب َوَأْحَتِ

تي                        خاَلتي ي                        خايل                        َعمَّ َعمِّ

ْسُهَم: ْفراِد ُأْسَرتي ُمْسَتْخِدًما اأْلَ ًطا أِلَ ب - َأْرُسُم ُمَخطَّ

ْسَرتي. ِث َحْوَل ُحّبي أِلُ ْفكاَر َواْلَمشاِعَر َمَع َزميلي لِلتَّحدُّ ج - َأَتباَدُل اأْلَ
٣- اْلُمماَرَسُة:

َوُزَملئي  ُمَعلِّمي  َأماَم  َنْحَوها  َوَمشاِعري  ُأْسَرتي  َعْن  َشَفِهّيًا  َعْرًضا  ُم  ُأَقدِّ  -
ْفراِد ُأْسَرتي . ِط الّسابِِق ِلَ بِِعباراٍت َسليَمٍة ، ُمْسَتعيًنا بِاْلُمَخطَّ
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٢- اْلقِراَءُة : 
ِة َوُأحاكيها. - َأْسَتِمُع إِلى ِقراَءِة ُمَعلِّمي النَّموَذِجيَّ

ًة َصحيَحًة بِالتَّعاُوِن َمَع ُزَمالئي: - َأْقَرُأ ِقراَءًة َجْهِريَّ
َأنا َخّباٌز، ُأِحبُّ َعَملي َكثيًرا، َوَأْقضي َوْقًتا َطوياًل في ُصْنِع اْلُخْبِز َواْلَحْلَوياِت، 
َرْت ِمْهَنتي َكثيًرا، َوَأْصَبَح ُهنالَِك آالٌت َحديَثٌة  ْمُت ِمْهَنتي ِمْن َأبي، اْلَيْوَم َتَطوَّ َتَعلَّ

َتْعِجُن بُِسهوَلٍة . 

١- َتْمهيٌد: 
ِن: - َأْقَرُأ اْلَكِلماِت اآْلتَِيَة ُمْنَتبًِها لُِنْطِق اْلَحْرِف اْلُمَلوَّ

إِشاَرٌةُأّميَأْزهاٌرأ

ِحصاٌنُحْفَرٌةَحَسٌنح

ٌةُهدىَهداياهـ ِهرَّ

5-2
َأنا َأْعَمُل
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٣- اْلَفْهُم َواالْستيعاُب :
- َأِصُف َعَمَل اْلَخّباِز.

- ُأجيُب:
- َهْل ُيْمِكُننا االْستِْغناُء َعْن َعَمِل اْلَخّباِز؟ َولِماذا؟

٤- اْلُمماَرَسُة:
َة َصحيَحًة: - َأْقَرُأ ِقراَءًة َجْهِريَّ

ٌد َرُجَل إِْطفاٍء، ُيحاِفُظ َعلى َأْرواِح الّناِس، َوُيخاِطُر بِروِحِه ُمْقَتِحًما   َيْعمُل ُمَحمَّ
في  ْقديَر  التَّ َوَيرى  ْنجاِز،  اإْلِ َوَعَظَمِة  عاَدِة  بِالسَّ َفَيْشُعُر  إِْنقاِذِهم؛  َأْجِل  ِمْن  الّنيراَن 

ُعيوِن َمْن َأْنَقَذُهم. 

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

ْقييِمم ْقييُم َعناِصُر التَّ التَّ

ًنا واِضًحا ِمْن َمهاراِت اْلِقراءِة اْلَجْهريَِّة.١ َأْظَهْرُت َتَمكُّ
َقَرْأُت اْلُجَمَل َوالنُّصوَص اْلَقصيَرَة ) 3-5 جمل( ِقراءًة 2

َسليَمًة ُمَعبِّرًة َوبَِطاَلقٍة.
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١- َتْمهيٌد: 
ًة َقَرْأتُها لُِزمالئي. - َأْذُكُر ِقصَّ

٢- اْلقِراَءُة : 
ُع في َمْجموعاٍت َوَنقوُم بِما َيْأتي:  - َنَتَوزَّ

: - َأْسَتِمُع إِلى ِقراَءِة َزميلِنا، ُثمَّ َنْرَفُع اْلبِطاَقَة اْلُمناِسَبَة لِنَْوِع النَّصِّ
 

٤-2
َهّيا ُنقاِرن )١(

ُة                النَّشيُد                  اْلُقرآُن اْلَكريُم                  اْلِقصَّ

ُل: وَّ - النَّصُّ اأْلَ
ھ     ھ  ھ   ھ 

﴿چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ  
ژ   ڑ      ڑ  ک  ک  ک  ک   گ  گ﴾

سورة  العلق  : اآلية )١-٥(

النَّجــاح إِلـى  َهّيا  َبــاح الصَّ ِل  َأوَّ فـي 

فيها َفْصُل ُ َوَمْلَعْب َنـْذَهْب لِْلـَمْدَرَسِة 

َوكِتــابي َأقاْلمـي  فيها ُكلُّ َأْصحـابي

- النَّصُّ الّثاني:
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- النَّصُّ الّثالُث:
َمْدَرَستي اْلَجميَلُة

ُر ُ يا نوَرُة، َوما زْلِت ُمْسَتْيِقَظًة! : اْلَوْقُت ُمَتَأخِّ اْلُمُّ
نوَرُة: ال َأْسَتطيُع النّْوَم يا ُأّمي.

: لِماذا يا َحبيَبتي؟ اْلُمُّ
ا  َقُةُ ِجدًّ ُل لي في اْلَمْدَرَسِة، َوُمَتَشوِّ نوَرُة: َأنا َسعيَدُةُ  .. َسعيَدُةُ  ، َغًدا ُهَو اْلَيْوُم اْلَوَّ

لَِمالبِسي اْلَنيَقِة، َوَحقيَبتي اْلَجديَدِة، َوَمْدَرَستي اْلَجميَلِة.

- َأْكُتُب َنْوَع النُّصوِص الّسابَِقة:
َنْوُع النَّصِّالنَّصُّ

ُل وَّ ............................................................اأْلَ

............................................................الّثاني

............................................................الّثالُِث
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٣- اْلُمماَرَسُة:
، ُثمَّ َأْكُتُبُه في اْلَفراِغ اْلُمناِسِب: ُد َنْوَع النَّصِّ - ُأَحدِّ

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

 

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

 

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

ھ     ھ  ھ   ھ 

﴿ ٹ ٹ ٹ ٹڤڤ ڤ ڤ ڦ  ڦڦ  
ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  

چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ﴾
سورة  الماعون  : اآلية )١-٧(

تي ِلُّمي َهِديَّ
ي َأْبَحُث َأْبَحُث َعْن َوْرَدْه ِلُمِّ اْلَيْوَم  ُأْهديَها 
ْنيا الدُّ ُكلَّ  اْلَغْيِمَسُأَفتُِّش  َوفي  اْلُبْستاِن  في 

َلِكنَّ ُجماَنَة  ًرا،  ُمَتَأخِّ اْلَوْقُت  كاَن 
ُر  َتَتَذكَّ َأَخَذْت  إِْذ  النَّْوَم؛  َتْسَتطِِع  َلْم 
اْلَبْهَجَة  ُتثيُر  تي  الَّ عيَدَة  السَّ َأْوقاَتها 

َنْفِسها. في  َواْلُمْتَعَة 

ُمناَسباتي
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١- َتْمهيٌد: 
ِن ِمْنها:      َأْقَرُأ اْلُجَمَل اآْلتَِيَة، ُثمَّ ُأالِحُظ ُنْطَق اْلُمَلوَّ  -

- َحمَلْت فاِطَمُة اْلَحقيَبَة.
عاَم . ْت ُأّمي الطَّ - َأَعدَّ

َقِت الّطائَِرُة َبعيًدا.  - َحلَّ
ْطبيُق: ٢- التَّْدريُب َوالتَّ

ُر َعْن ُكلٍّ ِمَن الّصوَرَتْيِن اآْلتَِيَتْيِن بَِكِلَمٍة ُمناِسَبٍة: أ  - ُأَعبِّ

ِكتاَبتي َصحيَحٌة *)١(
١-2-٣

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

 * التاء المفتوحة و التاء المربوطة.
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َمَكُة السَّ

ُل اْلَكلَِمَة الَّتي ال توَجُد في اْلُمْسَتْشفى:   ب - َأْقَرُأ ُكلَّ َكِلَمٍة ِمّما َيلي، ُثمَّ ُأَظلِّ

َلِة في اْلَجْدَوِل اآلتي بَِحَسِب َشْكِل الّتاِء في نِهاَيتِها:    ج - ُأَصنُِّف اْلَكِلماِت َغْيَر اْلُمَظلَّ
ـةت

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

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

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

  د  - ُأالِحُظ َصْوَت َحْرِف الّتاِء في ُكلِّ َكِلَمٍة ِمّما َسَبق.
 هـ - َأنا ُأْكِمُل اْلَكلِماِت بِالّتاِء الَّتي ُتناِسُبها:
)ـة - ت(

ْنساِن إِلى  غيرا ..............: َيْحتاُج ِجْسُم اْلِ قالـَ .............. فاطِمـَ .............. ِلََخواتِها الصَّ
َتناُوِل اْلَْغِذيـَ.............. اْلُمفيَدة ِمْن  ِمْثِل: اْلَخْضراوا.............. َواْلفاِكَهـ...............

ُد َنْوَع الّتاِء في نِهاَيتِها:   - َأْذُكُر َجْمَع ُكلٍّ ِمَن اْلَكلِماِت الّتالَِيِة، ُثمَّ ُأَحدِّ
َنباٌت ........................................    َسَنٌة ............................................              

بِْنٌت ..........................................    تِْلميَذٌة ............................................           

بيَبُة الطَّ

ماداُت الضِّ ضاُت اْلُحْقَنُةاْلُمَمرِّ

ّماعاُت ُةالسَّ ْيَدلِيَّ اْلُكَرُةالصَّ
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و - َأْكُتُب َكلِماٍت اْنَتَهْت بِتاٍء َمْفتوَحٍة، اْسَتَمْعُت إَِلْيها ِمْن ُزَمالئي.

........................................../  ........................................../ ..........................................

ي - َأْكُتُب َكلِماٍت اْنَتَهْت بِتاٍء َمْربوَطٍة، اْسَتَمْعُت إَِلْيها ِمْن ُزَمالئي.

........................................../  ........................................../ ..........................................

٣- اْلُمماَرَسُة:  
- َأْكُتُب ما ُيْملى َعَليَّ :

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

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

ُب: ُأَصوِّ
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
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١- َتْمهيٌد:

ُط اْلَحْرَف ) د ( فيها، ُثمَّ ُأعيُد ِكتاَبَتها :  َأْقَرُأ اْلَكِلماِت اآْلتَِيَة، َوُأَحوِّ  -
َرَدَعَدَهَنَبَرَدَسَجَدَخَدَم

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

ْعداُد : ٢- اإْلِ
ُب - َأْقَرُأ - َأْكُتُب:  - ُأَرِكّ

وردس ع ي دأ د بع د دد ر س
..........................................................................

٣- اْلُمحاكاُة : 
- َأْكُتُب اْلِعباَرَة بَِخطِّ النَّْسِخ: 

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

َخّطي اْلَجميُل )١(
2-2-٣
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٤- اْلُمماَرَسُة:  
 - َأْكُتُب ِمْن ذاِكَرتي َكِلماٍت َحَوِت اْلَحْرَف ) د( ُمْسَتْخِدًما َخطَّ النَّْسِخ .

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

َكِلماتِها  اآْلتَِيِة، َحَوْت إِْحدى  الّصوَرِة  َعِن  ُر  ُتَعبِّ إِْنشائي  ِمْن  ُجْمَلًة  َأْكُتُب   -
اْلَحْرَف ) د (، ُمْسَتْخِدًما َخطَّ النَّْسِخ. 

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

ُر َعْن ُجْمَلتي.  ُن اْلُحروَف الَّتي ُتَعبِّ - ُأَلوِّ
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)١( بائُِع اْلَعَسِل َوبائُِع الَخلِّ
١-٣

١- َتْمهيٌد: 
- ُأجيُب:

؟ - ما اْلَفْرُق َبْيَن َطْعِم اْلَعسِل، َوَطْعِم اْلَخلِّ
٢- االْستِماُع َوالُمناَقَشُة: 

   .» - َأْسَتِمُع بِاْهتِماٍم لَِنّص : »بائُِع اْلَعَسِل َوبائُِع اْلَخلِّ
ِة. - َأتَحاَوُر َمَع ُزَمالئي في اْلَمْجموَعِة َحْوَل اْلِقصَّ

٣- اْلُمماَرَسُة:
ًة ُأْخرى. - َأْسَتِمُع بِاْهتِماٍم إِلى النَّصِّ َمرَّ

. - َأْطَرُح َأْسئَِلًة َحْوَل النَّصِّ َعلى ُمَعلِّمي َوُزَمالئي لَِفْهِم النَّصِّ
ُنها بِاْلَمْطلوِب في اْلَجْدَوِل: ، َسَألَني َعْنه َزميلي، ُثمَّ ُأَنوِّ ُح َمْعنى َكِلَمٍة ِمَن النَّصِّ - ُأَوضِّ

مِّ مْعناها اْلَكِلَمُة  َتْنويُن اْلَفْتِح َتْنويُن اْلَكْسِرَتنويُن الضَّ
..........................................................................................

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

 )١( النص يف دليل املعلم.

دكان العسلدكان اخلل
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ْرَنُب َواْلُعْصفوَرُة)١( اأْلَ
2-2

ْرِض. ِه َعلى اْلَ َوَجَد َأْرَنٌب ُعْصفوًرا َصغيًرا َوَقَع ِمْن ُعشِّ

. مُّ َحَمَلُه َوَأعاَدُه إِلى اْلُعشِّ ، َفَفِرَحِت اْلُعْصفوَرُة اْلُ

مُّ . ْرَنَب ، َوشاَهَدْتُه اْلُعْصفوَرُة اْلُ َوذاَت َيْوٍم َلِحَق ِذْئٌب اْلَ
ماذا َحَدَث َبَعَد َذلَك؟

١- َتْمهيٌد: 
ُث َعْن َمْوقِفي تِجاَه َمْن ُيساِعُدني. - َأَتَحدَّ

٢- اْلقِراَءُة : 
- َأْقَرُأ ِقراَءًة َصحيَحًة :

 )١( مجلة )براعم اليمان(.

ْرَنُب َواْلُعصفوَرُة.. اْلَ
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٣- الَفْهُم َواالْستيعاُب:
- ُأجيُب:

ْرَنُب ؟ - ماذا َوَجَد اأْلَ
ْرَنُب َمَعُه ؟ َف اأْلَ - َكْيَف َتَصرَّ

ْرَنِب ؟ ِف اأْلَ مِّ تِجاه َتَصرُّ - ما َمْوِقُف اأْلُ
؟  مُّ - ما اْلَحَدُث الَّذي َشاَهَدْتُه اأْلُ

٤- اْلُمماَرَسُة:
ِة. ْحداِث اْلِقصَّ َعَة أِلَ   أ  - َأْذُكُر النِّهاَيَة اْلُمَتَوقَّ

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

ِة، َوَجَعَلْتني َأْختاُر َهذِه النِّهاَيَة. ُد اْلَمْعلوماِت الَّتي َوَرَدْت في اْلِقصَّ ب - ُأَحدِّ
..........................................................................................................................      

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

 ج - ُأجيُب :
ْرَنِب؟َولِماذا؟   - ماذا َتقوُل لأِْلَ

..........................................................................................................................     
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١- َتْمهيٌد:  
- َأْقَرُأ اْلُجَمَل الّتالَِيَة، ُثمَّ ُأعيُد ِكتاَبَتها ُمْسَتْخِدًما )ُهَو( َأْو )ِهَي( َمكاَن اْلَكِلَمِة 

َنِة: اْلُمَلوَّ
ْلفاَز. - داَنُة َتْكُتُب واِجباتِها، وَخالٌِد ُيشاِهُد التِّ

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

ْشجاَر. ُف اْلَحديَقَة، َواْلُمزاِرُع َيْغِرُس اأْلَ - اْلعاِمُل ُيَنظِّ
.................................................................................................................................

ْطبيُق :  ٢-  التَّْدريُب َوالتَّ
أ - بِالتَّعاُوِن َمَع ُزَمالئي َأقوُم بِما َيْأتي:

- َنْقَرُأ، ُثمَّ َنْكُتُب : 

ُلَغتي اْلَجميَلُة )١(*
٣-١-١

الُم َعَلْيُكْم... َأنا َأميَرُة... َسَأْحكي َلُكْم َعْن ُنْزَهتي إِلى َبرِّ  السَّ

ماِئِر  الضَّ اْستِْبداُل  إَِلْيُكُم  َواْلَمْطلوُب  ُأْسَرتي...  َمَع  اْلِمْطالِع 

َنِة فيما َيْأتي: ( بِاْلَكِلماِت اْلُمَلوَّ )َهَو - ِهَي - ُهْم - ُهنَّ

 )*( ضامئر الغائب )هي - هو - هم - هن(.
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ميَر اْلُمناِسَب:  - نْقَرُأ اْلُجْمَل اآْلتَِيَة، ُثمَّ َنْكُتُب الضَّ

 ُهْم َيْعِطفوَن َعلى اْلُمْحتاِج. ...................... َيْعِطُف َعلى اْلُمْحتاِج.

 .......................................... َعِن اْلَوَطِن.ُهَو ُجْنِديٌّ ُيداِفُع َعِن اْلَوَطِن.

ْبناَء.  ْبناَء. ....................... ُتَرّبي اأْلَ هاٌت ُيَرّبيَن اأْلَ  ُهنَّ ُأمَّ

 ................................................. ...................... ُيساِعُد اْلَفقيَر.

َة. ْنسانِيَّ ْعماَل اْلِ ُم اأْلَ َة. .................... ُيَقدِّ ْنسانِيَّ ْعماَل اْلِ  ..................... اأْلَ
 ............... ُيشاِرْكَن في َعَمِل اْلَخْيِر. ..............................................

َفْقنا َعلى َتْوزيِع اْلَعَمِل َبْيَننا َكما َيْأتي: َذَهْبُت َمَع ُأْسَرتي إِلى َبرِّ اْلِمْطالِع، َواتَّ
ــاداِت.......................................... ــَح َواْلِْرش ــُه النَّصائِ ــّدي ُيَوجِّ - َج
............................................... اْلِخيــاَم.  َيْبنــوَن  َوإْخَوتــي  َأبــي   -
............................................. اْلَغــداِء.  َطعــاَم  َلنــا  ُتِعــدُّ  ُأّمــي   -
ْبَن اْلَخْيَمَة. ....................................... ُة َوَوفاُء َوريُم ُيَرتِّ - َأَخواتي نوِريَّ

ْزَهِة. َأّما َأنا َفَدْوري اِلْشراُف َعلى َنظاَفِة اْلَمكاِن َبْعَد اْنتِهاِء النُّ
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٣- الُمماَرَسُة:
ميَر اْلُمناِسَب : - َأْكُتُب ُجْمَلًة ُمناِسَبًة لُِكلِّ صوَرٍة ُمْسَتْخِدًما الضَّ

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

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

ُهنَُّهْمِهَيُهَو
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١- َتْمهيٌد:  
َأْقَرُأ:  -

اآلِخِر،  واْلَيْوِم  ِه  بِاللَّ ُيؤِمُن  كاَن  »َمْن  م:  وَسلَّ َعَلْيِه  ُه  اللَّ َصّلى   - هِ  اللَّ َرسوُل  قاَل 
.»... جارِهِ  إلى  َفْلُيحِسْن 

 - َأْذُكُر ُحقوَق اْلجاِر َعلى جاِرهِ . 
٢- االْستِماُع َوالُمناَقَشُة: 

ِة: )َأنا َوجاري ( .                - َأْسَتِمُع لَِقصَّ
ٍة في َمضاميِن ما اْسَتَمْعُت إِليِه. - ُأجيُب َعْن َأْسئَِلٍة َتْفصيِليَّ

َأنا َوجاري)١(
١-١

 )١( النص في دليل المعلم.
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٣- اْلُمماَرَسُة:
- ُأحاِوُر ُزَمالئي في اْلَمْجموَعِة َحْوَل ما اْسَتَمْعنا إَِلْيِه ُمراِعًيا ما َيْأتي : 

اْلُمحاَفَظَة َعلى َمْوضوِع اْلِحواِرَطريَقَة إِْجراِء اْلِحواِر. 

َغَة اْلواِضَحَة َواْلُمْثِرَيَة لِْلِحواِرالَفْهَم اْلُمتكاِمَل لِما اْسَتَمْعُت إَِلْيِه اللُّ

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

ْقييِمم ْقييُم َعناِصُر التَّ 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
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١- َتْمهيٌد:
ُن ِمَن اْلُحروِف َكِلماٍت، ُثمَّ َأْكُتُبها في اْلَفراِغ اْلُمناسِب: - ُأَكوِّ

ُمْعَجمي )١(
٣-2

٢- اإْلِْعداُد : 
  أ  - َأْقَرُأ اْلِعباَرَة اآْلتَِيَة:

ُم ُيرّبي اْلَْجياَل، َوَيْبني اْلُعقوَل، وَيْصنَُع ُمْسَتْقَبَل اْلَوَطِن.       اْلُمعلِّ

ُط اْلَكِلماِت واْلُجَمَل الَّتي ال أْعِرُف َمعانيها في اْلِعباَرِة الّسابَِقِة. ب - ُأَحوِّ
  ج  -  َأَتعاَوُن َمَع ُزَمالئي  في َمْجموَعتي لَِطْرِح ُسؤاٍل َحْوَلها  َعلى الَمْجموعاِت  

         اأُلْخرى، َوَنْسَتِمُع إِلى َتْحديِد َمعانيها.
  د - ُأَبيُِّن َمْعنى اْلَكِلَمِة بِوضوٍح ِمْن ِخالِل َتْوظيِفها في ُجَمٍل ِمْن إِنشائي .

ِة. َغِويَّ ْرَوِة اللُّ َفَة في ُمْعَجِم الثَّ   هـ- َأْقَرُأ اْلَكِلماِت اْلُمَصنَّ

ا
أت

َتحنو..............َعلى َأوالِدها. ْرَس. َيْشَرُح .................... اْلدَّ

ُزْرُت َبْيَت .....................................

ل
ع

مل

ي
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٣- اْلُمماَرَسُة:
َمَع  َأَتعاَوُن  ِة،  َغويَّ اللُّ ْرَوِة  الثَّ ُمْعَجِم  في  َتْصنيِفها  َوْفَق  الَكِلماِت  ِقراَءِة  َبْعَد   -

ُزَمالئي لِْلقياِم بِما َيْأتي:
َدةِ. أ  - َأْطَرُح ُسؤااًل َعلى ُزَمالئي لَِمْعرَِفةِ اْلُمَتراِدِف َمَع ُكلٍّ ِمَن اْلَكلِماِت الُمَحدَّ  

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

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

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

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

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

ُف اْلَكلِماِت َشَفِهّيًا في ُجَمٍل ُمفيَدةٍ مِْن إِْنشائي، َوَأْكُتُب ُجْمَلًة واِحَدًة ِمْنها.  هـ- ُأَوظِّ
.........................................................................................................

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

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

ُف الَكلِماِت َشَفِهّيًا في ُجَمٍل ُمفيَدةٍ مِْن إِْنشائي، َوَأْكُتُب ُجْمَلًة واِحَدًة ِمْنها.  ز  - ُأَوظِّ

......................................................................................................... 
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ّياَرة السَّ ِزياَرْةفي  ُرْحنا 
اِرْع إِشاَرْةَوَعلى الشَّ ِعنَْد 
ي ُأمِّ ساَرْةقاَلْت  َفِرَحْت 
ة اْلَجدَّ ِعماَرْةَبْيُت  َخْلَف 

ّياَرة ؟ - ما فائَِدُة السَّ

٢- اْلقِراَءُة : 
ًة َصحيَحًة: - َأقرُأ ِقراَءًة َجْهِريَّ

١- َتْمهيٌد:
- َأْقَرُأ ، ُثمَّ ُأجيُب:

َسّياَرُة اْلعائَِلِة)١(
٦-2

اْلَيْوَم َوُكلَّ 
َيْوٍم َأنا ُمْتَعَبٌة َأعوُد ِمْن ُنْزَهٍة 

ْسَرة اّلتي  ٍة َوُمْتِعَبٍة َمَع اأْلَ ُمِملَّ
َتْمِلُكني.

ِعْندما 
َأْذَهُب في ُنُزهاٍت َأرى 

واِرَع َواْلَحدائَِق َواْلَمناِظَر اْلَجميَلَة  الشَّ
ْسَرُة ُمعاَمَلًة َحَسَنًة  َوُتعاِمُلني اأْلُ

عاَدِة. َفَأْشُعُر دائًِما بِالسَّ

َكْيَف 
حاُلِك يا َعزيَزتي؟ 
َيْبدو َعَلْيِك التََّعُب 

اْلَيْوَم.

 )١( نور غزاوي، براعم اليمان ،ع )٤٦٢(، ٢٠١٤م )بتصرف(.
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٣- الَفْهُم َواالْستيعاُب:
- ُأجيُب:

ْرقاُء ُمْتَعَبًة؟ ّيارُة الزَّ - لَِم َبَدِت السَّ
ّياَرُة اْلَحْمراُء دائًِما َسعيَدًة في َمشاويِرها؟ - لَِم كانِت السَّ

٤- اْلُمماَرَسُة:
- ُأجيُب:

ّياَرِة؟ - ما اْلَقوانيُن الَّتي َتْلَتِزُم بِها في َأْثناِء ُركوِب السَّ
.............................................................................................................

ّياَرَة؟ - َمتى َيْسَتْخِدُم الّناُس السَّ
.............................................................................................................

ّياَرِة ِمْن َمكاٍن إِلى آَخَر؟ ُل بِالسَّ - بَِم َتْشُعُر َوَأْنَت َتَتَنقَّ
.............................................................................................................

ُل َسّياَرُة اْلَمْنِزِل؟  - بَِم َتْشُعُر ِعْنَدما َتَتَعطَّ
  .............................................................................................................

ْزهاِت  في النُّ
، َفْيرمي  َيكوُن اْلَوْقُت َطوياًل َوُمِماّلً

عاِم َعلى َأْرضي،  ْوساَخ َوُفتاَت الطَّ والُد اأْلَ اأْلَ
َويدوسوَن بَِأْحِذَيتِهم  َفْرشي، َوال َأَحَد 

ُيَنبُِّهُهم َعلى َذلَِك.

ماذا َتقوليَن؟! 
عوِد  ُهناَك قوانيُن لِلصُّ

َمْمنوٌع َتجاُوُزها.
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١- َتْمهيٌد:     
ُر َعِن الّصوَرِة اآْلتَِيَة بُِجْمَلٍة ُمفيَدٍة : ُأَعبِّ  -

ِمْهَنتي
2-٣-١

ْعداُد :  ٢- اإْلِ
- َأْقَرُأ :    

واِرِع، َوُيحاِفُظ على  ُم َحَرَكَة اْلُمروِر في الشَّ ُشْرِطيُّ اْلُمروِر َيْعَمُل َلْيَل َنهاَر، ُيَنظِّ
َأْرواِح الّناِس َوَسالَمتِِهم. 

ُد َعَدَد اْلُجَمِل في النَّصِّ  الّسابِِق. ُأَحدِّ  -
ْرقيِم في النَّصِّ  الّسابِِق . ُد َمواِضَع َعالَمَتِي التَّ ُأَحدِّ  -
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٣- اْلُمماَرَسُة: 
ُمْسَتْخِدًما  ُجَمٍل،  َثالَث  َعْنُهما  َوَأْكُتُب  اآْلتَِيَتْيِن  الّصوَرَتْيِن  إِْحدى  َأْختاُر   -

حيَحِة: ْقَطَة ) . ( في َمواِضِعِهما الصَّ ْرقيِم ، اْلفاِصَلَة )  ، ( والنُّ َعالَمَتِي التَّ

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

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

ْقييِمم ْقييُم َعناِصُر التَّ التَّ

ا َقصيًرا بُِأْسلوٍب واِضٍح َوُمَعبٍِّر.١ َكَتْبُت َنّصً
َكَتْبُت  َثالَث ُجَمٍل َبسيَطٍة ِكتاَبًة َسليَمًة2

ْقَطَة َواْلفاِصَلَة( في 3 ْرقيِم)النُّ اْسَتْخَدْمُت َعالَمَتِي التَّ
حيَحِة. َمواِضِعِهما الصَّ
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١- َتْمهيٌد:     
ُث لُِزمالئي َعْن ِمْهَنتي إِذا َكبِْرُت.      - َأَتَحدَّ

٢- اإِلْعداُد : 
َر َعْن َعَمِل صاِحبِها:  َعبِّ َوَر اآْلتَِيَة، ُثمَّ َأْختاُر صوَرًة ِمنها أِلُ - ُأشاِهُد الصُّ

نا َنْعَمُل َمًعا ُكلُّ
2-١



49

ُث َمَع َمْجموَعتي َعِن الّصوَرِة الَّتي اْخَتْرُتها ِمْن َحْيُث : َأَتَحدَّ  -

٣- اْلُمماَرَسُة: 
ُم َعْرًضا َشَفِهّيًا َعِن اْلِمْهَنِة الَّتي اْخَتْرُتها َأماَم ُمَعلِّمي َوُزَمالئي بِِعباراٍت  - ُأَقدِّ

ِط الّسابِِق. َسليَمٍة ، ُمْسَتعيًنا بِاْلُمَخطَّ

اْسُم اْلِمْهَنِة

ُة َعَمِلها يَّ ما ُيْعِجُبني في َأَهمِّ
َعَمِلها َعَمُلها
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١- َتْمهيٌد:     
ِن: - َأْقَرُأ اْلَكِلماِت اآْلتَِيَة ُمْنَتبًِها لُِنْطِق اْلَحْرِف اْلُمَلوَّ

اْلُجواراْلِجواراْلَجوارج
اْلُعْرفاْلِعْرفاْلَعْرفع

المس المالسَّ المالسِّ السُّ

٢- اْلقِراَءُة : 
ِة َوُأحاكيها. - َأْسَتِمُع إِلى ِقراَءِة ُمَعلِّمي النَّموَذِجيَّ

ًة َصحيَحًة بِالتَّعاُوِن َمَع ُزَمالئي: - َأْقَرُأ ِقراَءًة َجْهِريَّ

ْوطاُن بِنا َتْكُبُ اأْلَ
5-2

بيُب الطَّ
َطبيـْب َأكـوُن  َقريْبَغـًدا  الّناِس  َوِمَن 
ـّماَعْة السَّ ـــًة َلــّمــاَعــْةَوَأْحِمـُل  ـــيَّ ِفـــضِّ
ْطفـاْل اْلَ عالِـَج  َد اآْلمـــاْلِلُ َوُأَجــــــدِّ
َواْهتِمــاْمَأْسَمُع َصْوَت اآْلالْم بِاْنتِبــاٍه 
واْء الـدَّ َأِصـُف  فاْءُثـمَّ  بِالشِّ َلُهْم  َأْدعو 
اْلَبَسـماْت اْلَكِلماْتبَِأْجَمـِل  َوَأْعَذِب 
َطبيـْب َأكـوُن  َقريْبَغـًدا  الّناِس  َوِمَن 
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٣- الَفْهُم َواالْستيعاُب:
 - ُأجيُب:

ْفُل َأْن َيكوَن َطبيًبا؟  - لِماذا اْختاَر الطِّ
ّماَعَة ؟ بيُب السَّ - لِماذا َيْحِمُل الطَّ

بيِب. ْد ِصفاِت الطَّ - َعدِّ
٤- اْلُمماَرَسُة: 

ًة َصحيَحًة: - َأْقَرُأ ِقراَءًة َجْهِريَّ
ّيار)١( الطَّ

الطَّيـاْر؟ شـاَهَد  َمـْن 
ِمْغـــواْر كطــاِئــــٍر 
َيْرَتقي حاب  السَّ َفْوَق 
الَيْرَهـــُب األَْخطـــاْر
داِئًمـــا بِالّطائـــرات 
َكاألْطيـــــاِر َيطيــــُر 

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

ْقييِمم ْقييُم َعناِصُر التَّ التَّ

ةِ.١ نًا واِضًحا مِْن َمهاراِت اْلقِراَءةِ اْلَجْهِريَّ َأْظَهْرُت َتَمكُّ

َقَرْأُت اْلُجَمَل َوالنُّصوَص اْلَقصيَرَة مِْن ) 3-5 ُجَمٍل ( قِراَءًة ٢
َسليَمًة ُمَعبَِّرًة َوبِطالَقةٍ.

)1( شعر: يوسف الفقي.
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َهّيا ُنقاِرن )٢ (
٤-2 ١- َتْمهيٌد:

- َأْذُكُر َنشيًدا َأْحَفُظُه َأماَم ُزمالئي.
٢- اْلقِراَءُة : 

ُع في َمْجموعاٍت َوَنقوُم بِما َيْأتي:  - َنتََوزَّ
أ - ِقراَءِة النَّشيِد: 

»ُكَوْيُت باِلدي«
باِلدي َقْلبيُكَوْيُت  َحبيـَبُة 
إَِلْيهـا ُحّبيَكَتْبُت  ِرســاَلَة 
َتعـاَلْي بُِقْربيَوُقْلُت  َتعــاَلْي 
اْلَحياُة َومِْصباُح َدْربيَفَأنِْت 
َوَأْدعو لَِيْحميــِك َرّبيُأَصّلي 

ب- َتْرديِد النَّشيِد بَِصْوٍت َمْسموٍع.
ج - الَتْركيِز َعلى َحَركاِت اْلَيِد َوَتعابيِر اْلَوْجِه.
 د - اْختياِر َكِلماٍت َتُدلُّ َعلى اْلُحبِّ لِْلُكَوْيِت.
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و - ِذْكِر اْلَمْعلوماِت الَّتي َقَرْأناها َعْن َدْوَلِة اْلُكَوْيِت.
٣- اْلُمماَرَسُة: 

- َأَضُع اْلَعلَمَة )�( في اْلَمكاِن اْلُمناِسِب بِاْلُمقاَرَنِة َبْيَن النَّشيِد َوالَمْوسوَعِة:
َمْوسوَعتي ُكَوْيُت باِلدي اْلِعباَرُة م

١ َتْذُكُر َمْعلوماٍت َعْن ُعْمَلِة اْلُكَويِْت.
فيها َكِلماُتُ َتُدلُّ َعلى ُحبِّ اْلُكَوْيِت. 2

ْرديِد. ُم َصْوَتنا ِعْنَد التَّ ُنَنغِّ ٣
َتْذُكُر َأْلواَن َعَلِم اْلُكَوْيِت. ٤

هـ - ِقراَءِة اْلَمْعلوماِت في »موسوعتي«. 

َمْوسوَعتي
العربية اللغة
الدينار العملة

األحمدي - العاصمة 
- الجهراء -  حولي - 

الفروانية - مبارك الكبير 
محافظات 

الكويت

 أخضر - أبيض - أحمر 
- أسود

ألوان علم 
الكويت

أبراج الكويت من معالمها
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١- َتْمهيٌد:
ُط اْلَكلِماِت اْلُمنَْتِهَيَة بِتاٍء : َأْقَرُأ اْلُجْمَلَة اْلتَِيَة، ُثمَّ ُأَحوِّ  -

: ُشْكًرا  َمْتها لُِمَعلِّماِت َفْصِلها، َوقاَلْت َلُهنَّ َنًة، َوَقدَّ َجَمَعْت َلطيَفُة َزْهراٍت ُمَلوَّ
يا ُمَعلِّماتي.

- أْسَتِمُع إِلى ِقراَءِة َزميلي لِْلُجْمَلِة الّسابَِقِة. 
ْطُتها. ُد َنْوَع الّتاِء في اْلَكلِماِت الَّتي َحوَّ - ُأَحدِّ

ْعداُد :  ٢- اإْلِ
ُر َعْن ُكلٍّ ِمَن الّصوَرَتيِن اآْلتَِيَتْين بَِكِلَمٍة ُمناِسَبٍة: - ُأَعبِّ

ِكتاَبتي َصحيَحٌة )٢(*
١-2-٣

صورة ساعة                                                            صورة حقيبة 

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

 * التاء املربوطة )ة - ـة(.
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ْطبيُق :  ٣- التَّْدريُب َوالتَّ
ُل ِمْنها ما َيْنَتهي بِتاٍء َمْفتوَحٍة: أ- َأْقَرُأ اْلَكِلماِت اآْلتَِيَة، ُثمَّ ُأَظلِّ

النّافَِذُة

اْلَكبيَرُة

اْلَجْمِعيَُّة

اْلَمدينَُة

اْلَجديَدُةاْلبِنُْتاْلَحديَقُة

اْلَبْيُت

اْلُكَوْيُت

َلِة في اْلَجْدَوِل اآْلتي بَِحَسِب َشْكِل الّتاِء   ب - ُأَصنُِّف اْلَكِلماِت َغيَر اْلُمَظلَّ
         في نِهاَيتِها:

ةـة
............................................................................

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

............................................................................
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ج - ُأالِحُظ َصْوَت َحْرِف الّتاِء في ُكلِّ َكلَِمٍة ِمّما َسَبَق.
 د - َأْكُتُب اْلَكلَِمة النّاِقَصة ُمْسَتعينًا بِالّصوَرِة:
َيًة. - َقَرْأُت............................................. ُمَسلِّ

- َقَطْفُت.................................. ِمَن اْلَحديَقِة.

- َرَسْمُت......................................... َجميَلًة.

- َأْنِت........................................... ُمْخِلَصُةُ.

- اْشَترى َأبي................................. َجديَدًة.

. ُُ - هِذِه.............................................. ُمفيَدة

هـ - َأنا ُأْكِمُل اْلَكلِماِت بِالّتاِء الَّتي ُتناِسُبها:
)ـة - ة(

َم ُمديُر اْلَمْدَرَسـ............ َفريَق ُكَر........... اْلَيِد، اْلاِصَل َعىل َكْأِس اْلُبطوَلـ........... َكرَّ

ُط اْلَكلِماِت اْلُمنَْتِهَيَة بِتاٍء   و - َأْسَتِمُع إِلى ِقراَءِة َزميلي لِْلُجْمَلِة اْلَتَِيِة، ُثمَّ ُأَحوِّ
    َمْربوَطٍة: 

ُة اْلَحقيِقيَُّة َأْن َتْمِلَك َنْفَسَك ِعنَْد اْلَغَضِب. غيَرِة: الُقوَّ َيقوُل ُأساَمُة أِلُْختِِه الصَّ
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٤- اْلُمماَرَسُة: 
- َأْكُتُب ما ُيْملى َعليَّ : 

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

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

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

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

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

....................................................................................................................
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١- َتْمهيٌد:
ُط اْلَحْرَف )ط( فيها، ُثَمّ ُأعيُد ِكتاَبَتها:  َأْقَرُأ اْلَكِلماِت اآْلتَِيَة، َوُأَحوِّ  -

َبّلوٌطَبَطٌلَطريٌقَبطٌَّطْبٌل
....................................................................

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

أ ب ط ا لخ ط  و طط ي ف
..........................................................

٣- اْلُمحاكاُة : 
- َأْكُتُب اْلِعباَرَة بَِخطِّ النَّْسِخ:

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

٤- اْلُمماَرَسُة: 
- َأْكُتُب ِمْن ذاِكِرتي َكِلماٍت َحَوِت اْلَحْرَف ) ط( ُمْسَتْخِدًما َخطَّ النَّْسِخ .

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

َخّطي اْلَجميُل )٢(
2-2-٣
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َكِلماتِها  اآْلتَِيِة، َحَوْت إِْحدى  الّصوَرِة  َعِن  ُر  ُتَعبِّ إِْنشائي  ِمْن  ُجْمَلًة  َأْكُتُب   -
اْلَحْرَف ) ط (، ُمْسَتْخِدًما َخطَّ الَنّْسِخ . 

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

ْقييِمم ْقييُم َعناِصُر التَّ التَّ

َكَتْبُت َكِلماٍت َوُجَماًل ِمْن ذاِكَرتي.١
َة في اْلِكتاَبَة.٢ ْقِميَّ َة َوالرَّ َدواِت الّتقليِديَّ اْسَتْخَدْمُت اأْلَ

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

ُر َعْن ُجْمَلتي.  ُن اْلحروَف اّلتي ُتَعبِّ - ُأَلوِّ
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١- َتْمهيٌد:
ا بُِجْمَلٍة ُمفيَدٍة. ُر َعِن الّصوَرِة الّسابَِقِة َشَفِهّيً - ُأَعبِّ

٢- ااِلْستِماُع َواْلُمناَقَشُة: 
غيُر«.    ّياُد الصَّ - َأْسَتِمُع بِاْهتِماٍم لَِنصِّ : »الصَّ

ِة. - َأَتحاَوُر َمَع ُزَمالئي في اْلَمْجموَعِة َحْوَل اْلِقصَّ
٣- اْلُمماَرَسُة: 

ًة ُأْخرى. - َأْسَتِمُع بِاْهتِماٍم إِلى النَّصِّ َمرَّ
. - َأْطَرُح َأْسئَِلًة َحْوَل النَّصِّ َعلى ُمَعلِّمي َوُزَمالئي لَِفْهِم النَّصِّ

ُنها بِاْلَمْطلوِب في اْلَجْدَوِل: ، َسَأَلني َعْنه َزميلي، ُثمَّ ُأَنوِّ ُح َمْعنى َكِلَمٍة ِمَن النَّصِّ - ُأَوضِّ
مِّ مْعناها اْلَكِلَمُة  َتْنويُن اْلَفْتِح َتْنويُن اْلَكْسِرَتنويُن الضَّ

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

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

غرُي)١( ّياُد الصَّ ١-٣الصَّ

 )١( النص يف دليل املعلم.
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ُة االْختالِف)١( ُقوَّ
2-2

 )١( العريب الصغري. ع ) ٢٩٩( ٢٠١٧ . رغدة أسامة ) بترصف (.

١- َتْمهيٌد:
- ُأجيُب :

َوِر اْلَمْعروَضِة ؟ َولِماذا؟ تي ُيْمِكُن االْستِْغناُء َعنْها ِمْن َبْيِن الصُّ - ما اْلِمْهنَُة الَّ
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٢- اْلِقراَءُة:
ًة َصحيَحًة بِالتَّوالي في َمْجموعاٍت َتعاُونِيٍَّة: - نْقَرُأ ِقراَءًة َجْهِريَّ

ذاَت َصباٍح اْسَتْيَقَظِت الّداِئَرُة 
َعلى ُسؤاٍل َأْشَغَل َتْفكيَرها.

َرِت الّداِئَرُة َأْن َتْذَهَب إِلى  َقرَّ
ِع ، َوَتْسَأَلُه . اْلُمَربَّ

َرِت الّداِئَرُة َأْن َتْذَهَب إِلى  َقرَّ
اْلُمَثلَِّث، َوَتْسَأَلُه.

َر اْلُمَثلَُّث َقلياًل.  َفكَّ

  لماذا ال ُأْشبُِه 
َأْصحابي ؟ 

صباُح اْلَخْيِر يا ُمَثلَُّث. 
َأْخبِْرني يا صاِحبي: 

َهْل َتْعِرُف لِماذا َنْحُن 
ُمْخَتِلفوَن؟

صباُح 
اْلَخْيِر يا ُمَربَُّع.  

ُهناَك ُسؤاٌل َلْم َأِجْد َلُه إِجاَبًة. 
ْكِل؟ لَِم ال ُأْشبُِهَك بِالشَّ

يا داِئرُة ... في 
ْر في  اْلَحقيَقِة َلْم ُأَفكِّ
َذلَِك ِمْن َقْبُل؛ أِلنني 
َلْم َأْشُعْر بِاْختاِلفنا.
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٣- اْلَفْهُم َواالْستيعاُب:
- ُأجيُب:

ؤاُل الَّذي َأَشَغَل َتْفكيَر الّدائَِرِة؟ - ما السُّ
َفْت َمَع َهذه اْلُمْشِكَلِة ؟ - َكْيَف َتَصرَّ

- َهْل ساَعَد كلٌّ ِمَن اْلُمَربَِّع واْلُمَثّلِث الّدائَِرَة في َحلِّ ُمْشِكَلتِها؟ 
٤- اْلُمماَرَسُة: 

َلْت إِلْيها الّدائَِرُة، َوَأْكُتُبها. ُع اإِلجاَبَة الَّتي َتَوصَّ       أ - َأَتَوقَّ
................................................................................................................................       

َعِة ِمَن اْلُمَربَِّع. ِة َعلى اإِلجاَبِة اْلُمَتَوقَّ    ب - َأْذُكُر َدلياًل ِمَن اْلِقصَّ
               .................................................................................................................................         

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

ُم َنصيَحًة لِلّدائَِرِة.     ج - ُأَقدِّ
................................................................................................................................       

اْنُظري 
َمعي ُهناَك إِلى 

َمدينَتِنا ... َهْل َتَرْيَن؟
ُكلٌّ ِمّنا 

شاَرَك فيها ... َهْل 
َعَرْفِت اِلجاَبَة؟



64

١- َتْمهيٌد:
ميَر بِالّصوَرِة اْلُمناِسَبِة َلُه: َأِصُل الضَّ  -

ْطبيُق :  ٢- التَّْدريُب َوالتَّ
- بِالتَّعاُوِن َمَع ُزَمالئي َنقوُم بِما َيْأتي:

ميَريِن ) َأنا - َنْحُن (: أ - ُنَصنُِّف اْلَكلِماِت في اْلَجْدَوِل بَِحَسِب الضَّ
ُب - َأْبني - َنْصنَُع(   )َأْكُتُب - َأزوُر - َنْقَرُأ - َأْضَحُك - َنْرُسُم -  َنَتَدرَّ

َنْحُنَأنا
.............................................................
.............................................................
.............................................................
.............................................................

ُلَغتي اْلَجميَلُة )٢(*
٣-١-١

ُهَو
ِهَي
ُهْم
ُهنَّ

  * الضمائر: )المخاطب - الغائب - المتكلم(.
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رسم )  معلم   طبيب    خباز     نجار   عامل 
نظافة      بائع    ضابط (   - ...............   َيْلَتِزُم النِّظاَم.

- ...............  َتْلَعُب َمَع َصديَقتِها. 
- ...............  َيْمَرْحَن في اْلَحديَقِة. 

- ...............  َيْرُكضوَن َخْلَف اْلُكَرِة. 
ميَر اْلُمناِسَب: ج - َنْكُتُب ُجْمَلًة ُمناِسَبًة لُِكلِّ صوَرٍة ُمْسَتخِدميَن الضَّ

 ) َأْنَت - َأْنِت - َأْنُتْم - َأْنُتنَّ (

ُهنَُّهْمِهَيُهَو
ب - َنَضُع ُكلَّ َكلَِمٍة ِمّما َيْأتي في اْلَمكاِن اْلُمناِسِب ِمَن اْلُجَمِل:

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

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

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

..............................
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نوَرُة  َرَسَمْت  َلْوَحًة َجميَلًةخالٌِد َرَسَم  َلْوَحًة َجميَلًة
َجميَلًة َأنا ................................. َلْوَحًة َجميَلًة َلْوَحًة   .............................. َأنا 
َنْحُن .............................. َلْوَحًة َجميَلًة َنْحُن ..............................  َلْوَحًة َجميَلًة
َأْنِت .............................. َلْوَحًة َجميَلًة َأْنَت ..............................  َلْوَحًة َجميَلًة
َأْنُتنَّ .............................. َلْوَحًة َجميَلًة َأْنُتْم ..............................  َلْوَحًة َجميَلًة
ِهَي .............................. َلْوَحًة َجميَلًة ُهَو .............................. َلْوَحًة َجميَلًة
ُهنَّ .............................. َلْوَحًة َجميَلًةُهْم .............................. َلْوَحًة َجميَلًة

٤- اْلُمماَرَسُة: 
- ُأْكِمُل ما َيْأتي:

- َنْحُن : .................................................................................................
- َأْنُتْم :  .................................................................................................
-   ِهَي : .................................................................................................

ولى: - ُأْكِمُل اْلُجَمَل ُمْسَتعيًنا بِاْلُجْمَلِة اأْلُ
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١- َتْمهيٌد: )١(
 - َأْقَرُأ ، ُثمَّ ُأجيُب: 

قاَل تعالى: ﴿ٺ  ٺ     ٺ   ٺٿ ...﴾.       سورة العنكبوت : اآلية )8( 
ْحساِن إِلى اْلوالَِدْيِن؟ ُه - ُسْبحاَنُه َوَتعالى - بِاْلِ - لِماذا َأْوصى اللَّ

٢- االْستِماُع َوالُمناَقَشُة: 
ةِ : )ُأّمي اْلَحبيَبُة( .                - أْسَتِمُع لِقِصَّ

- ُأجيُب َعْن َأْسئَِلةٍ َتْفصيلِيَّةٍ في َمضاميِن ما اْسَتَمْعُت إِلْيهِ.

)1( براعم اإليمان.

ُأّمي اْلَحبيَبُة)١(
١-١
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٣- اْلُمماَرَسُة:
- ُأحاِوُر ُزَمالئي في اْلَمْجموَعةِ َحْوَل ما اْسَتَمْعنا إَِلْيهِ ُمراِعًيا ما َيْأتي : 

اْلِحـــواِر.  إِْجـــراِء  اْلُمحاَفَظَة َعلى َمْوضوِع اْلِحوارَِطريَقـــَة 
َغَة اْلواِضَحَة َواْلُمْثرَِيَة لِْلِحوارِالَفْهَم اْلُمتكامَِل لِما اْسَتَمْعُت إِلْيهِ اللُّ

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

ْقييِمم ْقييُمَعناِصُر التَّ 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
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١- َتْمهيٌد:
ُق: - َأْقَرُأ،ُثمَّ ُأَفرِّ

ُمْعَجمي )٢(
٣-2

ْعداُد : ٢- اإْلِ
   أ - َأْقَرُأ اْلِعباَرَة اآْلتَِيَة: 

ماَء نورُُ    ، َوَفْجَأًة.. َأضاَء السَّ   - َيقوُل سالٌِم: ُكنُْت َمَع َأبي في ِرْحَلٍة إِلى اْلَبرِّ
     ساطُِعُ. 

ُط اْلَكِلماِت َواْلُجَمَل الَّتي ال َأْعِرُف َمعانيها في اْلِعباَرِة الّسابَِقِة.     ب - ُأَحوِّ
    ج  - َأَتعاَوُن َمَع ُزَمالئي  في َمْجموَعتي لَِطْرِح ُسؤاٍل َحْوَلها  َعلى اْلَمْجموعاِت 

ْخرى، َوَنْسَتِمُع إلِى َتْحديِد َمعانيها.      اأْلُ
  د - ُأَبيُِّن َمْعنى اْلَكِلَمِة بِوضوٍح ِمْن ِخالِل َتْوظيِفها في ُجَمٍل ِمْن إِْنشائي .

ِة. َغِويَّ ْرَوِة اللُّ َفَة في ُمْعَجِم الثَّ  هـ - َأْقَرُأ اْلَكِلماِت اْلُمَصنَّ

َهِرٌمَهَرٌم
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٣- اْلُمماَرَسُة:
َمَع  َأَتعاَوُن  ةِ،  َغِويَّ اللُّ ْرَوةِ  الثَّ ُمْعَجِم  في  َتْصنيفِها  َوْفَق  اْلَكلِماِت  قِراَءةِ  َبْعَد   -

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

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

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

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

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

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

ُف اْلَكلِمات َشَفِهّيًا في ُجَمٍل ُمفيَدةٍ مِْن إِْنشائي، َوَأْكُتُب ُجْمَلًة واِحَدًة ِمْنها.  هـ- ُأَوظِّ
.........................................................................................................

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

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

ُف اْلَكلِماِت َشَفِهّيًا في ُجَمٍل ُمفيَدةٍ مِْن إِْنشائي، َوَأْكُتُب ُجْمَلًة واِحَدًة ِمْنها.  ز  - ُأَوظِّ

......................................................................................................... 
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١- َتْمهيٌد:
ُث َعْن واِجبي تِجاَه َصديقي اْلَمريِض . - َأتََحدَّ

٢- اْلِقراَءُة:
- َأْقَرُأ ِقراَءًة َصحيَحًة:

ًرا إِلى َمْلَعبِ ُكَرِة اْلَقَدِم، َفَأْقَبَل َعَلْيِه َأْصحاُبُه َيْسَألوَنُه َعْن  َوَصَل َبْدٌر ُمَتَأخِّ
ِه اْلَمريِض في اْلُمْسَتْشفى. ِرِه، َفَأْخَبَرُهْم َأنَّهُ كاَن في ِزياَرِة َجدِّ َسَبِب َتَأخُّ

َلِعَب َبْدٌر َمَع َأْصحابِِه، ُثمَّ عاَد َمْسروًرا إِلى َمْنِزلِه.
موَن  ُه، َفَوَجَد َأْصحاَبُه َقْد َسَبقوُه إَِلْيِه، َوَوَقفوا َحْوَلُه ُيَسلِّ في اْلَيْوِم الّتالي زاَر َبْدٌر َجدَّ

موَن َلُه باَقَة َوْرٍد َجميَلًة. فاِء، َوُيَقدِّ َعَلْيِه، َوَيْدعوَن َلُه بِالشِّ
َفِرَح َبْدٌر بَِمْوِقِف َأْصحابِه َوَشَكَرُهْم.

٣- اْلَفْهُم َواالْستيعاُب:
أ - ُأجيُب :

ُشْكًرا َأْصحايب
٦-2

ِعِب َمَع َأْصحابِه؟ َر َبْدُرُ َعِن اللَّ - لِماذا َتَأخَّ
ِه؟ ليُل على ُحبِّ َبْدٍر لَِجدِّ - ما الدَّ
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ب - ُأْكِمُل بَِكلَِمٍة ُمناِسَبٍة:
ِه. - َحَرَص َأْصحاُب َبْدٍر َعلى....................................... َجدِّ

- َدعا َأْصحاُب َبْدٍر لِْلَجدِّ .......................................

٤- اْلُمماَرَسُة:
- َأْذُكُر ما يْأتي: 

ُمُهما لِلّناِس ِعْنَد ِزياَرِة اْلَمْرضى في اْلُمْسَتْشفى. - نصيَحَتْيِن ُأَقدِّ
...............................................................................................................................

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

- ُشعوري ِعْنَد ِزياَرتي لِْلَمريِض. 
...............................................................................................................................

- َكِلَمًة ُمناِسَبًة َأقوُلها لِْلَمريِض. 
...............................................................................................................................
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١- َتْمهيٌد: 
ُر َعِن الّصوَرِة اآْلتَِيِة بُِجْمَلٍة ُمفيَدٍة : ُأَعبِّ  -

ِمْن َمراِفِق ِمْنَطَقتي
2-٣-١

ْعداُد :  ٢- اإْلِ
- َأْقَرُأ :    

ْبناِء اْلِمْنَطَقِة، فيها سوٌق َمْرَكِزيٌّ  ِة اْلِخْدماِت أِلَ ِة التَّعاُونِيَّ ُم ُفروُع اْلَجْمِعيَّ ُتَقدِّ
ُيَلّبي اْحتِياجاِت الّناِس ، َوُمْسَتْوَصٌف ُيْسِهُم في ِعالِج اْلَمْرضى.

ُد َعَدَد اْلُجَمِل في النَّصِّ  الّسابِِق . ُأَحدِّ  -
ًنا َمْوِضَعْيِهما. ْرقيِم في النَّصِّ  الّسابِِق ُمَبيِّ ُد َعالَمتِي التَّ ُأَحدِّ  -
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٣- اْلُمماَرَسُة:
ُمْسَتخِدًما  ُجَمٍل،  َثالَث  َعنُْهما  َوَأْكُتُب  اْلتَِيَتْيِن  الّصوَرَتْيِن  إِْحدى  َأْختاُر   -

حيَحِة: َعالَمَتِي التَّْرقيِم ، اْلفاِصَلَة )  ، ( والنّْقَطَة ) . ( في َمواِضِعِهما الصَّ

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

ْقييِمم ْقييُم َعناِصُر التَّ التَّ

ا َقصيًرا بُِأْسلوٍب واِضٍح َوُمَعبٍِّر.١ َكَتْبُت َنّصً
َكَتْبُت  َثالَث ُجَمٍل َبسيَطٍة ِكتاَبًة َسليَمًة.٢

ْقَطَة َواْلفاِصَلَة( في َمواِضِعِهما ٣ ْرقيِم)النُّ اْسَتْخَدْمُت َعالَمَتِي التَّ
حيَحِة. الصَّ

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

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



75

َمْشروعي
َوِر ِمَلفُّ الصُّ

ُة: 1 - اْلَمَهمَّ
- ُأِعدُّ ِمَلفًّا لُِصَوري.

2 - اْلَموادُّ َواأْلََدواُت اْلَمْطلوَبُة:

ٌة الِصَقٌة ِمَقصٌّ َأْقلٌم َأْوراٌق  َأَدواُت َتْزييٍن.َأْلواٌنُصَوٌر مادَّ

٣ - َطريَقُة بِناِء اْلَمْشروِع:
- َأْختاُر ُعْنوانًا ُمناِسبًا لَِمْشروعي.

َوِر الَّتي اْخَتْرُتها. ُع َبْيَن ُمناَسباِت الصُّ - ُأَنوِّ
- ُأْلِصُق ُصَوري.

ُزها بُِرسوماتي. )٣-١-٢(. َوِر َوُأَعزِّ - َأْكُتُب َمْعلوماٍت ُمَناِسَبًة َعِن الصُّ
مائِِر. )٣-١-١(. - َأْكُتُب ُجْمَلًة بِاْستِْخداِم َأَحِد الضَّ

- َأْكُتُب َأْسماَء َثالَثِة َأْماِكَن، لي ُصَوٌر فيها، )٣-٢-١(.
ُمْسَتعيًنا  ُزَمالئي  َأماَم  َتْقديِمِه  َقْبَل  اْلَمْنِزِل  في  اْلَعْرِض  َطريَقِة  َعلى  ُب  َأَتــَدرَّ  -

بِاْلقائَِمِة اآلتَِيِة:
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٣ - َطريَقُة َعْرضِ اْلَمْشروِع:
ُم  َأداًء ُمَتَميًِّزا. - ُأَرتُِّب ُخُطواِت اْلَعْرِض بِما ُيناِسُب َمْشروعي، َوُأَقدِّ

املعيار َطريَقُة اْلَعْرِض م
1-1 ِم في َأْثناِء َتْقديِم َمْشروعي. َأْسَتِمُع لَِتْعليماِت اْلُمَعلِّ 1
2-1 ًثا َعْن ُمناَسبِة ُكلٍّ مْنها. َأْعِرُض ُصَوًرا َأماَم ُزَمالئي ُمَتَحدِّ 2
2-2 ُع ِمْنُهْم َمْعلوماٍت ُأْخرى. ُح لُِزَمالئي َبْعَض اْلَمْعلوماِت، َوَأتََوقَّ ُأَوضِّ 3
3-2 ُِّن لُِزَمالئي َمعانَِي َبْعِض اْلَكِلماِت في َمْشروعي. ُأبَي 4
5-2 َعٍة. َأْقَرُأ َبْعَض اْلَكِلماِت َواْلُجَمِل في َمْشروعي بُِطُرٍق ُمَتَنوِّ 5

:) 4 - َتْقييُم اْلَمْشروِع )َتْقييٌم ذاِتيٌّ
ْقييُم اْلمِعياُراملعيارم التَّ

ًثا َعْن ُمناَسبِة ُكلٍّ مْنها.١-١٢ َعَرْضُت ُصَوًرا َأماَم ُزَمالئي ُمَتَحدِّ
َبيَّْنُت لُِزَمالئي َمعانَِي َبْعِض اْلَكِلماِت في َمْشروعي.٢

بُِطُرٍق ٢-٣٥ َمْشروعي  في  َواْلُجَمِل  اْلَكِلماِت  َبْعَض  َقَرْأُت 
َعٍة. ُمَتَنوِّ

ْزُتها بُِرسوماتي.٣-١-٤٢ َكَتْبُت َمْعلوماٍت ُمناِسَبًة َعِن الّصوَرِة، َوَعزَّ
َكَتْبُت َأْسماَء َثالَثِة َأماِكَن، لي ُصَورُُ فيها.٣-٢-٥١
مائِر.٦ َكَتْبُت ُجْمَلًة بِاْستِْخداِم  َأَحِد الضَّ

ِم لَِمْشروعي َوِكفاياتي. 5 - َأنا ُمْسَتِعدٌّ لَِتْقييِم اْلُمَعلِّ



ُمناَسباتي
 اْلوَْحَدُة
الّثانَِيُة

ًرا، َلكِنَّ ُجماَنَة َلْم َكاَن اْلَوْقُت ُمَتَأخِّ
ُر َتْسَتطِِع النَّْوَم؛ إِْذ َأَخَذْت َتَتَذكَّ

عيَدَة الَّتي ُتثيُر اْلَبْهَجَة  َأْوقاَتها السَّ
َواْلُمْتَعَة في َنْفِسها.
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ِة الّثاِنَيِة ِميَّ َعلُّ ِكفاياُت الَوْحَدِة  التَّ
الكفايات م

الكفايات املجاالتالعامة
جمموع معايري املنهجاخلاصة 

األنشطة 
١

١
١-2حقائق

موضوعات  عن  وواضحة  بسيطة  معلومات  يقدم   2-١
مألوفة )أسرته - منطقته - بلده - ...إلخ( في عرض 
2شفهي قصير أو من خالل حوار مع معلمه أو زمالئه.

١-3 يطرح األسئلة من أجل فهم الرسالة الشفهية لتوضيح ١-3عمليات2
2معنى كلمة أو لتمييز أصوات التنوين المختلفة.

حصل ١-6اجتاهات3 معلومات  على  معتمًدا  قصيًرا  عرًضا  يقدم   6-١
2عليها من مصادر مختلفة.

2-١ يطرح أسئلة تفصيلية عن النص )من - ماذا - أين - 2-١حقائق
2كيف - متى( ويجيب عليها ليستطيع فهم النص.

٤

2
عمليات

2-2
ويستخدم  السياق  في  واضحة  معلومات  يحدد   2-2
التنبؤ  أجل  من  والرسومية  الداللية  اإلشارات 

باستمرار القصة.
2

من ٥3-2 المعروفة  غير  والجمل  للكلمات  معنى  يعطي   3-2
2خالل طرح األسئلة حولها واإلجابة عنها.

من 2-٧٥ جمل(   ٥:3 )من  قصيرة  ونصوًصا  جماًل  يقرأ   ٥-2
2دون مساعدة.

2-6 يقرأ ويفهم باستمتاع نصوًصا قصيرة ويربط بينها وبين 2-6اجتاهات٨
2تجاربه الشخصية وخبراته.

٩

3
3-١حقائق

ا قصيًرا )معلوماتًيّا أو سردًيّا( من ثالث  3-١-١ يكتب نّصً
الصحيحة  الترقيم  باستخدام عالمات  جمل بسيطة 

)النقطة والفاصلة(. )مهارات لغوية(.
2

١٠
3-2عمليات

األدوات  الذاكرة مستخدًما  يكتب كلماٍت وجماًل من   ١-2-3
2التقليدية والرقمية )اللوحة الذكية(. )مهارات هجائية(.

3-2-2 يكتب كلماٍت وجماًل من الذاكرة مستخدًما األدوات ١١
2التقليدية والرقمية )اللوحة الذكية(. )خط النسخ(.

3-٤ارتباط
المختلفة  التعبير  أنواع  تدمج  قصيًرة  نصوًصا  يكتب   ٤-3
المأخوذة من المواضيع األخرى لوصف األمكنة أو 

التعبير عن أنفسهم.
2

2٤املجموع
78
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3-1 الّطاووُس اْلَمْغروُر

١- َتْمهيٌد: 
ا بُِجْمَلٍة ُمفيَدٍة. ُر َعِن الّصوَرِة الّسابَِقِة َشَفِهّيً - ُأَعبِّ

٢- االْستِماُع َواْلُمناَقَشُة: 
- َأْسَتِمُع بِاْهتِماٍم لَِنصِّ »الطاووس المغرور«.   

ِة. - َأَتحاَوُر َمَع ُزَمالئي في اْلَمْجموَعِة َحْوَل اْلِقصَّ
٣- اْلُمماَرَسُة:

ًة ُأْخرى. - َأْسَتِمُع بِاْهتِماٍم إِلى النَّصِّ َمرَّ
. - َأْطَرُح َأْسئَِلًة َحْوَل النَّصِّ َعلى ُمَعلِّمي َوُزَمالئي لَِفْهِم النَّصِّ

ُنها بِاْلَمْطلوِب في اْلَجْدَوِل: ، َسَأَلني َعْنُه َزميلي، ُثمَّ ُأنَوِّ ُح َمْعنى َكِلَمٍة ِمَن النَّصِّ - ُأَوضِّ
مِّ مْعناها اْلَكِلَمُة  َتْنويُن اْلَفْتِح َتْنويُن اْلَكْسِرَتنويُن الضَّ

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

..............................................................................................................
 )١( النص يف دليل املعلم.

)١(
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١ - َتْمهيٌد: 
- َأْقَرُأ اْلَكِلماِت اْلتَِيَة ُمْنَتبًِها لُِنْطِق اْلَحْرِف اْلُمَلّوِن:

َث َمَحدَّ َرَنظَّ َطهَّ

ُيِحبَُّيُدلَُّيُقصُّ
ْب ْرَقرِّ َرتِّْبَصغِّ

2- اْلقِراَءُة : 
- َأْسَتِمُع إِلى ِقراَءِة ُمَعلِّمي النَّموَذِجيَِّة َوُأحاكيها.

5-2 ِفْكَرٌة َجميَلـٌة )١(

ا هِذِه  َأنا َسعيُدُ  جدًّ
األَيّاَم.

ُر َأْن ُنِعدَّ  ُأَفكِّ
ًة َعْن ِذْكرى  َصحيَفًة َمْدَرِسيَّ
اْلعيِد اْلَوَطنِيِّ َو َيْوِم التَّْحريِر.

نا ُسَعداُء بَِأْعياِد  ُكلُّ
اْلُكَوْيِت اْلَوَطنِيَِّة.

ما َرْأيُُكْم
 يا َأْصحابي بِهِذِه 

الِفْكَرِة؟

ًة َصحيَحًة بِالتَّعاُوِن َمَع ُزَمالئي: - َأْقَرُأ ِقراَءًة َجْهِريَّ
 )١( كونا، ع )٣( ٢٠١٥ م.
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3- الَفْهُم َواالْستيعاُب:
- ُأجيُب:

  أ  - لِماذا كاَن اْلَْصِدقاُء ُسَعداَء؟
ب - لِماذا َيْسَعُد اْلِنْساُن بُِمناَسباِت َوَطنِِه؟

َل إَِلْيها اْلَْصحاُب؟ تي َتَوصَّ  ج -  ما اْلِفْكَرُة الَّ

٤- اْلُمماَرَسُة:
ًة َصحيَحًة: - َأْقَرُأ ِقراَءًة َجْهِريَّ

ْمِل :ُأِحبُّ الُكَوْيَت، ُثمَّ َمحا اْلَمْوُج ما َكَتْبُتُه، َوَلْم ُيْزِعْجني ذلَِك؛  َكَتْبُت َعلى الرَّ
َك يا َوَطني.  َفَقْد َكَتْبُت في َقْلبي: ُأِحبُّ

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

ْقييِمم ْقييُم َعناِصُر التَّ التَّ

ًنا واِضًحا مِْن َمهاراِت اْلقِراَءةِ اْلَجْهرِيَّةِ.١ َأْظَهْرُت َتَمكُّ

َقَرْأُت اْلُجَمَل َوالنُّصوَص اْلَقصيَرَة مِْن ) 3-٥ ُجَمٍل ( قِراَءًة 2
َرًة َوبِطالَقةٍ. َسليَمًة ُمَعبِّ
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١- َتْمهيٌد:)))
ُط اْلَكلِماِت اْلُمنَْتِهَيَة بِتاٍء، َوُأَبيُِّن َنْوَعها: َأْقَرُأ اْلُجَمَل اْلتَِيَة، ُثمَّ ُأَحوِّ  -

ٌز، َوُهَو  َتقوُل نوَرُة: اْلَجَزُر ِمَن اْلَخْضراواِت اْلُمفيَدِة الَّتي َلها َطْعٌم َلذيٌذ َوُمَميَّ
ْطِعَمِة اْلُمْخَتِلَفِة. َثَة، َوَيْدُخُل في َوَجباِت اْلَ ْسناَن َواللِّ َظَر َواْلَ ُيَقّوي النَّ

ْطبيُق :  2- التَّْدريُب َوالتَّ
أ - ُأْكِمُل اْلَكِلماِت بِالّتاِء الَّتي ُتناِسُبها:

)ـة-ة-ت(
ْنساِن إِلى َتناُوِل  غيَر ..............: َيْحتاُج ِجْسُم اْلِ قالـَ .............. َزْهَر .............. ِلُْختِها الصَّ

اْلَْغِذيـَ.............. اْلُمفيَد ..............ِمْن  ِمْثِل اْلَخْضراوا.............. َواْلفاِكهـَ...............

 ب- َأْجَمُع َكلِماٍت َتنَْتهي بِتاٍء َمْربوَطٍة، َوُأْخرى َتنْتَهي بِتاٍء َمْفتوَحٍة: أِلَْشياَء    
     َمْوجوَدٍة في اْلَفْصِل، َوَأْكُتُبها في اْلَجْدَوِل اْلتي:

َكِلماٌت اْنَتَهْت بِتاٍء َمْربوَطٍة َكِلماٌت اْنَتَهْت بِتاٍء َمْفتوَحٍة
................................................................... .................................................................

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

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

* التاء املربوطة - التاء املفتوحة .

ِكتاَبتي َصحيَحٌة )3(*
٣-٢-١
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- َأْكُتُب ما ُيْملى َعَليَّ : 
..................................................................................................................................

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

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

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

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

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

ِل: ج - َهّيا َنْلَعْب.. َأنا َأْنطُِق َوَزميلي ُيَغيُِّر، ُثمَّ َنْكُتُب ،َكما في اْلِمثاِل اْلَوَّ

مِّاْلَكِلَمُة َتْنويُن اْلَفْتِحَتْنويُن اْلَكْسِرَتْنويُن الضَّ
ة ٌةَجدَّ ٍةَجدَّ ًة َجدَّ َجدَّ

َية .........................................................................................ُمَسلِّ

.........................................................................................َبْهَجة

.........................................................................................حوت

.........................................................................................َكبيَرة

.........................................................................................َبْيت

.........................................................................................َصْوت

3- اْلُمماَرَسُة:
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١ - َتْمهيٌد: 
ُط اْلَحْرَف )ر) فيها، ُثمَّ ُأعيُد كِتاَبَتها :  َأْقَرُأ اْلَكلِماِت اْلتَِيَة، َوُأَحوِّ  -

َكبيٌرُصَوٌرَأْرَنٌبَخروٌفُرّماٌن
....................................................................

ْعداُد: 2- اْلِ
ُب - َأْقَرُأ - َأْكُتُب:  - ُأَركِّ

ر أس خ ي ا رك س و  رج ر سز ر ا ف ة
....................................................................

3- اْلُمحاكاُة : 
- َأْكُتُب اْلِعباَرَة بَِخطِّ النَّْسِخ: 

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

٤- اْلُمماَرَسُة:
- َأْكُتُب ِمْن ذاكَِرتي َكلِماٍت َحَوِت اْلَحْرَف ) ر) ُمْسَتْخِدًما َخطَّ النَّْسِخ .

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

َخّطي اْلَجميُل )3(
٣-٢-٢
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َكِلماتِها  اْلتَِيِة، َحَوْت إِْحدى  الّصوَرِة  َعِن  ُر  ُتَعبِّ إِْنشائي  ِمْن  ُجْمَلًة  َأْكُتُب   -
اْلَحْرَف ) ر (، ُمْسَتْخِدًما َخطَّ النَّْسِخ . 

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

ْقييِمم ْقييُم َعناِصُر التَّ التَّ

َكَتْبُت َكِلماٍت َوُجَماًل ِمْن ذاِكَرتي.١
َة في اْلِكتاَبَة.2 ْقِميَّ َة َوالرَّ َدواِت الّتقليِديَّ اْسَتْخَدْمُت اأْلَ

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

ُر َعْن ُجْمَلتي.  ُن اْلُحروَف الَّتي ُتَعبِّ - ُأَلوِّ



86

ْيَْفَ         َمتى َمْن         ماذا         َأْيَن         َكَ

١- َتْمهيٌد: 
ُل الّصوَرَة اْلتَِيَة، ُثمَّ َأْطَرُح َعلى ُزَمالئي َأْسئَِلًة ُمناِسَبًة َحْوَلها، ُمْسَتعينًا  - َأَتَأمَّ

بِاْلََدواِت التَِيِة:

1-2 في ُصْحَبِة َأبي
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هاَب إِلى اْلَمْسِجِد َمَع َأبي ، َيقوُل َفْيَصٌل: ُأِحبُّ الذَّ
ُثني في َأْثناِء َسيِرنا إِلى اْلَمْسِجِد . ُيْمِسُك َيدي َوُيَحدِّ

ْكعاِت في ُكلِّ َصالٍة   ذاَت َيْوٍم َسَأَلني َأبي َعْن َعَدِد الرَّ

َفَأَجْبُتُه: َصالُة اْلَفْجِر َرْكَعتاِن ، َو َصالُة الظُّهِر َأْرَبُع 

َرْكعاٍت، َوَكذلَِك َصالُة اْلَعْصِر َوَصالُة اْلِعشاِء، َأّما َصالُة 

اْلَمْغِرِب َفَعَدُد َرْكعاتِها َثالُث َرْكعاٍت. قاَل َأبي:

ُه فيَك يا َوَلدي ، َوَمَسَح َعلى َرْأسي َبَيِده.  باَرَك اللَّ

َه َوَنْحَمُدُه ،  الِة َجَلْسنا في اْلَمْسِجِد ؛ ُنَسبُِّح اللَّ َوَبْعَد الصَّ
ٍة ، َوُكْنُت ُأْسِمُع َأبي ُسَوَر اْلُقْرآِن اْلَكريِم  ُرُه ِمَئَة َمرَّ َوُنَكبِّ

الَّتي َحِفْظُتها .. َفَيقوُل لي َوُهَو َسعيٌد : يا َفْيَصُل َأْنَت َوَلٌد 
ُمباَرٌك ، َيْفَتِخُر بَِك والِداَك.

2- اْلِقراَءُة َواْلَفْهُم َواالْستيعاُب: 
- َأْقَرُأ ِقراَءًة َصحيَحًة.

َأْسئَِلٍة َحْوَل ُكلِّ فِْقَرٍة بَِأدواِت االْستِْفهاِم  - أَتعاَوُن َمَع َمْجموَعتي في َطَرِح 
اْلُمقابَِلِة َلها. 

- َنَتباَدُل َطْرَح اْلَْسئَِلِة َمَع اْلَمْجموعاِت اْلُْخرى.

(
من   ماذا   أين

٢
من   ماذا   متى

٣
أين   كيف   متى



88

3- اْلُمماَرَسُة:
- َأْطَرُح َأْسئَِلًة َحْوَل النَّصِّ الّسابِِق، ُمْسَتعينًا بِاْلََدواِت اْلتَِيِة:

في ُصْحَبِة َأبي

َأْيَن َمتىماذا ْيَْفََمْن َكَ
- ُأجيُب َعِن اْلَْسئَِلِة إِجاباٍت َصحيَحًة وافَِيًة، ُثمَّ َأْكُتُب: 

ؤاُلم جاَبُةالسُّ اْلِ
(................................................ ................................................

٢................................................................................................
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١- َتْمهيٌد: 
َة لَِبَلِدنا اْلَحبيِب. َأْذُكُر اْلُمناَسباِت اْلُمِهمَّ  -

2- االْستِماُع َواْلُمناَقَشُة: 
- َأْسَتِمُع إِلى َقراَءِة َزميٍل ِمْن َمْجموَعتِنا :

- َأْقَرُأ ِقراَءًة َصحيَحًة:

2-1
عيَدُة ُمناَسبايت السَّ

ٌة ال َأْنساها،  في َحياتي ِذْكَرياٌت ُمِهمَّ
َوَيْوِم  ُجماَنَة،  ُأْختي  َمْولِِد  َيْوِم  ِمْثِل:  ِمْن 
َوَيْوِم  ولى،  اأْلُ ِة  لِْلَمرَّ اْلَمْدَرَسَة  ُدخولي 
َعلى  ِة  اْلَجْهِريَّ اْلِقراَءِة  ُمساَبَقِة  في  َفْوزي 

َمداِرِس اْلُكَوْيِت.

َوفي َحياتي ِذْكَرياُتُ َسعيَدٌة َقَضْيُتها 
في ُمناَسباٍت ُمْخَتِلَفٍة َمَع ُأْسَرتي َوَأقاِربي 
ُرها  َأتََذكَّ حيَن  َوَصديقاتي،  َوجيراني 
ِمْثِل:  ِمْن   ، َشَفَتيَّ َعلى  اْلَبْسَمُة  َتْرَتِسُم 
، َوَيْوِم  اْحتِفاالِت باِلدي بِعيِدها اْلَوَطِنيِّ
التَّْحريِر، َوعيِد اْلِفْطِر، َوعيِد اأْلَْضحى، 

َوَشْهِر َرَمضاَن اْلُمباَرِك.

َفْيَصٌل  َمُه  َقدَّ ما  ُمحاِكًيا  ِة  اْلُمِهمَّ ُمناَسباتي  َحْوَل  َمْجموَعتي  َمَع  ُث  َأَتَحدَّ  -
َوُأْخُتُه ُجماَنُة.

٤- اْلُمماَرَسُة:
ِة  َأماَم ُمَعلِّمي َوُزَمالئي بِِعباراٍت َسليَمٍة. ُم َعْرًضا َشَفِهيًّا َعْن ُمناَسباتي اْلُمِهمَّ - ُأَقدِّ
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ُلَغتي اْلَجميَلُة)3(*
١- َتْمهيٌد: )))

ُل صوَرَة اْلَجريَدِة، ُثمَّ َأْقَرُأ: - َأَتَأمَّ

إلعالناتكم في
جريدة األمل اتصل 

على 23٤5٦٧
اأْلََمُل

عيِد. اْلُكَوْيُت.. َتْحَتِفُل بِعيِد اْلِفْطِر السَّ
َبْهَجٌة  عيِد  السَّ اْلِفْطِر  لِعيِد 
ٌة ، ل َيْشُعُر بِها إِّل َمْن  خاصَّ
إِيماًنا  َرَمضاَن  َشْهَر  صاَم 

ِه. لِلَّ َوطاَعًة 

- ُأجيُب:

* أدوات االستفهام ) من -متى - ماذا ( .

   أ  - ماذا َتَرى في الّصوَرِة؟
تي َنْحَتِفُل بِها؟  ب - ما اْلُمناَسَبُة الَّ

جـ - َمتى َيحيُن َمْوِعُدها؟
   د - َمْن َيْحَتِفُل بِهِذِه اْلُمناَسَبِة؟

 هـ - لِماذا َنْحَتِفُل بِها؟

 و   - َكْيَف َنْسَتِعدُّ َلها؟

 ز   - َأْيَن َنْقضيها؟

٣-١-١
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ماذاَمْنَمتى

ؤاَل َعلى ُزَمالئي.   - َأْطَرُح السُّ

ب - َأْسَأُل َوَزميلي ُيجيُب:   
بِماذا اْنَتَهِت اْلُجْمَلُة رقم ) ١ ( َواْلُجْمَلُة رقم ) ٣ (؟

بِماذا اْنَتَهِت اْلُجْمَلُة رقم ) ٢ (  َواْلُجْمَلُة رقم ) ٤ ( ؟ 

1- َأْذَهُب إِلى اْلَمْدَرَسِة َصباًحا .
2- َمتى َتْذَهُب إِلى اْلَمْدَرَسِة؟

3- أْشَتري اأْلَْغراَض ِمَن اْلَجْمِعيَِّة .
٤- ماذا َتْشَتري ِمَن اْلَجْمِعيَِّة؟

ج - َأْرُسُم اْلَعالَمة )�) َبْعَد اْلُجْمَلِة الّدالَِّة َعلى االْستِْفهاِم:
- َمتى َتْذَهُب إَِلى اْلَمْسِجِد؟
ْعِب. - َألَْعُب في َحديَقِة الشِّ

ْطبيُق :  2-  التَّْدريُب َوالتَّ
أ - بِالتَّعاُوِن َمَع ُزَمالئي أُقوُم بِما َيْأتي:

ؤاِل َحْوَلها:  - َأِصُل الّصوَرَة بِاْلَداِة اْلُمناِسَبة لِلسُّ
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ُن َعالَمَة االْستِْفهاِم ُمتَّبًِعا اْلَْسُهَم: د- ُأَلوِّ

ِل :) َمْن - ماذا -  َمتى ). هـ - َأْقَرُأ، ُثمَّ َأصوُغ ُسؤااًل َكما في اْلِمثاِل اْلَوَّ

ٌد َشْيًخا َكبيًرا  - في َصباٍح باِكٍر ساَعَد ُمَحمَّ
اْلَكبيُر  ْيُخ  الشَّ َفَشَكَرُه  ؛  الّشاِرِع  ُعبوِر  في 

َوقاَل َلُه: َجزاَك اللَّه َخْيًرا .

ْيَخ اْلَكبيَر ؟ 1 - َمْن ساَعَد الشَّ
ْيَخ اْلَكبيَر؟ ٌد الشَّ 2 - َمتى ساَعَد ُمَحمَّ

ٍد ؟ ْيُخ لُِمَحمَّ 3 - ماذا قاَل الشَّ

ِل في ِحْفِظ  - َحَصَل سالٌِم َعلى اْلَمْرَكِز اْلَوَّ
َلُه  َم  َفَقدَّ  ، ْيِف  الصَّ ُعْطَلِة  اْلَكريِم في  اْلُقْرآِن 

ًة َثميَنًة . والُِدُه َهِديَّ

.......................................... - 1

.......................................... - 2

.......................................... - 3

َح  َنَة لُِيَوِضّ ُم اْلُكراِت اْلُمَلوَّ - اْسَتْخَدَم اْلُمَعلِّ
ِة اْلولى  . ْعداِد في اْلِحصَّ َطريَقَة َجْمِع اْلَ

.......................................... - 1

.......................................... - 2

.......................................... - 3
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3- اْلُمماَرَسُة:
- َأصوُغ َأْسئَِلًة ُمناِسَبًة َحْوَل الّصوَرِة ُمْسَتْخِدًما َأَدواِت االْستِْفهاِم اْلتَِيَة:

َمْن .................................................................................................................

ماذا ................................................................................................................

َمتى ................................................................................................................

َمتى ماذا َمْن
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2-2 ْمَيُة اْلَجميَلُة الدُّ
١- َتْمهيٌد:  
- ُأجيُب :

تي َتْحُصُل َعلْيها في اْلعيِد؟  ُف بِالَعيادي الَّ - َكْيَف َتَتَصرَّ

2- اْلِقراَءُة : 
- َأْقَرُأ ِقراَءًة َصحيَحًة بِالتَّعاُوِن َمَع ُزَمالئي:

في يوِم اْلعيِد جاَءْت ِطْفلٌة َصغيرٌة إِلى 
ها، واْشَتَرْتني  َمَحلٍّ لأَِلْلعاِب بُِصْحَبِة ُأمِّ

بِاْلَعيادي الَّتي َحَصَلْت َعلْيها.

َكْيَف حاُلِك 
يا َصديقتي ... َهْل 

َعَرْفتِني؟

ال ... 
ْرُتِك  َنَعْم  َتَذكَّ

ُكنّا مًعا في َمَحلِّ 
األَْلعاِب.

 )١( نور غزاوي، براعم اليمان، ع )٤٦٥(، ٢٠١٤م )بتصرف(.
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ماذا َفَعَلْت بِِك 
هذِه اْلَفتاُة ؟

َتُشدُّ َشْعري َوَتْكُتُب 
َعلى َوْجهي َوَيَديَّ بَِقَلِمها 

اْلَجديِد.

ال َتْهَتمُّ بي 
َأَبًدا، َفَمكاني ِعْنَدها ُهَو 

اأَلْرُض ... َتِقُف َعَليَّ  لَِتْقِفَز 
َوَتْمَرَح.

ُكْنُت 
َجميَلًة َوَنظيفًة ِمْثَلِك 

َتماًما؛ َوَلِكْن ُمْنُذ اْشَتَرْتني 
هذِه اْلَفتاُة  َأْصَبْحُت َكما 

َتَرْيَن.

إِْن َتشاَجَرْت
 َمَع ُأْختِها، َرَمْتني،  

َو بَِسَبِب ذلك 
اْنَخَلَعْت ساقي.
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3- اْلَفْهُم َواالْستيعاُب:
- ُأجيُب:

ْمَيِة؟ - َكْيَف َحَصَلِت اْلَفتاُة َعلى الدُّ
ْمَيُة َحزيَنًة ؟ - لَِم كانِت الدُّ

ْمَيُة اْلَحزيَنُة ِمْن َشْكِل َصديَقتِها ؟ - لِماذا اْسَتْغَرَبِت الدُّ

٤- اْلُمماَرَسُة :
ديَقِة َوَنظاَفتِها. ْمَيِة الصَّ ُع َسَبَب َجماِل الدُّ   أ  - َأَتَوقَّ

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

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

ِة َدلياًل َعلى َذلَِك. ب - َأْذُكُر ِمَن اْلِقصَّ
..............................................................................................................   

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

ْمَيِة اْلَحزيَنِة. ُم َنصيَحًة لِْلَفتاِة صاِحَبِة الدُّ ج  - ُأَقدِّ
.............................................................................................................    

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

َوَلِكْن 
َأْنِت َجميَلٌة 

َوَنظيفٌة َكما ُكْنِت 
َفَكْيَف؟

يا إَِلهي، 
َأَهَكذا ُتعاِمُلِك َهذِه 

اْلَفتاُة؟!
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١- َتْمهيٌد:
ُق: - َأْقَرُأ، ُثمَّ ُأَفرِّ

ُمْعَجمي )3(
٢-٣

ْعداُد :   2- اِلْ
         أ  - َأْقَرُأ اْلِعباَرَة اْلتَِيَة:

بيِع َتكوُن اْلَْشجاُر ُمْزِهَرًة بَِأْلواٍن ُمْفِرَحٍة َوُمْبِهَجٍة.           في َفْصِل الرَّ

ُط اْلَكِلماِت َواْلُجَمَل الَّتي ال َأْعِرُف َمعانيها في اْلِعباَرِة الّسابَِقِة.         ب - ُأَحوِّ
                                   ج      -    َأَتعاَوُن َمَع ُزَمالئي  في َمْجموَعتي لَِطْرِح ُسؤاٍل َحْوَلها  َعلى الَمْجموعاِت 

         اأُلْخرى، َوَنْسَتِمُع إِلى َتْحديِد َمعانيها.
        د - ُأَبيُِّن َمْعنى اْلَكِلَمِة بِوضوٍح ِمْن ِخالِل َتْوظيِفها في ُجَمٍل ِمْن إِْنشائي .

ِة. َغِويَّ ْرَوِة اللُّ َفَة في ُمْعَجِم الثَّ      هـ - َأْقَرُأ اْلَكِلماِت اْلُمَصنَّ

اْلُحبُّاْلَحبُّ
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3- الُمماَرَسُة:
َمَع  َأَتعاَوُن  ةِ؛  َغوِيَّ اللُّ ْرَوةِ  الثَّ ُمْعَجِم  في  َتْصنيفِها  َوْفَق  الَكلِماِت  قِراَءةِ  َبْعَد   -

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

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

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

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

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

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

ُف اْلَكلِمات َشَفِهّيًا في ُجَمٍل ُمفيَدةٍ مِْن إِْنشائي، َوَأْكُتُب ُجْمَلًة واِحَدًة ِمْنها.  هـ- ُأَوظِّ
.........................................................................................................

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

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

ُف اْلَكلِماِت َشَفهِّيًا في ُجَمٍل ُمفيَدةٍ مِْن إِْنشائي، َوَأْكُتُب ُجْمَلًة واِحَدًة ِمْنها.  ز  - ُأَوظِّ

......................................................................................................... 
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١- َتْمهيٌد:
ُل الّصوَرَة اْلتَِيَة، ُثمَّ ُأَعبُِّر َعنْها: - َأتََأمَّ

َليايل اْلَقْرقيعان
٢-٦

2- اْلِقراَءُة :
1 - َأْقَرُأ ِقراَءًة َصحيَحًة:

َأْلَتقي  َرَمضاَن،  َشهِر  ُمنَْتَصِف  في  َفقاَلْت:  اْلَقْرقيعاِن،  َليالَِي  ُجماَنُة  َرْت  َتَذكَّ
واِرَع  الشَّ َنجوُب  الّزاِهَيِة،  بِاْلَلْواِن  نََة  اْلُمَزيَّ اْلَمالبَِس  َنْرَتدي  َوَنْحُن  اْلجيراِن،  َبناِت 
راِت،  َوالطُُّرقاِت، َوَنْقَرُع َأْبواَب اْلُبيوِت، َنْأُمُل َأْن ُتْمَلَ َأْكياُسنا بَِأنْواِع اْلَحْلوى َواْلُمَكسَّ

َوُننِْشُد: اْلجيراِن  ُبيوُت  بِها  َتجوُد  تي  الَّ
َقْرقيعان وَقْرقيعان بني قَصّي ورميضان
عاَدْت َعَلْيُكْم ِصَيام ُكّل َسنَة َوُكّل عام
َعطْونا اهلل َيْعطيُكْم َبْيت َمكة ُيوّديُكْم

َوَنْسَمُع َأْصواَت اْلَْوالِد يف الّشاِرِع اْلَخِر ُيَردِّدوَن:
ْم َوَلْدُهْم ياهلل َخّله لُّمه يا اهلل. َسلِّ
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3- اْلَفْهُم َواالْستيعاُب:
- ُأجيُب:

َرْتها ُجماَنُة؟ تي َتَذكَّ ْعبِيَُّة الَّ   أ  - ما اللَّيالي الشَّ
ب - َمتى َتكوُن هِذِه اللَّيالي في ُكلِّ عاٍم؟

جـ - بَِم َتَتَميَُّز َليالي اْلَقْرقيعان؟

٤- اْلُمماَرَسُة :
- َأْذُكُر ما َأْفَعُلُه في َأّياِم اْلَقْرقيعاِن لُِزَمالئي.

- ُأْلِصُق صوَرتي في ِزيِّ اْلَقْرقيعاِن.
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١- َتْمهيٌد:
َأْتلو، ُثمَّ ُأجيُب :  -

ڀ   ڀ    ڀ       ڀ   پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ    ﴿  : َتعالى  َقاَل 
ڤ             ڤ   ٹ   ٹ    ٹ   ٹ    ٿ   ٿ   ٿ   ٿ    ٺ   ٺ   ٺ   ٺ 

)سورة  القدر( ڤ     ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ        ڄ  ﴾.    

- في َأيِّ َشْهٍر َتَقُع َلْيَلُة اْلَقْدِر؟ 

 2- اِلْعداُد :
َأماَم  َعْنها  ُث  َوَأتََحدَّ َرَمضاَن،  َشْهِر  َمظاِهِر  َعْن  ُتَعبِّراِن  صوَرَتْيِن  ُألِْصُق   -

َمْجموَعتي :

َشْهُر َرَمضاَن
١-٦
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3- اْلُمماَرَسُة :
َرَمضاَن،  َشهِر  َمظاِهِر  َحْوَل  َوُزَمالئي  ُمَعلِّمي  َأماَم  َقصيًرا  َعْرًضا  ُم  ُأَقدِّ  -

ْعماَل الَّتي َأقوُم بِها فيِه. ًحا اْلَ ُمَوضِّ
   

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

ْقييِمم ْقييُم َعناِصُر التَّ التَّ

ْمُت َعْرًضا َقصيًرا بَِتْنظيٍم َوَتَسْلُسٍل.١ َقدَّ
َعٍة ِمْن َمصاِدَر ُمْخَتِلَفٍة.2 َأتْيُت بَِمْعلوماٍت ُمَتَنوِّ
اْسَتْخَدْمُت ُلَغًة َسليَمًة َوواِضَحًة .3



103

١- َتْمهيٌد:
١ - َأْقَرُأ ِقراَءًة َصحيَحًة:

َأْرُسُم َوَأْكُتُب )١(
٣-٤

 )١( براعم اإليمان ) بتصرف (.

ُ َعْن  َهّيا يا َأبْنائي، َسَنْرُسُم َلْوَحًة ُتَعبِّ
َل َلْوَحٍة. ُحبِّنا لِْلُكَوْيِت، َوَسَأْختاُر َأْجَ

َأّما َأنا َفَأْرُسُم 
َقْلًبا َكبرًيا َأْكُتُب فيه: 

َحبيَبتي يا ُكَوْيُت.

رائٌِع

فِْكَرُةُ  َعجيَبُةُ 

َة  ما َأْحىل ِحصَّ
ْسِم! الرَّ

َسَأْرُسُم 
َعَلَم اْلُكَوْيِت 

َخّفاًقا بَِأْحىل اأْلَْلواِن.

َوَأنا 
َسأَْرُسُم أَْبراَج 

اْلُكَوْيِت عالَِيًة في َسماِء 
اْلُكَوْيِت.

)١(



104

ْعداُد : 2- اْلِ
- ُأشاِهُد ما َرَسَمْتُه نوُر، ُثمَّ َأْقرُأ ما َكَتَبْتُه:

َرَفْعنا  َوُهناَك  اْلَخليِج،  شاِرِع  إِلى  ُأْسَرتي  َمَع  َذَهْبُت   ، اْلَوَطنِيِّ اْلعيِد  يوِم  في 

. اْلَوَطنِيَِّة  اْلُمناَسَبِة  بَِهذِه  ُسَعداُء  َوَنْحُن  يناِت،  َوالزِّ اْلَْعالَم 
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3- اْلُمماَرَسُة :
ُر َعْن ُحّبي لَِوَطني اْلَحبيِب اْلُكَوْيِت: - َأْرُسُم َلْوَحًة ُتَعبِّ

ُر َعْن  َلْوَحتي : ا َقصيًرا ُيَعبِّ - َأْكُتُب َنصًّ
....................................................................................................................

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

....................................................................................................................
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١- َتْمهيٌد:
- ُأَعبُِّر َعِن الّصوَرِة الّسابَِقِة َشَفِهيًّا بُِجْمَلٍة ُمفيَدٍة.

2- االْستِماُع َواْلُمناَقَشُة: 
- َأْسَتِمُع بِاْهتِماٍم لِنَصِّ : »ِسْدَرُة ُمنيَرَة«.   

ِة. - َأَتحاَوُر َمَع ُزَمالئي في اْلَمْجموَعِة َحْوَل اْلِقصَّ

3- اْلُمماَرَسُة: 
ًة ُأْخرى. - َأْسَتِمُع بِاْهتِماٍم إِلى النَّصِّ َمرَّ

. - َأْطَرُح َأْسئَِلًة َحْوَل النَّصِّ َعلى ُمَعلِّمي َوُزَمالئي لَِفْهِم النَّصِّ
ُنها بِاْلَمْطلوِب في اْلَجْدَوِل: ، َسَأَلني َعْنُه َزميلي، ُثمَّ ُأنَوِّ ُح َمْعنى َكلَِمٍة ِمَن النَّصِّ - ُأَوضِّ

مِّ َمْعناها اْلَكِلَمُة  َتْنويُن اْلَفْتِح َتْنويُن اْلَكْسِرَتْنويُن الضَّ
..................................................................................................................................

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

3-1
ِسْدَرُة ُمنرَيَة)١(

 )١( النص يف دليل املعلم.
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5-2 َتَحّدي اْلِقراَءِة
١- َتْمهيٌد:

ِن: - َأْقَرْأ اْلَكِلماِت اْلتَِيَة ُمْنَتبًِها لُِنْطِق اْلَحْرِف اْلُمَلوَّ

َصْوًتاَصْوٍتَصْوٌت
َثَمٌرَثَمًراَثَمٍر
ُكَرٍةُكَرٌةُكَرًة

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

ًة َصحيَحًة بِالتَّعاُوِن َمَع ُزَمالئي: - َأْقَرُأ ِقراَءًة َجْهِريَّ

- ُمَعبِّراً عِن االْستِْفهاِم: 

النَّشيَد  ُد  ُيَردِّ َوُهَو  بِاْلَفْرَحِة  التِّْلميُذ  َشَعَر  لِماذا 
باِح؟ الصَّ لِقاِء  في  اْلَوَطنِيَّ 

- ُمَعبًِّرا َعِن النِّداِء: 

بُِمناَسَبِة  ٍد  ُمَحمَّ لَِزميِلنا  ُنباِرْك  َأْصحابي  يا  َهّيا 
. ِقِه َتَفوُّ
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- ُمراِعًيا اْلَفْصَل َواْلَوْصَل َوَعالماِت التَّْرقيِم:
 ، َوُودٍّ بَِعْطٍف  ُتعاِمُلنا  اْلَحبيَبُة  ُمَعلَِّمتي  ديَمُة:  ُتقوُل 

التَّْقديَر  ُنباِدُلها  َوَنْحُن  اْلَوَطِن،  التَّعاُوَن َوُحبَّ  ُمنا  َوُتَعلِّ

َواالْحتِراَم.

اْلَوْجِه  بَِحَركاِت  اْلَفَرِح  ُشعوِر  َعْن  ُمَعبًِّرا   -
َواْلَيَدْيِن:

ِلُْســَرتيُعْدُت ِمْن َمْدَرَستي قاِدًمــا 
ــي ــي َوَأب ــَن ُأّم َوَضَعْتنــي َفْرَحتيَبْي

٣- اْلُمماَرَسُة:
ًة َصحيَحًة:    - َأْقَرُأ ِقراَءًة َجْهِريَّ

اْلُمديُر: بَِم َسنَْبَدُأ َحْفَل اْلَمْدَرَسِة؟ 

اْلُمَعلُِّم: َسنَْبَدُأ اْلَحْفَل بِآياٍت ِمَن اْلُقْرآِن اْلَكريِم.

ُم اْلِفْقَرَة اْلموسيِقيََّة؟ اْلُمديُر: َوَمْن َسُيَقدِّ

فِّ الّثاني، َوَمْجموَعٌة  َة َمْجموَعٌة ِمْن َتالميِذ الصَّ ُم اْلِفْقَرَة اْلموسيِقيَّ اْلُمَعلُِّم: َسُيَقدِّ

ُم َعْرًضا َمْسَرِحّيًا. ُأْخرى َسُتَقدِّ
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١- َتْمهيٌد:
ِن ِمنْها:      َأْقَرُأ اْلُجَمَل اْلتَِيَة، ُثمَّ ُأالِحُظ ُنْطَق اْلُمَلوَّ  -

- َأنا ُأِحبُّ َوَطني، َوُأحاِفُظ َعلى َمراِفِقِه.
- اْبَتِسْم ... َأْنَت في َبَلِد اْلَخْيِر َواْلَعطاِء.

ْرَفَع اْسَم اْلُكَوْيِت عالًِيا. - َأْجَتِهُد في ُدروسي؛ أِلَ

ْطبيُق :  2- التَّْدريُب َوالتَّ
   أ - َأْسَتِمُع إِلى ِقراَءِة َزميلي لِما َيْأتي:

ِة، َوَبْعَد َخْمَسِة  ْقِديَّ        َأْهَدْتني ُأّمي َحّصاَلًة َجميَلًة، اْسَتْخَدْمُتها لِِحْفِظ اْلِقَطِع النَّ
ْعُت بِها لِْلُفَقراِء َواْلُمْحتاجيَن. قوَد َوَتَبرَّ            ُشهوٍر اْسَتْخَرْجُت النُّ

ُط ِمَن اْلِفْقَرِة الّسابَِقِة اْلَكِلماِت اْلَمْبدوَءَة بَِهْمَزٍة  َمْكتوَبٍة َوَمْنطوَقٍة،   ب - ُأَحوِّ
      ُثمَّ َأْكُتُبها :

........................../........................../........................./......................... /.........................

  ج - َأْمَلُ اْلَفراغاِت بَِكِلماٍت َتْبَدُأ بَِهْمَزٍة َمْكتوَبٍة َوَمْنطوَقٍة :
- ................. في اْلَفْصِل َمَع َصديقي.

- ................. الظُّْهَر في َمْسِجِد اْلَمْدَرَسِة.
َمُة .................. التَّالميِذ. - َتِقُف اْلُمَعلِّ

ِكتاَبتي َصحيَحٌة )٤(*
٣-٢-١

 * همزة القطع.
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ــٍة  ــٍة َوَمنْطوَق ــَزٍة َمْكتوَب ــَدُأ بَِهْم ــاٍت َتْب ــالَث َكلِم ــي َث ــْن َحصيَلت ــُب ِم د - َأْكُت
ــع) : ــزة قط )هم

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

3- اْلُمماَرَسُة:

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

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

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

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

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

 .................................................................................................................................
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١- َتْمهيٌد:
ُط اْلَحْرَف )ع( فيها، ُثمَّ ُأعيُد ِكتاَبَتها :  َأْقَرُأ اْلَكِلماِت اْلتَِيَة، َوُأَحوِّ  -

ٌمُوعوٌدِعياَدٌة ُدموٌعَربيٌعُمَعلِّ
....................................................................

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

 ع ر فز ر عل م عت ع  ب
.....................................................................

3- اْلُمحاكاُة : 
- َأْكُتُب اْلِعباَرَة بَِخطِّ النَّْسِخ:

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

٤- اْلُمماَرَسُة:
- َأْكُتُب ِمْن ذاكَِرتي َكلِماٍت َحَوِت اْلَحْرَف ) ع) ُمْسَتْخِدًما َخطَّ النَّْسِخ .

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

َخّطي اْلَجميُل )٤(
٣-٢-٢



112

َكلِماتِها  اْلتَِيِة، َحَوْت إِْحدى  الّصوَرِة  َعِن  ُتَعبُِّر  إِْنشائي  ِمْن  ُجْمَلًة  َأْكُتُب   -
اْلَحْرَف ) ع )، ُمْسَتْخِدًما َخطَّ النَّْسِخ . 

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

ْقييِمم ْقييُم َعناِصُر التَّ التَّ

َكَتْبُت َكِلماٍت َوُجَماًل ِمْن ذاِكَرتي.١
َة في اْلِكتاَبَة.2 ْقِميَّ َة َوالرَّ َدواِت الّتْقليِديَّ اْسَتْخَدْمُت اأْلَ

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

ُر َعْن ُجْمَلتي.  ُن اْلُحروَف الَّتي ُتَعبِّ - ُألَوِّ
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١- َتْمهيٌد:
ُل صوَرَة اْلِغالِف اْلتَِيَة، ُثمَّ َأْطَرُح َعلى ُزَمالئي َأْسئَِلًة ُمناِسَبًة َحْوَلها: - َأَتأمَّ

2- اْلِقراَءُة : 
- َأْقَرُأ ِقراَءًة َصحيَحًة:

ِمَن  َصَحْوُت  اْلُمباَرِك،  اْلَْضحى  عيِد  اْقتراِب  َمَع  َصباٍح  َذاَت   : َفْيَصُل ُ َيقوُل 
َوُأْخبَِرُهْم  إِْخَوتي  َفِرًحا ِلوِقَظ  َفَقَفْزُت  اْلَخروِف،  »َمْأَمَأِة«  باِكًرا َعلى َصْوِت  النَّْوِم 
»َخروَف  اْلَجديَد  َصديَقنا  َوُنشاِهَد  اْلَمنِْزِل،  »َحْوِش«  في  َتنْتَظُِرنا  تي  الَّ بِاْلُمفاَجَأِة 
َن  ِة َفْرَحتِنا بِِه َلِعْبنا َمَعُه، َوَقَفْزنا ِمْثَلُه؛ َفاْرَتخى اْلَحْبُل َقلياًل، ُثمَّ َتَمكَّ اْلعيِد«، َوِمْن ِشدَّ
َّهُ َدَخَل َبْيَت  )صديُقنا اْلَجديُد( ِمَن اْلَهَرِب ِمْن باِب اْلَمنِْزِل، لِكْن ِمْن ُحْسِن َحظِّنا َأن

َعَلْيِه. َفَعَثْرنا  اْلجيراِن؛ 

1-2 َخروُف اْلعيِد
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3- اْلَفْهُم َواالْستيعاُب:
ْقِم اْلُمناِسِب َبْعَد ُكلِّ  ِة بَِوْضِع الرَّ - بِالتَّعاُوِن َمَع َزميلي ُنَرتُِّب َأْحداَث اْلِقصَّ

َحَدٍث: 
ْرتيُبالَحَدُث التَّ

ُدخوُل اْلَخروِف َبْيَت اْلجيراِن.
ديِق اْلَجديِد. َلِعُب َفْيَصٍل َوإِْخَوتِِه َمَع الصَّ

اْرتِخاُء اْلَحْبِل الَّذي كاَن ُيْمِسُك بِِه .
ِشراُء اأْلَِب َخروَف اْلعيِد.

٤- اْلُمماَرَسُة:
- َأْطَرُح َأْسئَِلًة َحْوَل النَّصِّ الّسابِِق، ُمْسَتعينًا بِاْلََدواِت اْلتَِيِة:

َخروُف اْلعيِد

َأْيَن َمتىماذا ْيَْفََمْن َكَ
ْسئَِلِة إِجاباٍت َصحيَحًة واِفَيًة، ُثمَّ َأْكُتُب:  - ُأجيُب َعِن اْلَ

ؤاُلم اْلِجاَبُةالسُّ
(................................................ ................................................

٢................................................................................................
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لوُك السُّ م

3- اْلُمماَرَسُة:
لوكِّياِت الَّتي ُتْعِجُبني َأْو ال ُتْعِجُبني في اْلَماكِن  ُم َعْرًضا َشَفِهيًّا َعِن السُّ - ُأَقدِّ

ِة َأماَم ُمَعلِّمي َوُزَمالئي بِِعباراٍت َسليَمٍة . اْلعامَّ

2-1 ُيْعِجُبني َأْو ال ُيْعِجُبني
١- َتْمهيٌد:

- َأِصُف َعَلَم َوَطني اْلُكَوْيِت.
- َأْذُكُر ُشعوري إِذا َرَأْيُت َعَلَم اْلُكَوْيِت.

-ُأَحّيي َعَلَم اْلُكَوْيِت َأماَم ُزَمالئي بَِصْوٍت واِضٍح.

ْعداُد :  2- اْلِ
لوِكّياِت الَّتي َنراها َوُنْبدي َرْأَينا فيها: - َأَتحاَوُر َمَع َزميلي َعْن َبْعِض السُّ
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ُلَغتي اْلَجميَلُة )٤(*
٣-١-١

١- َتْمهيٌد: )))
َأَدواِت  إِْحدى  ُمْسَتْخِدًما  َحْوَلها،  ُسؤااًل  َيصوُغ  َوَزميلي  اْلُجْمَلَة  َأْقَرُأ   -  

االْستِْفهاِم الِتَيِة: )َمْن - ماذا - َمتى ).
ُه َعَلْيِه َوَسلََّم- ُهَو الّصاِدُق اْلَميُن . ِه - َصّلى اللَّ  أ  - َرسوُل اللَّ

ب- َيصوُم اْلُمْسِلموَن َشْهَر َرَمضاَن .

ْمِس َكْي َينْمَو . جـ- َيْحتاُج النَّباُت إِلى اْلماِء َواْلَهواِء َوالشَّ

ْطبيُق: 2- التَّْدريُب َوالتَّ
 أ - َأَضُع َخطًّا َتْحَت َأداِة االْستِْفهاِمِ في اْلُجَمِل اْلتَِيِة:

- َكْيَف َتْقَرُأ اْلُقْرآَن اْلَكريَم؟

-  لِماذا َتْقَرُأ اْلُقْرآَن اْلَكريَم؟

-  َأْيَن َتْقَرُأ اْلُقْرآَن اْلَكريَم؟

ب - َأْختاُر َأداَة االْستِْفهاِمِ اْلُمناِسَبَة ِمّما َبْيَن قْوَسْين:
)َكْيَف - َمتى - َأْيَن( - .................... حاُلَك؟     

)َمْن - ماذا - َأْيَن( - ............. َتنَْتِشُر ُمَصلَّياُت اْلعيِد؟   

)ماذا - لِماذا - َمْن(. يوِف؟    ْت ُأّمي َطعامًا َشِهيًّا لِلضُّ - ............ َأَعدَّ

* أدوات االستفهام )لماذا - أين - كيف(.
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ج  - َأَضُع ُسؤاالً ُمناِسًبا لُِكلِّ إِجاَبٍة ِمّما َيْأتي:
- ......................................................................................... ؟

َنْذَهُب إِلى اْلُمَصّلى ِلَداِء َصالِة اْلعيِد.

- ......................................................................................... ؟

َنْذَبُح اْلُْضِحَيَة في اْلَمْسَلِخ.

- ......................................................................................... ؟

َيْقضي اْلَْطفاُل َيْوَم اْلعيِد في َبْهَجٍة َوَسعاَدٍة.

 - لِماذا  )َكْيَف-  االْستِْفهاِمِ  َأَدواِت  ُمْسَتْخِدًما  ُزَمالئي  َمَع  َأْسئَِلًة  -َأْطَرُح   د 
   َأْيَن). 

3- اْلُمماَرَسُة:
ٍة ُمْسَتْخِدًما َأَدواِت االْستِْفهاِم التَِيَة: - َأصوُغ َأْسئَِلًة َحْوَل ِرْحَلٍة َمْدَرِسيَّ

     )لِماذا، َكْيَف، َأْيَن).

ْحَلِة .....................................................................................َمكاُن الرِّ

ْحَلِة .....................................................................................َسَبُب الرِّ

.....................................................................................َوسيَلُة النَّْقِل



118

١- َتْمهيٌد: 
- َأْقَرُأ اْلُجْمَلَة اْلتَِيَة ، ُمْسَتْبِداًل بِالّصَوِر َكلِماٍت:

- َيْظَهُر   َلْياًل، َوُتْشِرُق  َصباًحا.

2- اْلِقراَءُة : 
- َأْقَرُأ ِقراَءًة َصحيَحًة بِالتَّعاُوِن َمَع ُزَمالئي:

2-2 ؟ )١(  ُق  َعلى  َمْن َسُيَعِلّ

 )١( طيارة ورق )بتصرف(.

، َوكاَن دائًِما َيْقِضُم َوُيْفِسُد ُكلَّ ما في  عاَش  في َمْتَجٍر لَِبْيِع اْلُخْبِز َو

اْلَمْتَجِر ِمْن  َوَحْلَوياٍت.

ِص ِمْن َهِذِه  َر بَِحلٍّ لِلتََّخلُّ َص ِمَن  َفَلْم َيْسَتِطْع، َفَفكَّ  حاَوَل  َأْن َيَتَخلَّ

. ُل لـِ  وَّ ّنها اْلَعُدوُّ اأْلَ اْلُمْشِكَلِة، َوُهَو َأْن ُيْحِضَر  أِلَ

َتُه َوَأْحَضَر  إِلى اْلَمْتَجِر َوَتَرَكها لَِتقوَم بَِعَمِلها،  َذ  ُخطَّ في الَيْوِم الّتالي َنفَّ

َوبَِلَحظاٍت اْسَتطاَعِت  َأْن ُتْمِسَك  َوَتَتناَوَلُه َوْجَبَة َفطوٍر.

، َوَعَقَدِت اْجتِماًعا َسريًعا لَِتِجَد َحالًّ لَِهِذِه اْلُمْشِكَلِة، َوَكْيَف  ُة  خاَفْت َبِقيَّ

َص ِمْن َهِذه  . ُيْمِكُنها َأْن  َتَتَخلَّ

َكت   ما َتَحرَّ ، َوبِذلَِك ُكلَّ ِت  إِلى ِفْكَرِة َتْعليِق  َعلى  َتَوَصلَّ

اْنَتَبَهِت  َو َهَرَبْت ِمْنها، ُثمَّ َنَجْت .

؟ ُق  َعلى  وافَق اْلَجميُع َعلى اْلِفْكَرِة، ُثمَّ َصَمتوا حيَنما َسَأَلُهْم َكبيُرُهم: َمْن َسُيَعلِّ
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3- اْلَفْهُم َواالْستيعاُب:
    - ُأجيُب:

 - َأْيَن َيعيُش اْلَفْأُر وُأْسَرُتُه؟
 - َهْل كاَن اْلَمكاُن ُمناِسًبا لَِعْيِش اْلِفْئراِن؟َولِماذا؟

- َمِن الَّذي عانى ِمْن وجوِد اْلِفْئراِن في هذا اْلَمكاِن ؟
- ما َاْلَوسيَلُة الَّتي َلجَأ إَِلْيها صاِحُب اْلَمْخَبِز لِْلَقضاِء َعلى اْلِفْئراِن؟ َولِماذا؟

َلْت إَِلْيِه اْلِفْئراُن لَِتْنجَو ؟ - ما الْقتراُح الَّذي َتَوصَّ

٤- اْلُمماَرَسُة :
اًل َذلَِك. ِة ، ُمَعلِّ ُق اْلَجَرَس َعلى اْلِقطَّ ُع َمْن َسُيَعلِّ   أ  - َأَتَوقَّ

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

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

ِص ِمَن اْلِفْئراِن. ُم َنصيَحًة لِصاِحِب اْلَمْخَبِز في َطريَقِة التََّخلُّ ب - ُأَقدِّ
.............................................................................................................       

.............................................................................................................       
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١- َتْمهيٌد:
ُق: - َأْقَرُأ، ُثمَّ ُأَفرِّ

ُمْعَجمي )٤(
٢-٣

ْعداُد :  ٢- اْلِ
    أ- َأْقَرُأ النَّصِّ اْلتَِي:

ــي ــا إَِلهـ ــي يـ ــا إَِلهـ ـــواِت يـ َع ـــَب الدَّ ـــا ُمجي ي
اْلَبـــَركاِت اْجَعـــِل اْلَيـــْوَم َســـعيًدا َوَكثيـــَر 
ـْدَر اْنِشراًحا بِاْلَبَســـماِت َواْمـل الصَّ َوَفمـــي 
نيـــا َســـالًما شـــاِماًل ُكلَّ اْلِجهـــاِتَواْمـــل الدُّ

ُط اْلَكِلماِت َواْلُجَمَل الَّتي ال َأْعِرُف َمعانيها في النَّصِّ الّسابِِق. ب - ُأَحوِّ
    ج  -   َأَتعاَوُن َمَع ُزَمالئي  في َمْجموَعتي لَِطْرِح سؤاٍل َحْولها  َعلى اْلَمْجموعاِت 

      اأُلْخرى، َوَنْسَتِمُع إلِى َتْحديِد َمعانيها.
  د -  ُأَبيُِّن َمْعنى اْلَكِلَمِة بُِوضوٍح ِمْن ِخالِل َتْوظيِفها في ُجَمٍل ِمْن إِْنشائي .

نَِعم

أمي، َهْل 
َبُق َنظيًفا؟ َأْصَبَح الطَّ

َنَعم،
يا َحبيَبتي. 

َنَعم
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ِة. َغِويَّ ْرَوِة اللُّ َفَة في ُمْعَجِم الثَّ هـ - َأْقَرُأ اْلَكِلماِت اْلُمَصنَّ
3- اْلُمماَرَسُة:

َمَع  َأَتعاَوُن  ِة؛  َغِويَّ اللُّ ْرَوِة  الثَّ ُمْعَجِم  في  َتْصنيِفها  َوْفَق  الَكِلماِت  ِقراَءِة  َبْعَد   -
ُزَمالئي لِْلِقياِم بِما َيْأتي:

َدةِ. أ  - َأْطَرُح ُسؤااًل َعلى ُزمالئي لَِمْعرَِفةِ اْلُمَتراِدِف َمَع ُكلٍّ ِمَن اْلَكلِماِت الُمَحدَّ  
َدةِ .  ب- َأْذُكُر اْلُمتراِدفاِت َمَع الَكلِماِت الُمَحدَّ

....................................................................................اْلَكِلَمُة

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

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

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

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

ُف اْلَكلِماِت َشَفِهّيًا في ُجَمٍل ُمفيَدةٍ مِْن إِْنشائي، َوَأْكُتُب ُجْمَلًة واِحَدًة ِمْنها.  هـ- ُأَوظِّ
.........................................................................................................

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

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

ُف اْلَكلِماِت َشَفهِّيًا في ُجْمٍل ُمفيَدةٍ مِْن إِْنشائي، َوَأْكُتُب ُجْمَلًة واِحَدًة ِمْنها.  ز  - ُأَوظِّ

......................................................................................................... 
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٦-2
َأْهاًل.. َأْهاًل بِاْلعيِد)١(

١- َتْمهيٌد:
- ُأجيُب :

اْلعيِد؟ َيْوِم  ُقدوَم  اْلُمْسِلموَن  َيْعِرُف  َكْيَف 
2- اْلقِراَءُة : 

ا َمَع ُزَمالئي: ُد النَّشيَد َجماِعيًّ - ُأَردِّ

َهـــّلْ اْلعيـــُد  جـــاء..  اْلعيـــُد 
َأَطـــّلْ َفْيـــٍض  ِمـــْن  َوالنّـــوُر 

ــوْر ــَع الطُّيـ ــُت َمـ ــِح ُقْمـ ْبـ ــي الصُّ فـ
الُبكـــوْر فـــي  ُأســـاِرُع  َوَأنـــا 
َجديـــْد لـــي  َثْوًبـــا  َوَلبِْســـُت 
ـــعيْد السَّ اْلعيـــَد  ِلُقابِـــَل 
الطَّريـــْق فـــي  َنْســـعى  وَنـــروَح 
ديـــْق َوالصَّ َنْســـَعُد  بِاْلََهـــِل 
غيـــْر الصَّ َأِخـــَي  َعلـــى  َأْحنـــو 
اْلَكبيـــْر اْلَجـــدَّ  َوُأَقبِّـــُل 

 )١( شعر: صفاء البيلي .
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 3- اْلَفْهُم َواالْستيعاُب:
- ُأجيُب :

اْلعيِد؟ َيْوَم  ْطفاُل  اأْلَ َيْصحو  َمتى   -
اْلعيِد؟ َيْوِم  الّناُس في  َيْشُعُر  بَِم   -

٤ - اْلُمماَرَسُة:
- َأْقَرُأ ِقراَءًة َصحيَحًة، ُثمَّ َأقوُم بِما َيْأتي:

تي َنقوُم بِها في اْلعيِد. ُد اْلَْعماَل الَّ ١ - ُأَحدِّ

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

ُث َعْن ُشعوري في َأيّام اْلعيِد. ٢ - َأَتَحدَّ

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

. ُح َأْكَثَر َأْحداِث اْلعيِد ُمْتَعًة بِالنِّْسَبِة إَِليَّ ٣ - ُأَوضِّ

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

٤ - َأْقَتِرُح َمكاًنا َأْذَهُب إَِلْيِه َمَع ُأْسَرتي ثانَِي َأيّاِم عيِد اْلِفْطِر.

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

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

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

١- َتْمهيٌد:
َأْقَرُأ، ُثمَّ ُأساِعُد َفْيَصاًل .    -

جاِل، ناداني  في َصباِح اْلعيِد َدَخْلُت ديوانِيََّة اْلعاِئَلِة، َفَوَجْدُت َعَدًدا َكبيًرا ِمَن الرِّ

غيَرِة...  الصَّ ِمْحَفَظتي  في  َفَوَضْعُتها  اْلَعيادي،  َأْعَطْوني  ُثمَّ  َوعاَيدوني،  اْلحاِضروَن 

ْرُت ماذا َسَأْفَعُل بِهِذِه النُّقوِد؟ َفكَّ

ْعداُد:  2- اْلِ
ُح  الطُُّرَق الَّتي ُيْمكُِن بِها َأْن  ُنْسِعَد اْلُفَقراَء واْلُمْحتاجيَن في َيْوِم اْلعيِد.  - ُأَوضِّ

٦-1
َفْرَحُة اْلعيِد
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3- اْلُمماَرَسُة:
َأْن  ُيْمكُِن  الَّتي  اْلَْشياِء  َحْوَل  َوُزَمالئي  ُمَعلِّمي  َأماَم  َقصيًرا  َعْرضـًا  ُم  ُأَقدِّ  -

عاَدَة َواْلَبْهَجَة َعلى ُقلوِب اْلُفَقراِء َواْلُمْحتاجيَن.   ُأْدِخَل فيها السَّ

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

ْقييِمم ْقييُم َعناِصُر التَّ التَّ

ْمُت َعْرًضا َقصيًرا بَِتْنظيٍم َوَتَسْلُسٍل.١ َقدَّ
َعٍة ِمْن َمصاِدَر ُمْخَتِلَفٍة.2 َأَتْيُت بَِمْعلوماٍت ُمَتَنوِّ

اْسَتْخَدْمُت ُلَغًة َسليَمًة َوواِضَحًة .
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١- َتْمهيٌد:
ا بُِعْنواِن : )َخروف اْلعيد()١(. ُأشاِهُد َمْقَطًعا َمْرئِّيً  -

ُر َشَفِهّيًا َعّما شاَهْدُتُه في اْلَمْقَطِع. ُأَعبِّ  -
ْعداُد : ٢- اْلِ

- ُأشاِهُد ما َرَسَمُه َفْيَصٌل، ُثمَّ َأْقَرُأ ما َكَتَبُه:

ّيًا،  ْمُت َلُه ُعْشًبا َأْخَضَر َطرِ ْكِل، َلُه صوٌف َأْبَيُض، َقدَّ اْشَترى َلنا َأبي َخروًفا َجميَل الشَّ
ُثمَّ َأَخَذ َيْأُكُل ِمَن اْلُعْشِب الَّذي َأماَمُه، َبْعَدها ُقْلُت َلُه: َتعاَل َنْلَعْب َمًعا يا َصديقي.

  الرابط يف دليل املعلم.  

٤-3 َأْرُسُم َوَأْكُتُب)2(
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3- اْلُمماَرَسُة:
- َأْرُسُم َخروًفا:

ا َقصيًرا َعِن اْلَخروِف الَّذي َرَسْمُتُه : - َأْكُتُب َنصًّ

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

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

.......................................................................................................................
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َمْشروعي

ُمْلَصُق )ُمناَسباتي(

ُة: 1 - اْلَمَهمَّ
- ُأِعدُّ ُمْلَصًقا لِمناَسباتي.

2 - اْلَموادُّ َواأْلََدواُت اْلَمْطلوَبُة:

ْلويِنَأْوراٌق  ٌة الِصَقٌة مَِقصٌّ َأْقالٌم لِلتَّ ُصَوٌر ِلْحدى ُمناَسباتيمادَّ

3 -َطريَقُة بِناِء اْلَمْشروِع:

- َأْختاُر ُعْنواًنا ُمناِسًبا لِْلُمْلَصِق.
ُد ُمناَسَبًة واِحَدًة لَِمْوضوِع اْلُمْلَصِق. - ُأَحدِّ

- ُأْلِصُق ُصَوري.   
ْسَم َواْلِكتاَبَة. - َأِصُف ُمناَسَبتي الَّتي اْخَتْرُتها ُمْسَتْخِدًما الرَّ

- َأْكُتُب ُجْمَلًة َعْن إِْحدى ُمناَسباتي. )3-٤(
- َأْكُتُب اْسًما ُمناِسًبا لُِكلِّ صوَرٍة. )2-3 -1(.

ُب َعلى اْلَعْرِض في اْلَمْنِزِل َقْبَل َتْقديِمِه َأماَم ُزَمالئي ُمْسَتعيًنا بِاْلقائَِمِة اْلتَِيِة: - َأَتَدرَّ
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ُم َأداًء ُمَتَميًِّزا: ٤ - ُأَرتُِّب ُخُطواِت الَعْرِض بِما ُيناِسُب َمْشروعي، َو ُأَقدِّ
املعيار َطريَقُة اْلَعْرِض م

5-2 َأْقَرُأ ما َكَتْبُتُه في اْلُمْلَصِق بُِطُرٍق ُمْخَتِلَفٍة ُتناِسُب َعْرضي َلُه. 1

3-2 ُح لُِزَمالئي َمعانَِي َبْعِض اْلَكِلماِت في اْلُمْلَصِق. ُأَوضِّ 2

2-1 ُم َمْعلوماٍت َبسيَطًة َوواِضَحًة َعِن اْلُمناَسَبِة الَّتي اْخَتْرُتها. ُأَقدِّ 3

٦-2 َحِد النُّصوِص الَّتي َقَرْأُتها. ِة ِلَ ْخِصيَّ َأْذُكُر َمْوِقًفا ُمشابًِها ِمْن َتجاِربي الشَّ ٤

٥ - َتْقييُم اْلَمْشروِع )َتْقييٌم َذاتٌِي(
ْقييُم التَّ َعناِصُر التَّقييِم املعيار م

َقـَرْأُت مـا َكَتْبُتـُه فـي اْلُمْلَصِق بُِطـُرٍق ُمْخَتِلَفٍة ُتناِسـُب 
َلُه. َعْرضـي 

٥-2 1

ْحُت  لُِزَمالئي َمعانَِي َبْعِض اْلَكِلماِت في اْلُمْلَصِق. َوضَّ 3-2 2
تي  الَّ اْلُمناَسَبِة  َعِن  َوواِضَحًة  َبسيَطًة  َمْعلوماٍت  ْمُت  َقدَّ

اْخَتْرُتها.
2-١ 3

ْخِصيَِّة. َذَكْرُت َمْوِقًفا ِمْن َتجاِربي الشَّ ٧-2 ٤

َكَتْبُت ُجَماًل َعْن إِْحدى ُمناَسباتي في اْلحاسوِب. 2-١-3 5
في  اْلبِطاَقَة  َوَضْعُت  ُثمَّ  لُِكلِّ صوَرٍة،  ُمناِسًبا  اْسًما  َكَتْبُت 

اْلُمْلَصِق. ١-١-3 ٦

ِم لَِمْشروعي َوكِفاياتي. ُ  لَِتْقييِم اْلُمَعلِّ ٦ - َأنا ُمْسَتِعدُّ





ْنسانِيُّ ِعيُّ َواْلِ اْلَعَمُل التََّطوُّ

 اْلَوْحَدُة
الّثالَِثُة

ْر ْر َوالُتَدمِّ َعمِّ
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ِة الّثالَِثِة ِميَّ َعلُّ ِكفاياُت اْلَوْحَدِة التَّ

132

الكفايات م
العامة

الكفايات املجاالت
اخلاصة 

جمموع معايري املنهج
األنشطة 

١
١

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

1-6 يقدم عرًضا قصيًرا معتمًدا على معلومات حصل عليها ١-6اجتاهات٣
٢من مصادر مختلفة.

٤

٢

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

٥

عمليات

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

القصة.
٢

من ٢-6٣ المعروفة  غير  والجمل  للكلمات  معنى  يعطي   ٢-٣
٢خالل طرح األسئلة حولها واإلجابة عنها.

للكتب ٢-٧٤ العامة والمختلفة  الخصائص  أمثلة عن  يعطي   ٢-٤
٢واألفالم.

٢٢-٥ يقرأ جماًل ونصوًصا قصيرة )من ٥:٣ جمل( من دون مساعدة.٢-٨٥
٩

٣

٣-١حقائق

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

)النقطة والفاصلة(. )مهارات لغوية(.
٢

٣-1-٢ يكتب نًصا قصيًرا )معلوماتًيا أو سردًيا ( من ثالث 
الصحيحة  الترقيم  عالمات  باستخدام  بسيطة  جمل 

)النقطة والفاصلة(. )نص المعيار(
٢

١٠

٣-٢عمليات
مستخدًما  الذاكرة  من  وجماًل  كلماٍت  يكتب   1-٣-٢
الذكية(.  )اللوحة  والرقمية  التقليدية  األدوات 

)مهارات هجائية(.
٢

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

٣-٤ارتباط
المختلفة  التعبير  أنواع  تدمج  قصيرًة  نصوًصا  يكتب   ٣-٤
أو  المواضيع األخرى لوصف األمكنة  المأخوذة من 

التعبير عن نفسه.
٢

٢٤املجموع
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1-1

٢- االْستِماُع َواْلُمناَقَشُة: 
ِة : )باٌب َوباَقُة َوْرٍد (.                - َأْسَتِمُع لِِقصَّ

- ُأجيُب َعْن َأْسئَِلةٍ َتْفصيلِيَّةٍ في َمضاميِن ما اْسَتَمْعُت إِلْيهِ.
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

1- َتْمهيٌد: 
 - َأِصُف ما ُأشاِهُدُه في الّصوَرِة اْلتَِيِة:

باٌب َوباَقُة َوْرٍد)1(

النص في دليل المعلم.
 )١(
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 : ْقييُم الّذاتِيُّ ٤- التَّ
َق في َأدائي: -  َأَضُع اْلَعالَمَة )ü( َأماَم اْلُعْنُصرِ الَّذي َتَحقَّ

ْقييِمم ْقييُم َعناِصُر التَّ التَّ

 َأْجَرْيُت ِحواًرا َحْوَل ما اْسَتَمْعُت إَِلْيهِ.1
حاَفْظُت َعلى َمسارِ اْلِحوارِ َوَتْوجيهِهِ.٢
أْظَهْرُت َفْهًما ُمَتكاِماًل لِما اْسَتمْعُت إِليهِ.٣
اْسَتْخَدْمُت ُلَغًة واِضَحًة َوُمْثِرَيًة لِْلحوارِ.٤



135

. َأنا َصديُقُكْم َطالُل ُ

َغِة اْلَعَربِيَِّة؛ ِلُشاِرَك في  َلَقِد اْسَتْقَبْلُت ِرساَلَة )واْتساب(  ِمْن نادي َأْصِدقاِء اللُّ
ُثمَّ  َفْيصاًل،  َأخي  اْسَتْأَذْنُت   .) ْنسانِيُّ اْلِ )اْلَعَمُل  بُِعنْواِن  َمْوضوٍع  َعْن  التَّْعبيِر  ُمساَبَقِة 

لِْلُمساَبَقِة. ُمناِسَبٍة  َمْوضوعاٍت  َعْن  في   َوَبَحْثُت  اْسَتْخَدْمُت حاسوَبُه، 

. ُشْكًرا َأخي... ُشْكًرا 

اْلَن ُأشاِرُك في اْلُمساَبَقِة َوُكّلي َأَمُل ُ في اْلَفْوِز.

٢-٥
ُمساَبَقٌة َوَأَمٌل

1- َتْمهيٌد:
ِن: - َأْقَرُأ اْلَكلِماِت اْلتَِيَة ُمنَْتبًِها لِنُْطِق اْلَحْرِف اْلُمَلوَّ

َبْغٌلَبْقٌلَغريٌبَقريٌب
َبَلَغَبَلَقغالٌِبقالٌِب

نَِت اْلَحْرَف ) ق ( َو اْلَحْرَف ) غ ( - َأْذُكُر َكلِماٍت َتَضمَّ

٢- اْلقِراَءُة : 
- َأْسَتِمُع إِلى ِقراَءِة ُمَعلِّمي النَّموَذِجيَِّة َوُأحاكيها.

ًة َصحيَحًة بِالتَّعاُوِن َمَع ُزَمالئي: - َأْقَرُأ ِقراَءًة َجْهِريَّ
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٣- اْلَفْهُم َواالْستيعاُب:
- ُأجيُب:

٤- اْلُمماَرَسُة :
ًة َصحيَحًة:      - َأْقَرُأ ِقراَءًة َجْهِريَّ

َأميُرها  َواْسَتَحقَّ  ِعيَِّة،  َوالتََّطوُّ ْنسانِيَِّة  اْلِ اْلَْعماِل  في  اْلُكَوْيُت  شاَرَكِتِ 
َوَشْعُبها ُحبَّ اْلعاَلِم َوَتْقديَرُه، َفاْلُكَوْيُت ِهَي َبَلُد اْلَْمِن َواْلَماِن، َوَبَلُد اْلَمَحبَِّة 

 . الِم  َوالسَّ

 : ْقييُم الّذاتِيُّ ٥- التَّ
َق في َأدائي: -  َأَضُع اْلَعالَمَة )�( َأماَم اْلُعْنُصِر 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 ( قِراَءًة ٢
َرًة َوبِطالَقةٍ. َسليَمًة ُمَعبِّ

ساَلِة الَّتي اْسَتْقَبَلها َطالٌل؟ ١ - ما َمْصَدُر الرِّ
٢ - ما َمْوضوُع اْلُمساَبَقِة الَّتي شاَرَك فيها طالٌل؟

٣ - لِماذا كاَن َطالٌل َيْأُمُل في اْلَفْوِز؟
٤ - ماذا َأْعَجَبَك في َطالٍل؟
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قاَلْت َلنا اْلَحماَمة
قاَلْت َلنا اْلَحماَمة:
َكي َنْحيا في َسالمة

َنْهَتمُّ بِاْلَحَيوان
ْطآن ْبِت َوالشُّ َوالنَّ

َنْشدو َمَع اْلُعْصفور
هور ُنصاِدُق الزُّ

َنْلهو َمَع اْلَفراش
ْعشاش َل َنْنبُِش اْلَ

ِحماَيُة اْلِْنسان
ْرِع َواْلَحَيوان لِلزَّ

ٌة ثَميَنة َهِديَّ
مان  َتْبقى َعلى الزَّ

٢-٤
َهّيا ُنقاِرْن )٣(

1- َتْمهيٌد:
- َأْتلو سوَرًة ِمْن ُسوِر اْلُقْرآِن الَّتي َأْحَفُظها َعلى َمساِمِع ُزَمالئي َوُمَعلِّمي.

٢- اْلقِراَءُة : 
ُع في َمْجموعاٍت َتعاُونِيٍَّة. - َنَتَوزَّ

ًة َصحيَحًة ُمَمثَِّلًة لِْلَمْعنى.    - َنْقَرُأ النَّصَّ اْلتَِي ِقراَءًة َجْهِريَّ

شعر: فاتن إبراهيم  

اْلَمْجموَعُة 
اأْلولى

ٌة (. ُد َنْوَع النَّصِّ بَِوْضِع َخطٍّ َتْحَتُه: ) َنشيٌد - ِقصَّ ُنَحدِّ  -
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ًة َصحيَحًة.  َنْقَرُأ اْلَعناويَن اْلتَِيَة ِقراَءًة َجْهِريَّ  -

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

ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ چ

قصة قصة 
ميلميَلَةة ةُةُ ال اْلْجَجَ ريرَيَ الاْلْقَقَ

قصة 
اْلَقرَيُة اْلَجميَلة

ًة َصحيَحًة ُمَمثَِّلًة لِْلَمْعنى. - َنْقَرُأ النَّصَّ اْلتَِي ِقراَءًة َجْهِريَّ

ُد َنْوَع النَّصِّ الّسابِِق ، َوَنْكُتُبُه: .................................................................... ُنَحدِّ  -

ٌة (. ُد َنْوَع النَّصِّ بَِوْضِع َخطٍّ َتْحَتُه: ) َنشيٌد - ِقصَّ ُنَحدِّ  -
ُنقاِرُن َبْيَن النُّصوِص الّسابَِقِة َمَع ُزَمالئي في اْلَمْجموعاِت اأْلُْخرى.    -

اْلَمْجموَعُة 
الّثالَِثُة

اْلَمْجموَعُة 
الّثانَِيُة

قصةقصة
ُه هاموَرة                  ُه هاموَرة                 بالول َوُأمُّ بالول َوُأمُّ

قصةقصة
ُه هاموَرة                  ُه هاموَرة                 بالول َوُأمُّ بالول َوُأمُّ

قصة
ُه هاموَرة                  بالول َوُأمُّ

)سورة الفاتحة(
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..............................................

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

لِْلَمْجِد َسلِْمَت  اْلُكَوْيَت  َوَطني 
ْعِد السَّ طالُِع  َجبينَِك  ..............................................َوَعلــى 

چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   چ 
)سورة  الخالص(

امام سسََّّ بْبْدوب الردوب الرََّّ دَدَ

٣- اْلُمماَرَسُة :
- َأْكُتُب َنْوَع النَّصِّ في اْلَفراِغ.
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َأنا َعْبُد اْلَعزيِز َوهذا َأخي َعْبُد اْلَوّهاِب 
ُث َعْن ُمحاَفَظتي َعلى بيَئتي، ُثمَّ َأْطُلُب ذلَِك إِلى  َسَأتََحدَّ

ِل: َأخي.. َهّيا َنْكُتْب ذلَِك َكما في اْلِمثاِل اْلَوَّ

١ - َأنا َأْحَتِرُم َقوانيَن اْلبيَئِة.

٢ - َأنا َأْغِرُس َشَجَرًة.

٣ - َأنا َأْجَمُع َمْعلوماٍت َعْن َسالَمِة اْلبيَئِة.

. ِعيِّ  ٤- َأنا َأْشَتِرُك في اْلَعَمِل التََّطوُّ

١ - اْحَتِرْم َقوانيَن اْلبيَئِة.

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

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

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

1- َتْمهيٌد: ))(
ِن ِمنْها:      َأْقَرُأ اْلُجَمَل اْلتَِيَة، ُثمَّ ُأالِحُظ ُنْطَق اْلُمَلوَّ  -

- اْنَتبِْه لَِشْرِح اْلُمَعلِِّم .

- اْرَفْع َعَلَم َبَلِدَك عالًِيا.

ْطبيُق :  ٢- التَّْدريُب َوالتَّ
ُل: أ- َأْسَتِمُع ، ُثمَّ ُأَحوِّ

*  همزة الوصل.

ِكتاَبتي َصحيَحٌة )٥(*
1-٣-٢
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ُق في اْلِقراَءِة َبْيَن ُكلِّ َكلَِمَتْيِن ِمّما َيْأتي :   ب - ُأْكِمُل، ُثمَّ ُأَفرِّ

اْكُتْبَأْكُتُب
......................َأْسَتِعدُّ

.......................َأْطُلُب

.......................َأْسَتْأِذُن

د- َأْكُتُب ِمْن َحصيَلتي َثالَث َكلِماٍت َتْبَدُأ بَِهْمَزِة َوْصٍل:

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

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

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

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

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

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

٣- اْلُمماَرَسُة : 

.............................................................................. .......................................
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1- َتْمهيٌد:
ُط اْلَحْرَف )ق( فيها، ُثمَّ ُأعيُد كِتاَبَتها :  َأْقَرُأ اْلَكلِماِت اْلتَِيَة، َوُأَحوِّ  -

َيثُِقَيِقُفَوَقَفَغِرَقَقِدَم
....................................................................

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

 د ق ي قب ر ي قع ق دق ا س م
.....................................................................

٣- اْلُمحاكاُة : 
: - َأْكُتُب اْلِعباَرَة بَِخطِّ النَّْسِخِ

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

٤- اْلُمماَرَسُة:
- َأْكُتُب ِمْن ذاكَِرتي َكلِماٍت َحَوِت اْلَحْرَف ) ق( ُمْسَتْخِدًما َخطَّ النَّْسِخ .

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

َخّطي اْلَجميُل )٥(
٣-٢-٢
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َكلِماتِها  اْلتَِيِة، َحَوْت إِْحدى  الّصوَرِة  َعِن  ُتَعبُِّر  إِْنشائي  ِمْن  ُجْمَلًة  َأْكُتُب   -
اْلَحْرَف ) ق (، ُمْسَتْخِدًما َخطَّ النَّْسِخ . 

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

ْقييِمم ْقييُم َعناِصُر التَّ التَّ

َكَتْبُت َكِلماٍت َوُجَماًل ِمْن ذاِكَرتي.١
َة في اْلِكتاَبِة.٢ ْقِميَّ َة َوالرَّ ْقليِديَّ َدواِت التَّ اْسَتْخَدْمُت اأْلَ

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

ُن اْلُحروَف الَّتي ُتَعبُِّر َعْن ُجْمَلتي.  - ُأَلوِّ
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1- َتْمهيٌد: ))(
- ُأشاِهُد الّصوَرَة، ُثمَّ ُأَعبُِّر َعنْها بُِجْمَلٍة ُمفيَدٍة:

 ٢- اْلقِراَءُة :
- َأْقَرُأ ِقراَءًة َصحيَحًة بِالتَّعاُوِن َمَع ُزَمالئي:

 )١( درادب عبدالعزيز. العريب الصغري،  ع )٣٠٢(، ٢٠١٧م ) بترصف(.

٢-٢
َمَرُض اْلَخْضراواِت)1(

ِمَن  َمْجموَعٌة  عاَشْت  َصغيَرٍة  َمْزَرَعٍة  في 
بِها  َيْعَتني  َوَسالَمٍة،  ٍة  بِِصحَّ اْلَخْضراواِت 
اْلَعْذِب،  بِاْلماِء  َيْسقيها  اْلَمْزَرَعِة،  صاِحُب 
َعْنها. ِة  الّضارَّ اْلَحَشراِت  ُهجوَم  َوَيْمَنُع 
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َعلـــى  َظَهـــَرْت  َأّيـــاٍم  َوَبْعـــَد 
َغريَبـــٌة،  ُبَقـــٌع  اْلَخْضـــراواِت 
باِهَتـــًة،  َأْلواُنهـــا  َوَأْصَبَحـــْت 
َوَجميـــُع َخْضـــراواِت اْلَمْزَرَعـــِة 
َنْفَســـها. ْعـــراَض  اْلَ ُتعانـــي 

َد َبَصل...  يِّ بيَب السَّ َقَصَدِت اْلَخْضراواُت الطَّ
ليُم.  السَّ التَّْشخيُص  َبَصل  ِد  يِّ السَّ َوِعْنَد 

َغريٌب! َهذا َلْيَس 
َمَرًضا، َبْل هو 

َأْخَطُر ِمَن اْلَمَرِض 
إِنَّه ...........
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٤- اْلُمماَرَسُة : 

يُِّد َبصل لَِتَغيُِّر حاِل اْلَخْضراواِت. َبَب الَّذي َطَرَحُه السَّ ُع السَّ    أ  - َأَتَوقَّ
...................................................................................................................                

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

ِة َدليَلْيِن َعلى َذلَِك. ب - َأْذُكُر ِمَن اْلِقصَّ
...................................................................................................................                

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

 ٣- اْلَفْهُم َواالْستيعاُب: 
- ُأجيُب:

 - َأْيَن َتعيُش اْلَخْضراواُت؟

 - َكْيَف كاَن َيْعَتني بِها صاِحُب اْلَمْزَرَعِة ؟

َضْت َلُه اْلَخْضراواُت ؟ - ما اْلَحَدُث الَّذي َتَعرَّ

- لَِمْن َلَجَأِت اْلَخْضراواُت لَِتْشخيِص حاَلتِها؟
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1- َتْمهيٌد: 
- ُأقاِرُن َبْيَن الّصوَرَتْيِن اْلتَِيَتْيِن:

6-1 َيْوُم التَّْخضرِي

ْعداُد:  ٢- اْلِ
- بِالتَّعاُوِن َمَع ُزَمالئي َأقوُم بِما َيْأتي:

ُث َعْن َسعاَدتي بِِه. - َأِصُف َمظاِهَر َيْوِم التَّْخضيِر في َمْدَرَستي، َوَأَتَحدَّ

باَت الَّذي َغَرْسُتُه في َحديَقِة اْلَمْدَرَسِة: - َأْرُسُم النَّ
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٣- اْلُمماَرَسُة : 
َوَطني  َتْخضيِر  فائَِدِة  َحْوَل  َوُزَمالئي  ُمَعلِّمي  َأماَم  َقصيًرا  َعْرًضا  ُم  ُأَقدِّ  -

اْلُكَوْيِت.

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

ْقييِمم ْقييُم َعناِصُر التَّ التَّ

ْمُت َعْرًضا َقصيًرا بَِتْنظيٍم َوَتَسْلُسٍل.١ َقدَّ
َعٍة ِمْن َمصاِدَر ُمْخَتِلَفٍة.٢ َأَتْيُت بَِمْعلوماٍت ُمَتَنوِّ
اِْسَتْخَدْمُت ُلَغًة َسليَمًة َوواِضَحًة.٣

باتاِت: - ُأْلِصُق ُصَوًرا لَِنباتاٍت ُمفيَدٍة لِْلبيَئِة، ُثمَّ َأْكُتُبُ َأْسماَء النَّ

.....................................................................
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1- َتْمهيٌد: ))( 
 - َأْطَرُح َأْسئَِلًة َعلى ُزَمالئي َحْوَل َعناِصِر الّصوَرِة ُمسَتْخِدًما َأَدواِت االْستِْفهاِم 

اْلُمناِسَبَة:

)١( أدوات االستفهام ) كيف - لماذا - أين - متى - ماذا - أين (.

ُلَغتي اْلَجميَلُة )٥(*
1-1-٣

َأْيَنلِماذاَكْيَف
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ْطبيُق :  ٢- التَّْدريُب َوالتَّ
- ُأحاِوُر َزميلي َشَفِهيًّا َحْوَل َحْفَلٍة َسنُقيُمها في اْلَمنِْزِل بُِمناَسَبِة َفْوِز َفريِقنا في 

ُبطوَلِة اْلَمداِرِس، ُمْسَتْخِدًما َأَدواِت االْستِْفهاِم التَِيَة: )َكْيَف- لِماذا - َأيَْن 

. ١ - َمتى - ماذا - َمْن(، ُثمَّ َنْكُتُب هذا اْلحواَر في 

َنْحتاُج إلى َبْعِض َأْنواِع اْلَمْأكوالِت َو اْلَمْشروباِت 
َوَأدواٍت لِلّزيَنِة
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َمْن ...............................................................................................................................

ماذا ..............................................................................................................................

َكْيَف ............................................................................................................................

َمتى ..............................................................................................................................

َأْيَن .............................................................................................................................. 

لِماذا ............................................................................................................................

٣- اْلُمماَرَسُة : 
- َأصوُغ َأْسئَِلًة ُمناِسَبًة َحْوَل الّصوَرِة اْلتَِيِة َتْبَدُأ بَِأَدواِت االْستِْفهاِم:

) َمْن - ماذا - َمتى - َكْيَف - لِماذا - َأْيَن (:
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1- َتْمهيٌد:
ُر َعِن الّصوَرِة اْلتَِيِة بُِجْمَلٍة ُمفيَدٍة: ُأَعبِّ  -

ْعداُد: ٢- اْلِ
ُمْسَتْخِدَمْيِن  َوَطني   َجماِل  َعْن  ُجَمٍل  َثالَث  َأْكُتُب  َزميلي  َمَع  بِالتَّعاوِن   -

حيَحِة: َعالَمَتِي التَّْرقيِم ، اْلفاِصَلَة )  ، ( والنُّْقَطَة ) . ( في َمواِضِعِهما الصَّ

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

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

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

َأْكُتُب َعْن َوَطني
٢-1-٣
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٣- اْلُمماَرَسُة : 
َعالَمَتِي  ُمْسَتْخِدًما  بيَئتي،  َعلى  ُمحاَفَظتي  َعلى  َتُدلُّ  ُجَمٍل  َثالَث  َأْكُتُب   -

حيَحِة: التَّْرقيِم ، اْلفاِصَلَة ) ، ( والنُّْقَطَة ) . ( في َمواِضِعِهما الصَّ

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

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

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

ْقييِمم ْقييُم َعناِصُر التَّ التَّ

ا َقصيًرا بُِأْسلوٍب واِضٍح َوُمَعبٍِّر.١ َكَتْبُت َنّصً
َكَتْبُت  َثالَث ُجَمٍل َبسيَطٍة ِكتاَبًة َسليَمًة.٢

ْقَطَة َواْلفاِصَلَة( في ٣ ْرقيِم)النُّ اْسَتْخَدْمُت َعالَمَتِي التَّ
حيَحِة. َمواِضِعِهما الصَّ
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1- َتْمهيٌد:
ُق: - َأْقَرُأ، ُثمَّ ُأَفرِّ

ُمْعَجمي )٥(
٢-٣

ذاُن اْلذاُن                                                                   اْلَ
٢- اِلْعداُد :

   أ - َأْقَرُأ اْلِعباَرَة اْلتَِيَة:
ُب َبْينَُهْم، َوَينُْشُر الَبْسَمَة َعلى اْلُوجوِه. ًة، َوُيَقرِّ    - اْلَعَمُل َاِلْنسانيُّ َيزيُد النّاَس َمَحبَّ

ُط اْلَكِلماِت َواْلُجَمَل الَّتي ال َأْعِرُف َمعانيها في اْلِعباَرِة الّسابَِقِة. ب - ُأَحوِّ
   ج  - َأَتعاَوُن َمَع ُزَمالئي  في َمْجموَعتي لَِطْرِح ُسؤاٍل َحْولها  َعلى الَمْجموعاِت 

      اُلْخرى، َوَنْسَتِمُع إلِى َتْحديِد َمعانيها.
  د - ُأَبيُِّن َمْعنى اْلَكِلَمِة بِوُضوٍح ِمْن ِخالِل َتْوظيِفها في ُجَمٍل ِمْن إِْنشائي .

ِة. َغِويَّ ْرَوِة اللُّ َفَة في ُمْعَجِم الثَّ  هـ - َأْقَرُأ اْلَكِلماِت اْلُمَصنَّ
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٣- اْلُمماَرَسُة:
َمَع  ُأَتعاَوُن  ِة،  َغويَّ اللُّ ْرَوِة  الثَّ ُمْعَجِم  في  َتْصنيِفها  َوْفَق  الَكِلماِت  ِقراَءِة  َبْعَد   -

ُزَمالئي لِْلقياِم بِما َيْأتي:
َدِة. أ  - َأْطَرُح ُسؤااًل َعلى ُزمالئي لَِمْعِرَفِة اْلُمَتراِدِف َمَع ُكلٍّ ِمَن اْلَكِلماِت الُمَحدَّ  

َدِة .  ب- َأْذُكُر اْلُمتراِدفاِت َمَع الَكِلماِت الُمَحدَّ
....................................................................................اْلَكِلَمُة

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

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

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

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

ُف اْلَكلِماِت َشَفِهّيًا في ُجَمٍل ُمفيَدةٍ مِْن إِْنشائي، َوَأْكُتُب ُجْمَلًة واِحَدًة ِمْنها.  هـ- ُأَوظِّ
.........................................................................................................

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

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

ُف اْلَكلِماِت َشَفهِّيًا في ُجَمٍل ُمفيَدةٍ مِْن إِْنشائي، َوَأْكُتُب ُجْمَلًة واِحَدًة ِمْنها.  ز  - ُأَوظِّ

......................................................................................................... 
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1- َتْمهيٌد:
ُل صوَرَة اْلِغالِف اْلتَِيَة، ُثمَّ َأْطَرُح َعلى ُزَمالئي  َأَتَأمَّ  -

َأْسئَِلًة ُمناِسَبًة َحْوَلها.
٢- اْلِقراَءُة :

- َأْقَرُأ ِقراَءًة َصحيَحًة:

َجَرُة اْلباِكَيُة)1( الشَّ
1-٢

ما بِِك 
َجَرُة  ُتها الشَّ َأيَّ

َبُة؟ يِّ الطَّ
إِنَّنِي 

ا  َمريَضٌة ِجّدً

إِنَّ َمكاني 
فاياِت  ٌث بالنُّ ُمَلوَّ

ْوساِخ، الّناُس َيْرموَن  َواأْلَ
فاياِت ُهنا بِجانِبي، وهذا  النُّ

تي. َيُضّر ِصحَّ

الغيوم السعيدةالغيوم السعيدة

َنَعْم 
ْوَت  إِنَّ الصَّ

َقريٌب

َلَقْد 
َسِمْعُت َصْوَت 
ُبكاٍء يا َحَمد! 

 )1( أمحد بنسعيد. كونا، ع )٦(، ٢٠١٥م )بترصف(.
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ما َأْرَوَع النَّظاَفَة! ... ُشْكًرا 
ْصِدقاُء، َلَقْد  ها اأْلَ َلُكْم َأيُّ
ُشفيُت اْلَن ِمْن َمَرضي.

هذا 
ُيْسِعُدنا

َأْنِت ُتعطينا 
لَّ َوالثِّماَر، وِمْن  الظِّ
واِجبِنا َأْن َنْحِمَيِك.

َلَقْد َوَجْدُت 
َتعاَل َمعياْلَحلَّ ...

يا َصديقي

ْصِدقاُء!  ها اأْلَ َأيُّ
ما َرْأُيُكْم َأْن َنَتعاَوَن في 
َجَرِة  َتْنظيِف ُمحيِط الشَّ

فاياِت. ِمَن النُّ

بُِكلِّ ُسروٍر
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٣- اْلَفْهُم َواالْستيعاُب:
ْقِم اْلُمناِسِب َبْعَد ُكلِّ  ة بَِوْضِع الرَّ - بِالتَّعاُوِن َمَع َزميلي ُنَرتُِّب َأْحداَث اْلِقصَّ

َحَدٍث: 
ْرتيُباْلَحَدُث  التَّ

َجَرِة لِما َأصاَبها . ُحْزُن الشَّ
َجَرِة . ْصِدقاِء في َتْنظيِف ُمحيِط الشَّ َتعاُوُن اأْلَ

َسماُع َحَمٍد َوجاِسٍم  َصْوَت ُبكاٍء .
ْصِدقاِء ِعلى َعَمِلِهْم.  َجَرِة َوُشْكُرها لِْلَ َسعاَدُة الشَّ

َجَرِة. ُل َحَمٍد لَِحلِّ ُمْشِكَلِة الشَّ َتَوصُّ

٣- اْلُمماَرَسُة:
َدواِت اْلتَِيِة: - َأْطَرُح َأْسئَِلًة َحْوَل النَّصِّ الّسابِِق، ُمْسَتعيًنا بِاْلَ

َجَرُة اْلباِكَيُة الشَّ

َأْيَن َمتىماذا ْيَْفََمْن َكَ
 - ُأجيُب َعِن ْاَلْسئَِلِة إِجاباٍت َصحيَحًة واِفَيًة، ُثمَّ َأْكُتُب:

ؤاُلم اْلِجاَبُةالسُّ
(................................................ ................................................

٢................................................................................................
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1- َتْمهيٌد:
َأْقَرُأ اْلُجْمَلَة اْلتَِيَة:  -

َغَسَلْت  َشْهد   بـ   َوالّصابوِن ، ُثمَّ َأَكَلت   .

ْعداُد :  ٢- اْلِ
سوماِت الّتالَِيِة بَِتْوجيهاٍت  ًة َقصيَرًة ِمَن اْلَكلِماِت َوالرُّ ُن َمَع َزميلي ِقصَّ أ - ُأَكوِّ

ِمنا: ِمْن ُمَعلِّ

َسِمْعُت َصْوَت   َتموُء َخْلَف  َمنِْزلِنا. َوَضْعُت َأماَمها 

  ، َشِرَبِت  َوراَحْت َتْجري َوِهَي  .

ُة: .............................................................................................................................. اْلِقصَّ

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

ٍة ُأْخرى، ُمحاِكَيْيِن النَّموَذَج الّسابَِق. ُر َمَع َزميلي في ِقصَّ ب - ُأَفكِّ
عنوان القصة هو: .................................................................................

٣- الُمماَرَسُة:
ْسِم َواْلَكلِماِت.  َة في َثالِث ُجَمٍل ُمْسَتعينًا بِالرَّ  - َأْكُتُب اْلِقصَّ

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

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

٣-٤َأْرُسُم َوَأْكُتُب )٣(
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1- َتْمهيٌد:
 - ُأشاِهُد الّصوَرَة اْلتَِيَة ، ُثمَّ ُأْبدي َرْأيي فيها :

ُه هاموَرة)1( 1-1بالول َوُأمُّ

٢- االْستِماُع َواْلُمناَقَشُة: ))(
ُه هاموَرة( .                ِة ) بالول َوُأمُّ - َأْسَتِمُع لِِقصَّ

ٍة في َمضاميِن ما اْسَتَمْعُت إِلْيِه. - ُأجيُب َعْن َأْسئَِلٍة َتْفصيِليَّ
٣- اْلُمماَرَسُة:

- ُأحاِوُر ُزَمالئي في اْلَمْجموَعِة َحْوَل ما اْسَتَمْعنا إَِلْيِه ُمراِعًيا ما َيْأتي : 
اْلُمحاَفَظَة َعلى َمْوضوِع اْلِحوارَِطريَقَة إِْجراِء اْلِحواِر. 

َغَة اْلواِضَحَة َواْلُمْثرَِيَة لِْلِحوارِالَفْهَم اْلُمتكامَِل لِما اْسَتَمْعُت إِلْيهِ اللُّ
 )1( النص يف دليل املعلم.
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1- َتْمهيٌد:  
َيِة َكِلَمًة َتُدلُّ َعلى  ُن ِمَن اْلُحروِف اْلُمَتَبقِّ - َأْشُطُب اْلُحروَف اْلُمَتشابَِهَة، َوأَكوِّ

عاِصَمِة اْلُكَوْيِت:

يظا

ضذت

ظلض

كذو

-اْلَكِلَمُة ِهَي : .............................................................................

َنِة: - َأْقَرْأ اْلُجَمَل اْلتَِيَة ُمْنَتبًِها لُِنْطِق اْلُحروِف اْلُمَلوَّ
. - َذَهْبُت إِلى اْلُمْتَحِف اْلَوَطنِيِّ

- َرَسْمُت ِشعاَر اْلُكَوْيِت َعلى الظَّْرِف.

- إِذا َكبِْرُت َفَسُأْصبُِح ضابًِطا.

٢- اْلقِراَءُة :
- َأْسَتِمُع إِلى ِقراَءِة ُمَعلِّمي النَّموَذِجيَِّة َوُأحاكيها.

ًة َصحيَحًة بِالتَّعاُوِن َمَع ُزَمالئي: - َأْقَرُأ ِقراَءًة َجْهِريَّ

٢-٥َأْصِدقاُء اْلبيَئِة
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٣- اْلَفْهُم َواالْستيعاُب:
 - ُأجيُب:

- َأْقَرُأ ِقراَءًة َصحيَحًة:

ِة. َنْحُن َنْسكُن في  ِة، َوهِذِه ُأْختي ريُم َصديَقُة اْلبيَئِة اْلَبْحِريَّ يَّ ، َصديُق اْلبيَئِة اْلَبرِّ َأنا َعِليُّ ُ

ِمنَْطَقِة اْلِفنْطاِس، َوِهَي ِمنَْطَقةُ ُ َقريَبُةُ  ِمْن َبْحِر باِلدي، َنْحُن ُنِحبُّ َوَطنَنا اْلُكَوْيَت َكثيًرا 

ِة  يَّ اْلَبرِّ اْلبيَئِة  َجماِل  َعلى  َوُنحافُِظ 

ِشعاَر:   َجميًعا  لِنَْرَفَع  ِة،  َواْلَبْحِريَّ

. َجميَلُةُ  ُكَوْيُتنا   ، َنظيَفُةُ  ُكَوْيُتنا 

لَِتكوَن  َنْفَعُل  َلُكْم: ماذا  َوُسؤاُلنا 

َجميَلًة؟ اْلُكَوْيُت 

ْرِس؟ ١ - َمْن ُهما َصديقا اْلبيَئِة في الدَّ

٢ - َأْيَن َيْسُكُن َعِليُّ ُ َوُأْخُته ريُم؟

٣ - ماذا َنْفَعُل لَِتكوَن اْلُكَوْيُت َنظيَفًة؟
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٣- الُمماَرَسُة:
ًة َصحيَحًة: - َأْقَرُأ ِقراَءًة َجْهِريَّ

١- يا َأِحّبائي ... َكْيَف َنْجَعُل اْلُكَوْيَت َجميَلًة؟
ْزهاَر. ْشجاَر َواْلَ ٢ - قاَل )ضاري(: َنْغِرُس اْلَ

. َة في ُنْزَهتِنا إِلى اْلَبرِّ يَّ باتاِت اْلَبرِّ : ال َنْقَطُع النَّ ٣ - وقال َعِليٌّ
واِرِع َواْلَحدائِِق. ٤ - َوقاَل ُمَحّمٌد وجاِسٌم : ُنحاِفُظ َعلى َنظاَفِة الشَّ

ُه فيُكم . ُم:َأْحَسْنُتْم ... باَرَك اللَّ 5 - قاَل اْلُمَعلِّ

 : ْقييُم الّذاتِيُّ ٥- التَّ
َق في َأدائي: -  َأَضُع اْلَعالَمَة )�( َأماَم اْلُعْنُصِر 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 ( قِراَءًة ٢
َرًة َوبِطالَقةٍ. َسليَمًة ُمَعبِّ
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1- َتْمهيٌد:  
- ُأجيُب : 

ِعيِّ في  َم َمْوضوًعا في  إِذاَعِة اْلَمْدَرَسِة َعِن اْلَعَمِل التََّطوُّ إِذا َأَرْدَت َأْن ُتَقدِّ  -
اْلُكَوْيِت، ماذا َسَتْختاُر ِمْن هذِه اْلُكُتِب؟ 

٢-٤هّيا ُنقاِرْن )٤(

المساعدات 

النسانية

أمي الحبيبة
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٢- اْلقِراَءُة :
ُع في َمْجموعاٍت َوَنقوُم بِما َيْأتي:  - َنَتَوزَّ

أ - ِقراَءِة النَّشيِد)١). 

َأْهاًل .. َأْهاًل بَِك
يا َضْيف

يا َفْصَل الّراَحِة
يا َصْيف

َشْمٌس َتْنُثُر ِدْفًئا
فينا

َواْلَبْحُر اْلُحْلُو
ُينادينا

َأْهاًل .. َأْهاًل بَِك
يا َضْيف

يا َفْصَل الّراَحِة
ياَصْيف

ب - َتْرديِد النَّشيِد بَِصْوٍت َمْسموٍع.
ج - التَّْركيِز َعلى َحَركاِت اْلَيِد َوَتعابيِر اْلَوجِه.

عاَدِة. د - اْختِياِر َكِلماٍت َتُدلُّ َعلى السَّ

)١(  شعر: مجال علوش.
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هـ  - ِقراَءِة اْلَمْعلوماِت في »اْلَمْوسوَعِة «. 

تي َقَرْأناها َعِن الطَّبيَعِة. و -  ِذْكِر اْلَمْعلوماِت الَّ
ّياُد َواْلَكْلُب. ز - ُمشاَهَدِة فيلم َقصيٍر بُِعنْواِن : الصَّ

ح - ُمناَقَشِة اْلَعْرِض اْلَمْرِئيِّ َمَع ُمَعلِّمي َوُزَمالئي ِمْن َحْيُث :
ْوُت - التَّْصويُر)  )اْلَمْوضوُع - الصَّ
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٣- اْلُمماَرَسُة:
: َأْمَلُ اْلبِطاَقَة اْلتَِيَة بَِرْسِم اْلَعالَمِة )�(  ِعْنَد اْلِعباَرِة الَّتي َتُدلُّ َعلى ُكلِّ َنصٍّ  -

ُلاْلِعباَرُةم وَّ النَّصُّ الّثالِْثالنَّصُّ الّثانيالنَّصُّ اأْلَ

ُن َمْعلوماٍت .) َيَتَضمَّ

َيْعَتِمُد َعلى الّصوَرِة .٢

َيْعَتِمُد َعلى التَّنْغيِم َوالتَّْرديِد.٣

َيَتَطلَُّب اْلِقراءَة.٤

فيه َكِلماٌت َتُدلُّ َعلى اْلَمشاِعِر.٥

ْوتِيَِّة.٦ َيْعَتِمُد َعلى اْلُمَؤثِّراِت الصَّ
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1- َتْمهيٌد: ))( 
- َهّيا َنْلَعْب:

ْوِن اْلَْخَضِر  ِعنَْد َسماعي )َكِلَمًة َتْبَدُأ بَِهْمَزِة َوْصٍل( ِمْن  أ   -  َأْرَفُع بِطاَقَة اللَّ

ُمَعلِّمي.

ْوِن اْلُبْرُتقاِليِّ  ِعنَْد َسماعي )َكِلَمًة َتْبَدُأ بَِهْمَزِة َقْطٍع( ِمْن  ب -  َأْرَفُع بِطاَقَة اللَّ

ُمَعلِّمي.

ْطبيُق :  ٢- التَّْدريُب َوالتَّ
ُد مِْنها اْلَكِلماِت  ِة الّتاِلَيِة، ُثمَّ ُأَحدِّ ْوحاِت اْلِْرشاِديَّ أ- َأْسَتِمُع إِلى ِقراَءِة َزميلي لِلَّ

اْلَمْبدوَءَة بَِهْمَزةِ َوْصٍل، َوَأْكُتبُها:

  *  همزتا ) الوصل - القطع (.

ِكتاَبتي َصحيَحٌة )6(*
1-٣-٢

اْلَتِزْم َقواِعَد 
اْلُمروِر.

اْحِرْص َعلى 
َنظاَفِة الَمكاِن.

َنظاَفُة اْلُكَوْيِت 
َأماَنُةُ .

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

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

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

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

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

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

ُر َعِن الّصوَرِة بُِجْمَلٍة ُمفيَدٍة اَل َتِقلُّ َعْن َثالِث َكِلماٍت    ١ - ُأَعبِّ

    َتْبَدُأ إِْحدى هِذِه اْلَكِلماِت  بَِهْمَزةِ َقْطٍع:

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

ُر َعِن الّصوَرِة بُِجْمَلٍة ُمفيَدٍة اَل َتِقلُّ َعْن َثالِث َكِلماٍت   ٢ - ُأَعبِّ

    َتْبَدُأ إْحدى هِذِه اْلَكِلماِت  بَِهْمَزِة َوْصٍل:

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

٣- اْلُمماَرَسُة:
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1- َتْمهيٌد:
ُط اْلَحْرَف )ن( فيها، ُثمَّ ُأعيُد كِتاَبَتها :  َأْقَرُأ اُلَكلِماِت اْلتَِيَة، َوُأَحوِّ  -

َأْلواٌنناٌسَلْحٌنَنْسٌرُمنيَرُة
....................................................................

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

ل ب نأسنانم ن ا رن وا ل
.....................................................................

٣- اْلُمحاكاُة : 
: - َأْكُتُب اْلِعباَرَة بَِخطِّ النَّْسِخِ

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

٤- اْلُمماَرَسُة:
- َأْكُتُب ِمْن ذاكَِرتي َكلِماٍت َحَوِت اْلَحْرَف ) ن( ُمْسَتْخِدًما َخطَّ النَّْسِخ .

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

َخّطي اْلَجميُل )6(
٣-٢-٢
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َكلِماتِها  اْلتَِيِة، َحَوْت إِْحدى  الّصوَرِة  َعِن  ُتَعبُِّر  إِْنشائي  ِمْن  ُجْمَلًة  َأْكُتُب   -
اْلَحْرَف ) ن (، ُمْسَتْخِدًما َخطَّ النَّْسِخ . 

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

ْقييِمم ْقييُم َعناِصُر التَّ التَّ

َكَتْبُت َكِلماٍت َوُجَماًل ِمْن ذاِكَرتي.١
َة في اْلِكتاَبِة.٢ ْقِميَّ َة َوالرَّ َدواِت الّتقليِديَّ اْسَتْخَدْمُت اأْلَ

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

ُن اْلُحروَف الَّتي ُتَعبُِّر َعْن ُجْمَلتي.  - ُأَلوِّ
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٢-٢اْلفيُل َفْلفول)1(
1- َتْمهيٌد:

فاِت اْلِجْسِميََّة لِْلفيِل. - َأْذُكُر الصِّ
- َأْتلو سوَرَة )اْلفيل( .

٢- اْلقِراَءُة :
- َأْقَرُأ ِقراَءًة َصحيَحًة بِالتَّعاُوِن َمَع ُزَمالئي:

غيُر )َفْلفول( في اْلغاَبِة َمَع باقي اْلَحَيواناِت؛ َلِكنَّ ُمْشِكَلَة )َفْلفول(  َيعيُش اْلفيُل الصَّ
ويِل. ُسْخِرَيُة اْلَحَيواناِت ِمْنُه بِاْستِْمراٍر بَِسَبِب ُخْرطوِمِه الطَّ

َيْسَمَع  وَأاّل  اْلغاَبَة  َيْتُرَك  َأْن  َر  َقرَّ
ًة  َمرَّ َحْولِِه  ِمْن  اْلَحَيواناِت  ُسْخِرَيَة 

ُأْخرى َعلى هذا اْلُخْرطوِم. 
)َفْلفـول(   غيـُر  الصَّ اْلفيـُل  َتـَرَك 
ُأْخـرى،  غاَبـٍة  إِلـى  ُمتَِّجًهـا  اْلغاَبـَة 
ْيـِل جـاَءْت َمْجموَعـُة  َوفـي َأْثنـاء اللَّ
َكّشـاَفٍة َوَنَصَبـْت ِخَيَمهـا فـي اْلغاَبـِة 
َوَأْشـَعَلِت الّناَر، َوِعْندما ناموا َنَسـوا 
َكبيـٌر،  َحريـٌق  َوَحـَدَث  الّنـاِر  إِْطفـاَء 

اْلغاَبـِة. َوْسـَط  خـاُن  الدُّ َوَتصاَعـَد 
 )1( قصة و رسوم: محمد القطعان. طيارة ورق.
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غيُر  ْثناِء كاَن اْلفيُل الصَّ في هذِه اْلَ
َعلى  ُتِطلُّ  عالَِيٍة  ٍة  َتلَّ َعلى  )َفلفول( 
خاَن َفَعَرَف في اْلحاِل  غاَبتِِه َوَرَأى الدُّ
)َفْلفول(  َجرى  َتْحَتِرُق.  اْلغاَبَة  َأنَّ 

بَِأْقصى ُسْرَعٍة َحّتى ُيْنِقَذ اْلغاَبَة ....
َفماذا َحَدَث َبْعَد َذلَِك؟ 

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

٣- اْلَفْهُم َواالْستيعاُب:
- ُأجيُب:

- لَِم غاَدر اْلفيُل )فلفول( اْلغاَبَة؟

- لِماذا كانِت اْلَحَيواناُت َتْسَخر ِمنُْه ؟

ِف َفْلفول تِجاَه ُسْخِرَيِة اْلَحيواناِت ِمنُْه؟ - ما َرْأُيَك بَِتَصرُّ
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٤- اْلُمماَرَسُة:
ُع ما َيْأتي:  أ - َأَتَوقَّ

ِة. - النِّهاَيَة اْلُمناِسَبَة ِلَْحداِث اْلِقصَّ

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

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

- َمْوِقَف الَحَيواناِت ِمْن َمْوِقِف اْلفيِل في إِْنقاِذ اْلغاَبِة.

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

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

َفَة اْلُمناِسَبَة لِْلفيِل ) َفْلفول (. ب - َأْذُكُر الصِّ

..............................................................................................................................
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1- َتْمهيٌد:
َرةِ َعِن اْلُجْمَلة اْلتَِية:  ( َتْحَت الّصوَرةِ اْلُمَعبِّ - َأْرُسُم اْلَعالَمَة )

- َأنا ُأِحبُّ َوَطني َوُأحافُِظ َعَلْيِه.

1-6ُأِحبُّ َوَطني

٢- اْلِْعداُد: 
ُث َعْنُه َأماَم َمْجموَعتي. ُه في َمديَنتي، ُثمَّ َأتََحدَّ  - َأْرُسُم َمكاًنا ُأِحبُّ
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 - َأْذُكُر َأماِكَن ِمْن َمديَنتي، فيها َأْشجاٌر َوَنباتاٌت.
٣- اْلُمماَرَسُة:

َعلى  اْلُمحاَفَظِة  ُطُرِق  َحْوَل  َوُزَمالئي  ُمَعلِّمي  َأماَم  َقصيًرا  َعْرًضا  ُم  ُأَقدِّ  -
ْشجاِر في َمديَنتي.  اْلَحدائِِق واأْلَ

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

ْقييِمم ْقييُم َعناِصُر التَّ التَّ

ْمُت َعْرًضا َقصيًرا بَِتْنظيٍم َوَتَسْلُسٍل.١ َقدَّ
َعٍة ِمْن َمصاِدَر ُمْخَتِلَفٍة.٢ َأَتْيُت بَِمْعلوماٍت ُمَتَنوِّ
اِْسَتْخَدْمُت ُلَغًة َسليَمًة َوواِضَحًة .٣
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1- َتْمهيٌد: ))( 
 - َأْطَرُح َأْسئَِلًة َعلى ُزَمالئي َحْوَل َعناِصِر الّصوَرِة ُمسَتْخِدًما َأَدواِت االْستِْفهاِم اْلُمناِسَبَة.

* أدوات االستفهام ) كيف - لماذا - أين - متى - ماذا - من (.

ُلَغتي اْلَجميَلُة )6(*
1-1-٣

َمْن ماذا َمتى َأْيَن لِماذا َكْيَف
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ْطبيُق :  ٢- التَّْدريُب َوالتَّ
ِة،))(  اْلِقصَّ ِم في  َواْلُمَتَعلِّ َمِة  اْلُمَعلِّ َبْيَن  اْلُمحاَدَثَة  ُع  َنَتَوقَّ َزميلي  َمَع  بِالتَّعاوِن   -

ُمْسَتْخِدًما َأدواِت االْستِْفهاِم اْلَتَِيَة )َشَفِهيًّا(:

 )١( براعم اإليمان.

َمْن ماذا َمتى َأْيَن لِماذا َكْيَف
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٣- اْلُمماَرَسُة:
- َأْطَرُح َأْسئَِلًة َحْوَل النَّصِّ اْلتي، ُمْسَتعينًا بَِأَدواِت االْستِْفهاِم:

بِِجدٍّ  َطعاَمُه  َيْجَمُع  ْمُل  النَّ َوكاَن   ، ْمِل  النَّ َقْرَيِة  في  َتعيُش  َكسوَلٌة  َنْمَلٌة  ُهناَك  كاَنْت 
تاِء  َفَتْرُفُض اْلَعَمَل َمَعُهْم ، َوحيَنما َحلَّ َفْصُل الشِّ ْيِف، َأّما هي  َفْتَرِة الصَّ َوَنشاٍط َطواَل 
َخروُه  ِمْن َطعاٍم ، َوَرَفضوا َأْن ُيْعطوها ِمْنُه ؛ ِعقاًبا لِكَسِلها، َفَشَعَرْت  ْمُل ما ادَّ َأْخَرَج النَّ

. بِالنَّدِم 

النملة الكسولة

َأْيَن لماذاماذا ْيَْفََمتىَمْن َكَ

٤- اْلَفْهُم َواالْستيعاُب:
- ُأجيُب َعِن اأْلَْسئَِلِة إِجاباٍت َصحيَحًة وافَِيًة، ُثمَّ َأْكُتُب:

ؤاُلم اْلِجاَبُةالسُّ
(................................................ ................................................

٢................................................................................................
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ْنسانِيُّ اْلَعَمُل اْلِ
٢-1-٣

1- َتْمهيٌد:  
ُأَعبُِّر َعِن الّصوَرِة اْلتَِيِة بُِجْمَلٍة ُمفيَدٍة:  -

ْعداُد: ٢- اْلِ
- بِالتَّعاُوِن َمَع َزميلي َأْكُتُب َثالَث ُجَمٍل َعْن ُمساَعَدِة اْلُفَقراِء َواْلُمْحتاجيَن 
ُمْسَتْخِدَمْيِن َعالَمَتِي التَّْرقيِم، اْلفاِصَلَة ) ، ( والنُّْقَطَة ) . ( في َمواِضِعِهما 

حيَحِة: الصَّ

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

................................................................................................................
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٣- اْلُمماَرَسُة:
ُمْسَتْخِدًما َعالَمَتِي   ، ِعيِّ التََّطوُّ َأِو  ْنسانِيِّ  اْلِ اْلَعَمِل  َعِن  َأْكُتُب َثالَث ُجَمٍل   -

حيَحِة: التَّْرقيِم ، اْلفاِصَلَة ) ، ( والنُّْقَطَة ) . ( في َمواِضِعِهما الصَّ

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

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

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

ْقييِمم ْقييُم َعناِصُر التَّ التَّ

ا َقصيًرا بُِأْسلوٍب واِضٍح َوُمَعبٍِّر.١ َكَتْبُت َنّصً
َكَتْبُت  َثالَث ُجَمٍل َبسيَطٍة ِكتاَبًة َسليَمًة.٢

ْقَطَة َواْلفاِصَلَة( في ٣ ْرقيِم)النُّ اْسَتْخَدْمُت َعالَمَتِي التَّ
حيَحِة . َمواِضِعِهما الَصّ
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1- َتْمهيٌد:
َوِر اْلتَِيِة بِاْلَكِلَمِة اْلُمناِسَبِة َلها:  - َأِصُل ُكالًّ ِمَن الصُّ

ُمْعَجمي )6(
٢-٣

 ٢- اِلْعداُد :
  أ - َأْقَرُأ اْلِعباَرَة اْلتَِيَة:

  - َتقوُل ُأّمي: َنْسَتطيُع َأْن َنْغِرَس َشَجَرًة، َبَدَل َأْن َنْكِسَر اْلَْغصاَن؛ لِنَْحِمَي الطَّبيَعَة.  

ُط اْلَكِلماِت َواْلُجَمَل الَّتي ال َأْعِرُف َمعانيها في اْلِعباَرِة الّسابَِقِة.    ب - ُأَحوِّ
  ج - َأَتعاَوُن َمَع ُزَمالئي  في َمْجموَعتي لَِطْرِح ُسؤاٍل َحْولها  َعلى الَمْجموعاِت  

    اُلْخرى، َوَنْسَتِمُع إلِى َتْحديِد َمعانيها.
  د - ُأَبيُِّن َمْعنى اْلَكِلَمِة بِوُضوٍح َمْن ِخالِل َتْوظيِفها في ُجَمٍل ِمْن إِْنشائي .

ِة. َغِويَّ ْرَوِة اللُّ َفَة في ُمْعَجِم الثَّ ْقَرُأ اْلَكِلماِت اْلُمَصنَّ  هـ - َأَ

َجَزٌر ُجُزٌرَجْزٌر

ِ
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٣- اْلُمماَرَسُة:
َمَع  َأَتعاَوُن  ِة،  َغِويَّ اللُّ ْرَوِة  الثَّ ُمْعَجِم  في  َتْصنيِفها  َوْفَق  الَكِلماِت  ِقراَءِة  َبْعَد   -

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

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

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

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

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

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

ُف اْلَكلِمات َشَفِهّيًا في ُجَمٍل ُمفيَدةٍ مِْن إِْنشائي، َوَأْكُتُب ُجْمَلًة واِحَدًة ِمْنها.  هـ- ُأَوظِّ
.........................................................................................................

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

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

ُف اْلَكلِماِت َشَفهِّيًا في ُجَمٍل ُمفيَدةٍ مِْن إِْنشائي، َوَأْكُتُب ُجْمَلًة واِحَدًة ِمْنها.  ز  - ُأَوظِّ

......................................................................................................... 
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نَّها َلْم َتُعْد ُتْثِمُر؛ فقاَم اْلَفاّلُح  َيبَِسْت َشَجَرُة اْلِمْشِمِش، َفَحِزَنْت؛ أِلَ
الّناَر  َفَأْشَعل  بِاْلَبْرِد  اْلَفاّلُح   َشَعَر  اْلَمساِء  وفي  فائَِدتِها.  لَِعَدِم  بَِقْطِعها 
َم ِخْدَمًة  ُتَقدِّ َأْن  اْسَتطاَعْت  نَّها  أِلَ َجَرُة؛  َفِرَحِت الشَّ ِعْنَدها  َأ.  لَِيَتَدفَّ فيها 

لِْلَفاّلِح النَّشيِط، الَّذي كاَن َيْعَتني بِها َسَنواٍت َطويَلًة.
َكبيَرٍة  َفْحَمٍة  إِلى  َجَرُة  الشَّ َلِت  َوَتَحوَّ الّناُر،  اْنَطَفأِت  ساَعٍة  َبْعَد 

نَّها َلْم َتُعْد ُمفيَدًة. ًة ُأْخرى؛ أِلَ َسْوداَء، َوَشَعَرْت بِاْلُحْزِن َمرَّ

غيِر، َوَأْعطاُه َمْجموَعًة ِمْن  ُأْعِجَب اْلَفاّلُح بَِرْسِم اْبِن َأخيِه اْلَفّناِن الصَّ
ْفَتِر َأْيًضا. ِقَطِع اْلَفْحِم؛ لَِيْرُسَم بِها َعلى الدَّ

نَّها  أِلَ اْلَفْحَمُة؛  َوَفِرَحِت  ُه،  َعمَّ َوَشَكَر  ِة،  اْلَهِديَّ بِهِذِه  غيُر  الصَّ َفِرَح 
ٍة ُمفيَدٍة. َلْت إِلى َهِديَّ َتَحوَّ

اْلَفّناُن  َأخيِه  اْبُن  اْلَحْقِل  في  اْلَفاّلِح  لِزياَرِة  الّتالي، جاَء  اْلّيوِم  في 
َوَرَسَم  ِمْنها،  ِقْطَعًة  َأَخَذ  ْوداَء  السَّ اْلَفْحَمَة  شاَهَد  َوِعْنَدما  غيُر،  الصَّ

ٌج. َلْوَحًة فيها بِْنٌت َصغيَرٌة، لها َشْعٌر َطويٌل ُمَتَموِّ

ْوداُء)1( اْلَفْحَمُة السَّ
1-٢ 1- َتْمهيٌد:

َعلى  َأْطَرُح  ُثمَّ  اْلتَِيَة،  اْلِغالِف  صوَرَة  َأَتَأّمُل   -
ُزَمالئي َأْسئَِلًة ُمناِسَبًة َحْوَلها:

٢- اْلقِراَءُة :
- َأْقَرُأ ِقراَءًة َصحيَحًة: 

  الفحمة السوداء ) بترصف(، إعداد ورسوم صباح كال ، العريب الصغري، ع )٢٦٣( ٢٠١٤.
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ْعداُد :  ٣- اْلِ
َأَدواِت  بِاْستِْخداِم  َحْوَلها  َأْسئَِلًة  َوَنْطَرُح  ِفْقَرًة  َمْجموَعتي  َمَع  َأْختاُر   -

االْستِْفهاِم:

ْخرى. ْسئَِلِة َمَع اْلَمْجموعاِت اْلُ  -  َنَتباَدُل َطْرَح اْلَ
٣- اْلُمماَرَسُة:

َدواِت اْلتَِيِة: - َأْطَرُح َأْسئَِلًة َحْوَل النَّصِّ الّسابِِق، ُمْسَتعيًنا بِاْلَ

الفحمة السوداء

َأْيَن لماذاماذا ْيَْفََمتىَمْن َكَ
 - ُأجيُب َعِن اأْلَْسئَِلِة إِجاباٍت َصحيَحًة وافَِيًة، ُثمَّ َأْكُتُب:

ؤاُلم اْلِجاَبُةالسُّ

(................................................ ................................................

٢................................................................................................

ْيَْفَ        َمتى        لِماذا َمْن       ماذا        َأْيَن        َكَ
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َأْقَرُأ َوَأْكُتُب
٣-٤

1- َتْمهيٌد:
- ُأشاِهُد الّصوَرَتْيِن، ُثمَّ َأْذُكُر َرْأيي في ُكلِّ صوَرةٍ.

ْعداُد :  ٢- اْلِ
ِة اْلتَِيِة. ْرشاِديَّ - َأتَعاَوُن َأنا َوَزميلي في ِقراَءِة اْلُجَمِل اْلِ

١٢

تناول الدواء بعد الكل 
ثالث مرات .

حتذير:
احفظه بعيًدا عن متناول 

الطفال
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٣- اْلُمماَرَسُة:
ُر َعْن ُكلِّ صوَرٍة ِمّما َيْأتي: ًة ُتَعبِّ - َأْكُتُب ُجَماًل إِْرشاِديَّ

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

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

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

- ل ُتْهِدِر اْلماَء في َأْثناِء َغْسِل َيدْيَك.

ِمَن  ُخروِجَك  َقْبَل  ْقِس  الطَّ حاَلَة  ْف  َتَعرَّ  -
اْلَمْنِزِل.
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َمْشروعي
تي ِقصَّ

ُة: ١ - اْلَمَهمَّ
ِعيٍّ ، َتْحَت ُعْنواٍن ُمناِسٍب. ًة َعْن َمْوقٍِف إِْنسانِيٍّ َأْو َتطَوُّ - َأْكتُُب قِصَّ

٢ - اْلَموادُّ َواْلََدواُت اْلَمْطلوَبُة:

ُرسوماٌتِمَقصٌَّأْلواٌنُصَوٌر َوَرٌقَأْقالٌم 

٣ - َطريَقُة بِناِء اْلَمْشروِع:

- َأْختاُر ُعْنواًنا ُمناِسًبا لَِمْشروعي.

ْسِم واْلِكتاَبِة . )٣-٢ -١). ًة َعْن َمْوِقٍف إِْنسانِيٍّ َأْمِزُج فيها َبْيَن الرَّ - َأْكُتُب ِقصَّ
 ) تي )آياُت ُ - ِشْعُرُ  - َمْعلوماُت ُ - ُصَوُر ُ ُع َبيَْن النُّصوِص الَّتي َأْسَتْخِدُمها في ِقصَّ - ُأنوِّ

ِة. )٢-٤).  بِما َيَتناَسُب َمَع ُمناَسَبِة اْلِقصَّ
- ُأْلِصُق ُصَوري.

تي. )٣-٤).  -َأْكُتُب قانوًنا َوَرَد في الِفَتٍة ُيشيُر إِلى اْلَمْوقِِف الَّذي كَتْبُتُه في ِقصَّ
بِاْلقائَِمِة  ُمْسَتعيًنا  ُزَمالئي  َأماَم  َتْقديِمِه  َقْبَل  اْلَمْنِزِل  اْلَعْرِض في  ُب َعلى َطريَقِة  َأَتَدرَّ  -

اْلتَِيِة:
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ُم َأداًء ُمَتَميًِّزا: ٤ - ُأَرتُِّب ُخُطواِت اْلَعْرِض بِما ُيناِسُب َمْشروعي، َو ُأَقدِّ
كفاياتي 
الخاصة َطريَقُة اْلَعْرِض م

٢-٢
ِصَلًة  ُمتَّ ِمْنُهْم  َجديَدًة  َمْعلوماٍت  ُع  وَأتََوقَّ َمْعلوماٍت  لُزَمالئي  ُح  ُأَوضِّ

تي. بَِمْوضوِع ِقصَّ ١

6-١
ِمْن َمصاِدَر  َعَلْيها  َمْعلوماٍت َحَصْلُت  ُمْعَتِمًدا َعلى  ُم َعْرًضا َقصيًرا  ُأَقدِّ

ُمْخَتِلَفٍة.
٢

5-٢ تي. َأْسَتْخِدُم ُطُرقاً ُمْخَتِلَفًة في ِقراَءِة ُجَمٍل ُمتَِّصَلٍة بِِقصَّ ٣

٢-٣ تي. ُح لُِزَمالئي َمَعانَِي َبَعِض اْلَكِلماِت َواْلُجَمِل في ِقصَّ ُأَوضِّ ٤
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:) ُ ٤ - َتْقييُم اْلَمْشروِع )َتْقييُمُ  ذاتِيُّ
ْقييُم التَّ

َعناِصُر التَّقييِم املعيار م

ِمنُْهْم  ْيُت  َوَتَلقَّ اْلَمْعلوماِت،  َبْعَض  لُِزَمالئي  ْحُت  َوضَّ
َمْعلوماٍت ُأْخرى.

١

َقَرْأُت َعلى ُزَمالئي مَاَكَتْبُتُه ، ُمشيًرا إِلى اْلَمْعلوماِت. ٢

َمْعلوماٍت  َعلى  ُمْعَتِمًدا  َقصيًرا  َعْرًضا  ْمُت  َقدَّ
َحَصْلُت َعَلْيها ِمْن َمصاِدَر ُمْخَتلَِفةٍ. ٣

ُتناِسُب  ُمْخَتِلَفٍة  بُِطُرٍق  تي  ِقصَّ في  َكَتْبُتُه  ما  َقَرْأُت 
َعْرضي َلُه. ٤

بِما  تي  ِقصَّ في  اْسَتْخَدْمُتها  الَّتي  النُّصوِص  َبيَْن  ْعُت  َنوَّ
ِة َوبُِمساَعَدِة ُزَمالئي. َيَتناَسُب َمَع ُمناَسَبِة اْلِقصَّ 5

تي  الَّ َواْلُجَمِل  اْلَكِلماِت  َبْعِض  َمعانَِي  لُِزَمالئي  ْحُت  َوضَّ
ُة. نَتْها اْلِقصَّ َتَضمَّ 6

تي . َنْتُه ِقصَّ ٧ َكَتبُْت قانوًنا ُيشيُر إِلى َمْوقٍِف َتَضمَّ

ِم لَِمْشروعي َوِكفاياتي. 5 - َأنا ُمْسَتِعدُّ ُ لَِتْقييِم اْلُمَعلِّ






