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الدرس التاسع

أهمية العقيدة
أ

معيار المستوى



في آخر الدرس يستطيع الطالب :

ّ
التمكن من االستماع إلى العبارات

وترديدها ترديدا صحيحا مع نطقها

نطقا صحيحا.

ّ
التمكن من االستماع إلى الحكم

واألمثال وترديدها ترديدا صحيحا

مع حفظها.

ّ
التمكن من االستماع إلى الجمل










بقواعد خط النسخ الصحيحة.

القصيرة وترديدها مع نطقها نطقا

صحيحا.

ّ
التمكن من االستماع إلى الجمل

الموسعة وترديدها مع نطقها نطقا
صحيحا.

ّ
التمكن من االستماع إلى األرقام

واألعداد مع نطقها نطقا صحيحا.



ّ
التمكن من قراءة الجمل القصيرة

والجمل الموسعة قراءة صحيحة.

ّ
التمكن من قراءة الفقرات بالفصاحة
والطالقة.
ّ
التمكن من كتابة األرقام واألعداد
تصاعديا وتنازليا كتابة صحيحة.
كتابة األرقام واألعداد المسموعة
كتابة صحيحة.
ّ
التمكن من مسك قلم الخط بزوايا
الخط العربي الصحيحة.
ّ
التمكن من كتابة الحروف الهجائية
مهارة االستماع والكالم

معيار التع ّلم
 .1االستماع إلى العبارات ونطقها نطقا
صحيحا.
 .2استخدام العبارات في المواقف
المناسبة استخداما صحيحا.
 .3االستماع إلى الجمل القصيرة
والجمل الموسعة ونطقها نطقا
صحيحا.
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 .4االستماع إلى الكلمات التي فيها ال  .2االستماع والكتب مفتوحة.
الشمسية و ال القمرية ونطقها نطقا
 اطلب من الطالب فتح الكتب
صحيحا.
واالستماع جيدا.
خطوات التدريس
 أدر الشريط أو اقرأ األية (سورة
(أ  :خلق الله)
لقمان.)11:
التمهيد
 .3أسئلة االستيعاب  :اطلب من الطالب
 اعرض األية الكريمة ص 122 :
إغالق الكتب وانتقل إلى األسئلة
سورة لقمان اية 11
االستيعابية (سل وأجب).
 .4اعادة المجموعات  :انطق األية
واطلب من كل مجموعة أن تعيد

األية.

 .5ترديد الطالب جملة َ :خ َلق ال َّل ُه
الشمس وتغير الطالب كلمة الشمس
النشاطات التعليمية والتعلمية
(خلق الله) :
 .1االستماع والكتب مغلقة.
 اطلب من الطالب إغالق الكتب
وقل :
(استمع جيدا).
 أدر الشريط أو اقرأ األية (سورة
لقمان.)11:
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بالقمر والشجرة وأخرها.

 .6تمثيل الطالب الكالم عن خلق اﷲ النشاطات التعليمية والتعلمية (األية) :
 .1االستماع والكتب مغلقة.
أمام الفصل.
 اطلب من الطالب االستماع
 .7إجراء مسابقة  :اسأل وأجب.
إلى الجملة .قل ( :أغلق الكتاب
التقييم
واستمع) .االية والكلمة الموسعة
 انتقل إلى نشاط إضافي.
في الكتب .قل هو ال َّله احد،
 انتقل إلى كتاب النشاط ص 99 :
ويعني ليس له تشريك  ...إلخ.
 أدر الشريط أو اقرأ الجملة قراءة
نموذجية.

 .2االستماع والكتب مفتوحة.

 اطلب من الطالب االستماع
إلى الجملة .قل ( :افتح الكتاب
واستمع وانظر) .يتابع الطالب
األية أثناء قراءة المع ّلم.

خطوات التدريس
(ب  :دالئل وحدانية الله)
 أدر الشريط أو اقرأ الجملة قراءة
التمهيد
نموذجية.
 اعرض األية  :من سورة اآلخالص
 .3اإلعادة الجماعية والكتب مفتوحة.
ص 123 :
 اطلب من الطالب نطق الجملة
بعد قراءة المع ّلم جملة جملة.
 اطلب من الطالب نطق الجملة
بعد قراءة المع ّلم جمال كاملة.
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 .4مناقشة المعلم مع الطالب معاني النشاطات التعليمية والتعلمية
الكلمات غير الجديدة من خالل (الحوار) :
 .1االستماع والكتب مغلقة.
المعجم والقاموس.
 اطلب من الطالب إغالق الكتب
 .5تمثيل الطالب الكالم عن وحدانية
وقل :
اﷲ أمام الفصل.
(استمع جيدا).
التقييم
 أدر الشريط أو اقرأ الحوار مرتين.
 انتقل إلى نشاط إضافي.
 انتقل إلى كتاب النشاط ص  .2 100 :االستماع والكتب مفتوحة.
 اطلب من الطالب فتح الكتب
واالستماع جيدا.
 أدر الشريط أو اقرأ الحوار مرتين.
 .3اإلعادة الجماعية  :اطلب من الطالب
فتح الكتب وإعادة الحوار بعدك
جملة جملة.
خطوات التدريس
 .4إعادة المجموعات  :انطق الحوار
(ج  :معذرة)
واطلب من كل مجموعة أن تعيد
التمهيد
الجملة بعدك.
 اعرض الحوار ص 124 :
 .5مناقشة المعلم مع الطالب معاني
الكلمات غير الجديدة من خالل
المعجم والقاموس.
 .6تمثيل الطالب الحوار أمام الفصل.
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التقييم
 انتقل إلى نشاط إضافي.
 انتقل إلى كتاب النشاط ص 101 :

 اطلب من الطالب إغالق الكتب
وقل :
(استمع جيدا).
 أدر الشريط أو اقرأ الحوار مرتين.

 .2االستماع والكتب مفتوحة.

 اطلب من الطالب فتح الكتب
واالستماع جيدا.

 أدر الشريط أو اقرأ الحوار مرتين.

خطوات التدريس
(د  :حقيقة الشهادة)
التمهيد
 اعرض الحوار ص 125 :

 .3أسئلة االستيعاب  :اطلب من الطالب
إغالق الكتب وانتقل إلى األسئلة

االستيعابية (سل وأجب).
 -ما حقيقة الشهادة؟

 -هل الشهادة يعني أنه الشريك له؟

 .4اإلعادة الجماعية  :اطلب من الطالب
فتح الكتب وإعادة الحوار بعدك

جملة جملة.

 .5إعادة المجموعات  :انطق الحوار
واطلب من كل مجموعة أن تعيد

النشاطات التعليمية والتعلمية
(الحوار) :
 .1االستماع والكتب مغلقة.

الجملة بعدك.

 .6اإلعادة الفردية  :اختر بعض الطالب
إلعادة بعض الجمل بعدك فرديا.
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النشاطات التعليمية والتعلمية
 .7تمثيل الحوار أمام الفصل.
(الكلمات) :
التقييم
 .1االستماع والكتب مغلقة.
 انتقل إلى نشاط إضافي.
 اطلب من الطالب االستماع إلى
 انتقل إلى كتاب النشاط ص 102 :
الكلمات .قل ( :أغلق الكتاب
واستمع).
 أدر الشريط أو اقرأ الكلمات قراءة
نموذجية.
 .2االستماع والكتب مفتوحة.
 اطلب من الطالب االستماع إلى
الكلمات .قل ( :افتح الكتاب
خطوات التدر يس
واستمع وانظر) .يتابع الطالب
(ه  :النظام الصوتي)
الكلمات أثناء قراءة المع ّلم.
التمهيد
 أدر الشريط أو اقرأ الكلمات قراءة
 اعرض الكلمات فيها ال شمسية و ال
نموذجية.
القمرية ص 126 :
 .3اإلعادة الجماعية والكتب مفتوحة.
 اطلب من الطالب إعادة الكلمات
بعد قراءة المع ّلم جملة جملة.
 .4القراءة الجماعية من السبورة.
 اطلب من الطالب قراءة الكلمات
من السبورة جماعيا معتمدين عن
أنفسهم.
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 .5تمييز الطالب الكلمات فيها النشاطات التعليمية والتعلمية
«ال» الشمسية و «ال» القمرية بين (الجمل القصيرة) :
المجموعتين ثم اإلتيان بالجمل  .1االستماع والكتب مغلقة.
 اطلب من الطالب االستماع
المناسبة.
إلى الجمل القصيرة .قل (:أغلق
التقييم
الكتاب واستمع).
 انتقل إلى نشاط إضافي.
 أدر الشريط أو اقرأ الجمل القصيرة
 انتقل إلى كتاب النشاط ص 103 :
قراءة نموذجية.
 .2االستماع والكتب مفتوحة.

 اطلب من الطالب االستماع
إلى الجمل القصيرة .قل (:افتح

خطوات التدريس
(و :الجمل القصيرة)
التمهيد
 اعرض الجمل القصيرة ص 126 :

الكتاب واستمع وانظر) .يتابع
الطالب النص أثناء قراءة المع ّلم.

 أدر الشريط أو اقرأ الجمل القصيرة
قراءة نموذجية.

 .3اإلعادة الجماعية والكتب مفتوحة.

 اطلب من الطالب إعادة الجمل
القصيرة بعد قراءة المع ّلم جملة
جملة.

 .4القراءة الجماعية من السبورة.

 اطلب من الطالب قراءة الجمل
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القصيرة من السبورة جماعيا

 اطلب من الطالب إغالق الكتب

معتمدين عن أنفسهم.

وقل :

 .5استخراج الطالب الكلمات فيها
«ال» الشمسية و «ال» القمرية مع

ترديد قراءتها.

(استمع جيدا).

 أدر الشريط أو اقرأ الحوار مرتين.

 .2االستماع والكتب مفتوحة.

 .6تكوين الطالب الجمل المناسبة من

 اطلب من الطالب فتح الكتب

التقييم

 أدر الشريط أو اقرأ الحوار مرتين.

الكلمات.

 انتقل إلى نشاط إضافي.
خطوات التدريس

واالستماع جيدا.

 .3أسئلة االستيعاب  :اطلب من الطالب
إغالق الكتب وانتقل إلى األسئلة

(ز  :رأس الدين المعرفة)

االستيعابية (سل وأجب).

 اعرض الحوار ص 127 :

فتح الكتب وإعادة الحوار بعدك

التمهيد

 .4اإلعادة الجماعية  :اطلب من الطالب
جملة جملة.

 .5إعادة المجموعات  :انطق الحوار
واطلب من كل مجموعة أن تعيد

الجملة بعدك.

 .6اإلعادة الفردية  :اختر بعض الطالب
إلعادة بعض الجمل بعدك فرديا.

النشاطات التعليمية والتعلمية (الحوار) .7 :تقديم الحوار أمام الفصل.
 .1االستماع والكتب مغلقة.

 .8تمثيل الطالب الحوار أمام الفصل.
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التقييم

 انتقل إلى نشاط إضافي.

 انتقل إلى كتاب النشاط ص 101 :

النشاطات التعليمية والتعلمية
الموسعة) :
(الجمل
ّ

 .1االستماع والكتب مغلقة.
مهارة القراءة
 اطلب من الطالب االستماع إلى
الموسعة .قل (:أغلق
الجمل
معيار التع ّلم
ّ
الكتاب واستمع).
 .1قراءة الجمل القصيرة والجمل
 أدر الشريط أو اقرأ الجمل
الموسعة قراءة صحيحة.
الموسعة قراءة نموذجية.
ّ
 .2قراءة الفقرات بالفصاحة والطالقة.
 .3قراءة العبارات حسب قالب عربي  .2االستماع والكتب مفتوحة.
 اطلب من الطالب االستماع
قراءة صحيحة:
الموسعة .قل (:افتح
إلى الجمل
ّ
(الفعل  +االسم).
الكتاب واستمع وانظر) .يتابع
خطوات التدريس
الطالب النص أثناء قراءة المع ّلم.
(أ  :هل نخلص فى العبادة؟)
 أدر الشريط أو اقرأ الجمل
التمهيد
الموسعة قراءة نموذجية.
ّ
الموسعة ص 128 :
 اعرض الجمل
ّ
 .3اإلعادة الجماعية والكتب مفتوحة.
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 اطلب من الطالب إعادة الجمل خطوات التدريس
الموسعة بعد قراءة المع ّلم جملة ب) الفهم
ّ
جملة.
التمهيد
 .4القراءة الجماعية من السبورة.
 اعرض الفقرات ص 129 :
 اطلب من الطالب قراءة الجمل
الموسعة من السبورة جماعيا
ّ
معتمدين عن أنفسهم.
 .5استخراج الطالب التراكيب من
الموسعة مع ترديد قراءتها :
الجمل
ّ
 -يبتعد اإلنسان عن الشرك

 -اإلخالص شرط لقبول العمل

 .6إلقاء النص بطريقة سرد القصة.
التقييم

 انتقل إلى نشاط إضافي.

النشاطات التعليمية والتعلمية
(الفقرات) :

 .1االستماع والكتب مغلقة.

 اطلب من الطالب إغالق الكتب

 انتقل إلى كتاب النشاط ص 104 :

وقل :

(استمع جيدا).

 أدر الشريط أو اقرأ األية مرتين.

 .2االستماع والكتب مفتوحة.

 اطلب من الطالب فتح الكتب
واالستماع جيدا.

 أدر الشريط أو اقرأ األية مرتين.
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 .3أسئلة االستيعاب  :اطلب من الطالب خطوات التدريس

إغالق الكتب وانتقل إلى األسئلة (ج-د  :الجمل القصيرة)
التمهيد
االستيعابية (سل وأجب).
 .4اإلعادة الجماعية  :اطلب من الطالب  اعرض األسئلة ص 130 :
فتح الكتب وإعادة الحوار بعدك

جملة جملة.

 .5إعادة المجموعات  :انطق األية
واطلب من كل مجموعة أن تعيد

الجملة بعدك.

 .6اإلعادة الفردية  :اختر بعض الطالب
إلعادة بعض الجمل بعدك فرديا.

النشاطات التعليمية والتعلمية

 .7مسابقة تقديم الخطبة القصيرة أمام (األسئلة) :
 .1االستماع والكتب مغلقة.
الفصل.
 اطلب من الطالب االستماع إلى
التقييم
األسئلة .قل ( :أغلق الكتاب

 انتقل إلى نشاط إضافي.

واستمع).

 انتقل إلى كتاب النشاط ص 105 :

 أدر الشريط أو اقرأ األسئلة قراءة
نموذجية.

سمع الشريط أو انشد األسئلة
ّ 
نشدا نموذجيا على نغم  :بوروڠ
كاكق توا.
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 .2االستماع والكتب مفتوحة.

 اختر طالبا آخرين ألداء األسئلة.

 اطلب من الطالب االستماع

 استمر في بقية التدريب بالطريقة

إلى األسئلة .قل ( :افتح الكتاب

السابقة.

واستمع وانظر) .يتابع الطالب  .6إعطاء بعض مسائل أخرى حول
األسئلة أثناء قراءة المع ّلم.
العقيدة.

 أدر الشريط أو اقرأ األسئلة قراءة التقييم
نموذجية.

 انتقل إلى نشاط إضافي.

كاكق توا.

التمهيد

سمع الشريط أو انشد األسئلة خطوات التدريس
ّ 
نشدا نموذجيا على نغم  :بوروڠ (ه  :الجمل الموسعة)
 .3اإلعادة الجماعية والكتب مفتوحة.

 اطلب من الطالب تقديم األسئلة
بعد تقديم المع ّلم جملة جملة.

 اعرض الجمل الموسعة ص 131

 .4القراءة الجماعية من السبورة.

 اطلب من الطالب تقديم األسئلة
من السبورة جماعيا معتمدين عن

أنفسهم.

 .5القراءة مع مراعاة النبرات النشاطات التعليمية والتعلمية
(الجمل الموسعة) :
والتنغيمات.
ووزعهم في  .1االستماع والكتب مغلقة.
 اختر بعض الطالب ّ
 اطلب من الطالب االستماع إلى
المجموعتين.
150

الجمل الموسعة .قل ( :أغلق
الكتاب واستمع).
 أدر الشريط أو اقرأ الجمل
الموسعة قراءة نموذجية.
 .2االستماع والكتب مفتوحة.
 اطلب من الطالب االستماع إلى
الجمل الموسعة .قل ( :افتح
الكتاب واستمع وانظر) .يتابع
الطالب الجمل الموسعة أثناء
قراءة المع ّلم.
 أدر الشريط أو اقرأ الجمل
الموسعة قراءة نموذجية.

الموسعة المفيدة حسب القالب
المدروس.
 .6إلقاء الطالب الخطابة أمام الفصل.
التقييم
 انتقل إلى نشاط إضافي.
 انتقل إلى كتاب النشاط ص :
106

 .3اإلعادة الجماعية والكتب مفتوحة.

مهارة الكتابة

 اطلب من الطالب نطق الجمل
الموسعة بعد قراءة المع ّلم جملة معيار التع ّلم
 .1كتابة القوالب العربية
جملة.
 اطلب من الطالب نطق الجمل  .2كتابة العبارات الرياضية كتابة
صحيحة.
الموسعة بعد قراءة المع ّلم جمال
 .3نسخ الحكمة بخط النسخ نسخا
كاملة.
صحيحا.
 .4تمييز الطالب الجمل الموسعة بين
خطوات التدريس
المجموعتين للمذكر وللمؤنث.
 .5تدريب الطالب على تكوين الجمل (أ  :القوالب العربية )
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(الفعل+االسم)

الطالب القوالب العربية أثناء
قراءة المع ّلم.

التمهيد

 أدر الشريط أو اقرأ القوالب

 اعرض القوالب العربية ص 132 :

العربية قراءة نموذجية.

 .3اإلعادة الجماعية والكتب مفتوحة.

 اطلب من الطالب نطق القوالب
العربية بعد قراءة المع ّلم جملة
جملة.

النشاطات التعليمية والتعلمية

 اطلب من الطالب نطق القوالب
العربية بعد قراءة المع ّلم جمال

 .1االستماع والكتب مغلقة.

 .4تدريب الطالب على تكوين

(القوالب العربية) :

كاملة.

 اطلب من الطالب االستماع إلى
القوالب العربية .قل ( :أغلق
الكتاب واستمع).

 أدر الشريط أو اقرأ القوالب
العربية قراءة نموذجية.

 .2االستماع والكتب مفتوحة.

القوالب العربية المفيدة حسب
القالب المدروس.

 .5إجراء مسابقة  :تعيين االسم والفعل
في القالب.

التقييم

 انتقل إلى نشاط إضافي.

 اطلب من الطالب االستماع  انتقل إلى كتاب النشاط ص 108 :
إلى القوالب العربية .قل ( :افتح
الكتاب واستمع وانظر) .يتابع
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 ترديد الطالب العبارات التي فيها
األرقام واألعداد.

 .2اطلب من الطالب كتابة األرقام
واألعداد المسموعة كتابة صحيحة.

 .3اطلب من الطالب كتابة العبارات
الرياضية كتابة صحيحة.

خطوات التدريس

 .4تمثيل الطالب الحوار أمام الفصل.

(ج  :األرقام واألعداد)

 .5لعب الطالب لعبة تخمين األرقام

التمهيد

واألعداد.

 اعرض الفقرات فيها األرقام واألعداد التقييم
ص 133 :
 انتقل إلى نشاط إضافي.

 انتقل إلى كتاب النشاط ص 109 :

النشاطات التعليمية والتعلمية

(األرقام واألعداد) :

خطوات التدريس

 .1اقرأ الفقرات التي فيها األرقام
واألعداد مرات.

(د  :خط النسخ)
التمهيد
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 اعرض الحكمة المكتوبة بخط النسخ  .5يكتب المع ّلم نسخ مقطع الكلمة
بقواعد خط النسخ الصحيحة :

ص 134 :

(ر أ س) (ا ل د ي ن) (ا ل م ع ر ف ة)

 .6اطلب من الطالب نسخ مقطع الكلمة
بقواعد خط النسخ الصحيحة :

(ر أ س) (ا ل د ي ن) (ا ل م ع ر ف ة)

 .7اعرض الحكمة بخط النسخ على
السبورة أمام الطالب.

 .8اطلب من الطالب كتابة الحكمة

النشاطات التعليمية والتعلمية

بخط النسخ في الكتاب.

(خط النسخ) :

 .1يعرض المع ّلم قلم الخط وكيفية  .9اطلب من الطالب كتابة الحكمة
بخط النسخ في الدفتر في البيت

مسك قلم الخط بزوايا الخط العربي

(خمس مرات).

الصحيح.

صحح ما كتبه الطالب في الكتاب
 .2اطلب من الطالب مسك قلم الخط .10
ّ
والدفتر.

بزوايا الخط العربي الصحيح.
 .3يكتب المع ّلم الحرف بعد الحرف التقييم

 انتقل إلى نشاط إضافي.

بطريقة صحيحة :

(ر أ س) (ا ل د ي ن) (ا ل م ع ر ف ة)  انتقل إلى كتاب النشاط ص 110 :

 .4اطلب من الطالب كتابة الحرف بعد
الحرف بطريقة صحيحة :

(ر أ س) (ا ل د ي ن) (ا ل م ع ر ف ة)
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10

الدرس العاشر

قصة في اإليمان واإلحسان
أ

معيار المستوى

في آخر الدرس يستطيع الطالب :
ّ
التمكن من االستماع إلى العبارات




ّ
التمكن من كتابة األرقام واألعداد



كتابة األرقام واألعداد المسموعة

تصاعديا وتنازليا كتابة صحيحة.

وترديدها ترديدا صحيحا مع نطقها

نطقا صحيحا.
ّ
التمكن من االستماع إلى الجمل

القصيرة وترديدها مع نطقها نطقا





صحيحا.
ّ
التمكن من االستماع إلى الجمل

الموسعة وترديدها مع نطقها نطقا

كتابة صحيحة.
ّ
التمكن من مسك قلم الخط بزوايا

الخط العربي الصحيحة.
ّ
التمكن من كتابة الحروف الهجائية
بقواعد خط النسخ الصحيحة.
مهارة االستماع والكالم

معيار التع ّلم

صحيحا.
ّ
التمكن من االستماع إلى الكلمات  .1االستماع إلى العبارات ونطقها نطقا

التي فيها ال الشمسية و ال القمرية صحيحا.



قراءة صحيحة.
ّ
التمكن من قراءة الكلمات التي

 .2استخدام العبارات في المواقف
المناسبة

فيها ال الشمسية و ال القمرية قراءة استخداما صحيحا.



صحيحة.
ّ
التمكن من قراءة الفقرات بالفصاحة

 .3االستماع إلى الجمل القصيرة

والطالقة.
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والجمل الموسعة ونطقها نطقا

صحيحا.

 .4االستماع إلى الكلمات والعبارات  .2االستماع والكتب مفتوحة.

 اطلب من الطالب االستماع

(الكلمات التي فيها ال الشمسية و ال

إلى الجمل القصيرة .قل :

القمرية) قراءة صحيحة.

خطوات التدريس

(افتح الكتاب واستمع وانظر).

(أ-ب  :أفعال اإليمان واإلحسان)

يتابع الطالب الجمل أثناء قراءة
المع ّلم.

التمهيد

 أدر الشريط أو اقرأ الجمل القصيرة

 اعرض الجمل القصيرة ص 136 :

قراءة نموذجية.

 .3اإلعادة الجماعية والكتب مفتوحة.

 اطلب من الطالب نطق الجمل
القصيرة بعد قراءة المع ّلم جملة
جملة.

النشاطات التعليمية والتعلمية

 اطلب من الطالب نطق الجمل
القصيرة بعد قراءة المع ّلم جمال

 .1االستماع والكتب مغلقة.

 أسئلة االستيعاب  :سل وأجب.

(الجمل القصيرة) :

كاملة.

 اطلب من الطالب االستماع إلى  .4مناقشة المعلم مع الطالب معاني
الكلمات الجديدة من خالل المعجم

الجمل القصيرة .قل ( :أغلق

والقاموس.

الكتاب واستمع).

 أدر الشريط أو اقرأ الجمل القصيرة  .5تمثيل الطالب الحوار أمام الفصل.
قراءة نموذجية.

التقييم
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(افتح الكتاب واستمع وانظر).

 انتقل إلى نشاط إضافي.
(ج  :قصة في اإليمان واإلحسان)

يتابع الطالب الجمل أثناء قراءة
المع ّلم.

 اعرض الجمل الموسعة ص 137 :

الموسعة قراءة نموذجية.

خطوات التدريس

 أدر الشريط أو اقرأ الجمل

التمهيد

 .3اإلعادة الجماعية والكتب مفتوحة.

 اطلب من الطالب نطق الجمل
الموسعة بعد قراءة المع ّلم جملة
جملة.

النشاطات التعليمية والتعلمية

 اطلب من الطالب نطق الجمل
الموسعة بعد قراءة المع ّلم جمال

 .1االستماع والكتب مغلقة.

 اسئلة االستيعاب  :سل وأجب.

كاملة.

(الجمل الموسعة) :

 اطلب من الطالب االستماع إلى  .4مناقشة المعلم مع الطالب معاني
الكلمات الجديدة من خالل المعجم

الجمل الموسعة .قل ( :أغلق

والقاموس.

الكتاب واستمع).

 أدر الشريط أو اقرأ الجمل  .5إلقاء النص بطريقة سرد القصة.
التقييم

الموسعة قراءة نموذجية.

 انتقل إلى نشاط إضافي.

 .2االستماع والكتب مفتوحة.

 اطلب من الطالب االستماع  انتقل إلى كتاب النشاط ص 111 :
إلى الجمل الموسعة .قل :
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 أدر الشريط أو اقرأ الحوار مرتين.

 .2االستماع والكتب مفتوحة.

 اطلب من الطالب فتح الكتب
واالستماع جيدا.

 أدر الشريط أو اقرأ الحوار مرتين.

خطوات التدريس
(د  :وفقكم الله)
التمهيد
 اعرض الحوار ص 138 :

 .3أسئلة االستيعاب  :اطلب من الطالب
إغالق الكتب وانتقل إلى األسئلة

االستيعابية (سل وأجب).

 .4اإلعادة الجماعية  :اطلب من الطالب
فتح الكتب وإعادة الحوار بعدك

جملة جملة.

 .5إعادة المجموعات  :انطق الحوار
واطلب من كل مجموعة أن تعيد

الجملة بعدك.

 .6اإلعادة الفردية  :اختر بعض الطالب
إلعادة بعض الجمل بعدك فرديا.

النشاطات التعليمية والتعلمية
(الحوار) :
الكلمات والتراكيب المختارة في
 .1االستماع والكتب مغلقة.
المعجم والقاموس.
 اطلب من الطالب إغالق الكتب
 .8تمثيل الحوار أمام الفصل.
وقل :
(استمع جيدا).
 .7اطلب من الطالب البحث عن معاني
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التقييم

 انتقل إلى نشاط إضافي.

 انتقل إلى كتاب النشاط ص 112 :

خطوات التدريس

(ه  :اإلحسان يقطع اللسان)
التمهيد

 اعرض الحكم واالمثال ص 139 :

النشاطات التعليمية والتعلمية
(الجمل الموسعة) :

 .1االستماع والكتب مغلقة.

 اطلب من الطالب االستماع إلى
الجمل الموسعة .قل ( :أغلق
الكتاب واستمع).
 أدر الشريط أو اقرأ ا الجمل
الموسعة قراءة نموذجية.
 .2االستماع والكتب مفتوحة.
 اطلب من الطالب االستماع
إلى الجمل الموسعة .قل :
(افتح الكتاب واستمع وانظر).
يتابع الطالب الجمل أثناء قراءة
المع ّلم.
 أدر الشريط أو اقرأ الجمل
الموسعة قراءة نموذجية.
 .3اإلعادة الجماعية والكتب مفتوحة.
 اطلب من الطالب نطق الجمل
الموسعة بعد قراءة المع ّلم جملة
جملة.
 اطلب من الطالب نطق الجمل
الموسعة بعد قراءة المع ّلم جمال
كاملة.
 .4مناقشة المعلم مع الطالب معاني
الكلمات الجديدة من خالل المعجم
والقاموس.
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 .5إلقاء النص بطريقة سرد القصة أمام النشاطات التعليمية والتعلمية
(الحوار) :
الفصل.
 .1االستماع والكتب مغلقة.
 .6إجراء مسابقة  :اسأل وأجب.
 اطلب من الطالب إغالق الكتب
التقييم
وقل :
 انتقل إلى نشاط إضافي.
(استمع جيدا).
 إلقاء النشيد في المجموعة.
 أدر الشريط أو اقرأ الحوار مرتين.
 انتقل إلى كتاب النشاط ص 113 :
 .2االستماع والكتب مفتوحة.
 اطلب من الطالب فتح الكتب
واالستماع جيدا.
 أدر الشريط أو اقرأ الحوار مرتين.
 .3أسئلة االستيعاب  :اطلب من الطالب
إغالق الكتب وانتقل إلى األسئلة
خطوات التدريس
االستيعابية (سل وأجب).
(و  :الحوار)
 .4اإلعادة الجماعية  :اطلب من الطالب
التمهيد
فتح الكتب وإعادة الحوار بعدك
 اعرض الحوار ص 140 :
جملة جملة.
 .5إعادة المجموعات  :انطق الحوار
واطلب من كل مجموعة أن تعيد
الجملة بعدك.
 .6اإلعادة الفردية  :اختر بعض الطالب
إلعادة بعض الجمل بعدك فرديا.
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 .7اطلب من الطالب البحث عن معاني
الكلمات والتراكيب المختارة في
المعجم والقاموس.

 .8تمثيل الطالب الحوار أمام الفصل.
التقييم
 انتقل إلى نشاط إضافي.
 انتقل إلى كتاب النشاط ص 114 :

النشاطات التعليمية والتعلمية
(الكلمات) :
 .1االستماع والكتب مغلقة.
 اطلب من الطالب االستماع إلى
الكلمات .قل ( :أغلق الكتاب
واستمع).
 أدر الشريط أو اقرأ الكلمات قراءة
نموذجية.
 .2االستماع والكتب مفتوحة.
خطوات التدريس
 اطلب من الطالب االستماع إلى
(ز  :النظام الصوتي)
الكلمات .قل ( :افتح الكتاب
التمهيد
واستمع وانظر) .يتابع الطالب
 .5اعرض كلمات فيها ال الشمسية و ال
الكلمات أثناء قراءة المع ّلم.
القمرية ص 141 :
 أدر الشريط أو اقرأ الكلمات قراءة
نموذجية.
 .3اإلعادة الجماعية والكتب مفتوحة.
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 اطلب من الطالب إعادة الكلمات
بعد قراءة المع ّلم جملة جملة.
 .4القراءة الجماعية من السبورة.
 اطلب من الطالب قراءة الكلمات
من السبورة جماعيا معتمدين عن
أنفسهم.

مهارة القراءة

معيار التع ّلم

 .1قراءة الجمل القصيرة قراءة صحيحة.
 .2قراءة الجمل الموسعة قراءة صحيحة.
 .3قراءة الفقرات بالفصاحة والطالقة.

 .5تمييز الطالب كلمات فيها ال  .4قراءة القوالب العربية.
الشمسية و ال القمرية ثم اإلتيان خطوات التدريس
بالجمل المناسبة.

 .6إجراء مسابقة اسأل وأجب.
التقييم

 انتقل إلى نشاط إضافي.

(أ  :اإليمان واإلحسان)
التمهيد

 اعرض الجمل الموسعة ص 142 :

 انتقل إلى كتاب النشاط ص 115 :

النشاطات التعليمية والتعلمية
(الجمل الموسعة) :

 .1االستماع والكتب مغلقة.
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الكلمات الجديدة من خالل المعجم

 اطلب من الطالب االستماع إلى
الجمل الموسعة .قل ( :أغلق
الكتاب واستمع).

والقاموس.

 .5إلقاء النص بطريقة سرد القصة.

 أدر الشريط أو اقرأ ا الجمل التقييم

 انتقل إلى نشاط إضافي.

الموسعة قراءة نموذجية.

 .2االستماع والكتب مفتوحة.

 اطلب من الطالب االستماع

 انتقل إلى كتاب النشاط ص 116 :

إلى الجمل الموسعة .قل :
(افتح الكتاب واستمع وانظر).

يتابع الطالب الجمل أثناء قراءة
المع ّلم.

 أدر الشريط أو اقرأ الجمل خطوات التدريس

ب  -ج) الفهم واالستيعاب

الموسعة قراءة نموذجية.

التمهيد

 .3اإلعادة الجماعية والكتب مفتوحة.

 اطلب من الطالب نطق الجمل  اعرض األسئلة ص 143 :
الموسعة بعد قراءة المع ّلم جملة
جملة.

 اطلب من الطالب نطق الجمل
الموسعة بعد قراءة المع ّلم جمال
كاملة.

 .4مناقشة المعلم مع الطالب معاني
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إجراء التدريب :

 اطلب من الطالب إغالق الكتب.
 اقرأ السؤال مرتين.

 اختر طالبا لقول اإلجابة (إذا أعطى
الطالب إجابة صحيحة تقبل منه وإن

اختلفت عن اإلجابة الموجودة في
كتاب المع ّلم).
خطوات التدريس
 إذا أخطأ الطالب أعط الفرصة لغيره (د  :الله يرى ما نفعل يا أمي)
(طالبين على األكثر).
التمهيد
ب) حل التدريب (اقرأ وقل (صحيح) أم  اعرض الجمل الموسعة ص 144 :
(خطاء)) :
 .1صحيح
 .2صحيح
 .3خطأ
 .4صحيح
 .5خطأ
ج) حل التدريب (أجب شفهيا) :
النشاطات التعليمية والتعلمية
 .1االيمان في القالب واللسان.
(الجمل الموسعة) :
 .2مثال اإلحسان حسن المعاملة.
 .1االستماع والكتب مغلقة.
التقييم
 انتقل إلى نشاط إضافي.
 اطلب من الطالب االستماع إلى
 انتقل إلى كتاب النشاط ص 117 :
الجمل الموسعة .قل ( :أغلق
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الكتاب واستمع).

 .5إلقاء النص بطريقة سرد القصة.

الموسعة قراءة نموذجية.

 انتقل إلى نشاط إضافي.

 أدر الشريط أو اقرأ ا الجمل التقييم

خطوات التدريس

 .2االستماع والكتب مفتوحة.

 اطلب من الطالب االستماع (ه  :من أنا)
إلى الجمل الموسعة .قل  :التمهيد

(افتح الكتاب واستمع وانظر)  .اعرض الجمل القصيرة ص 145 :

يتابع الطالب الجمل أثناء قراءة
المع ّلم.

 أدر الشريط أو اقرأ الجمل
الموسعة قراءة نموذجية.

 .3اإلعادة الجماعية والكتب مفتوحة.

 اطلب من الطالب نطق الجمل
الموسعة بعد قراءة المع ّلم جملة النشاطات التعليمية والتعلمية
(الجمل القصيرة) :

جملة.

 اطلب من الطالب نطق الجمل  .1االستماع والكتب مغلقة.
 اطلب من الطالب االستماع إلى
الموسعة بعد قراءة المع ّلم جمال
كاملة.

 .4مناقشة المعلم مع الطالب معاني
الكلمات الجديدة من خالل المعجم

والقاموس.
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الجمل القصيرة .قل ( :أغلق
الكتاب واستمع).

 أدر الشريط أو اقرأ الجمل القصيرة
قراءة نموذجية.

خطوات التدريس

 .2االستماع والكتب مفتوحة.

 اطلب من الطالب االستماع (و-ز :القوالب العربية)
إلى الجمل القصيرة .قل ( :الفعل  +االسم).
(افتح الكتاب واستمع وانظر) .التمهيد

يتابع الطالب الجمل أثناء قراءة  اعرض العبارات ص 146 :
المع ّلم.

 أدر الشريط أو اقرأ الجمل القصيرة
قراءة نموذجية.

 .3اإلعادة الجماعية والكتب مفتوحة.

 اطلب من الطالب نطق الجمل
القصيرة بعد قراءة المع ّلم جملة
جملة.

 اطلب من الطالب نطق الجمل
القصيرة بعد قراءة المع ّلم جمال
كاملة.

 .4مناقشة المعلم مع الطالب معاني
الكلمات الجديدة من خالل المعجم

والقاموس.

 .5تمثيل الطالب األسئلة أمام الفصل.
التقييم

 انتقل إلى نشاط إضافي.

النشاطات التعليمية والتعلمية
(القوالب العربية) :
 .1االستماع والكتب مغلقة.
 اطلب من الطالب االستماع إلى
القوالب العربية .قل ( :أغلق
الكتاب واستمع).
 أدر الشريط أو اقرأ القوالب
العربية قراءة نموذجية.
 .2االستماع والكتب مفتوحة.
 اطلب من الطالب االستماع
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إلى القوالب العربية .قل ( :افتح
الكتاب واستمع وانظر) .يتابع
الطالب القوالب العربية أثناء
قراءة المع ّلم.
 أدر الشريط أو اقرأ القوالب
العربية قراءة نموذجية.

 .3اإلعادة الجماعية والكتب مفتوحة.

مهارة الكتابة

 اطلب من الطالب نطق القوالب
العربية بعد قراءة المع ّلم جملة معيار التع ّلم
 .1كتابة العبارات حسب قالب عربي
جملة.
ونطقها
 اطلب من الطالب نطق القوالب
نطقا صحيحا:
العربية بعد قراءة المع ّلم جمال
(الفعل  +االسم).
كاملة.
 .2كتابة األرقام واألعداد (-100
 .4تدريب الطالب على تكوين القوالب
.299
العربية المفيدة حسب القالب تصاعديا وتنازليا كتابة صحيحة.
المدروس.
 .1كتابة العبارات الرياضية كتابة
التقييم
صحيحة.
 .2نسخ الحكمة بخط النسخ نسخا
 انتقل إلى نشاط إضافي.
صحيحا.
 انتقل إلى كتاب النشاط ص 118 :
خطوات التدريس
(أ -ب :األرقام واألعداد)
التمهيد
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 اعرض األرقام واألعداد ص 147 :

النشاطات التعليمية والتعلمية
(األرقام واألعداد) :
 .1االستماع والكتب مغلقة.
 اطلب من الطالب االستماع إلى
األرقام واألعداد .قل ( :أغلق
الكتاب واستمع).
 أدر الشريط أو اقرأ األرقام
واألعداد قراءة نموذجية.
 .2االستماع والكتب مفتوحة.
 اطلب من الطالب االستماع إلى
األرقام واألعداد .قل ( :افتح
الكتاب واستمع وانظر) .يتابع
الطالب األرقام واألعداد أثناء
قراءة المع ّلم.
 أدر الشريط أو اقرأ األرقام

واألعداد قراءة نموذجية.
 .3اإلعادة الجماعية والكتب مفتوحة.
 اطلب من الطالب نطق األرقام
واألعداد بعد قراءة المع ّلم جملة
جملة.
 اطلب من الطالب نطق األرقام
واألعداد بعد قراءة المع ّلم جمال
كاملة.
 .4تدريب الطالب على قراءة األرقام
واألعداد تصاعديا وتنازليا.

 .5لعب الطالب لعبة تخمين األرقام
واألعداد.

التقييم

 انتقل إلى نشاط إضافي.
خطوات التدريس

(ج-د  :األرقام واألعداد)
التمهيد

 اعرض الكلمات ص 149 & 148 :
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 .4لعبة تمييز األرقام واألعداد.
التقييم

 انتقل إلى نشاط إضافي.

 انتقل إلى كتاب النشاط ص ،119 :
121 & 120

النشاطات التعليمية والتعلمية
(األرقام واألعداد) :

 .1اقرأ الفقرات التي فيها األرقام
واألعداد مرات.

 ترديد الطالب العبارات التي فيها
األرقام واألعداد.

 .2اطلب من الطالب كتابة األرقام
واألعداد المسموعة كتابة صحيحة.

 .3اطلب من الطالب كتابة العبارات
الرياضية كتابة صحيحة.
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الصحيح.

 .2اطلب من الطالب مسك قلم الخط
بزوايا الخط العربي الصحيح.
 .3يكتب المع ّلم الحرف بعد الحرف
بطريقة صحيحة :

(ا ل ا ح س ا ن) (ي ق ط ع)

خطوات التدريس

(ا ل ل س ا ن)

التمهيد

الحرف بطريقة صحيحة :

(ه  :خط النسخ)

 .4اطلب من الطالب كتابة الحرف بعد

 اعرض الحكمة المكتوبة بخط النسخ
ص 150 :

(ا ل ا ح س ا ن) (ي ق ط ع)

(ا ل ل س ا ن)
 .5يكتب المع ّلم نسخ مقطع الكلمة
بقواعد خط النسخ الصحيحة :

(ا ل ا ح س ا ن) (ي ق ط ع)
(ا ل ل س ا ن)

 .6اطلب من الطالب نسخ مقطع الكلمة
بقواعد خط النسخ الصحيحة :

النشاطات التعليمية والتعلمية

(ا ل ا ح س ا ن) (ي ق ط ع)

(خط النسخ) :

(ا ل ل س ا ن)

 .1يعرض المع ّلم قلم الخط وكيفية  .7اعرض الحكمة بخط النسخ على
مسك قلم الخط بزوايا الخط العربي
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السبورة أمام الطالب.

 .8اطلب من الطالب كتابة الحكمة التقييم

 انتقل إلى نشاط إضافي.

بخط النسخ في الكتاب.

 .9اطلب من الطالب كتابة الحكمة  انتقل إلى كتاب النشاط ص 122 :
بخط النسخ في الدفتر في البيت

(خمس مرات).

صحح ما كتبه الطالب في الكتاب
ّ .10
والدفتر.
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11

الدرس الحادي
عشر

حب الرسول ﷺ وسلم المته
أ

معيار المستوى



ّ
التمكن من كتابة األرقام واألعداد



كتابة األرقام واألعداد المسموعة

تصاعديا وتنازليا كتابة صحيحة.

في آخر الدرس يستطيع الطالب :

ّ
التمكن من االستماع إلى العبارات

وترديدها ترديدا صحيحا مع نطقها

نطقا صحيحا.

ّ
التمكن من االستماع إلى الجمل

القصيرة وترديدها مع نطقها نطقا





كتابة صحيحة.
ّ
التمكن من مسك قلم الخط بزوايا

الخط العربي الصحيحة.
ّ
التمكن من كتابة الحروف الهجائية
بقواعد خط النسخ الصحيحة.

صحيحا.

ّ
التمكن من االستماع إلى الجمل

الموسعة وترديدها مع نطقها نطقا
صحيحا.

ّ
التمكن من االستماع إلى األرقام

واألعداد قراءة صحيحة.



ّ
التمكن من قراءة الكلمات التي فيها

حركات مختلفة طويلة وقصيرة قراءة

صحيحة.


ّ
التمكن من قراءة الفقرات بالفصاحة

مهارة االستماع والكالم

معيار التع ّلم

 .1االستماع إلى العبارات ونطقها نطقا

صحيحا.

 .2استخدام العبارات في المواقف
المناسبة استخداما صحيحا.

 .3االستماع إلى الجمل القصيرة

والطالقة.

والجمل الموسعة ونطقها نطقا

صحيحا.
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 .4االستماع إلى الكلمات والعبارات  .2االستماع والكتب مفتوحة.
(الكلمات التي فيها حركات مختلفة
 اطلب من الطالب االستماع
طويلة وقصيرة) قراءة صحيحة.
إلى الجمل القصيرة .قل :
خطوات التدريس
(افتح الكتاب واستمع وانظر).
( أ :من معجزات النبي صلى الله عليه
يتابع الطالب الجمل أثناء قراءة
وسلم )
المع ّلم.
التمهيد
 أدر الشريط أو اقرأ الجمل القصيرة
 اعرض الجمل القصيرة ص 152 :
قراءة نموذجية.
 .3اإلعادة الجماعية والكتب مفتوحة.

 اطلب من الطالب نطق الجمل
القصيرة بعد قراءة المع ّلم جملة

جملة.

 اطلب من الطالب نطق الجمل
القصيرة بعد قراءة المع ّلم جمال

النشاطات التعليمية والتعلمية
(الجمل القصيرة) :
كاملة.
 .1االستماع والكتب مغلقة.
 .4مناقشة المعلم مع الطالب معاني
 اطلب من الطالب االستماع إلى
الكلمات غير الجديدة من خالل
الجمل القصيرة .قل ( :أغلق
المعجم والقاموس.
الكتاب واستمع).
 .5إلقاء النص بطريقة سرد القصة.
 أدر الشريط أو اقرأ ا الجمل
القصيرة قراءة نموذجية.
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التقييم

واستمع وانظر) .يتابع الطالب
الجمل أثناء قراءة المع ّلم.

 انتقل إلى نشاط إضافي.

 أدر الشريط أو اقرأ الحوار قراءة
نموذجية.
 .3اإلعادة الجماعية والكتب مفتوحة.
 اطلب من الطالب نطق الحوار
بعد قراءة المع ّلم جملة جملة.
 اطلب من الطالب نطق الحوار
بعد قراءة المع ّلم جمال كاملة.
 .4مناقشة المعلم مع الطالب معاني
الكلمات غير الجديدة من خالل
المعجم والقاموس.

خطوات التدريس

(ج  :حب الرسول ﷺ ألمته)
التمهيد
 اعرض الجمل الموسعة ص 153 :

النشاطات التعليمية والتعلمية (الحوار):
 .1االستماع والكتب مغلقة.
 اطلب من الطالب االستماع
إلى الحوار .قل ( :أغلق الكتاب
واستمع).
 أدر الشريط أو اقرأ ا الحوار قراءة
نموذجية.
 .2االستماع والكتب مفتوحة.
 اطلب من الطالب االستماع
إلى الحوار .قل ( :افتح الكتاب

 .5تمثيل الطالب الحوار أمام الفصل.
التقييم
 انتقل إلى نشاط إضافي.
خطوات التدريس
(ج  :بالتوفيق والنجاح)
التمهيد
 اعرض الحوار ص 154 :
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جملة جملة.

 .5إعادة المجموعات  :انطق الحوار
واطلب من كل مجموعة أن تعيد

الجملة بعدك.

 .6اإلعادة الفردية  :اختر بعض الطالب

إلعادة بعض الجمل بعدك فرديا.
النشاطات التعليمية والتعلمية (الحوار) .7 :اطلب من الطالب البحث عن معاني
الكلمات والتراكيب المختارة في
 .1االستماع والكتب مغلقة.
المعجم والقاموس.
 اطلب من الطالب إغالق الكتب
 .8تمثيل الطالب الحوار أمام الفصل.
وقل :
التقييم
(استمع جيدا).
 أدر الشريط أو اقرأ الحوار مرتين  .انتقل إلى نشاط إضافي.
 انتقل إلى كتاب النشاط ص 124 :
 .2االستماع والكتب مفتوحة.
 اطلب من الطالب فتح الكتب
واالستماع جيدا.

 أدر الشريط أو اقرأ الحوار مرتين.

 .3أسئلة االستيعاب  :اطلب من الطالب
إغالق الكتب وانتقل إلى األسئلة

االستيعابية (سل وأجب).

 .4اإلعادة الجماعية  :اطلب من الطالب
خطوات التدريس
فتح الكتب وإعادة الحوار بعدك
(د  :لوال المربي ما عرفت ربي)
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التمهيد
 اعرض الحكم واالمثال ص 155 :

 أدر الشريط أو اقرأ العبارات قراءة
نموذجية.

 .3اإلعادة الجماعية والكتب مفتوحة.

 اطلب من الطالب نطق العبارات
بعد قراءة المع ّلم جملة جملة.
 اطلب من الطالب نطق العبارات
بعد قراءة المع ّلم جمال كاملة.

 .4مناقشة المعلم مع الطالب معاني

النشاطات التعليمية والتعلمية

الكلمات الجديدة من خالل المعجم

 .1االستماع والكتب مغلقة.

 .5إجراء مسابقة  :اسأل وأجب عن

(العبارات):

والقاموس.

 اطلب من الطالب االستماع إلى

معاني الكلمات.

العبارات .قل ( :أغلق الكتاب التقييم
واستمع).
 انتقل إلى نشاط إضافي.

 أدر الشريط أو اقرأ ا العبارات  انتقل إلى كتاب النشاط ص 125 :
قراءة نموذجية.

 .2االستماع والكتب مفتوحة.

 اطلب من الطالب االستماع إلى
العبارات .قل ( :افتح الكتاب

واستمع وانظر) .يتابع الطالب
الجمل أثناء قراءة المع ّلم.
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خطوات التدريس

إغالق الكتب وانتقل إلى األسئلة

(ه  :الحوار)

االستيعابية (سل وأجب).

التمهيد

 .4اإلعادة الجماعية  :اطلب من الطالب
فتح الكتب وإعادة الحوار بعدك

 اعرض الحوار ص 156 :

جملة جملة.

 .5إعادة المجموعات  :انطق الحوار
واطلب من كل مجموعة أن تعيد

الجملة بعدك.

 .6اإلعادة الفردية  :اختر بعض الطالب

إلعادة بعض الجمل بعدك فرديا.
النشاطات التعليمية والتعلمية (الحوار) .7 :اطلب من الطالب البحث عن معاني
الكلمات والتراكيب المختارة في
 .1االستماع والكتب مغلقة.
المعجم والقاموس.
 اطلب من الطالب إغالق الكتب
 .8تمثيل الطالب الحوار أمام الفصل.
وقل :
(استمع جيدا).

 أدر الشريط أو اقرأ الحوار مرتين.

 .2االستماع والكتب مفتوحة.

 اطلب من الطالب فتح الكتب
واالستماع جيدا.

 أدر الشريط أو اقرأ الحوار مرتين.

 .3أسئلة االستيعاب  :اطلب من الطالب

 .9إجراء مسابقة  :اسأل وأجب عن

معاني المفردات.
التقييم
 انتقل إلى نشاط إضافي.
خطوات التدريس
(و-ز  :النظام الصوتي)
التمهيد
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نموذجية.
 .1اعرض الكلمات التي فيها حركات
 .3اإلعادة الجماعية والكتب مفتوحة.
مختلفة طويلة وقصيرة ص 157 :
 اطلب من الطالب إعادة الكلمات
بعد قراءة المع ّلم جملة جملة.
 .4القراءة الجماعية من السبورة.
 اطلب من الطالب قراءة الكلمات
من السبورة جماعيا معتمدين عن
أنفسهم.
 .5تمييز الطالب الكلمات التي فيها
النشاطات التعليمية والتعلمية
حركات مختلفة طويلة وقصيرة ثم
(الكلمات) :
اإلتيان بالجمل المناسبة.
 .1االستماع والكتب مغلقة.
 اطلب من الطالب االستماع إلى  .6إجراء مسابقة تكوين الجمال أسرع
الكلمات .قل ( :أغلق الكتاب
ممكن.
واستمع).
التقييم
 أدر الشريط أو اقرأ الكلمات قراءة  انتقل إلى نشاط إضافي.
نموذجية.
 انتقل إلى كتاب النشاط ص 126 :
 .2االستماع والكتب مفتوحة.
 اطلب من الطالب االستماع إلى
الكلمات .قل ( :افتح الكتاب
واستمع وانظر) .يتابع الطالب
الكلمات أثناء قراءة المع ّلم.
 أدر الشريط أو اقرأ الكلمات قراءة
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مهارة القراءة

معيار التع ّلم
 .1قراءة الجمل القصيرة قراءة صحيحة.
 .2قراءة الجمل الموسعة قراءة صحيحة.
 .3قراءة الفقرات بالفصاحة والطالقة.
 .4قراءة األرقام واألعداد (-100
.)299
خطوات التدريس
(أ  :خطبة عن محبة الرسول ﷺ)
التمهيد
 اعرض الجمل الموسعة ص 158 :

النشاطات التعليمية والتعلمية
(الجمل الموسعة) :
 .1االستماع والكتب مغلقة.
 اطلب من الطالب االستماع إلى

الجمل الموسعة .قل ( :أغلق
الكتاب واستمع).
 أدر الشريط أو اقرأ ا الجمل
الموسعة قراءة نموذجية.
 .2االستماع والكتب مفتوحة.
 اطلب من الطالب االستماع
إلى الجمل الموسعة .قل :
(افتح الكتاب واستمع وانظر).
يتابع الطالب الجمل أثناء قراءة
المع ّلم.
 أدر الشريط أو اقرأ الجمل
الموسعة قراءة نموذجية.
 .3اإلعادة الجماعية والكتب مفتوحة.
 اطلب من الطالب نطق الجمل
الموسعة بعد قراءة المع ّلم جملة
جملة.
 اطلب من الطالب نطق الجمل
الموسعة بعد قراءة المع ّلم جمال
كاملة.
 .4مناقشة المعلم مع الطالب معاني
الكلمات غير الجديدة من خالل
المعجم والقاموس.
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 .5تمثيل الطالب الحوار أمام الفصل.

 .6إجراء مسابقة  :إلقاء الخطبة.
التقييم
 بمسابقة إنشاد النشيد.
 انتقل إلى نشاط إضافي.
 انتقل إلى كتاب النشاط ص 127 :

خطوات التدريس
ب-ج) الفهم واالستيعاب
التمهيد
 اعرض األسئلة ص 160-159 :

إجراء التدريب :
 اطلب من الطالب إغالق الكتب.
 اقرأ السؤال مرتين.
 اختر طالبا لقول اإلجابة ( إذا أعطى
الطالب إجابة صحيحة تقبل منه ,وإن
اختلفت عن اإلجابة الموجودة في
كتاب المع ّلم).
 إذا أخطأ الطالب أعط الفرصة لغيره
(طالبين على األكثر).
ب) حل التدريب (اقرأ وقل (صحيح) أم
(خطاء)) :
 .1صحيح
 .2خطأ
 .3صحيح
 .4خطأ
 .5خطأ
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إلى الحوار .قل ( :افتح الكتاب
واستمع وانظر) .يتابع الطالب
الجمل أثناء قراءة المع ّلم.

 .6تمثيل الطالب الحوار أمام الفصل.
التقييم
 انتقل إلى نشاط إضافي.
خطوات التدريس
(د  :في يوم الجمعة)
التمهيد
 اعرض الحوار ص 161 :

 أدر الشريط أو اقرأ الحوار قراءة
نموذجية.

 .3اإلعادة الجماعية والكتب مفتوحة.

 اطلب من الطالب نطق الحوار
بعد قراءة المع ّلم جملة جملة.
 اطلب من الطالب نطق الحوار
بعد قراءة المع ّلم جمال كاملة.

 .4مناقشة المعلم مع الطالب معاني
الكلمات غير الجديدة من خالل

النشاطات التعليمية والتعلمية (الحوار):
 .1االستماع والكتب مغلقة.
 اطلب من الطالب االستماع
إلى الحوار .قل ( :أغلق الكتاب
واستمع).
 أدر الشريط أو اقرأ ا الحوار قراءة
نموذجية.
 .2االستماع والكتب مفتوحة.
 اطلب من الطالب االستماع

المعجم والقاموس.

 .5إجراء مسابقة  :اسأل وأجب عن
معاني المفردات.

التقييم

 انتقل إلى نشاط إضافي.
خطوات التدريس

(ز -ح  :القوالب العربية)

(الفعل  +االسم  +االسم)

التمهيد
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العربية قراءة نموذجية.

 اعرض القوالب العربية ص 162 :

 .3اإلعادة الجماعية والكتب مفتوحة.

 اطلب من الطالب نطق القوالب
العربية بعد قراءة المع ّلم جملة
جملة.

النشاطات التعليمية والتعلمية
(القوالب العربية) :
 .1االستماع والكتب مغلقة.
 اطلب من الطالب االستماع إلى
القوالب العربية .قل ( :أغلق
الكتاب واستمع).
 أدر الشريط أو اقرأ القوالب
العربية قراءة نموذجية.
 .2االستماع والكتب مفتوحة.
 اطلب من الطالب االستماع
إلى القوالب العربية .قل ( :افتح
الكتاب واستمع وانظر) .يتابع
الطالب القوالب العربية أثناء
قراءة المع ّلم.
 أدر الشريط أو اقرأ القوالب

 اطلب من الطالب نطق القوالب
العربية بعد قراءة المع ّلم جمال
كاملة.

 .4تدريب الطالب على تكوين القوالب
العربية المفيدة حسب القالب
المدروس.

 .5إجراء مسابقة  :تخمين نوع القالب.
التقييم

 انتقل إلى نشاط إضافي.

 انتقل إلى كتاب النشاط ص 130 :
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مهارة الكتابة

معيار التع ّلم

 .1كتابة العبارات حسب قالب عربي
ونطقها

نطقا صحيحا:

(الفعل  +االسم  +االسم).

 .2كتابة األرقام واألعداد ()299 -100

تصاعديا وتنازليا كتابة صحيحة.

 .3نسخ الحكمة بخط النسخ نسخا
صحيحا.

خطوات التدريس

(أ -ب :األرقام واألعداد)
التمهيد

 اعرض األرقام واألعداد ص 163 :

النشاطات التعليمية والتعلمية
(األرقام واألعداد) :
 .1االستماع والكتب مغلقة.
 اطلب من الطالب االستماع إلى
األرقام واألعداد .قل ( :أغلق
الكتاب واستمع).
 أدر الشريط أو اقرأ األرقام
واألعداد قراءة نموذجية.
 .2االستماع والكتب مفتوحة.
 اطلب من الطالب االستماع إلى
األرقام واألعداد .قل ( :افتح
الكتاب واستمع وانظر) .يتابع
الطالب األرقام واألعداد أثناء
قراءة المع ّلم.
 أدر الشريط أو اقرأ األرقام
واألعداد قراءة نموذجية.
 .3اإلعادة الجماعية والكتب مفتوحة.
 اطلب من الطالب نطق األرقام
واألعداد بعد قراءة المع ّلم جملة
جملة.
 اطلب من الطالب نطق األرقام
واألعداد بعد قراءة المع ّلم جمال
كاملة.
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 .4تدريب الطالب على استخدام
العبارات الرياضية في األرقام
واألعداد.

 .5لعب الطالب لعبة صندوق السم،
يتضمن أسئلة عن األرقام واألعداد :

مثل:

 اذكر 22 + 100

 كون جملة باستخدام 145
 اقراء  188في الجملة

التقييم

 انتقل إلى نشاط إضافي.

 انتقل إلى كتاب النشاط ص  :خطوات التدريس
(ه  :خط النسخ)
131،132،133
التمهيد
 اعرض الحكمة المكتوبة بخط النسخ
ص 164 :
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ف ت) (ر ب ي)
النشاطات التعليمية والتعلمية
 .7اعرض الحكمة بخط النسخ على
(خط النسخ) :
السبورة أمام الطالب.
 .1يعرض المع ّلم قلم الخط وكيفية
مسك قلم الخط بزوايا الخط العربي  .8اطلب من الطالب كتابة الحكمة
بخط النسخ في الكتاب.
الصحيح.
 .2اطلب من الطالب مسك قلم الخط  .9اطلب من الطالب كتابة الحكمة بخط
بزوايا الخط العربي الصحيح.
النسخ في الدفتر في البيت (خمس
 .3يكتب المع ّلم الحرف بعد الحرف
مرات).
بطريقة صحيحة :
.10صحح ما كتبه الطالب في الكتاب
ّ
(ل و ل ا) (ا ل م ر ب ي) (م ا) (ع ر
والدفتر
ف ت) (ر ب ي)
التقييم
 .4اطلب من الطالب كتابة الحرف بعد  انتقل إلى نشاط إضافي.
الحرف بطريقة صحيحة :
 انتقل إلى كتاب النشاط ص 134 :
(ل و ل ا) (ا ل م ر ب ي) (م ا) (ع ر
ف ت) (ر ب ي)
 .5يكتب المع ّلم نسخ مقطع الكلمة
بقواعد خط النسخ الصحيحة :
(ل و ل ا) (ا ل م ر ب ي) (م ا) (ع ر
ف ت) (ر ب ي)
 .6اطلب من الطالب نسخ مقطع الكلمة
بقواعد خط النسخ الصحيحة :
(ل و ل ا) (ا ل م ر ب ي) (م ا) (ع ر
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12

الدرس الثاني
عشر

من نعم الله على عباده

معيار المستوى
في آخر الدرس يستطيع الطالب :
ّ
التمكن من االستماع إلى العبارات














وترديدها ترديدا صحيحا مع نطقها
نطقا صحيحا.
ّ
التمكن من االستماع إلى الجمل
القصيرة وترديدها مع نطقها نطقا
صحيحا.
ّ
التمكن من االستماع إلى الجمل

الموسعة وترديدها مع نطقها نطقا
صحيحا.
ّ
التمكن من االستماع إلى األرقام
واألعداد قراءة صحيحة.
ّ
التمكن من قراءة الكلمات التي فيها
حركات مختلفة طويلة وقصيرة قراءة
صحيحة.
ّ
التمكن من قراءة الفقرات بالفصاحة
والطالقة.
ّ
التمكن من كتابة األرقام واألعداد
تصاعديا وتنازليا كتابة صحيحة.

أ







كتابة األرقام واألعداد المسموعة
كتابة صحيحة.
ّ
التمكن من مسك قلم الخط بزوايا
الخط العربي الصحيحة.
ّ
التمكن من كتابة الحروف الهجائية
بقواعد خط النسخ الصحيحة.
مهارة االستماع والكالم

معيار التع ّلم
 .1االستماع إلى العبارات ونطقها نطقا
صحيحا.
 .2استخدام العبارات في المواقف
المناسبة
استخداما صحيحا.
 .3االستماع إلى الجمل القصيرة
والجمل الموسعة ونطقها نطقا
صحيحا.
 .4االستماع إلى الكلمات والعبارات
(الكلمات التي فيها حركات مختلفة
طويلة وقصيرة) قراءة صحيحة.
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الجمل أثناء قراءة المع ّلم.
خطوات التدريس
 أدر الشريط أو اقرأ الجمل القصيرة
( أ :من نعم الله على عباده)
قراءة نموذجية.
التمهيد
 اعرض الجمل القصيرة ص  .3 166 :اإلعادة الجماعية والكتب مفتوحة.
 اطلب من الطالب نطق الجمل
القصيرة بعد قراءة المع ّلم جملة
جملة.
 اطلب من الطالب نطق الجمل
القصيرة بعد قراءة المع ّلم جمال
كاملة.
 .4مناقشة المعلم مع الطالب معاني
النشاطات التعليمية والتعلمية
الكلمات غير الجديدة من خالل
(الجمل القصيرة) :
المعجم والقاموس.
 .1االستماع والكتب مغلقة.
 اطلب من الطالب االستماع إلى  .5إجراء مسابقة  :اسأل وأجب.
الجمل القصيرة .قل  ( :أغلق الكتاب التقييم
 انتقل إلى نشاط إضافي.
واستمع ).
 أدر الشريط أو اقرأ ا الجمل القصيرة  انتقل إلى كتاب النشاط ص 135 :
قراءة نموذجية.
 .2االستماع والكتب مفتوحة.
 اطلب من الطالب االستماع إلى
الجمل القصيرة .قل  ( :افتح الكتاب
واستمع وانظر ) .يتابع الطالب
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خطوات التدريس
( ب  :الحوار)
التمهيد
 اعرض الحوار ص 167 :



أدر الشريط أو اقرأ الحوار قراءة

نموذجية.

 .3اإلعادة الجماعية والكتب مفتوحة.




اطلب من الطالب نطق الحوار بعد
قراءة المع ّلم جملة جملة.
اطلب من الطالب نطق الحوار بعد
قراءة المع ّلم جمال كاملة.

 .4مناقشة المعلم مع الطالب معاني
الكلمات الجديدة من خالل المعجم

والقاموس.

النشاطات التعليمية والتعلمية (الحوار) .5 :تمثيل الطالب الحوار أمام الفصل.
 .1االستماع والكتب مغلقة.
التقييم
 اطلب من الطالب االستماع
 انتقل إلى نشاط إضافي.
إلى الحوار .قل ( :أغلق الكتاب
 انتقل إلى كتاب النشاط ص 136 :
واستمع).
 أدر الشريط أو اقرأ ا الحوار قراءة
نموذجية.
 .2االستماع والكتب مفتوحة.
 اطلب من الطالب االستماع إلى
الحوار .قل  ( :افتح الكتاب واستمع
وانظر ) .يتابع الطالب الجمل أثناء
قراءة المع ّلم.
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خطوات التدريس
( ج  :الجمل الموسعة )
التمهيد
 اعرض الجمل الموسعة ص 168 :



أدر الشريط أو اقرأ الجمل الموسعة

قراءة نموذجية.

 .3اإلعادة الجماعية والكتب مفتوحة.


اطلب من الطالب نطق الجمل
الموسعة بعد قراءة المع ّلم جملة
جملة.



اطلب من الطالب نطق الجمل
الموسعة بعد قراءة المع ّلم جمال
كاملة.

 .4مناقشة المعلم مع الطالب معاني

النشاطات التعليمية والتعلمية
الكلمات غير الجديدة من خالل
(الجمل الموسعة) :
المعجم والقاموس.
 .1االستماع والكتب مغلقة.
 اطلب من الطالب االستماع إلى  .5إلقاء النص بطريقة سرد القصة.
الجمل الموسعة .قل  ( :أغلق الكتاب التقييم
واستمع ).
 انتقل إلى نشاط إضافي.
 أدر الشريط أو اقرأ ا الجمل الموسعة  انتقل إلى كتاب النشاط ص 137 :
قراءة نموذجية.
 .2االستماع والكتب مفتوحة.
 اطلب من الطالب االستماع إلى
الجمل الموسعة .قل  ( :افتح الكتاب
واستمع وانظر ) .يتابع الطالب
الجمل أثناء قراءة المع ّلم.
189

خطوات التدريس
( د  :الحوار )
التمهيد



اعرض الحوار ص 169 :

النشاطات التعليمية والتعلمية
( الحوار ) :

 .1االستماع والكتب مغلقة.


 .3أسئلة االستيعاب  :اطلب من الطالب
إغالق الكتب وانتقل إلى األسئلة
االستيعابية (سل وأجب).
 .4اإلعادة الجماعية  :اطلب من الطالب
فتح الكتب وإعادة الحوار بعدك
جملة جملة.
 .5إعادة المجموعات  :انطق الحوار
واطلب من كل مجموعة أن تعيد
الجملة بعدك.
 .6اإلعادة الفردية  :اختر بعض الطالب
إلعادة بعض الجمل بعدك فرديا.
 .7اطلب من الطالب البحث عن معاني
الكلمات والتراكيب المختارة في
المعجم والقاموس.

اطلب من الطالب إغالق الكتب  .8تمثيل الطالب الحوار أمام الفصل.
وقل :
 .9إجراء مسابقة  :اسأل وأجب عن

( استمع جيدا ).
معاني المفردات.
التقييم
 أدر الشريط أو اقرأ الحوار مرتين.
 انتقل إلى نشاط إضافي.
 .2االستماع والكتب مفتوحة.
 اطلب من الطالب فتح الكتب  انتقل إلى كتاب النشاط ص 138 :
واالستماع جيدا.



أدر الشريط أو اقرأ الحوار مرتين.
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( استمع جيدا ).
 أدر الشريط أو اقرأ الحوار مرتين.
 .2االستماع والكتب مفتوحة.
 اطلب من الطالب فتح الكتب
واالستماع جيدا.
 أدر الشريط أو اقرأ الحوار مرتين.
 .3أسئلة االستيعاب  :اطلب من الطالب
خطوات التدريس
إغالق الكتب وانتقل إلى األسئلة
( ه  :لئن شكرتم ألزيدنكم )
االستيعابية (سل وأجب).
(الحكم وألمثال)
 .4اإلعادة الجماعية  :اطلب من الطالب
التمهيد
فتح الكتب وإعادة الحوار بعدك
 اعرض الحوار ص 170 :
جملة جملة.
 .5إعادة المجموعات  :انطق الحوار
واطلب من كل مجموعة أن تعيد
الجملة بعدك.
 .6اإلعادة الفردية  :اختر بعض الطالب
إلعادة بعض الجمل بعدك فرديا.
 .7اطلب من الطالب البحث عن معاني
النشاطات التعليمية والتعلمية
الكلمات والتراكيب المختارة في
( الحوار ) :
المعجم والقاموس.
 .1االستماع والكتب مغلقة.
التقييم
 اطلب من الطالب إغالق الكتب  انتقل إلى نشاط إضافي.
وقل :
 انتقل إلى كتاب النشاط ص 139 :
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واستمع ).


أدر الشريط أو اقرأ العبارات قراءة

نموذجية.

 .2االستماع والكتب مفتوحة.


العبارات .قل  ( :افتح الكتاب واستمع
وانظر ) .يتابع الطالب العبارات أثناء
قراءة المع ّلم.

خطوات التدريس

( و :كل عام وانتم بخير )

التمهيد


اطلب من الطالب االستماع إلى



أدر الشريط أو اقرأ الكلمات قراءة

نموذجية.

اعرض الحوار ص 171 :

 .3اإلعادة الجماعية والكتب مفتوحة.


اطلب من الطالب إعادة العبارات
بعد قراءة المع ّلم جملة جملة.

 .4القراءة الجماعية من السبورة.


اطلب من الطالب قراءة العبارات

من السبورة جماعيا معتمدين عن

النشاطات التعليمية والتعلمية

أنفسهم.

 .1االستماع والكتب مغلقة.

بالجمل المناسبة.

 .5تمييز الطالب العبارات ثم اإلتيان

( العبارات ) :



اطلب من الطالب االستماع إلى  .6تمثيل الطالب الحوار أمام الفصل.

العبارات .قل  ( :أغلق الكتاب
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التقييم


النشاطات التعليمية والتعلمية

(الكلمات التي فيها حركات مختلفة

انتقل إلى نشاط إضافي.

طويلة وقصيرة):

مهارة القراءة

 .1االستماع والكتب مغلقة.

معيار التع ّلم



 .1قراءة الجمل القصيرة قراءة صحيحة.
 .2قراءة الجمل الموسعة قراءة صحيحة.

اطلب من الطالب االستماع

إلى الكلمات التي فيها حركات
مختلفة طويلة وقصيرة .قل :

( أغلق الكتاب واستمع ).
 .3قراءة الفقرات بالفصاحة والطالقة.
 أدر الشريط أو اقرأ ا الكلمات
 .4قراءة األرقام واألعداد (-100
التي فيها حركات مختلفة طويلة
.)299
وقصيرة قراءة نموذجية.
خطوات التدريس
 .2االستماع والكتب مفتوحة.
( أ  :النظام الصوتي )
 اطلب من الطالب االستماع
التمهيد
إلى الكلمات التي فيها حركات
 اعرض الكلمات التي فيها حركات
مختلفة طويلة وقصيرة .قل :
مختلفة طويلة وقصيرة ص 172 :
( افتح الكتاب واستمع وانظر ).
يتابع الطالب الجمل أثناء قراءة
المع ّلم.
 أدر الشريط أو اقرأ الكلمات
التي فيها حركات مختلفة طويلة
وقصيرة قراءة نموذجية.
 .3اإلعادة الجماعية والكتب مفتوحة.
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اطلب من الطالب نطق الكلمات خطوات التدريس
التي فيها حركات مختلفة طويلة ب) الجمل الموسعة
وقصيرة بعد قراءة المع ّلم جملة التمهيد
جملة.
 اعرض الجمل الموسعة ص 173 :
اطلب من الطالب نطق الكلمات
التي فيها حركات مختلفة طويلة
وقصيرة بعد قراءة المع ّلم جمال

كاملة.

 .4مناقشة المعلم مع الطالب معاني
الكلمات الجديدة من خالل المعجم

والقاموس.

 .5إجراء مسابقة  :اسأل وأجب.
التقييم




انتقل إلى نشاط إضافي.

انتقل إلى كتاب النشاط ص 140 :

النشاطات التعليمية والتعلمية
(الجمل الموسعة) :
 .1االستماع والكتب مغلقة.
 اطلب من الطالب االستماع إلى
الجمل الموسعة .قل  ( :أغلق
الكتاب واستمع ).
 أدر الشريط أو اقرأ ا الجمل
الموسعة قراءة نموذجية.
 .2االستماع والكتب مفتوحة.
 اطلب من الطالب االستماع
إلى الجمل الموسعة .قل :
( افتح الكتاب واستمع وانظر ).
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يتابع الطالب الجمل أثناء قراءة
المع ّلم.
 أدر الشريط أو اقرأ الجمل
الموسعة قراءة نموذجية.
 .3اإلعادة الجماعية والكتب مفتوحة.
 اطلب من الطالب نطق الجمل
الموسعة بعد قراءة المع ّلم جملة خطوات التدريس
جملة.
( ج  :العبارات )
 اطلب من الطالب نطق الجمل التمهيد
ّ
الموسعة بعد قراءة المعلم جمال  اعرض العبارات ص 174 :
كاملة.
 .4مناقشة المعلم مع الطالب معاني
الكلمات الجديدة من خالل المعجم
والقاموس.
 .5تمثيل الطالب الحوار في أمام الفصل

في المجموعة.
التقييم
 انتقل إلى نشاط إضافي.
 انتقل إلى كتاب النشاط ص 141 :

النشاطات التعليمية والتعلمية
( العبارات ) :
 .1االستماع والكتب مغلقة.
 اطلب من الطالب االستماع إلى
العبارات .قل  ( :أغلق الكتاب
واستمع ).
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 أدر الشريط أو اقرأ العبارات قراءة
نموذجية.
 .2االستماع والكتب مفتوحة.
 اطلب من الطالب االستماع إلى
العبارات .قل  ( :افتح الكتاب
واستمع وانظر ) .يتابع الطالب
العبارات أثناء قراءة المع ّلم.
خطوات التدريس
 أدر الشريط أو اقرأ الكلمات قراءة د-ه) الفهم واالستيعاب
نموذجية.
التمهيد
 .3اإلعادة الجماعية والكتب مفتوحة.
 اعرض األسئلة ص 175 :
 اطلب من الطالب إعادة العبارات
بعد قراءة المع ّلم جملة جملة.
 .4القراءة الجماعية من السبورة.
 اطلب من الطالب قراءة العبارات
من السبورة جماعيا معتمدين عن
أنفسهم.
 .5تمييز الطالب العبارات ثم اإلتيان
بالجمل المناسبة.

 .6إجراء مسابقة  :اسأل وأجب.
التقييم




انتقل إلى نشاط إضافي.

إجراء التدريب :




اطلب من الطالب إغالق الكتب.

اقرأ السؤال مرتين.

اختر طالبا لقول اإلجابة ( إذا أعطى

الطالب إجابة صحيحة تقبل منه ,وإن

انتقل إلى كتاب النشاط ص 142 :
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اختلفت عن اإلجابة الموجودة في
كتاب المع ّلم).


إذا أخطأ الطالب أعط الفرصة لغيره

(طالبين على األكثر).

ب) حل التدريب (اقرأ وقل (صحيح) أم
(خطاء) :

 .1خطأ

 .2صحيح
 .3صحيح

النشاطات التعليمية والتعلمية (الحوار):
 .1االستماع والكتب مغلقة.


 .4صحيح

الحوار .قل  ( :أغلق الكتاب

 .5صحيح

واستمع).

التقييم



انتقل إلى نشاط إضافي.

خطوات التدريس
( و  :الحوار)



أدر الشريط أو اقرأ ا الحوار قراءة

نموذجية.

 .2االستماع والكتب مفتوحة.


التمهيد



اطلب من الطالب االستماع إلى

اطلب من الطالب االستماع

إلى الحوار .قل  ( :افتح الكتاب

واستمع وانظر ) .يتابع الطالب
الجمل أثناء قراءة المع ّلم.

اعرض الحوار ص 176 :


أدر الشريط أو اقرأ الحوار قراءة

نموذجية.

 .3اإلعادة الجماعية والكتب مفتوحة.
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اطلب من الطالب نطق الحوار النشاطات التعليمية والتعلمية
بعد قراءة المع ّلم جملة جملة.
( القوالب العربية ) :

 اطلب من الطالب نطق الحوار  .1االستماع والكتب مغلقة.
بعد قراءة المع ّلم جمال كاملة.
 اطلب من الطالب االستماع إلى
 .4مناقشة المعلم مع الطالب معاني
القوالب العربية .قل  ( :أغلق الكتاب
الكلمات غير الجديدة من خالل

المعجم والقاموس.

 .5إجراء مسابقة  :اسأل وأجب.
التقييم



انتقل إلى نشاط إضافي.

خطوات التدريس

واستمع ).



قراءة نموذجية.

 .2االستماع والكتب مفتوحة.


واستمع وانظر ) .يتابع الطالب

(الفعل  +االسم  +االسم)



اعرض القوالب العربية ص 177 :

اطلب من الطالب االستماع إلى

القوالب العربية .قل  ( :افتح الكتاب

( ز -ح  :القوالب العربية )
التمهيد

أدر الشريط أو اقرأ القوالب العربية

القوالب العربية أثناء قراءة المع ّلم.


أدر الشريط أو اقرأ القوالب العربية

قراءة نموذجية.

 .3اإلعادة الجماعية والكتب مفتوحة.


اطلب من الطالب نطق القوالب



اطلب من الطالب نطق القوالب

العربية بعد قراءة المع ّلم جملة جملة.
العربية بعد قراءة المع ّلم جمال كاملة.
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 .4تدريب الطالب على تكوين القوالب  .3نسخ الحكمة بخط النسخ نسخا
صحيحا.
العربية المفيدة حسب القالب
خطوات التدريس
المدروس.
 .5إجراء مسابقة  :تعيين االسم والفعل ( أ -ج :األرقام واألعداد )
التمهيد
في القالب.

التقييم
 انتقل إلى نشاط إضافي.
 انتقل إلى كتاب النشاط ص 143 :



اعرض األرقام واألعداد ص 178 :

النشاطات التعليمية والتعلمية
(األرقام واألعداد) :

مهارة الكتابة

 .1االستماع والكتب مغلقة.



اطلب من الطالب االستماع إلى

معيار التع ّلم
 .1كتابة العبارات حسب قالب عربي
الكتاب واستمع ).
ونطقها نطقا صحيحا:
 أدر الشريط أو اقرأ األرقام واألعداد
(الفعل  +االسم  +االسم).
قراءة نموذجية.
 .2كتابة األرقام واألعداد ()299 -100
 .2االستماع والكتب مفتوحة.
تصاعديا وتنازليا كتابة صحيحة.
األرقام واألعداد .قل  ( :أغلق
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اطلب من الطالب االستماع إلى

األرقام واألعداد .قل  ( :افتح الكتاب
واستمع وانظر ) .يتابع الطالب
األرقام واألعداد أثناء قراءة المع ّلم.
 أدر الشريط أو اقرأ األرقام واألعداد
قراءة نموذجية.
 .3اإلعادة الجماعية والكتب مفتوحة .خطوات التدريس
 اطلب من الطالب نطق األرقام ( د  :خط النسخ )
واألعداد بعد قراءة المع ّلم جملة
التمهيد
جملة.
 اعرض الحكمة المكتوبة بخط النسخ
 اطلب من الطالب نطق األرقام
ص 180 :
واألعداد بعد قراءة المع ّلم جمال
كاملة.
 .4تدريب الطالب على تكوين األرقام
واألعداد المفيدة حسب القالب
المدروس.
 .6لعب الطالب لعبة تخمين األرقام

واألعداد.
التقييم
 انتقل إلى نشاط إضافي.
 انتقل إلى كتاب النشاط ص 144 :

النشاطات التعليمية والتعلمية
( خط النسخ ) :
 .1يعرض المع ّلم قلم الخط وكيفية
مسك قلم الخط بزوايا الخط العربي
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 .8اطلب من الطالب كتابة الحكمة بخط

الصحيح.
 .2اطلب من الطالب مسك قلم الخط
النسخ في الكتاب.
بزوايا الخط العربي الصحيح.
 .9اطلب من الطالب كتابة الحكمة بخط
 .3يكتب المع ّلم الحرف بعد الحرف
النسخ في الدفتر في البيت (خمس
بطريقة صحيحة :
مرات).
(ل ء ن) (ش ك ر) (ت م) (ل أ)
صحح ما كتبه الطالب في الكتاب
.10
ّ
(ز ي د) (ن ك م)
والدفتر.
 .4اطلب من الطالب كتابة الحرف بعد التقييم
الحرف بطريقة صحيحة :



(ل ء ن) (ش ك ر) (ت م) (ل أ)

(ز ي د) (ن ك م)
 .5يكتب المع ّلم نسخ مقطع الكلمة



بقواعد خط النسخ الصحيحة :

(ل ء ن) (ش ك ر) (ت م) (ل أ)
(ز ي د) (ن ك م)

 .6اطلب من الطالب نسخ مقطع الكلمة
بقواعد خط النسخ الصحيحة :

(ل ء ن) (ش ك ر) (ت م) (ل أ)
(ز ي د) (ن ك م)

 .7اعرض الحكمة بخط النسخ على
السبورة أمام الطالب.
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انتقل إلى نشاط إضافي.

انتقل إلى كتاب النشاط ص 147 :

13

الدرس الثالث
عشر

بر الوالدين
أ

معيار المستوى

في آخر الدرس يستطيع الطالب :
ّ
التمكن من االستماع إلى العبارات

وترديدها ترديدا صحيحا مع نطقها

نطقا صحيحا.
ّ
التمكن من االستماع إلى الحكم






القصيرة وترديدها مع نطقها نطقا







صحيحا.
ّ
التمكن من االستماع إلى الجمل

الموسعة وترديدها مع نطقها نطقا

والطالقة.
ّ
التمكن من كتابة األرقام واألعداد

تصاعديا وتنازليا كتابة صحيحة.

واألمثال وترديدها ترديدا صحيحا

مع حفظها.
ّ
التمكن من االستماع إلى الجمل


والجمل الموسعة قراءة صحيحة.
ّ
التمكن من قراءة الفقرات بالفصاحة

كتابة األرقام واألعداد المسموعة

كتابة صحيحة.
ّ
التمكن من مسك قلم الخط بزوايا

الخط العربي الصحيحة.
ّ
التمكن من كتابة الحروف الهجائية
بقواعد خط النسخ الصحيحة.
مهارة االستماع والكالم

معيار التع ّلم

صحيحا.
ّ
التمكن من االستماع إلى كلمات فيها  .1االستماع إلى العبارات ونطقها نطقا

الحركة الطويلة وكلمات فيها الحركة



القصيرة قراءة صحيحة.
ّ
التمكن من قراءة الجمل القصيرة

صحيحا.

 .2استخدام العبارات في المواقف
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المناسبة استخداما صحيحا.

 .3االستماع إلى الجمل القصيرة
والجمل الموسعة ونطقها نطقا

صحيحا.

 .4االستماع إلى الكلمات والعبارات
(كلمات فيها الحركة الطويلة
وكلمات فيها الحركة القصيرة) قراءة

صحيحة.

خطوات التدريس
(أ  :بر الوالدين )
التمهيد

 اعرض الجمل الموسعة ص 182 :

النشاطات التعليمية والتعلمية
(الجمل الموسعة) :

 .1االستماع والكتب مغلقة.

 اطلب من الطالب االستماع إلى

الجمل الموسعة .قل ( :أغلق
الكتاب واستمع ).
 أدر الشريط أو اقرأ ا الجمل
الموسعة قراءة نموذجية.
 .2االستماع والكتب مفتوحة.
 اطلب من الطالب االستماع
إلى الجمل الموسعة .قل :
(افتح الكتاب واستمع وانظر ).
يتابع الطالب الجمل أثناء قراءة
المع ّلم.
 أدر الشريط أو اقرأ الجمل
الموسعة قراءة نموذجية.
 .3اإلعادة الجماعية والكتب مفتوحة.
 اطلب من الطالب نطق الجمل
الموسعة بعد قراءة المع ّلم جملة
جملة.
 اطلب من الطالب نطق الجمل
الموسعة بعد قراءة المع ّلم جمال
كاملة.
 .4مناقشة المعلم مع الطالب معاني
الكلمات غير الجديدة من خالل
المعجم والقاموس.
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 .5تمثيل الطالب الحوار أمام الفصل.
 .6إجراء مسابقة  :اسأل وأجب.
التقييم

النشاطات التعليمية والتعلمية (الحوار):
 .1االستماع والكتب مغلقة.

 اطلب من الطالب إغالق الكتب
وقل :

 انتقل إلى نشاط إضافي.

(استمع جيدا ).

 انتقل إلى كتاب النشاط ص 148 :

 أدر الشريط أو اقرأ الحوار مرتين.

 .2االستماع والكتب مفتوحة.

 اطلب من الطالب فتح الكتب
واالستماع جيدا.

 أدر الشريط أو اقرأ الحوار مرتين.

خطوات التدريس

 .3أسئلة االستيعاب  :اطلب من الطالب
إغالق الكتب وانتقل إلى األسئلة

(ب  :عن بر الوالدين )

االستيعابية (سل وأجب).

 اعرض الحوار ص 183 :

 -اذكر وصايا الوالدة.

التمهيد

 -اذكر وصايا الوالد.

 .4اإلعادة الجماعية  :اطلب من الطالب
فتح الكتب وإعادة الحوار بعدك

جملة جملة.

 .5إعادة المجموعات  :انطق الحوار
واطلب من كل مجموعة أن تعيد

الجملة بعدك.
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 .6اإلعادة الفردية  :اختر بعض الطالب خطوات التدريس
(ج  :عن بر الوالدين )
إلعادة بعض الجمل بعدك فرديا.
 .7اطلب من الطالب البحث عن معاني التمهيد
الكلمات والتراكيب المختارة في  اعرض الحوار ص 184 :
المعجم والقاموس.

 .8تمثيل الحوار أمام الفصل.
التقييم

 انتقل إلى نشاط إضافي.

 انتقل إلى كتاب النشاط ص :
150&149

النشاطات التعليمية والتعلمية (الحوار):
 .1االستماع والكتب مغلقة.
 اطلب من الطالب إغالق الكتب
وقل :
(استمع جيدا ).
 أدر الشريط أو اقرأ الحوار مرتين.
 .2االستماع والكتب مفتوحة.
 اطلب من الطالب فتح الكتب
واالستماع جيدا.
 أدر الشريط أو اقرأ الحوار مرتين.
 .3أسئلة االستيعاب  :اطلب من الطالب
إغالق الكتب وانتقل إلى األسئلة
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التمهيد
االستيعابية (سل وأجب).
 اذكر مسؤولية األبناء نحو الوالدين  .اعرض العبارات ص 185 : هل تتكلم مع الوالدين بصوتمرتفع؟

 -كيف نحسن بالوالدين بعد موتهما؟

 .4اإلعادة الجماعية  :اطلب من الطالب
فتح الكتب وإعادة الحوار بعدك

جملة جملة.

 .5إعادة المجموعات  :انطق الحوار
واطلب من كل مجموعة أن تعيد

الجملة بعدك.

 .6اإلعادة الفردية  :اختر بعض الطالب
إلعادة بعض الجمل بعدك فرديا.

 .7اطلب من الطالب البحث عن معاني
الكلمات والتراكيب المختارة في

المعجم والقاموس.

 .8تمثيل الحوار أمام الفصل.
التقييم

انتقل إلى نشاط إضافي.

خطوات التدريس

(د  :عن بر الوالدين)

النشاطات التعليمية والتعلمية
(العبارات) :
 .1االستماع والكتب مغلقة.
 اطلب من الطالب إغالق الكتب
وقل :
(استمع جيدا ).
 أدر الشريط أو اقرأ العبارات
مرتين.
 .2االستماع والكتب مفتوحة.
 اطلب من الطالب فتح الكتب
واالستماع جيدا.
 أدر الشريط أو اقرأ العبارات
مرتين.
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 .3أسئلة االستيعاب  :اطلب من الطالب  .8تمثيل الطالب الحوار أمام الفصل
إغالق الكتب وانتقل إلى األسئلة التقييم

 انتقل إلى نشاط إضافي.
االستيعابية (سل وأجب).
خطوات التدريس
 هل تدعو الله سالمة الوالدين؟ هل تشكر الله على نعمة الوالدين؟ (ه  :بالتوفيق والنجاح )التمهيد
 هل تساعد الوالدين؟ اعرض الحوار ص 186 :
 هل ترافق الوالدين في البيت؟ -كيف تتكلم مع الوالدين؟

 .4اإلعادة الجماعية  :اطلب من الطالب
فتح الكتب وإعادة العبارات بعدك

جملة جملة.

 .5إعادة المجموعات  :انطق العبارات
واطلب من كل مجموعة أن تعيد

النشاطات التعليمية والتعلمية (الحوار):
الجملة بعدك.
 .1االستماع والكتب مغلقة.
 .6اإلعادة الفردية  :اختر بعض الطالب
 اطلب من الطالب إغالق الكتب
إلعادة بعض الجمل بعدك فرديا.
وقل :
 .7ترديد الطالب العبارات اآلتية :
(استمع جيدا ).
 أدعو الله بسالمة الوالدين في الدنيا أدر الشريط أو اقرأ الحوار مرتين.
واآلخرة.
 .2االستماع والكتب مفتوحة.
 أشكر الله على نعمة الوالدين اطلب من الطالب فتح الكتب
الصالحين.
واالستماع جيدا.
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 أدر الشريط أو اقرأ الحوار مرتين.
 .3أسئلة االستيعاب  :اطلب من الطالب
إغالق الكتب وانتقل إلى األسئلة
االستيعابية (سل وأجب).
 اذكر وصايا الوالد. اذكر وصايا الوالدة. .4اإلعادة الجماعية  :اطلب من الطالب
فتح الكتب وإعادة الحوار بعدك
جملة جملة.
 .5إعادة المجموعات  :انطق الحوار
واطلب من كل مجموعة أن تعيد
الجملة بعدك.
 .6اإلعادة الفردية  :اختر بعض الطالب
إلعادة بعض الجمل بعدك فرديا.
 .7اطلب من الطالب البحث عن معاني
الكلمات والتراكيب المختارة في
المعجم والقاموس.

 .8تمثيل الحوار أمام الفصل.
التقييم
 انتقل إلى نشاط إضافي.
 انتقل إلى كتاب النشاط ص 151 :

خطوات التدريس

(و  :النظام الصوتي )
التمهيد

 .5اعرض كلمات فيها الحركة الطويلة
وكلمات فيها الحركة القصيرة ص :
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النشاطات التعليمية والتعلمية

(الكلمات):

 .1االستماع والكتب مغلقة.
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القصيرة بين المجموعتين ثم اإلتيان

 اطلب من الطالب االستماع إلى
الكلمات .قل ( :أغلق الكتاب

واستمع ).

بالجمل المناسبة.

التقييم

 أدر الشريط أو اقرأ الكلمات قراءة  انتقل إلى نشاط إضافي.

 انتقل إلى كتاب النشاط ص 152 :

نموذجية.

 .2االستماع والكتب مفتوحة.

 اطلب من الطالب االستماع إلى
الكلمات .قل ( :افتح الكتاب

واستمع وانظر ) .يتابع الطالب
الكلمات أثناء قراءة المع ّلم.

 أدر الشريط أو اقرأ الكلمات قراءة
نموذجية.

 .3اإلعادة الجماعية والكتب مفتوحة.

مهارة القراءة

 اطلب من الطالب إعادة الكلمات معيار التع ّلم
 .1قراءة الجمل القصيرة قراءة صحيحة.
بعد قراءة المع ّلم جملة جملة.

 .4القراءة الجماعية من السبورة.

 .2قراءة الجمل الموسعة قراءة صحيحة.

 اطلب من الطالب قراءة الكلمات  .3قراءة الفقرات بالفصاحة والطالقة.
من السبورة جماعيا معتمدين عن خطوات التدريس

أنفسهم.

(أ  :حقوق الوالدين )

 .5تمييز الطالب كلمات فيها الحركة التمهيد

الطويلة وكلمات فيها الحركة  اعرض الجمل الموسعة ص 188 :
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الموسعة قراءة نموذجية.

 .3اإلعادة الجماعية والكتب مفتوحة.

 اطلب من الطالب نطق الجمل
الموسعة بعد قراءة المع ّلم جملة
جملة.

النشاطات التعليمية والتعلمية

 اطلب من الطالب نطق الجمل
الموسعة بعد قراءة المع ّلم جمال

 .1االستماع والكتب مغلقة.

 .4مناقشة المعلم مع الطالب معاني

(الجمل الموسعة) :

كاملة.

 اطلب من الطالب االستماع إلى
الجمل الموسعة .قل ( :أغلق
الكتاب واستمع ).

الكلمات غير الجديدة من خالل

المعجم والقاموس.

 .5إلقاء النص بطريقة سرد القصة.

 أدر الشريط أو اقرأ ا الجمل التقييم

 انتقل إلى نشاط إضافي.

الموسعة قراءة نموذجية.

خطوات التدريس

 .2االستماع والكتب مفتوحة.

 اطلب من الطالب االستماع (ب  -ج)الفهم واالستيعاب
إلى الجمل الموسعة .قل  :التمهيد

(افتح الكتاب واستمع وانظر )  .اعرض األسئلة ص 189 :

يتابع الطالب الجمل أثناء قراءة
المع ّلم.

 أدر الشريط أو اقرأ الجمل
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 .5خطأ

ج) حل التدريب (أجب شفهيا) :

 .1يلقي األستاذ بخاري النصيحة.

 .2موضوع النص هو حقوق الوالدين.
والدي بكالم كريم.
 .3أتكلم مع
ّ
ألبي نداء والدي بالسرعة.
ّ .4

إجراء التدريب :

أبر والدي في كل حين ألنه واجبي
ّ .5

 اطلب من الطالب إغالق الكتب.

ومن حقوق الوالدين.

 اقرأ السؤال مرتين.

التقييم

 اختر طالبا لقول اإلجابة (إذا أعطى  انتقل إلى نشاط إضافي.

الطالب إجابة صحيحة تقبل منه ,وإن  انتقل إلى كتاب النشاط ص -153 :
اختلفت عن اإلجابة الموجودة في
كتاب المع ّلم).

 إذا أخطأ الطالب أعط الفرصة لغيره
(طالبين على األكثر).

ب) حل التدريب (اقرأ وقل (صحيح)
أم (خطاء) :

 .1صحيح
 .2خطأ

 .3صحيح
 .4خطأ
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154

الكتاب واستمع ).

 أدر الشريط أو اقرأ كلمات النشيد
قراءة نموذجية.

سمع الشريط أو انشد النشيد نشدا
ّ 
نموذجيا على نغم  :لوڤت سي

كاتق لومڤت.

خطوات التدريس

 .2االستماع والكتب مفتوحة.

(د  :أمي )

 اطلب من الطالب االستماع

التمهيد

إلى كلمات النشيد .قل ( :افتح
الكتاب واستمع وانظر ) .يتابع

 اعرض كلمات النشيد ص 190 :

الطالب كلمات النشيد أثناء قراءة
المع ّلم.

 أدر الشريط أو اقرأ كلمات النشيد
قراءة نموذجية.

سمع الشريط أو انشد النشيد نشدا
ّ 
نموذجيا على نغم  :لوڤت سي

النشاطات التعليمية والتعلمية

كاتق لومڤت.

(النشيد) :

 .1االستماع والكتب مغلقة.

 .3اإلعادة الجماعية والكتب مفتوحة.

 اطلب من الطالب االستماع

 اطلب من الطالب تقديم النشيد
بعد تقديم المع ّلم جملة جملة.

إلى كلمات النشيد .قل ( :أغلق  .4القراءة الجماعية من السبورة.
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 اطلب من الطالب تقديم النشيد
من السبورة جماعيا معتمدين عن

أنفسهم.

 .5القراءة

مع

والتنغيمات.

مراعاة

النبرات

ووزعهم في
 اختر بعض الطالب ّ
المجموعتين.

 اختر طالبا آخرين ألداء النشيد.

 استمر في بقية التدريب بالطريقة

النشاطات التعليمية والتعلمية (الحوار):
 .1االستماع والكتب مغلقة.

 اطلب من الطالب إغالق الكتب
وقل :

السابقة.

(استمع جيدا ).

 .6إجراء مسابقة  :إلقاء النشيد في
المجموعة.

التقييم

 أدر الشريط أو اقرأ الحوار مرتين.

 .2االستماع والكتب مفتوحة.

 انتقل إلى نشاط إضافي.

 اطلب من الطالب فتح الكتب

(ه  :زر غبا تزدد حبا )

 أدر الشريط أو اقرأ الحوار مرتين.

 اعرض الحوار ص 191 :

إغالق الكتب وانتقل إلى األسئلة

واالستماع جيدا.

خطوات التدريس
التمهيد

 .3أسئلة االستيعاب  :اطلب من الطالب
االستيعابية (سل وأجب).

 كم مرة يزور الوالد جميل؟ -هل والد جميل مشغول؟
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 .4اإلعادة الجماعية  :اطلب من الطالب
فتح الكتب وإعادة الحوار بعدك

جملة جملة.

 .5إعادة المجموعات  :انطق الحوار
واطلب من كل مجموعة أن تعيد

الجملة بعدك.

 .6اإلعادة الفردية  :اختر بعض الطالب
إلعادة بعض الجمل بعدك فرديا.

 .7اطلب من الطالب البحث عن معاني
الكلمات والتراكيب المختارة في

المعجم والقاموس.

.8تمثيل الطالب الحوار أمام الفصل.
التقييم

 انتقل إلى نشاط إضافي.

 انتقل إلى كتاب النشاط ص 155 :

معيار التع ّلم

مهارة القراءة

 .1كتابة العبارات حسب قالب عربي
ونطقها نطقا صحيحا:

(الفعل  +االسم  +الحرف  +االسم).

 .2كتابة األرقام واألعداد ()299 -100
تصاعديا وتنازليا كتابة صحيحة.

 .1كتابة العبارات الرياضية  -كتابة
صحيحة.

 .2نسخ الحكمة بخط النسخ نسخا
صحيحا.

خطوات التدريس

(أ  :القوالب العربية)

(الفعل  +االسم  +الحرف  +االسم).

التمهيد

 اعرض العبارات ص 192 :
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النشاطات التعليمية والتعلمية

المفيدة حسب القالب المدروس.

(العبارات):

 .4إجراء مسابقة  :تخمين نوع القالب.
التقييم

 .1االستماع والكتب مغلقة.

 اطلب من الطالب االستماع إلى  انتقل إلى نشاط إضافي.

العبارات .قل ( :أغلق الكتاب  انتقل إلى كتاب النشاط ص 156 :

واستمع ).

 أدر الشريط أو اقرأ العبارات قراءة
نموذجية.

 .2االستماع والكتب مفتوحة.

 اطلب من الطالب االستماع إلى
العبارات .قل ( :افتح الكتاب

واستمع وانظر ) .يتابع الطالب خطوات التدريس
(ب  :القوالب العربية )
العبارات أثناء قراءة المع ّلم.

 أدر الشريط أو اقرأ العبارات قراءة التمهيد

 اعرض الكلمات ص 192 :

نموذجية.

 .3اإلعادة الجماعية والكتب مفتوحة.

 اطلب من الطالب نطق العبارات
بعد قراءة المع ّلم جملة جملة.
 اطلب من الطالب نطق العبارات
بعد قراءة المع ّلم جمال كاملة.

 .4تدريب الطالب على تكوين العبارات
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النشاطات التعليمية والتعلمية

ص 193 :

(الكلمات) :

 .1اقرأ الكلمات المتفرقة.

 ترديد الطالب الكلمات المتفرقة.

 .2اطلب من الطالب تكوين الجمل
حسب القالب المدروس.

 .3إجراء مسابقة  :تعيين االسم والفعل
في القالب.

التقييم

 انتقل إلى نشاط إضافي.

 انتقل إلى كتاب النشاط ص 156 :

النشاطات التعليمية والتعلمية
(األرقام واألعداد) :

 .1اقرأ الفقرات التي فيها األرقام
واألعداد مرات.

 ترديد الطالب العبارات التي فيها
األرقام واألعداد.

 .2اطلب من الطالب كتابة األرقام
واألعداد المسموعة كتابة صحيحة.

 .3اطلب من الطالب كتابة العبارات
خطوات التدريس

(ج  :األرقام واألعداد )
التمهيد

الرياضية كتابة صحيحة.

 .4لعب الطالب لعبة تخمين األرقام
واألعداد.

التقييم

 اعرض الفقرات فيها األرقام واألعداد  انتقل إلى نشاط إضافي.
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 انتقل إلى كتاب النشاط ص -157 :
158

خطوات التدريس
(د  :األرقام واألعداد )
التمهيد
 اعرض أسئلة رياضيات ص 193 :

النشاطات التعليمية والتعلمية
(األرقام واألعداد) :
 .1اقرأ العبارات التي فيها األرقام
واألعداد.
 ترديد الطالب أسئلة رياضيات
التي فيها األرقام واألعداد.
 .2اطلب من الطالب كتابة األرقام
واألعداد المسموعة كتابة صحيحة.
 .3اطلب من الطالب كتابة األجوبة
الرياضية كتابة صحيحة.
182 .1
183 .2
184 .3
185 .4
التقييم
 انتقل إلى نشاط إضافي.
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 انتقل إلى كتاب النشاط ص -157 :
158

النشاطات التعليمية والتعلمية
(خط النسخ):
 .1يعرض المع ّلم قلم الخط وكيفية
مسك قلم الخط بزوايا الخط العربي
الصحيح.
 .2اطلب من الطالب مسك قلم الخط
بزوايا الخط العربي الصحيح.
 .3يكتب المع ّلم الحرف بعد الحرف
بطريقة صحيحة :
(ز ر)(غ ب ا)(ت ز د د)(ح ب ا )
خطوات التدريس
 .4اطلب من الطالب كتابة الحرف بعد
(ه  :خط النسخ )
الحرف بطريقة صحيحة :
التمهيد
(ز ر)(غ ب ا)(ت ز د د)(ح ب ا )
 اعرض الحكمة المكتوبة بخط النسخ
 .5يكتب المع ّلم نسخ مقطع الكلمة
ص 194 :
بقواعد خط النسخ الصحيحة :
(زر)(غبا)(تزدد)(حبا )
 .6اطلب من الطالب نسخ مقطع الكلمة
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التقييم
بقواعد خط النسخ الصحيحة :
 انتقل إلى نشاط إضافي.
(زر)(غبا)(تزدد)(حبا )
 .7اعرض الحكمة بخط النسخ على  انتقل إلى كتاب النشاط ص 159 :
السبورة أمام الطالب.
 .8اطلب من الطالب كتابة الحكمة
بخط النسخ في الكتاب.
 .9اطلب من الطالب كتابة الحكمة بخط
النسخ في الدفتر في البيت (خمس
مرات).
صحح ما كتبه الطالب في الكتاب
ّ .10
والدفتر.
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14

الدرس الرابع
عشر

االلتزام بالوقت
أ

معيار المستوى



في آخر الدرس يستطيع الطالب :
ّ
التمكن من االستماع إلى العبارات




وترديدها ترديدا صحيحا مع نطقها

نطقا صحيحا.
ّ
التمكن من االستماع إلى الحكم

واألمثال وترديدها ترديدا صحيحا

مع حفظها.
ّ
التمكن من االستماع إلى الجمل










العربية كتابة صحيحة.
ّ
التمكن من كتابة األرقام واألعداد
كتابة األرقام واألعداد المسموعة

كتابة صحيحة.
ّ
التمكن من مسك قلم الخط بزوايا

الخط العربي الصحيحة.
ّ
التمكن من كتابة الحروف الهجائية
بقواعد خط النسخ الصحيحة.

الموسعة وترديدها مع نطقها نطقا



قراءة صحيحة.
ّ
التمكن من كتابة الفقرات من القوالب

تصاعديا وتنازليا كتابة صحيحة.

القصيرة وترديدها مع نطقها نطقا

صحيحا.
ّ
التمكن من االستماع إلى الجمل


ّ
التمكن من قراءة الجمل الموسعة

مهارة االستماع والكالم

صحيحا.
ّ
التمكن من قراءة الكلمات المشددة معيار التع ّلم

 .1االستماع إلى العبارات ونطقها نطقا



وغير المشددة قراءة صحيحة.
ّ
التمكن من قراءة الجمل القصيرة صحيحا.

قراءة صحيحة.

 .2استخدام العبارات في المواقف
المناسبة استخداما صحيحا.
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 .3االستماع إلى الجمل القصيرة  .2االستماع والكتب مفتوحة.

 اطلب من الطالب فتح الكتب

والجمل الموسعة ونطقها نطقا

واالستماع جيدا.

صحيحا.

خطوات التدريس

 أدر الشريط أو اقرأ الجمل القصيرة

(أ  :االلتزام بالوقت)

مرتين.

التمهيد

 .3أسئلة االستيعاب  :اطلب من الطالب
إغالق الكتب وانتقل إلى األسئلة

 اعرض الحوار ص 196 :

االستيعابية (سل وأجب).

 متى تستيقظ من النوم صباحا؟ -متى تصلي الصبح وتفطر؟

 -متى تقضي الواجب المنزلي؟

 .4اإلعادة الجماعية  :اطلب من الطالب
فتح الكتب وإعادة الجمل القصيرة

النشاطات التعليمية والتعلمية

بعدك جملة جملة.

 .1االستماع والكتب مغلقة.

القصيرة واطلب من كل مجموعة أن

(الجمل القصيرة):

 .5إعادة المجموعات  :انطق الجمل

 اطلب من الطالب إغالق الكتب
وقل :

(استمع جيدا ).

 أدر الشريط أو اقرأ الجمل القصيرة
مرتين.

تعيد الجمل القصيرة بعدك.

 .6اإلعادة الفردية  :اختر بعض الطالب
إلعادة بعض الجمل القصيرة بعدك
فرديا.

 .7ترديد الطالب الجمل القصيرة اآلتية:
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 أراجع الدروس في الساعة الثالثةمساء.

 أصلي صالة العصر في الساعةالرابعة والنصف مساء.

 أمارس الرياضة في الساعة السادسةمساء.

خطوات التدريس
 .8إلقاء النص بطريقة سرد القصة.
(ب  :ماهية الوقت )
التقييم
التمهيد
 انتقل إلى نشاط إضافي.
 انتقل إلى كتاب النشاط ص   ،160 :اعرض الجمل الموسعة ص 197 :
162 & 161

النشاطات التعليمية والتعلمية
(الجمل الموسعة) :
 .1االستماع والكتب مغلقة.
 اطلب من الطالب االستماع إلى
الجمل الموسعة .قل ( :أغلق
الكتاب واستمع ).
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 أدر الشريط أو اقرأ الجمل التقييم

 انتقل إلى نشاط إضافي.

الموسعة قراءة نموذجية.

 .2االستماع والكتب مفتوحة.

 اطلب من الطالب االستماع

 انتقل إلى كتاب النشاط ص 163 :

إلى الجمل الموسعة .قل :
(افتح الكتاب واستمع وانظر).

يتابع الطالب الجمل أثناء قراءة
المع ّلم.

 أدر الشريط أو اقرأ الجمل
الموسعة قراءة نموذجية.

خطوات التدريس

(ج  :مبارك عليك * الله يبارك فيك)

 .3اإلعادة الجماعية والكتب مفتوحة.

 اطلب من الطالب نطق الجمل التمهيد
الموسعة بعد قراءة المع ّلم جملة  اعرض الحوار ص 198 :
جملة.

 اطلب من الطالب نطق الجمل
الموسعة بعد قراءة المع ّلم جمال
كاملة.

 .4مناقشة المعلم مع الطالب معاني
الكلمات غير الجديدة من خالل

المعجم والقاموس.

 .5إجراء مسابقة  :اسأل وأجب
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النشاطات التعليمية والتعلمية (الحوار) .6 :اإلعادة الفردية  :اختر بعض الطالب
 .1االستماع والكتب مغلقة.
إلعادة بعض الجمل بعدك فرديا.
 اطلب من الطالب إغالق الكتب  .7بيان معاني الكلمات الجديدة من
وقل :
خالل عرض الصور أو الفيديو
(استمع جيدا ).
وإجراء التمثيل.
 أدر الشريط أو اقرأ الحوار مرتين .التقييم
 .2االستماع والكتب مفتوحة.
 انتقل إلى نشاط إضافي.
 اطلب من الطالب فتح الكتب خطوات التدريس
واالستماع جيدا.
(د  :العناصر المؤدية إلى النجاح
 أدر الشريط أو اقرأ الحوار مرتين .والفشل)
 .3أسئلة االستيعاب  :اطلب من الطالب
التمهيد
إغالق الكتب وانتقل إلى األسئلة
 اعرض العناصر المؤدية إلى النجاح
االستيعابية (سل وأجب).
والفشل ص 199 :
 ماذا يشعر أيوب عند النجاح؟ كيف يحصل أيوب على النجاح؟ اذكر صديق أيوب؟ .4اإلعادة الجماعية  :اطلب من الطالب
فتح الكتب وإعادة الحوار بعدك
جملة جملة.
 .5إعادة المجموعات  :انطق الحوار
واطلب من كل مجموعة أن تعيد
الجملة بعدك.
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النشاطات التعليمية والتعلمية
(الكلمات):
 .1االستماع والكتب مغلقة.
 اطلب من الطالب إغالق الكتب
وقل :
(استمع جيدا ).
 أدر الشريط أو اقرأ الكلمات
مرتين.
 .2االستماع والكتب مفتوحة.
 اطلب من الطالب فتح الكتب
واالستماع جيدا.
 أدر الشريط أو اقرأ الكلمات
مرتين.
 .3أسئلة االستيعاب  :اطلب من الطالب
إغالق الكتب وانتقل إلى األسئلة
االستيعابية (سل وأجب).
 هل تنظيم الوقت من العناصرالمؤدية إلى النجاح؟
 هل أداء الواجبات من العناصرالمؤدية إلى الفشل؟
 هل إهمال القراءة من العناصرالمؤدية إلى الفشل؟

 .4اإلعادة الجماعية  :اطلب من الطالب
فتح الكتب وإعادة الحوار بعدك

جملة جملة.

 .5إعادة المجموعات  :انطق الكلمات
واطلب من كل مجموعة أن تعيد

الجملة بعدك.

 .6اإلعادة الفردية  :اختر بعض الطالب
إلعادة بعض الجمل بعدك فرديا.

 .7إلقاء النص بطريقة سرد القصة.
التقييم

 انتقل إلى نشاط إضافي.

 انتقل إلى كتاب النشاط ص 164 :

خطوات التدريس

(ه  :عن االلتزام بالوقت )
التمهيد
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 -ما أمل زيني في المستقبل؟

 اعرض الحوار ص 200 :

 -ما اسم زميل زيني؟

 .4اإلعادة الجماعية  :اطلب من الطالب
فتح الكتب وإعادة الحوار بعدك

جملة جملة.

 .5إعادة المجموعات  :انطق الحوار
النشاطات التعليمية والتعلمية (الحوار):
 .1االستماع والكتب مغلقة.

 اطلب من الطالب إغالق الكتب
وقل :

(استمع جيدا ).

 أدر الشريط أو اقرأ الحوار مرتين.

 .2االستماع والكتب مفتوحة.

واطلب من كل مجموعة أن تعيد

الجملة بعدك.

 .6اإلعادة الفردية  :اختر بعض الطالب
إلعادة بعض الجمل بعدك فرديا.

 .7اطلب من الطالب البحث عن معاني
الكلمات والتراكيب المختارة في

المعجم والقاموس.

 .8تمثيل الحوار أمام الفصل.

 اطلب من الطالب فتح الكتب التقييم

 انتقل إلى نشاط إضافي.

واالستماع جيدا.

 أدر الشريط أو اقرأ الحوار مرتين  .انتقل إلى كتاب النشاط ص 165 :

 .3أسئلة االستيعاب  :اطلب من الطالب
إغالق الكتب وانتقل إلى األسئلة

االستيعابية (سل وأجب).

يفضل مادة الحساب؟
 من ّ226

خطوات التدريس

إغالق الكتب وانتقل إلى األسئلة

(و  :ال تؤخر عمل يوم لغد )

االستيعابية (سل وأجب).

 اعرض الحوار ص 201 :

 -كيف أدت فائزة واجباتها؟

التمهيد

 -هل أدت فائزة واجباتها؟

 -مع من تتكلم فائزة؟

 .4اإلعادة الجماعية  :اطلب من الطالب
فتح الكتب وإعادة الحوار بعدك

جملة جملة.

 .5إعادة المجموعات  :انطق الحوار
النشاطات التعليمية والتعلمية (الحوار):
 .1االستماع والكتب مغلقة.

 اطلب من الطالب إغالق الكتب
وقل :

(استمع جيدا ).

 أدر الشريط أو اقرأ الحوار مرتين.

 .2االستماع والكتب مفتوحة.

واطلب من كل مجموعة أن تعيد

الجملة بعدك.

 .6اإلعادة الفردية  :اختر بعض الطالب
إلعادة بعض الجمل بعدك فرديا.

 .7اطلب من الطالب البحث عن معاني
الكلمات والتراكيب المختارة في

المعجم والقاموس.

 .8تمثيل الحوار أمام الفصل.

 اطلب من الطالب فتح الكتب التقييم

 انتقل إلى نشاط إضافي.

واالستماع جيدا.

 أدر الشريط أو اقرأ الحوار مرتين  .انتقل إلى كتاب النشاط ص 165 :

 .3أسئلة االستيعاب  :اطلب من الطالب
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النشاطات التعليمية والتعلمية

مهارة القراءة

الموسعة):
(الجمل
ّ

معيار التع ّلم

 .1قراءة الجمل القصيرة والجمل

 .1االستماع والكتب مغلقة.

الموسعة قراءة صحيحة.

 .2قراءة الفقرات بالفصاحة والطالقة.

 .3قراءة الكلمات المشددة وغير
المشددة قراءة صحيحة.

 اطلب من الطالب االستماع إلى
الموسعة .قل ( :أغلق
الجمل
ّ
الكتاب واستمع).

 أدر الشريط أو اقرأ الجمل
الموسعة قراءة نموذجية.
ّ

 .4قراءة العبارات حسب قالب عربي  .2االستماع والكتب مفتوحة.
ونطقها نطقا صحيحا:

(االسم  +الفعل  +الحرف  +االسم).

خطوات التدريس

(أ  :الوقت وقيمته العظيمة)
التمهيد

 اطلب من الطالب االستماع إلى
الموسعة .قل ( :افتح
الجمل
ّ
الكتاب واستمع وانظر) .يتابع
الطالب النص أثناء قراءة المع ّلم.

 أدر الشريط أو اقرأ الجمل
الموسعة قراءة نموذجية.
ّ

الموسعة ص 202 :
 اعرض الجمل
ّ
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التقييم

 .3اإلعادة الجماعية والكتب مفتوحة.

 اطلب من الطالب إعادة الجمل  انتقل إلى نشاط إضافي.

الموسعة بعد قراءة المع ّلم جملة خطوات التدريس
ّ
(ب  -ج)الفهم واالستيعاب
جملة.
التمهيد

 .4القراءة الجماعية من السبورة.

 اطلب من الطالب قراءة الجمل  اعرض األسئلة ص 203 :
الموسعة من السبورة جماعيا
ّ
معتمدين عن أنفسهم.

 .5استخراج الطالب التراكيب من
الموسعة مع ترديد قراءتها :
الجمل
ّ
 -دين شامل

 -ال يقتصر على

 -تنظيم الوقت

إجراء التدريب :

 .6تكوين الطالب الجمل المناسبة من
الكلمات:

 -اإلسالم

 اطلب من الطالب إغالق الكتب.
 اقرأ السؤال مرتين.

 اختر طالبا لقول اإلجابة (إذا أعطى
الطالب إجابة صحيحة تقبل منه ,وإن

 ّينظم

اختلفت عن اإلجابة الموجودة في
كتاب المع ّلم).

 -الفاشل

 .7إجراء مسابقة  :تخمين نوع القالب.

 إذا أخطأ الطالب أعط الفرصة لغيره
(طالبين على األكثر).
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ب) حل التدريب (اقرأ وقل (صحيح)

أم (خطأ) :
 .1خطأ

 .2صحيح
 .3صحيح

خطوات التدريس

 .4صحيح

(د  :عن تنظيم الوقت)

 .5خطأ

التمهيد

ج) حل التدريب (أجب شفهيا) :

 .1اإلسالم دين ال يتجزأ بل دين شامل  .اعرض الحوار ص 204 :
 .2يقسم الله بالوقت ليدل على قيمته
العظيمة.

 .3ال يحب الله من يقضي وقت الفراغ
باللغو.

 .4الخاسر في اإلسالم هو من ال ّ
ينظم
وقته ويقضي وقت الفراغ باللغو.

علي رضي الله عنه عن الوقت هو النشاطات التعليمية والتعلمية
 .5قال ٌّ
«الحق بال نظام يغلبه الباطل بالنظام»( .الحوار) :

التقييم

 انتقل إلى نشاط إضافي.

 .1االستماع والكتب مغلقة.

 اطلب من الطالب االستماع
إلى الحوار .قل ( :أغلق الكتاب

 انتقل إلى كتاب النشاط ص 166 :

واستمع).
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 أدر الشريط أو اقرأ الحوار قراءة
نموذجية.

 .2االستماع والكتب مفتوحة.

 اطلب من الطالب االستماع
إلى الحوار .قل ( :افتح الكتاب
واستمع وانظر) .يتابع الطالب
النص أثناء قراءة المع ّلم.

 أدر الشريط أو اقرأ الحوار قراءة
نموذجية.

 .6تكوين الطالب الجمل المناسبة من
الكلمات:
 نر ّتب العمل نقوم .7تمثيل الحوار أمام الفصل.
التقييم
 انتقل إلى نشاط إضافي.
 انتقل إلى كتاب النشاط ص 168 :

 .3اإلعادة الجماعية والكتب مفتوحة.

 اطلب من الطالب إعادة الحوار
بعد قراءة المع ّلم جملة جملة.

 .4القراءة الجماعية من السبورة.

 اطلب من الطالب قراءة الحوار

من السبورة جماعيا معتمدين عن
خطوات التدريس
أنفسهم.
(ه  :النظام الصوتي )
 .5استخراج الطالب التراكيب من
التمهيد
الحوار مع ترديد قراءتها :
 اعرض الكلمات المشددة وغير
 القيام بالمشددة ص 205 :
 مهم لنا علينا أن231

أثناء قراءة المع ّلم.

 أدر الشريط أو اقرأ الكلمات
المشددة وغير المشددة قراءة

نموذجية.

 .3اإلعادة الجماعية والكتب مفتوحة.

 اطلب من الطالب إعادة الكلمات

النشاطات التعليمية والتعلمية

(الكلمات):

 .1االستماع والكتب مغلقة.

 اطلب من الطالب االستماع إلى
الكلمات المشددة وغير المشددة.

قل ( :أغلق الكتاب واستمع ).

 أدر الشريط أو اقرأ الكلمات
المشددة وغير المشددة قراءة

نموذجية.

 .2االستماع والكتب مفتوحة.

المشددة وغير المشددة بعد قراءة
المع ّلم جملة جملة.
 .4القراءة الجماعية من السبورة.
 اطلب من الطالب قراءة الكلمات
المشددة وغير المشددة من
السبورة جماعيا معتمدين عن
أنفسهم.
 .5تمييز الطالب الكلمات المشددة
وغير المشددة بين المجموعتين ثم
اإلتيان بالجمل المناسبة.

 اطلب من الطالب االستماع  .6إجراء مسابقة  :تخمين الكلمة
المشددة وغير المشددة.
إلى الكلمات المشددة وغير
التقييم
المشددة .قل ( :افتح الكتاب
 انتقل إلى نشاط إضافي.
واستمع وانظر ) .يتابع الطالب
خطوات التدريس
الكلمات المشددة وغير المشددة
(و  :المناظرة )
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التمهيد
 أدر الشريط أو اقرأ كلمات
 اعرض كلمات المناظرة ص 206 :
المناظرة قراءة نموذجية.
 .3اإلعادة الجماعية والكتب مفتوحة.
 اطلب من الطالب إعادة كلمات
المناظرة بعد قراءة المع ّلم جملة
جملة.
 .4القراءة الجماعية من السبورة.
 اطلب من الطالب قراءة كلمات
النشاطات التعليمية والتعلمية
المناظرة من السبورة جماعيا
(المناظرة) :
معتمدين عن أنفسهم.
 .1االستماع والكتب مغلقة.
 .5القراءة مع مراعاة النبرات
 اطلب من الطالب االستماع إلى
والتنغيمات.
كلمات المناظرة .قل ( :أغلق
ووزعهم في
 اختر بعض الطالب ّ
الكتاب واستمع ).
المجموعتين.
 أدر الشريط أو اقرأ كلمات
 اطلب من الطالب في
المناظرة قراءة نموذجية.
المجموعتين قراءة الكلمات
 .2االستماع والكتب مفتوحة.
أسئلة وإجابة.
 اطلب من الطالب االستماع إلى
 اختر طالبا آخرين ألداء المناظرة.
كلمات المناظرة .قل ( :افتح
 استمر في بقية التدريب بالطريقة
الكتاب واستمع وانظر ) .يتابع
السابقة.
الطالب كلمات المناظرة أثناء  .6تمثيل الطالب المناظرة أمام الفصل.
قراءة المع ّلم.
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التقييم

 .2االستماع والكتب مفتوحة.

 اطلب من الطالب االستماع إلى

 انتقل إلى نشاط إضافي.
خطوات التدريس

العبارات .قل ( :افتح الكتاب

(ز  :القوالب العربية)

(الفعل  +االسم  +الحرف  +االسم)

واستمع وانظر ) .يتابع الطالب
العبارات أثناء قراءة المع ّلم.

 اعرض العبارات ص 207 :

نموذجية.

التمهيد

 أدر الشريط أو اقرأ العبارات قراءة
 .3اإلعادة الجماعية والكتب مفتوحة.

 اطلب من الطالب نطق العبارات
بعد قراءة المع ّلم جملة جملة.
 اطلب من الطالب نطق العبارات
بعد قراءة المع ّلم جمال كاملة.

 .4تمييز

الطالب

العبارات

بين

النشاطات التعليمية والتعلمية

المجموعتين للمذكر وللمؤنث.

 .1االستماع والكتب مغلقة.

المفيدة حسب القالب المدروس.

(العبارات):

 .5تدريب الطالب على تكوين العبارات

 اطلب من الطالب االستماع إلى  .6إجراء مسابقة  :تعيين االسم والفعل
العبارات .قل ( :أغلق الكتاب

واستمع ).

في القالب.

التقييم

 أدر الشريط أو اقرأ العبارات قراءة  انتقل إلى نشاط إضافي.
نموذجية.
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معيار التع ّلم

مهارة الكتابة

 .1كتابة األرقام واألعداد (.299 -100

تصاعديا وتنازليا كتابة صحيحة.

 .2كتابة العبارات الرياضية  -كتابة
صحيحة.

 .3نسخ الحكمة بخط النسخ نسخا
صحيحا.

النشاطات التعليمية والتعلمية
(العبارات):

 .1االستماع والكتب مغلقة.

 .4كتابة العبارات حسب قالب عربي

 اطلب من الطالب االستماع إلى

ونطقها نطقا صحيحا:

العبارات .قل ( :أغلق الكتاب

(االسم  +الفعل  +الحرف  +االسم).

واستمع ).

 أدر الشريط أو اقرأ العبارات قراءة

خطوات التدريس

(أ-ب  :القوالب العربية)

(الفعل  +االسم  +الحرف  +االسم)

نموذجية.

 .2االستماع والكتب مفتوحة.

 اطلب من الطالب االستماع إلى

التمهيد

العبارات .قل ( :افتح الكتاب

 اعرض العبارات ص 208 :

واستمع وانظر ) .يتابع الطالب
العبارات أثناء قراءة المع ّلم.

 أدر الشريط أو اقرأ العبارات قراءة
نموذجية.
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التمهيد

 .3اإلعادة الجماعية والكتب مفتوحة.

 اطلب من الطالب كتابة العبارات  اعرض الفقرات فيها األرقام واألعداد
ص 209 :
بعد قراءة المع ّلم جملة جملة.
 اطلب من الطالب كتابة العبارات
بعد قراءة المع ّلم جمال كاملة.

 .4تمييز

الطالب

العبارات

المجموعتين للمذكر وللمؤنث.

بين

 .5تدريب الطالب على تكوين العبارات
المفيدة حسب القالب المدروس.

 .6إجراء مسابقة  :تخمين نوع القالب.

النشاطات التعليمية والتعلمية

 انتقل إلى نشاط إضافي.

 .1اقرأ الفقرات التي فيها األرقام

التقييم

 انتقل إلى كتاب النشاط ص 168 :

(األرقام واألعداد) :
واألعداد مرات.

 ترديد الطالب العبارات التي فيها
األرقام واألعداد.

 ترتيب األرقام واألعداد تنازليا
وتصاعديا.

 .2اطلب من الطالب كتابة األرقام
خطوات التدريس

(ج-د  :األرقام واألعداد )

واألعداد المسموعة كتابة صحيحة.

 .3اطلب من الطالب كتابة العبارات

المناسبة من الكلمات كتابة صحيحة.

236

 .4حل التدريب :

خطوات التدريس

231 .1

(ه  :خط النسخ )

193 .2

التمهيد

255 .3

 اعرض الحكمة المكتوبة بخط النسخ

التقييم

ص 210 :

 انتقل إلى نشاط إضافي.

 انتقل إلى كتاب النشاط ص - 169 :
170

النشاطات التعليمية والتعلمية
(خط النسخ):

 .1يعرض المع ّلم قلم الخط وكيفية
مسك قلم الخط بزوايا الخط العربي

الصحيح.

 .2اطلب من الطالب مسك قلم الخط
بزوايا الخط العربي الصحيح.
 .3يكتب المع ّلم الحرف بعد الحرف
بطريقة صحيحة :

(ز ر)(غ ب ا)(ت ز د د)(ح ب ا)
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 .4اطلب من الطالب كتابة الحرف بعد
الحرف بطريقة صحيحة :

(ز ر)(غ ب ا)(ت ز د د)(ح ب ا)
 .5يكتب المع ّلم نسخ مقطع الكلمة
بقواعد خط النسخ الصحيحة :

(ز ر)(غ ب ا)(ت ز د د)(ح ب ا)

 .6اطلب من الطالب نسخ مقطع الكلمة
بقواعد خط النسخ الصحيحة :

(ز ر)(غ ب ا)(ت ز د د)(ح ب ا)

 .7اعرض الحكمة بخط النسخ على
السبورة أمام الطالب.

 .8اطلب من الطالب كتابة الحكمة
بخط النسخ في الكتاب.

 .9اطلب من الطالب كتابة الحكمة بخط
النسخ في الدفتر في البيت (خمس

مرات).

صحح ما كتبه الطالب في الكتاب
ّ .10
والدفتر.

التقييم

 انتقل إلى نشاط إضافي.

 انتقل إلى كتاب النشاط ص 182 :
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15

الدرس الخامس
عشر

مساعدة المحتاجين
أ

معيار المستوى
في آخر الدرس يستطيع الطالب :
ّ
التمكن من االستماع إلى العبارات

وترديدها ترديدا صحيحا مع نطقها
نطقا صحيحا.
ّ
التمكن من االستماع إلى الحكم

واألمثال وترديدها ترديدا صحيحا
مع حفظها.
ّ
التمكن من االستماع إلى الجمل

القصيرة والجمل الموسعة وترديدها
مع نطقها نطقا صحيحا.
ّ
التمكن من االستماع إلى الكلمات




التي فيها (أل) الشمسية و(أل)
القمرية والكلمات المشددة غير
المشددة وكلمات فيها الحركة
الطويلة والقصيرة مع نطقها نطقا
صحيحا.
ّ
التمكن من قراءة الجمل القصيرة

والجمل الموسعة قراءة صحيحة.











ّ
التمكن من قراءة الفقرات من القوالب
العربية قراءة صحيحة.
ّ
التمكن من كتابة األرقام واألعداد
تصاعديا وتنازليا كتابة صحيحة.
كتابة األرقام واألعداد المسموعة
كتابة صحيحة.
ّ
التمكن من مسك قلم الخط بزوايا
الخط العربي الصحيحة.
ّ
التمكن من كتابة الحروف الهجائية
بقواعد خط النسخ الصحيحة.
مهارة االستماع والكالم

معيار التع ّلم
 .1االستماع إلى العبارات ونطقها نطقا
صحيحا.
 .2استخدام العبارات في المواقف
المناسبة استخداما صحيحا.
 .3االستماع إلى الجمل القصيرة
والجمل الموسعة ونطقها نطقا
صحيحا.
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 .4االستماع إلى الكلمات التي فيها (أل)
الشمسية و(أل) القمرية والكلمات
المشددة غير المشددة وكلمات فيها
الحركة الطويلة والقصيرة مع نطقها
نطقا صحيحا.
خطوات التدريس
(أ  :الصفات المهمة لمساعدة
المحتاجين)
التمهيد
 اعرض الجمل القصيرة ص 212 :

 أدر الشريط أو اقرأ الجمل القصيرة
مرتين.
 .2االستماع والكتب مفتوحة.
 اطلب من الطالب فتح الكتب
واالستماع جيدا.
 أدر الشريط أو اقرأ الجمل القصيرة
مرتين.
 .3أسئلة االستيعاب  :اطلب من الطالب
إغالق الكتب وانتقل إلى األسئلة
االستيعابية (سل وأجب).
 هل كانت المودة مهمة لمساعدةالمحتاجين؟
 لماذا يكون الصبر مهما عندمساعدة المحتاجين؟
 لماذا يكون التسامح مهما عندمساعدة المحتاجين؟

النشاطات التعليمية والتعلمية
(الجمل القصيرة) :
فتح الكتب وإعادة الجمل القصيرة
 .1االستماع والكتب مغلقة.
بعدك جملة جملة.
 اطلب من الطالب إغالق الكتب  .5إعادة المجموعات  :انطق الجمل
وقل :
القصيرة واطلب من كل مجموعة أن
(استمع جيدا).
تعيد الجمل القصيرة بعدك.
 .4اإلعادة الجماعية  :اطلب من الطالب
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 .6اإلعادة الفردية  :اختر بعض الطالب التمهيد
إلعادة بعض الجمل القصيرة بعدك  اعرض الجمل الموسعة ص 213 :
فرديا.

 .7ترديد الطالب الجمل القصيرة اآلتية:
 الرحمة من مميزات الرسول عليهالصالة والسالم.

 المؤاخاة أساس قوة المسلمين. -المصافحة تربط األخوة.

 .8إلقاء النص بطريقة سرد القصة.
التقييم

 انتقل إلى نشاط إضافي.

 انتقل إلى كتاب النشاط ص 172 :

خطوات التدريس

(ب  :مساعدة المحتاجين عبادة في

اإلسالم)

النشاطات التعليمية والتعلمية
(الجمل الموسعة) :
 .1االستماع والكتب مغلقة.
 اطلب من الطالب االستماع إلى
الجمل الموسعة .قل ( :أغلق
الكتاب واستمع).
 أدر الشريط أو اقرأ الجمل
الموسعة قراءة نموذجية.
 .2االستماع والكتب مفتوحة.
 اطلب من الطالب االستماع
إلى الجمل الموسعة .قل :
(افتح الكتاب واستمع وانظر).
يتابع الطالب الجمل أثناء قراءة
المع ّلم.
 أدر الشريط أو اقرأ الجمل
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خطوات التدريس

الموسعة قراءة نموذجية.

(ج  :عن مساعدة المحتاجين)

 .3اإلعادة الجماعية والكتب مفتوحة.

 اطلب من الطالب نطق الجمل التمهيد

الموسعة بعد قراءة المع ّلم جملة  اعرض الحوار ص 214 :
جملة.

 اطلب من الطالب نطق الجمل
الموسعة بعد قراءة المع ّلم جمال
كاملة.

 .4مناقشة المعلم مع الطالب معاني
الكلمات غير الجديدة من خالل

المعجم والقاموس.

 .5تمثيل الطالب القصة أمام الفصل.
التقييم

النشاطات التعليمية والتعلمية
(الحوار) :

 .1االستماع والكتب مغلقة.

 اطلب من الطالب إغالق الكتب

 انتقل إلى نشاط إضافي.

وقل :

 انتقل إلى كتاب النشاط ص 173 :

(استمع جيدا).

 أدر الشريط أو اقرأ الحوار مرتين.

 .2االستماع والكتب مفتوحة.

 اطلب من الطالب فتح الكتب
واالستماع جيدا.

 أدر الشريط أو اقرأ الحوار مرتين.
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 .3أسئلة االستيعاب  :اطلب من الطالب (د  :من ال يرحم ال يرحم)
إغالق الكتب وانتقل إلى األسئلة التمهيد

االستيعابية (سل وأجب).

 -كيف يصل المسلمون صلة الرحم؟

 اعرض الحوار ص 215 :

 ماذا نعمل عند لقاء المسلمين؟ -ما رأيك في زيارة األقارب؟

 .4اإلعادة الجماعية  :اطلب من الطالب
فتح الكتب وإعادة الحوار بعدك

جملة جملة.

 .5إعادة المجموعات  :انطق الحوار
واطلب من كل مجموعة أن تعيد

الجملة بعدك.

 .6اإلعادة الفردية  :اختر بعض الطالب
إلعادة بعض الجمل بعدك فرديا.

 .7بيان معاني الكلمات الجديدة من
خالل عرض الصور أو الفيديو
وإجراء التمثيل.

 .8تمثيل الحوار أمام الفصل.
التقييم

 انتقل إلى نشاط إضافي.
خطوات التدريس

النشاطات التعليمية والتعلمية
(الحوار) :
 .1االستماع والكتب مغلقة.
 اطلب من الطالب إغالق الكتب
وقل :
(استمع جيدا).
 أدر الشريط أو اقرأ الحوار مرتين.
 .2االستماع والكتب مفتوحة.
 اطلب من الطالب فتح الكتب
واالستماع جيدا.
 أدر الشريط أو اقرأ الحوار مرتين.
 .3أسئلة االستيعاب  :اطلب من الطالب
إغالق الكتب وانتقل إلى األسئلة

243

االستيعابية (سل وأجب).
 هل يحث اإلسالم أمته على الرحمةوالمودة؟
 اذكر دليال على هذه الرحمةوالمودة؟
نطبق الرحمة والمودة؟
 كيف ّ .4اإلعادة الجماعية  :اطلب من الطالب
فتح الكتب وإعادة الحوار بعدك
جملة جملة.
 .5إعادة المجموعات  :انطق الحوار
واطلب من كل مجموعة أن تعيد
الجملة بعدك.
 .6اإلعادة الفردية  :اختر بعض الطالب
إلعادة بعض الجمل بعدك فرديا.
 .7بيان معاني الكلمات الجديدة من
خالل عرض الصور أو الفيديو
وإجراء التمثيل.
التقييم
 انتقل إلى نشاط إضافي.
 انتقل إلى كتاب النشاط ص 174 :

خطوات التدريس

(ه  :عن مساعدة المحتاجين)
التمهيد

 اعرض الحوار ص 216 :

النشاطات التعليمية والتعلمية
(الحوار) :

 .1االستماع والكتب مغلقة.

 اطلب من الطالب إغالق الكتب
وقل :
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(استمع جيدا).

 أدر الشريط أو اقرأ الحوار مرتين.

 .7بيان معاني الكلمات الجديدة من

 .2االستماع والكتب مفتوحة.

خالل عرض الصور أو الفيديو
وإجراء التمثيل.

 اطلب من الطالب فتح الكتب  .8تمثيل الحوار أمام الفصل.
التقييم
واالستماع جيدا.
 أدر الشريط أو اقرأ الحوار مرتين  .انتقل إلى نشاط إضافي.

 .3أسئلة االستيعاب  :اطلب من الطالب

إغالق الكتب وانتقل إلى األسئلة خطوات التدريس
(و  :النظام الصوتي)
االستيعابية (سل وأجب).
يكرم المسلم المحتاجين؟ التمهيد
 -كيف ّ

 ماذا يعمل المسلم عند لقاء  اعرض الكلمات التي فيها (أل)الشمسية و(أل) القمرية والكلمات
المحتاجين؟
المشددة غير المشددة وكلمات فيها
 -هل تحب أن تساعد المحتاجين؟

 .4اإلعادة الجماعية  :اطلب من الطالب
فتح الكتب وإعادة الحوار بعدك

جملة جملة.

 .5إعادة المجموعات  :انطق الحوار
واطلب من كل مجموعة أن تعيد

الجملة بعدك.

 .6اإلعادة الفردية  :اختر بعض الطالب
إلعادة بعض الجمل بعدك فرديا.
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الحركة الطويلة والقصيرة ص 217 :

النشاطات التعليمية والتعلمية

(الكلمات) :

 .1االستماع والكتب مغلقة.

 اطلب من الطالب االستماع إلى
الكلمات المشددة وغير المشددة
الكلمات التي فيها (أل) الشمسية

و(أل)

القمرية

والكلمات

قل ( :افتح الكتاب واستمع
وانظر) .يتابع الطالب الكلمات
التي فيها (أل) الشمسية و(أل)
القمرية والكلمات المشددة غير
المشددة وكلمات فيها الحركة
الطويلة والقصيرة أثناء قراءة
المع ّلم.
 أدر الشريط أو اقرأ الكلمات التي
فيها (أل) الشمسية و(أل) القمرية
والكلمات المشددة غير المشددة

المشددة غير المشددة وكلمات
فيها الحركة الطويلة والقصيرة.
قل ( :أغلق الكتاب واستمع).
وكلمات فيها الحركة الطويلة
 أدر الشريط أو اقرأ الكلمات التي
والقصيرة قراءة نموذجية.
فيها (أل) الشمسية و(أل) القمرية
 .3اإلعادة الجماعية والكتب مفتوحة.
والكلمات المشددة غير المشددة
 اطلب من الطالب إعادة الكلمات
وكلمات فيها الحركة الطويلة
التي فيها (أل) الشمسية و(أل)
والقصيرة قراءة نموذجية.
القمرية والكلمات المشددة غير
 .2االستماع والكتب مفتوحة.
المشددة وكلمات فيها الحركة
 اطلب من الطالب االستماع إلى
الطويلة والقصيرة بعد قراءة
الكلمات التي فيها (أل) الشمسية
المع ّلم جملة جملة.
و(أل) القمرية والكلمات
المشددة غير المشددة وكلمات  .4القراءة الجماعية من السبورة.
 اطلب من الطالب قراءة الكلمات
فيها الحركة الطويلة والقصيرة.
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التي فيها (أل) الشمسية و(أل)
القمرية والكلمات المشددة غير
المشددة وكلمات فيها الحركة

الطويلة والقصيرة من السبورة

جماعيا معتمدين عن أنفسهم.

 .5تمييز الطالب الكلمات التي فيها (أل)
الشمسية و(أل) القمرية والكلمات
المشددة غير المشددة وكلمات

فيها الحركة الطويلة والقصيرة بين

المجموعتين ثم اإلتيان بالجمل
المناسبة.

 .6إجراء مسابقة تخمين (أل) الشمسية
(أل) القمرية الى الجمل.

 .7إجراء مسابقة  :تخمين الكلمة
المشددة والكلمات غير المشددة.

التقييم

 انتقل إلى نشاط إضافي.

 انتقل إلى كتاب النشاط ص 175 :

مهارة القراءة

معيار التع ّلم
 .1قراءة الجمل القصيرة والجمل
الموسعة قراءة صحيحة.
 .2قراءة الفقرات بالفصاحة والطالقة.
 .3قراءة العبارات حسب قالب عربي
ونطقها نطقا صحيحا:
(الفعل  +االسم  +الحرف  +االسم
 +االسم).
خطوات التدريس
(أ  :ما أجمل اإلسالم)
التمهيد
الموسعة ص 218 :
 اعرض الجمل
ّ
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النشاطات التعليمية والتعلمية
الموسعة) :
(الجمل
ّ

 .1االستماع والكتب مغلقة.

 اطلب من الطالب االستماع إلى
الموسعة .قل (:أغلق
الجمل
ّ
الكتاب واستمع).

 أدر الشريط أو اقرأ الجمل
الموسعة قراءة نموذجية.
ّ

 .2االستماع والكتب مفتوحة.

 اطلب من الطالب االستماع إلى

معتمدين عن أنفسهم.
 .5استخراج الطالب التراكيب من
الموسعة مع ترديد قراءتها :
الجمل
ّ
 اليدالعليا اليد السفلى األجر المضاعف .6تكوين الطالب الجمل المناسبة من
الكلمات:
 مختلفون يتس ّلمونيتصدقون
ّ

الجمل
ّ
الموسعة .قل (:افتح الكتاب  .7إلقاء النص بطريقة سرد القصة.
واستمع وانظر) .يتابع الطالب النص
التقييم
أثناء قراءة المع ّلم.
 انتقل إلى نشاط إضافي.
الموسعة
 أدر الشريط أو اقرأ الجمل
ّ
 انتقل إلى كتاب النشاط ص 176 :
قراءة نموذجية.
 .3اإلعادة الجماعية والكتب مفتوحة.
 اطلب من الطالب إعادة الجمل
الموسعة بعد قراءة المع ّلم جملة
ّ
جملة.
 .4القراءة الجماعية من السبورة.
 اطلب من الطالب قراءة الجمل
الموسعة من السبورة جماعيا
ّ
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خطوات التدريس

 .2صحيح

ب  -ج) الفهم واالستيعاب

 .3خطأ

 اعرض األسئلة ص 219 :

 .5صحيح

التمهيد

 .4خطأ

ج) حل التدريب (أجب شفهيا) :

 .1يتمييز الناس في اإلسالم أنهم
متساوون.

 .2يعتبر اإلسالم المنفقين باليد العليا.
 .3أجر اليد العليا مضاعف.

إجراء التدريب :

 .4واجب اليد السفلى أن يسعوا إلى
تحسين أنفسهم.

 اطلب من الطالب إغالق الكتب.

 .5تتصدق اليد العليا بالزكاة والصدقة.

 اقرأ السؤال مرتين.

 اختر طالبا لقول اإلجابة (إذا أعطى  .6إجراء مسابقة  :اسأل وأجب.
الطالب إجابة صحيحة تقبل منه ,وإن التقييم

اختلفت عن اإلجابة الموجودة في  انتقل إلى نشاط إضافي.
 انتقل إلى كتاب النشاط ص 177 :
كتاب المع ّلم).

 إذا أخطأ الطالب أعط الفرصة لغيره
(طالبين على األكثر).

ب) حل التدريب (اقرأ وقل (صحيح) أم
(خطأ)) :

 .1صحيح
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خطوات التدريس

(د  :زيارة إلى دار األيتام)
التمهيد

الموسعة ص 220 :
 اعرض الجمل
ّ

النشاطات التعليمية والتعلمية
الموسعة) :
(الجمل
ّ

 .1االستماع والكتب مغلقة.

 اطلب من الطالب االستماع إلى
الموسعة .قل (:أغلق
الجمل
ّ
الكتاب واستمع).

 أدر الشريط أو اقرأ الجمل
الموسعة قراءة نموذجية.
ّ

 .2االستماع والكتب مفتوحة.

 اطلب من الطالب االستماع
الموسعة .قل (:افتح
إلى الجمل
ّ

الكتاب واستمع وانظر) .يتابع
الطالب النص أثناء قراءة المع ّلم.
 أدر الشريط أو اقرأ الجمل
الموسعة قراءة نموذجية.
ّ
 .3اإلعادة الجماعية والكتب مفتوحة.
 اطلب من الطالب إعادة الجمل
الموسعة بعد قراءة المع ّلم جملة
ّ
جملة.
 .4القراءة الجماعية من السبورة.
 اطلب من الطالب قراءة الجمل
الموسعة من السبورة جماعيا
ّ
معتمدين عن أنفسهم.
 .5استخراج الطالب التراكيب من
الموسعة مع ترديد قراءتها :
الجمل
ّ
 األنشطة الخيرية تنظيف المقر ترتيب األدوات .6تكوين الطالب الجمل المناسبة من
الكلمات:
 الوالدان -األبناء
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 -يستفيدون

 .7إلقاء النص بطريقة سرد القصة.
التقييم

 انتقل إلى نشاط إضافي.

 انتقل إلى كتاب النشاط ص 178 :

خطوات التدريس
(ز  :القوالب العربية)
(الفعل  +االسم  +الحرف  +االسم +
االسم)
التمهيد
 اعرض العبارات ص 221 :

النشاطات التعليمية والتعلمية
(العبارات):
 .1االستماع والكتب مغلقة.
 اطلب من الطالب االستماع إلى
العبارات .قل ( :أغلق الكتاب
واستمع).
 أدر الشريط أو اقرأ العبارات قراءة
نموذجية.
 .2االستماع والكتب مفتوحة.
 اطلب من الطالب االستماع إلى
العبارات .قل ( :افتح الكتاب
واستمع وانظر) .يتابع الطالب
العبارات أثناء قراءة المع ّلم.
 أدر الشريط أو اقرأ العبارات قراءة
نموذجية.
 .3اإلعادة الجماعية والكتب مفتوحة.
 اطلب من الطالب نطق العبارات
بعد قراءة المع ّلم جملة جملة.
 اطلب من الطالب نطق العبارات
بعد قراءة المع ّلم جمال كاملة.
 .4تمييز الطالب العبارات بين
المجموعتين للمذكر وللمؤنث.
 .5تدريب الطالب على تكوين العبارات
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خطوات التدريس

المفيدة حسب القالب المدروس.

(أ-ب  :تصنيف القوالب العربية وتكوين

 .6إجراء مسابقة  :تخمين نوع القالب.
التقييم
 انتقل إلى نشاط إضافي.
 انتقل إلى كتاب النشاط ص 179 :

الجمل)
التمهيد

 اعرض العبارات ص 222 :

إجراء التدريب :

مهارة الكتابة

 اطلب من الطالب إغالق الكتب.

معيار التع ّلم

 اقرأ السؤال مرتين.

 .1كتابة األرقام واألعداد (  -100اختر طالبا لقول اإلجابة (إذا أعطى
.299
الطالب إجابة صحيحة تقبل منه ,وإن

تصاعديا وتنازليا كتابة صحيحة.

 .2كتابة العبارات الرياضية كتابة

اختلفت عن اإلجابة الموجودة في
كتاب المع ّلم).

 .3نسخ الحكمة بخط النسخ نسخا

(طالبين على األكثر).

صحيحة.

صحيحا.

 إذا أخطأ الطالب أعط الفرصة لغيره
أ) حل التدريب (تصنيف القوالب
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العربية) :

األرقام

 1يفهم

 2ي ّتحد

 3يرسل
 4يسعد

خطوات التدريس
(ج-د  :األرقام واألعداد)
التمهيد
 اعرض الفقرات فيها األرقام واألعداد
ص 223 :

الفعل االسم

المسلمون
المسلمون
المسلمون
الفقراء

ب) حل التدريب (تكوين الجمل
المفيدة) :

أية جمل مناسبة مقبولة.

 .1تكافل المؤمنون في مساعدة

الضعفاء.
 .2تسامح المسلمون مع جيرانهم.
 .3تصافحت المؤمنات عند اللقاء.
 .4اشترك المجتمع في محاربة الفقر.
 .5حصل الفقير على الزكاة.
 .6يتكلم الموظف مع المحتاجين.
 .7للمنفق أجر مضاعف.
التقييم
 انتقل إلى نشاط إضافي.

النشاطات التعليمية والتعلمية
(األرقام واألعداد) :
 .1اقرأ الفقرات التي فيها األرقام
واألعداد مرات.
 ترديد الطالب العبارات التي فيها
األرقام واألعداد.

 ترتيب األرقام واألعداد تنازليا
وتصاعديا.

 .2اطلب من الطالب كتابة األرقام
واألعداد المسموعة كتابة صحيحة.

 .3اطلب من الطالب كتابة العبارات
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المناسبة من الكلمات كتابة صحيحة .خطوات التدريس
(ه  :خط النسخ)

 .4حل التدريب :

التمهيد

 .1مائتان وست وثالثون سكرا

 اعرض الحكمة المكتوبة بخط النسخ

 .2مائتان وسبعة وثالثون دقيقا

 .3مائتان وثماني وثالثون تفاحة

ص 224 :

 .5لعب الطالب لعبة تخمين األرقام
واألعداد.

التقييم

 انتقل إلى نشاط إضافي.

 انتقل إلى كتاب النشاط ص ،180 :
182 & 181

النشاطات التعليمية والتعلمية
(خط النسخ) :

 .1يعرض المع ّلم قلم الخط وكيفية
مسك قلم الخط بزوايا الخط العربي

الصحيح.

 .2اطلب من الطالب مسك قلم الخط
بزوايا الخط العربي الصحيح.
 .3يكتب المع ّلم الحرف بعد الحرف
بطريقة صحيحة :

(م ن) (ل ا ي ر ح م) (ل ا ي ر ح م)
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صحح ما كتبه الطالب في الكتاب
 .4اطلب من الطالب كتابة الحرف بعد .10
ّ
والدفتر.

الحرف بطريقة صحيحة :

(م ن) (ل ا ي ر ح م) (ل ا ي ر ح م)  .11تمثيل الطالب الحوار أمام
الفصل.
 .5يكتب المع ّلم نسخ مقطع الكلمة
التقييم

بقواعد خط النسخ الصحيحة :

 انتقل إلى نشاط إضافي.

(من) (ال يرحم) (ال يرحم)

 .6اطلب من الطالب نسخ مقطع الكلمة  انتقل إلى كتاب النشاط ص 183 :
بقواعد خط النسخ الصحيحة :

(من) (ال يرحم) (ال يرحم)

 .7اعرض الحكمة بخط النسخ على
السبورة أمام الطالب.

 .8اطلب من الطالب كتابة الحكمة
بخط النسخ في الكتاب.

 .9اطلب من الطالب كتابة الحكمة
بخط النسخ في الدفتر في البيت

(خمس مرات).
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16

الدرس السادس
عشر

صالة الجماعة
أ

معيار المستوى

في آخر الدرس يستطيع الطالب :
ّ
التمكن من االستماع إلى العبارات

وترديدها ترديدا صحيحا مع نطقها

نطقا صحيحا.
ّ
التمكن من االستماع إلى الحكم








واألمثال وترديدها ترديدا صحيحا

مع حفظها.
ّ
التمكن من االستماع إلى الجمل

القصيرة والجمل الموسعة وترديدها

مع نطقها نطقا صحيحا.
ّ
التمكن من االستماع إلى الكلمات


الحركة القصيرة قراءة صحيحة.
ّ
التمكن من قراءة الجمل القصيرة

والجمل الموسعة قراءة صحيحة.
ّ
التمكن من قراءة الفقرات بالفصاحة
والطالقة.
ّ
التمكن من كتابة األرقام واألعداد

تصاعديا وتنازليا كتابة صحيحة.






فيها (أل) الشمسية والكلمات فيها

كتابة األرقام واألعداد المسموعة

كتابة صحيحة.
ّ
التمكن من مسك قلم الخط بزوايا

الخط العربي الصحيحة.
ّ
التمكن من كتابة الحروف الهجائية
بقواعد خط النسخ الصحيحة.

(أل) القمرية قراءة صحيحة.
ّ
التمكن من االستماع إلى الكلمات


مهارة االستماع والكالم

المشددة والكلمات غير المشددة معيار التع ّلم

قراءة صحيحة.
ّ
التمكن من االستماع إلى الكلمات

فيها الحركة الطويلة والكلمات فيها

 .1االستماع إلى العبارات ونطقها نطقا
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صحيحا.

 .2استخدام العبارات في المواقف
المناسبة استخداما صحيحا.

 .3االستماع إلى الجمل القصيرة
والجمل الموسعة ونطقها نطقا

صحيحا.

 .4االستماع إلى الكلمات فيها (أل)
الشمسية والكلمات فيها (أل) القمرية

قراءة صحيحة.

 .5االستماع إلى الكلمات المشددة
والكلمات غير المشددة قراءة

صحيحة.

 .6االستماع إلى الكلمات فيها الحركة
الطويلة والكلمات فيها الحركة
القصيرة قراءة صحيحة.

خطوات التدريس

(أ  :فضائل صالة الجماعة )

التمهيد

 اعرض الجمل القصيرة ص 226 :

النشاطات التعليمية والتعلمية
(الجمل القصيرة) :
 .1االستماع والكتب مغلقة.
 اطلب من الطالب االستماع إلى
الجمل القصيرة .قل ( :أغلق
الكتاب واستمع ).
 أدر الشريط أو اقرأ الجمل القصيرة
قراءة نموذجية.
 .2االستماع والكتب مفتوحة.
 اطلب من الطالب االستماع
إلى الجمل القصيرة .قل ( :افتح
الكتاب واستمع وانظر ) .يتابع
الطالب الجمل أثناء قراءة
المع ّلم.
 أدر الشريط أو اقرأ الجمل القصيرة
قراءة نموذجية.
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 .3اإلعادة الجماعية والكتب مفتوحة .خطوات التدريس
 اطلب من الطالب نطق الجمل (ب  :فضيلة صالة الجماعة )
القصيرة بعد قراءة المع ّلم جملة التمهيد
 اعرض الجمل الموسعة ص 227 :
جملة.
 اطلب من الطالب نطق الجمل
القصيرة بعد قراءة المع ّلم جمال
كاملة.

 .4مناقشة المعلم مع الطالب معاني
الكلمات الجديدة وإطالع

المعجم والقاموس.

على

 .5إلقاء النص بطريقة سرد القصة.
التقييم

 انتقل إلى نشاط إضافي.

 انتقل إلى كتاب النشاط ص 184 :

النشاطات التعليمية والتعلمية
(الجمل الموسعة) :
 .1االستماع والكتب مغلقة.
 اطلب من الطالب االستماع إلى
الجمل الموسعة .قل ( :أغلق
الكتاب واستمع ).
 أدر الشريط أو اقرأ ا الجمل
الموسعة قراءة نموذجية.
 .2االستماع والكتب مفتوحة.
 اطلب من الطالب االستماع
إلى الجمل الموسعة .قل :
(افتح الكتاب واستمع وانظر ).
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يتابع الطالب الجمل أثناء قراءة خطوات التدريس
(ج  :عن فضائل صالة الجماعة )
المع ّلم.
 أدر الشريط أو اقرأ الجمل التمهيد
 اعرض الحوار ص 228 :
الموسعة قراءة نموذجية.
 .3اإلعادة الجماعية والكتب مفتوحة.
 اطلب من الطالب نطق الجمل
الموسعة بعد قراءة المع ّلم جملة
جملة.
 اطلب من الطالب نطق الجمل
الموسعة بعد قراءة المع ّلم جمال
النشاطات التعليمية والتعلمية (الحوار):
كاملة.
 .4مناقشة المعلم مع الطالب معاني  .1االستماع والكتب مغلقة.
 اطلب من الطالب إغالق الكتب
الكلمات غير الجديدة من خالل
وقل :
المعجم والقاموس.
(استمع جيدا ).
 .5إلقاء النص بطريقة سرد القصة.
 أدر الشريط أو اقرأ الحوار مرتين.
التقييم
 .2االستماع والكتب مفتوحة.
 انتقل إلى نشاط إضافي.
 اطلب من الطالب فتح الكتب
 انتقل إلى كتاب النشاط ص 185 :
واالستماع جيدا.
 أدر الشريط أو اقرأ الحوار مرتين.
 .3أسئلة االستيعاب  :اطلب من الطالب
إغالق الكتب وانتقل إلى األسئلة
االستيعابية (سل وأجب).
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 من يؤذن للصالة؟ من يتبع اإلمام في صالة الجماعة؟ من يخطب على المنبر؟ .4اإلعادة الجماعية  :اطلب من الطالب
فتح الكتب وإعادة الحوار بعدك
جملة جملة.
 .5إعادة المجموعات  :انطق الحوار
واطلب من كل مجموعة أن تعيد
الجملة بعدك.
 .6اإلعادة الفردية  :اختر بعض الطالب
إلعادة بعض الجمل بعدك فرديا.
 .7اطلب من الطالب البحث عن معاني
الكلمات والتراكيب المختارة في
المعجم والقاموس.
 .8تمثيل الحوار أمام الفصل.
التقييم
 انتقل إلى نشاط إضافي.
 انتقل إلى كتاب النشاط ص 186 :

خطوات التدريس

(د  :الصالة عماد الدين )
التمهيد

 اعرض الحوار ص 229 :

النشاطات التعليمية والتعلمية (الحوار):
 .1االستماع والكتب مغلقة.

 اطلب من الطالب إغالق الكتب
وقل :

(استمع جيدا ).

 أدر الشريط أو اقرأ الحوار مرتين.

 .2االستماع والكتب مفتوحة.

 اطلب من الطالب فتح الكتب
واالستماع جيدا.

 أدر الشريط أو اقرأ الحوار مرتين.

 .3أسئلة االستيعاب  :اطلب من الطالب
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إغالق الكتب وانتقل إلى األسئلة  اعرض العبارات ص 230 :

االستيعابية (سل وأجب).
 -هل ص ّلى شهيد صالة العشاء؟

 -ما المراد بالصالة عماد الدين؟

 .4اإلعادة الجماعية  :اطلب من الطالب
فتح الكتب وإعادة الحوار بعدك

جملة جملة.

 .5إعادة المجموعات  :انطق الحوار
واطلب من كل مجموعة أن تعيد

الجملة بعدك.

 .6اإلعادة الفردية  :اختر بعض الطالب
إلعادة بعض الجمل بعدك فرديا.

 .7اطلب من الطالب البحث عن معاني
الكلمات والتراكيب المختارة في

المعجم والقاموس.

 .8إجراء مسابقة إلقاء الخطابة.
التقييم

 انتقل إلى نشاط إضافي.
خطوات التدريس

(ه  :الصلوات الخمس)
التمهيد

النشاطات التعليمية والتعلمية
(العبارات) :
 .1االستماع والكتب مغلقة.
 اطلب من الطالب إغالق الكتب
وقل :
(استمع جيدا ).
 أدر الشريط أو اقرأ العبارات
مرتين.
 .2االستماع والكتب مفتوحة.
 اطلب من الطالب فتح الكتب
واالستماع جيدا.
 أدر الشريط أو اقرأ العبارات
مرتين.
 .3أسئلة االستيعاب  :اطلب من الطالب
إغالق الكتب وانتقل إلى األسئلة
االستيعابية (سل وأجب).
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 -كم ركعة لصالة الصبح؟

 -كم ركعة لصالة الظهر؟

 -كم ركعة لصالة المغرب؟

 .4اإلعادة الجماعية  :اطلب من الطالب
فتح الكتب وإعادة العبارات بعدك

جملة جملة.

 .5إعادة المجموعات  :انطق العبارات خطوات التدريس

واطلب من كل مجموعة أن تعيد (و  :عن فضائل صالة الجماعة )
التمهيد

الجملة بعدك.

 .6اإلعادة الفردية  :اختر بعض الطالب  اعرض الحوار ص 231 :
إلعادة بعض الجمل بعدك فرديا.

 .7ترديد الطالب العبارات اآلتية :

أميرة  :كم ركعة تصلين الصبح يا
		 فاطمة؟

فاطمة  :أصلي الصبح ركعتين.

 .8تمثيل الطالب الحوار أمام الفصل
المجموعة.

التقييم

 انتقل إلى نشاط إضافي.

النشاطات التعليمية والتعلمية (الحوار):
 .1االستماع والكتب مغلقة.

 اطلب من الطالب إغالق الكتب
وقل :

 انتقل إلى كتاب النشاط ص 187 :

(استمع جيدا ).
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 أدر الشريط أو اقرأ الحوار مرتين .8 .تمثيل الطالب الحوار أمام الفصل.
 .2االستماع والكتب مفتوحة.
التقييم
 اطلب من الطالب فتح الكتب  انتقل إلى نشاط إضافي.
واالستماع جيدا.
خطوات التدريس
 أدر الشريط أو اقرأ الحوار مرتين( .ز  :النظام الصوتي )
 .3أسئلة االستيعاب  :اطلب من الطالب التمهيد
إغالق الكتب وانتقل إلى األسئلة  .1اعرض الكلمات فيها (أل) الشمسية
االستيعابية (سل وأجب).
والكلمات فيها (أل) القمرية.
 اذكر فضيلة صالة الجماعة  .2اعرض الكلمات المشددة والكلماتللمصلين.
غير المشددة.
 اذكر فضيلة صالة الجماعة للقرية. .3اعرض الكلمات فيها الحركة الطويلة
 .4اإلعادة الجماعية  :اطلب من الطالب
والكلمات فيها الحركة القصيرة ص :
فتح الكتب وإعادة الحوار بعدك
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جملة جملة.
 .5إعادة المجموعات  :انطق الحوار
واطلب من كل مجموعة أن تعيد
الجملة بعدك.
 .6اإلعادة الفردية  :اختر بعض الطالب
إلعادة بعض الجمل بعدك فرديا.
 .7اطلب من الطالب البحث عن معاني
الكلمات والتراكيب المختارة في
المعجم والقاموس.
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النشاطات التعليمية والتعلمية

أنفسهم.

(الكلمات):

 .5تمييز

 .1االستماع والكتب مغلقة.

 اطلب من الطالب االستماع إلى

الطالب

الكلمات

فيها

(أل) الشمسية و(أل) القمرية بين

المجموعتين.

الكلمات .قل ( :أغلق الكتاب  .6تمييز الطالب الكلمات المشددة

واستمع ).

وغير المشددة بين المجموعتين.

نموذجية.

وكلمات فيها الحركة القصيرة بين

 أدر الشريط أو اقرأ الكلمات قراءة  .7تمييز الطالب الحركة الطويلة
المجموعتين.

 .2االستماع والكتب مفتوحة.

 اطلب من الطالب االستماع إلى  .8إجراء مسابقة  :تخمين (أل) الشمسية
الكلمات .قل ( :افتح الكتاب

و(أل) القمرية.

واستمع وانظر ) .يتابع الطالب التقييم
 انتقل إلى نشاط إضافي.
الكلمات أثناء قراءة المع ّلم.

 أدر الشريط أو اقرأ الكلمات قراءة  انتقل إلى كتاب النشاط ص 188 :
نموذجية.

 .3اإلعادة الجماعية والكتب مفتوحة.

 اطلب من الطالب إعادة الكلمات
بعد قراءة المع ّلم جملة جملة.

 .4القراءة الجماعية من السبورة.

 اطلب من الطالب قراءة الكلمات
من السبورة جماعيا معتمدين عن
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 .1االستماع والكتب مغلقة.

مهارة القراءة

 اطلب من الطالب االستماع إلى

معيار التع ّلم

الجمل الموسعة .قل ( :أغلق

 .1قراءة الجمل القصيرة قراءة صحيحة.

الكتاب واستمع ).

 .3قراءة الفقرات بالفصاحة والطالقة.

الموسعة قراءة نموذجية.

 .2قراءة الجمل الموسعة قراءة صحيحة.
 .4قراءة العبارات حسب قالب عربي
ونطقها نطقا صحيحا:

 أدر الشريط أو اقرأ ا الجمل
 .2االستماع والكتب مفتوحة.

 اطلب من الطالب االستماع

(االسم  +الحرف  +االسم  +االسم).

إلى الجمل الموسعة .قل(:افتح

(أ  :فضائل صالة الجماعة )

الطالب الجمل أثناء قراءة
المع ّلم.

خطوات التدريس

الكتاب واستمع وانظر) .يتابع

التمهيد

 أدر الشريط أو اقرأ الجمل

 اعرض الجمل الموسعة ص 233 :

الموسعة قراءة نموذجية.

 .3اإلعادة الجماعية والكتب مفتوحة.

 اطلب من الطالب نطق الجمل
الموسعة بعد قراءة المع ّلم جملة
جملة.

 اطلب من الطالب نطق الجمل
الموسعة بعد قراءة المع ّلم جمال

النشاطات التعليمية والتعلمية
(الجمل الموسعة) :

كاملة.
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 .4مناقشة المعلم مع الطالب معاني خطوات التدريس

الكلمات الجديدة من خالل المعجم ب  -ج)الفهم واالستيعاب

والقاموس.

التمهيد

 .5إلقاء القصة عن الموضوع المدروس  .اعرض األسئلة ص 234 :
التقييم

 انتقل إلى نشاط إضافي.

 انتقل إلى كتاب النشاط ص :
190-189

إجراء التدريب :
 اطلب من الطالب إغالق الكتب.
 اقرأ السؤال مرتين.
 اختر طالبا لقول اإلجابة (إذا أعطى
الطالب إجابة صحيحة تقبل منه ,وإن
اختلفت عن اإلجابة الموجودة في
كتاب المع ّلم).
 إذا أخطأ الطالب أعط الفرصة لغيره
(طالبين على األكثر).
ب) حل التدريب (اقرأ وقل (صحيح)
أم (خطاء) :
 .1صحيح
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 .2صحيح
 .3صحيح
 .4صحيح
 .5صحيح
ج) حل التدريب (أجب شفهيا) :
 .1ينبغي لنا أن نصلي جماعة.
 .2حكم قيام الصالة جماعة فرض النشاطات التعليمية والتعلمية
كفاية.
(الجمل الموسعة) :
 .3من فضيلة الصالة جماعة غفر له ذنبه .1 .االستماع والكتب مغلقة.
 .4يعمل المأموم أن يتبع اإلمام.
 اطلب من الطالب االستماع إلى
التقييم

الجمل الموسعة .قل ( :أغلق

 انتقل إلى نشاط إضافي.

الكتاب واستمع ).

(د  :هيا نصل جماعة )

الموسعة قراءة نموذجية.

خطوات التدريس
التمهيد

 اعرض الجمل الموسعة ص 235 :

 أدر الشريط أو اقرأ ا الجمل
 .2االستماع والكتب مفتوحة.

 اطلب من الطالب االستماع
إلى الجمل الموسعة .قل :
(افتح الكتاب واستمع وانظر ).

يتابع الطالب الجمل أثناء قراءة
المع ّلم.

 أدر الشريط أو اقرأ الجمل
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خطوات التدريس

الموسعة قراءة نموذجية.

(ه  -و  :القوالب العربية)

 .3اإلعادة الجماعية والكتب مفتوحة.

 اطلب من الطالب نطق الجمل (االسم  +الحرف  +االسم  +االسم).
الموسعة بعد قراءة المع ّلم جملة التمهيد
جملة.

 اطلب من الطالب نطق الجمل
الموسعة بعد قراءة المع ّلم جمال

 اعرض العبارات ص 236 :

كاملة.

 .4مناقشة المعلم مع الطالب معاني
الكلمات الجديدة من خالل المعجم

والقاموس.

 .5إلقاء النص بطريقة سرد القصة.
التقييم

 انتقل إلى نشاط إضافي.

النشاطات التعليمية والتعلمية
(العبارات):

 .1االستماع والكتب مغلقة.

 اطلب من الطالب االستماع إلى
العبارات .قل ( :أغلق الكتاب

 انتقل إلى كتاب النشاط ص 191 :

واستمع ).

 أدر الشريط أو اقرأ العبارات قراءة
نموذجية.

 .2االستماع والكتب مفتوحة.

 اطلب من الطالب االستماع إلى
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العبارات .قل ( :افتح الكتاب
واستمع وانظر ) .يتابع الطالب
العبارات أثناء قراءة المع ّلم.
 أدر الشريط أو اقرأ العبارات قراءة
نموذجية.
 .3اإلعادة الجماعية والكتب مفتوحة.
 اطلب من الطالب نطق العبارات
بعد قراءة المع ّلم جملة جملة.
 اطلب من الطالب نطق العبارات
بعد قراءة المع ّلم جمال كاملة.
 .4تصنيف الطالب العبارات حسب
القالب المدروس:
االسم

الحرف االسم

الفضائل ل

النعم

المنبر

من
في

الخطيب على

صالة

الله

االسم
كثيرة

معيار التع ّلم

عديدة

 .1كتابة الكلمات كتابة صحيحة.

عالم

تصاعديا وتنازليا كتابة صحيحة.

المسجد جديد

المنبر

مهارة الكتابة

 .2كتابة األرقام واألعداد ()299 -100

 .5إجراء مسابقة  :تخمين نوع القالب.
التقييم
صحيحة.
 انتقل إلى نشاط إضافي.
 .2نسخ الحكمة بخط النسخ نسخا
 انتقل إلى كتاب النشاط ص -192 :
صحيحا.
193
 .1كتابة العبارات الرياضية كتابة
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خطوات التدريس

العبارات .قل ( :افتح الكتاب

(أ :الكلمات المتقاطعة)
التمهيد

 اعرض

العبارات

المتقاطعة ص 237 :

واستمع وانظر ) .يتابع الطالب
العبارات أثناء قراءة المع ّلم.

 أدر الشريط أو اقرأ العبارات قراءة

والكلمات

نموذجية.

 اطلب من الطالب إجابة األسئلة
من العبارات للكلمات المتقاطعة
المعد.
وكتابتها في الفراغ
ّ

 .3كتابة الطالب األجوبة للكلمات
المتقاطعة حرفا حرفا ويضعونها في
الفراغ.

النشاطات التعليمية والتعلمية

 .1ت ر ا و ي ح (تراويح)

 .1االستماع والكتب مغلقة.

 .3ص ل ا ة (صالة)

(العبارات):

 .2ص ب ح (صبح)
 .4و ت ر (وتر)

 اطلب من الطالب االستماع إلى

 .5م غ ر ب (مغرب)

العبارات .قل ( :أغلق الكتاب

 .6ح ا ج ة (حاجة)

واستمع ).

 أدر الشريط أو اقرأ العبارات قراءة التقييم
نموذجية.

 .2االستماع والكتب مفتوحة.

 انتقل إلى نشاط إضافي.
خطوات التدريس

 اطلب من الطالب االستماع إلى (ب  :األرقام واألعداد )
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التقييم
التمهيد
 اعرض الفقرات فيها األرقام واألعداد  انتقل إلى نشاط إضافي.
خطوات التدريس
ص 238 :
(ج-د  :األرقام واألعداد )
التمهيد
 اعرض األرقام المتفرقة ص 239 :

النشاطات التعليمية والتعلمية
(األرقام واألعداد) :

 .1اقرأ الفقرات التي فيها األرقام

النشاطات التعليمية والتعلمية
واألعداد مرات.
(األرقام واألعداد) :
 ترديد الطالب العبارات التي فيها
 .1اقرأ العبارات التي فيها األرقام
األرقام واألعداد.
واألعداد.
 .2اطلب من الطالب كتابة األرقام
 ترديد الطالب العبارات التي فيها
واألعداد المسموعة كتابة صحيحة.
األرقام واألعداد.
 .3اطلب من الطالب كتابة العبارات
 .2اطلب من الطالب كتابة األرقام
الرياضية كتابة صحيحة.
واألعداد المسموعة كتابة صحيحة.
 .4لعب الطالب لعبة تخمين األرقام
 .3اطلب من الطالب كتابة األجوبة
واألعداد.
الرياضية كتابة صحيحة.
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 .4حل التدريب (اكتب تنازليا) :

230 - 240 - 241 - 245 - 246
- 218 - 223 - 225 - 227 -

200 - 203 - 205 - 210 - 217

 .5حل التدريب (اكتب تصاعديا) :

266 - 265 - 259 - 255 - 250

  - 277 - 275 - 274 - 269خطوات التدريس(ه  :خط النسخ )
286 - 285 - 280 - 278

 .6حل التدريب (العبارات الرياضية)  :التمهيد
 = 55 + 200مائتان وخمسة  اعرض الحكمة المكتوبة بخط النسخ
ص 240 :

وخمسون.

 = 35 + 255مائتان وتسعون.
 = 55 + 235مائتان وتسعون.

 .7لعب الطالب لعبة صندق السم،
يتضمن أسئلة عن األرقام واألعداد.

التقييم

 انتقل إلى نشاط إضافي.

 انتقل إلى كتاب النشاط ص 194 :

النشاطات التعليمية والتعلمية
(خط النسخ):

 .1يعرض المع ّلم قلم الخط وكيفية
مسك قلم الخط بزوايا الخط العربي
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مرات).

الصحيح.

صحح ما كتبه الطالب في الكتاب
 .2اطلب من الطالب مسك قلم الخط ّ .10
والدفتر.

بزوايا الخط العربي الصحيح.
 .3يكتب المع ّلم الحرف بعد الحرف التقييم

 انتقل إلى نشاط إضافي.

بطريقة صحيحة :

(ا ل ص ل ا ة)(ع م ا د)(ا ل د ي ن)

 .4اطلب من الطالب كتابة الحرف بعد

 انتقل إلى كتاب النشاط ص 195 :

الحرف بطريقة صحيحة :

(ا ل ص ل ا ة)(ع م ا د)(ا ل د ي ن)
 .5يكتب المع ّلم نسخ مقطع الكلمة
بقواعد خط النسخ الصحيحة :

(الصالة)(عماد)(الدين)

 .6اطلب من الطالب نسخ مقطع الكلمة
بقواعد خط النسخ الصحيحة :

(الصالة)(عماد)(الدين)

 .7اعرض الحكمة بخط النسخ على
السبورة أمام الطالب.

 .8اطلب من الطالب كتابة الحكمة
بخط النسخ في الكتاب.

 .9اطلب من الطالب كتابة الحكمة بخط
النسخ في الدفتر في البيت (خمس
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