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دليل المعّلم
لمادة اللّغة العربّية للّصف األّول

الجزء الثاين

حقوق الطبع والنشر والنسخ والتوزيع محفوظة لوزارة التربية والتعليم بدولة اإلمارات العربية المتحدة - قطاع المناهج والتقييم
تأليف وتطوير وتصميم لجنة مختصة من وزارة التربية والتعليم
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مقّدمة 
مرحًبا بك، عزيزي المعلم، يف سلســلة كتب اللغة العربية المطّورة للصف األول األساســّي، ُصّمم هذا الكتاب ليقدم اللغة 

العربيــة للمتعلميــن تقديًمــا يتناســب مــع احتياجاتهــم المعرفيــة والنفســية والعاطفيــة، ويســتجيب لمتطلبــات المدرســة 

اإلماراتيــة، ومهــارات القــرن الحــادي والعشــرين. 

وقد انطلق تصميم المنهج من مبادئ علمية وتربوية،  أهمها: 

•  اعتمــاد منهــج ”التعليــم القائــم علــى األدب“ الــذي يســتخدم األعمــال األصيلــة لكّتــاب محترفيــن أساًســا مركزيًــا 

والكتابيــة. القرائيــة  مهاراتهــم  لتطويــر  المتعلميــن  لدعــم  التعلميــة  للخبــرة 

•  اعتمــاد المنهــج المتــوازن لتعليــم القــراءة والكتابــة الــذي يقــوم علــى تحقيــق التــوازن بيــن تعليــم اللغــة )مــن قبــل 

المتعلــم(. قبــل  )مــن  مســتقل  بشــكل  كتشــافها  وا اللغــة  وتّعلــم  المّعلــم( 

اعتماد دمج المهارات اللغوية األساسية )االستماع – المحادثة- القراءة- الكتابة( يف التعليم والتعلم.   •

•  االنطــاق مــن عالــم القصــة يف عمليــة التعليــم والتعلــم، مــن أجــل خلــق ســياق أديب قريــب مــن نفــس المتعلــم 

يتفاعــل معــه، ويربــط بينــه وبيــن المفاهيــم التــي يتعلمهــا. فالســياقات الكبيــرة مهّمــة يف التعليــم، وتســاعد المتعلــم 

علــى تطويــر مهــارات الربــط والدمــج وتوســيع أطــر التفكيــر. 

•  تأســيس روتيــن تعليمــي تعلّمــي ثابــت، يف دورات زمنيــة تتكــرر علــى طــول الفصليــن الدراســيين األول والثــاين، ممــا  

الــذايت.  التعلــم  التعلميــة، ويســاعده علــى تطويــر مهــارات  بالراحــة، ويرّســخ خبراتــه  الشــعور  المتعلّــم  ينّمــي عنــد 

•  االســتفادة مــن تغذيــة الميــدان، واالســتجابة للتجــارب الناجحــة فيــه، كإدخــال طريقــة القاعــدة النوارنيــة يف تعليــم 

المنهــج.  لتناســب  تطويعهــا  بعــد  الهجــاء،  حــروف 

•  االعتناء بمهارات االســتماع والمحادثة، وتخصيص الحصة األوىل من تدريس كل حرف لاســتماع لقصة ومناقشــة 

فيهــا.    المتعلميــن 

•  التركيــز الكبيــر علــى مهــارة القــراءة وتقديمهــا وفــق تصــّور مــدروس ممنهــج، متــدرج، متنــاٍم، حتــى لــو بــدا األمــر يف 

ــا، وســيبدأ المتعلــم والمعلــم وويلّ األمــر يكتشــف أثــر  ــا، لكنــه يف حقيقتــه يؤســس المتعلــم تأسيًســا حقيقيًّ ظاهــره آليًّ

هــذه الطريقــة بعــد مضــّي وقــت علــى تطبيقهــا. 

•  التركيــز علــى مهــارة الوعــي الصــويت، وتأســيس منهجيــة راســخة يف تدريــس التجريــد الشــفوي والكتــايب، تتــدرج يف 

المنهــج. يف  التقــدم  مــع  والتوســيع  والتنويــع  التعمــق 

االهتمام بمعجم الطفل، وإغنائه بالكلمات وفق تصّور متدرج، يعتني باألبعاد الصوتية والداللية مًعا.  •

االعتناء بالخط وتخصيص حصص لتدريب المتعلمين على تحسين خطوطهم وتجويدها.  •
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األوعية التعليمية: 

يتكون المنهج من ثالثة كتب: 

اللغة العربية »كتاب الطالب: أتعلم يف المدرسة«: وهو الكتاب الذي سيستخدمه المتعلّم يف المدرسة، وهو مقّسم • 

 إىل 15 درًسا،  يتكّون كل درس من: القراءة، األصوات والوعي الصويت، التجريد الشفوي، التجريد الكتايب.

اللغة العربية »كتاب النشاط: أدرس يف البيت«: وهو الكتاب الذي سيستخدمه المتعلّم يف البيت، ويقوم على • 

 تدريبات مركّزة على ما تم تعلمه يف الصف. 

كراسة الخط: وفيها سيتدرب المتعلّم على تجويد خّطه، بمحاكاة نماذج للحروف والكلمات تساعده على كتابة • 

الحرف بنسٍب وأبعاٍد تعّزز التدّرب على رسم الحرف رسًما صحيًحا.

سلسلة القراءة الميسرة: 15 قصة مميزة لمساعدة الطاب على تطوير مهارات القراءة األساسية لديهم كالوعي • 

الصويت، وفهم المقروء، وإثراء حصيلتهم اللغوية والمعرفية. 
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 موّجهات يف توظيف »سلسلة أحّب القراءة« 

يف الصف األول األساسّي 

 -  تعريف بالسلسلة: تتكون »سلسلة أحّب القراءة« للدكتورة لطيفة النجار من 3 أجزاء: 

مستوى تمييز الكلمات1  .1 

مستوى تمييز الكلمات2  .2 

مستوى الطاقة  .3

 -  الهدف من السلسلة: 

مساعدة المتعلمين الذين لديهم مشكات يف القراءة يف مستويات القراءة األساسية: مستوى تمييز الكلمات، 

ومستوى الطاقة، وتحسين مهارة بايق المتعلمين يف مستوى الطاقة. 

 -  بم تتمّيز هذه السلسلة؟ 

أهم ما يميز هذه السلسلة البساطة والتركيز، وثبات النسق، وتكراره تكراًرا يرّسخ المهارة ويطّورها عند المتعلم. 

 -  ما محتوى الجزء األول؟ 

يتكّون الجزء األول من 50 كلمة، كلها أفعال ثاثية ماضية، تتكون من ثاثة مقاطع، لضمان ثبات نسق واحد 

يتدرب عليه المتعلم. 

 -  ما محتوى الجزء الثاين؟ 

يتكّون الجزء الثاين من 40 كلمة تشتمل على صوت طويل )مّد باأللف أوالواو أوالياء(، وتتكّون من مقطعين 

فقط، لضمان ثبات نسق واحد يتدّرب عليه المتعلم. و 29 كلمة تشتمل على مقطع ساكن، وتتكّون من 

مقطعين فقط، لضمان ثبات نسق واحد يتدرب عليه المتعلم. )المجموع 69 كلمة(. 

 -  ما محتوى الجزء الثالث؟ 

يتكّون الجزء الثالث من 51 جملة، يتراوح عدد كلماتها بين 5 إىل عشر كلمات، وتتدّرج يف الطول من البداية 

إىل النهاية، كما أنها ُوضعت بطريقة تكفل السهولة والتدّرج للمتعلم، بحيث يقرؤها كلمة كلمة حتى يصل إىل 

كثر من مرة.  السطر األخير فيقرؤها كاملة، ويكون بذلك قد قرأ معظم كلماتها أ

 -  كيف أوّظف هذه السلسلة يف تدريس المتعلمين؟ 

يمكن للمعلم أن يستخدم الجزء األول والثاين يف الخطط العاجية للمتعلمين الذين لديهم مشكات يف القراءة، 

ليضمن أنهم تجاوزوا المستوى األول من مستويات مهارة القراءة )مستوى تمييز الكلمات( بحيث يكلّف 

المتعلم بالتدّرب على قراءة مجموعة من الكلمات بحسب مستواه وقدراته، ويمكن له أن يتابعه بالتعاون مع 

األسرة. ويحّبذ أاّل يبدأ المتعلم بالجزء الثاين إال بعد االنتهاء من الجزء األول. فإذا انتهى من الجزء األول فإنه يكون 
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بذلك قد أجاد قراءة 50 كلمة، وتدّرب على آلية القراءة. وإذا انتهى من الجزء الثاين فإنه يكون قد أجاد قراءة ما 

يقرب من 120 كلمة. وهذا يف حّد ذاته إنجاز كبير بالنسبة للمتعلمين الذين لديهم ضعف أو صعوبات قرائية. 

 -  كيف أوظف الجزء الثالث من السلسلة يف تدريس المتعلمين؟ 

يمكن للمعلم أن يستخدم الجزء الثالث يف خططه اإلثرائية للطلبة المتفوقين، بحيث يساعدهم على تطوير 

المستوى الثاين من مستويات القراءة )مستوى الطاقة(، وله أن يكلف المتعلمين بقراءة جملة واحدة يف 

كثر بحسب ظروف المتعلمين. كما يمكن أن يستخدم هذا الجزء مع المتعلمين المتوسطين،  اليوم. أو أقل أو أ

بحسب ما يراه مناسًبا. 

 -  متى أستخدم هذه السلسلة؟ 

هذا األمر متروك لكل معلم وظروف صفوفه ومتعلميه، لكن يجب أن نؤكّد على أّن هذه السلسلة إضافة إىل 

ا تدريس بايق الحروف َوفق النهج المّتبع منذ الفصل األول، ألنه يفترض أن ينتهي  المنهج، وأنه من المهم جدًّ

المتعلم من كل حروف الهجاء مع نهاية الفصل الثاين. 

 -  هل يأخذ المتعلمين الكتب يف نهاية الفصل الدراسي الثاين؟ 

نعم،  هذه الكتب هي للمتعلّم ويجب أن تبقى معه بعد نهاية الفصل الدراسي الثاين، ومن المفروض أن 

تخاطب األسرة لتوظيفها يف البيت أثناء اإلجازة لضمان أن يأيت المتعلم إىل المدرسة يف الفصل الثالث وهو يقرأ 

ا بما يناسب مستواه، ألنه يف الفصل الثالث سيدرس نصوًصا قصصّية، وكل هذه الخطوات هي لضمان أال  جيدًّ

يتخلّف أحد من أبنائنا عن زمائه حين يشرعون يف قراءة النصوص. 
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الدورة الزمنية لتدريس الحرف وحصص المراجعة واألناشيد:  

تســتغرق دراســة بعــض حــروف الهجــاء ثاثــة أيــام، وبعضهــا ســبعة أيــام، وهــذا روتيــن ثابــت علــى مــدى الفصــل الدراســي • 

الثــاين.  وهنــاك حصــص مراجعــة بعــد مجموعــات محــّددة مــن الحــروف، وحصــص خصصناهــا لألناشــيد. وعليــه هنــاك 

تســع حصــص تتكــرر علــى مــدى الفصليــن، يمكــن توضيحهــا يف اآليت: 

الحصة

الحصة

الحصة

1

2

3

قراءة القصة ومناقشتها والتدرب على القراءة

ــا للمتعلميــن، تهّيئهــم للتعلــم، وتدخلهــم يف جــّو مــن األلفــة والمــرح.  ا وتعليميًّ هــذه الحصــة تعــّد مدخــًا نفســيًّ

ُتســتثمر فيهــا قــراءة القصــة لتحقيــق عــدد مــن األهــداف، أهمهــا: ربــط المتعلــم بعمليــة الّتعلــم مــن خــال ســياق 

قصصــي قريــب، وتخصيــص وقــت لمهــاريتّ االســتماع والمحادثــة، وإتاحــة الفرصــة للمتعلميــن للتفاعــل وإبــداء 

كبــر للمتعلــم،  الــرأي، وتأســيس عــادة تعليميــة تقــوم علــى الربــط بيــن الحــرف والقصــة، بحيــث نخلــق ســياًقا أ

كثــر ُقربـًـا مــن عالمــه وخبراتــه. ثــم تختــم الحصــة بتدريــب المتعلميــن علــى قــراء النــص  ونصنــع لــه عالًمــا أرحــب، وأ

ــا يف البدايــة يقــوم علــى الترديــد فقــط، لكنــه ســيبدأ يتشــكل شــيًئا فشــيًئا مــع التقــدم  القــرايئ، الــذي ســيكون آليًّ

يف التعلــم والتدريــب. 

الوعي  الصويت+ التجريد الشفوي للصوت

يبــدأ المعلــم الحصــة بتدريــب المتعلميــن علــى قــراءة النــص القــرايئ قبــل الشــروع يف تنفيــذ المطلــوب، ثــم 

يخّصــص بــايق الوقــت ألنشــطة الوعــي الصــويت، والتجريــد الشــفوي للصــوت. مــع ماحظــة أّن هــذه األنشــطة تــزداد 

تنّوًعــا وتوّســًعا مــع تقــدم الطالــب يف التعلــم. 

التجريد الكتايب للصوت

يبــدأ المعلــم الحصــة بتدريــب المتعلميــن علــى قــراءة النــص القــرايئ قبــل الشــروع يف تنفيــذ المطلــوب، ثــم 

يخصــص بــايق الوقــت ألنشــطة التجريــد الكتــايب للصــوت. مــع ماحظــة أّن هــذه األنشــطة تــزداد تنّوًعــا وتوّســًعا مــع 

تقــّدم المتعلّــم يف التعلــم. وتختــم هــذه الحصــة دائًمــا بتدريــب األطفــال علــى القــراءة الصوتّيــة والمقطعّيــة مــن 

خــال القاعــدة النورانيــة، وجــدول الحــرف والمقطــع والكلمــة الــذي ســيغتني مــع الوقــت. 
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الحصة

الحصة

الحصة

4

5

6

حصة الخط

عنــد دراســة الحــروف التاليــة: )ف - و - ع( ســيخّصص المعلّــم أربعــة حصــص ألنشــطة التــدّرب علــى كتابــة 

الحــرف والكلمــات بخــط النســخ متتّبًعــا الخطــوات الموضحــة يف شــرح كل حصــٍة مــن حصــص الخــط يف دليــل 

المعلــم.

حصص المراجعة

تأيت حصة المراجعة بعد كل مجموعة من الحروف يدرسها المتعلّم؛ لتعزيز تمكن المتعلمين للحروف.

وتتنّوع أنشطة المراجعة يف قياسها لمهارة القراءة والوعي الصويت والتجريد والكتابة.

حصص النشيد

حصــص النشــيد تخــدم أهداًفــا كثيــرًة، أهّمهــا: تعزيــز مهــارة القــراءة، حفــظ النصــوص الشــعرية القصيــرة، تدريــب 

المتعلــم علــى اإلحســاس بكلمــات اللغــة، والتفاعــل مــع اإليقــاع فيهــا، قضــاء وقــت ممتــع يف اإلنشــاد والتفاعــل 

مــع زمائــه يف الحصــة، بتمثيــل بعــض أجــزاء النشــيد، أو تبــادل األدوار يف اإلنشــاد، أو االشــتراك يف مســابقة أســرع 

حافــظ. وهــي حصــص تشــبه محّطــات االســتراحة ليســتمتع المتعلــم بالموســيقا والغنــاء.
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االستماع للقصة + مناقشة + قراءة النص القرايئ الحصة األوىل  الدرس السادس عشر: حرف الطاء  

أَساِسّياُت اْلِقراَء ِة )الـَْمْعرَِفُة بِاْلُكُتِب َوالـَْمْطبوعاِت(: 
حيَح ِمَن اْلَيميِن إىِل •  ــُع اتِّجاَهها الصَّ ARB.1.1.01.001 يََتَعــرَُّف اْلَفــْرَق بَْيــَن اْلكَلَِمــِة َواْلُجْمَلــِة َواْلِفْقــرَةِ َوَعامــات الّتْرقيــِم، َويََتَتبَّ

اْلَيسارِ.    
ُد اْلُعْنواَن َواْسَم اْلـُمَؤلِِّف يف َموادَّ َمْطبوَعٍة َويَْقَرُؤها. •  ARB.1.1.01.002    ُيَحدِّ
َورِ.•  أُ بُِمْحَتَوياِت اْلِكتاِب ِمْن ِخاِل الصُّ ARB.1.1.01.003   يََتَنبَّ

ِة )َمْعرَِفُة اْلِفكَُر الرَّئيَسُة(:  ِقراَءُة النُّصوِص اْلََدبِيَّ
ٍة ما.•  ARB.2.1.01.001 يََتَتبَُّع تََسْلُسَل اأْلَْحداِث يف ِقصَّ
ARB.2.1.01.002 ُيجيُب َعْن أَْسِئَلٍة لُِنصوٍص ِشْعرِيٍَّة َونَْثـرِيٍَّة ُقرِئَْت َلُه َويَْطَرُح أَْسِئَلًة ُمْظِهًرا َفْهَمُه َلها، ُمْبِديًا َرأْيَُه فيها.• 
َورِ. •  ِة ُمْسَتعيًنا بِالصُّ ٍة ُمْظِهًرا َفْهَمُه لـَِمْوضوِع النَّصِّ َو رِساَلِتِه اْلعامَّ ARB.2.1.01.003 ُيعيُد َسْرَد ِقصَّ

ِة )تَْحليُل النَّصِّ اْلََدبـِـيِّ(:  ِقراَءُة النُّصوِص اْلََدبِيَّ
ْخِصّياِت ،َوالزَّماِن َواْلـَمكاِن.•  ِة كَالشَّ َة اآْلتَِيَة يف اْلِقصَّ يَّ ُد اْلَعناِصَر اْلَفنِّ ARB.2.2.01.003   ُيَحدِّ
ًدا َدْوَر كُلٍّ ِمْنُهما.•  ة َلُه، ُمَحدِّ ْخَص الّذي رََسَم الرُّسومات التَّْوضيِحيَّ ARB.2.2.01.004    يَْذكُُر اْسَم ُمَؤلِِّف اْلِكتاِب َوالشَّ
ٍة أَْو أُْنشوَدةٍ ُقرِئَْت َلُه.•  ARB.2.2.01.005   يَْذكُُر اْلكَلِمات الّتـي ُتَعبـُِّر َعِن الـَْمشاِعرِ َو اأْلَحاسيِس يف ِقصَّ
ARB.2.2.01.006   يَْسَتجيُب لِْليقاعاِت ِمْن ِخاِل اْلقاِفَيِة َو النََّغمات الـُْمْنَتِظَمِة، َوتِْكرارِ اأْلَْصوات َواْلكَلِمات َواْلِعبارات.• 

 :)ِ ِة )تَكاُمُل الـَْمْعرَِفِة َمَع اْلِفكَر ِقراَءُة النُّصوِص اْلََدبِيَّ
ِة الّتي ُتْقَرأُ َلُه ِمْثَل: اْلِقَصِص اْلَقصيـرَةِ، اأْلَناشيِد، اأْلَْلغازِ.•  ARB.2.3.01.001 يََتَعرَُّف بَْعَض اأْلَْجناِس اأْلََدبِيَّ
ْخِصّياِت. •  ِة َوالشَّ ARB.2.3.01.002    يََتَعرَُّف راوي اْلِقصَّ

اْلْسِتماُع َواْلـُمحاَدثَُة )اْستيعاُب اْلـَمْعرَِفِة َوتَْقديُمها(: 
ــْخِصّيات َواأْلَْحــداث َمــَع ِذْكــرِ •  ُد الشَّ َمِتــِه، َوُيَحــدِّ ــأُ بَِمْضمــوِن النَّــصِّ اْلـــَمْسموِع ِمــْن ِخــاِل ُعْنوانـِـِه أَْو ُمَقدِّ ARB.5.1.01.001 يََتَنبَّ

َمٍة ُمراِعًيا آداَب ااْلْســِتماِع َوالـْــُمحاَدثَِة، َواإْلِْنصاِت َوااْلْســِتْئذاِن لِلتََّحدُِّث.  ًنا َرأْيَُه فيـــها بَِطريَقٍة واِضَحٍة َوُمَنظَّ التَّفاصيِل ُمَبيِّ
ــُمحاَدثَِة َوااْلْســِتْئذاِن •  ــا آداَب الـْ ــَة، َوُمراِعًي ــَة اْلَعَربِيَّ ــَن َواأْلَْشــياَء ُمْســَتْخِدًما اللَُّغ ARB.5.1.01.004 يَِصــُف اأْلَْشــخاَص َواأْلَماِك

َحــدُِّث.  لِلتَّ
ْعبيـرِ َعْن الـَْمشاِعرِ أَِو اْلِفكَرِ الّتـي يَِتمُّ تَْقديُمها َشَفِويًّا. •  ARB.5.1.02.002 يَْسَتْخِدُم اإْليماءات َوُلَغَة اْلَجَسِد يف التَّ

ْكِتساُب الـُْمْفَرداِت َواْسِتْخداُمها(:  اللَُّغُة )ا
ُر اْلكَلِمات ُمْسَتعيًنا بِبيَئِتِه. •  ARB.6.1.02.001 ُيَفسِّ
ُر اْلكَلِمات ُمْسَتعيًنا بِِسياِقها َوُمرادفاتِـها َوأَْضداِدها َوُمحيِطها اللَُّغِويِّ.•  ARB.6.1.02.002 ُيَفسِّ

نواتج التعلم:
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التهيئة الحافزة:  
التهيئة الحافزة: )5 دقائق( 

اســتثمر غــاف القصــة الســتثارة اهتمــام المتعلميــن، واطــرح بعــض األســئلة عليهــم، مثــل: مــاذا تــرون علــى • 
الغــاف؟ مــاذا تتوقعــون اســم الطــاووس؟ هــل رأيــت طاووًســا مــن قبــل؟  مــاذا أعجبــك 

فيــه؟ 
أخبرهم أّن عنوان القصة »طريف الطاووس اللطيف« ثم اسألهم ما معنى لطيف؟ • 
أخبرهــم أّن كاتبــة القصــة اســمها نوريــة العبيــديل ورســام القصــة اســمه أســامة مزهــر • 

وأشر إىل موضع االسمين على غاف القصة.
اطلب من المتعلمين أن يستعدوا اآلن لاستماع إىل قصة »طريف الطاووس اللطيف«. • 

ىل 
صة القراءة األ و

قراءة الق
صة القراءة الثانية

قراءة الق

قراءة القصة القراءة األوىل )10 دقائق( 
القــراءة األوىل هدفهــا جــذب انتبــاه المتعلميــن، وخلــق جــّو تعليمــي تفاعلــي إيجــايب، يتمتــع بالمرونــة والمــرح، • 

وكذلــك لتدريــب المتعلميــن علــى مهــارة االســتماع. )قــراءة القصــة ال تتعــدى 6 دقائــق يف الوضــع الطبيعــي(.
تأكّد أن متعلميك جميعهم مرتاحون، وابدأ بقراءة القصة عليهم. • 
يمكنــك أن تتوقــف عنــد مواضــع معينــة، لتســأل مثــًا: مــن يعــرف مــا معنــى....؟ مــاذا تتوقعــون أن يحــدث • 

بعــد ذلــك؟ بحســب القصــة وســير األحــداث فيهــا. 
ا. •  اقرأ القصة قراءة طبيعية، مرحة، مؤديًا أدوار الشخصيات يف الحوار أداء تمثيليًّ
بعد االنتهاء من القصة اسأل المتعلمين عن رأيهم يف القصة، واسمح لهم بأن يتحدثوا ويسألوا أيًضا. • 
اطرح عليهم أسئلة تقيس فهمهم، ووضح لهم إذا التبس عليهم شيء. • 
اربــط بيــن النــص وخبــرات المتعلميــن: اســألهم عــن الطــاووس: أيــن يعيــش؟ مــا الــذي يميــزه عــن بقيــة • 

الطيــور؟ كيــف يمشــي؟ واتــرك لهــم مجــااًل ليتحدثــوا. 

قراءة القصة القراءة الثانية )5 دقائق( 
القــراءة الثانيــة هدفهــا تدريــب المتعلميــن علــى تمييــز الكلمــات التــي تشــتمل علــى صــوت الحــرف ) ط (، • 

وخاصــة تلــك التــي تبــدأ بالصــوت. فهــي تدريــب علــى مهــارة الوعــي الصــويت. 
عليهــم، •  القصــة  قــراءة  ســتعيد  أنــك  وأخبرهــم  وإجاباتهــم،  اســتماعهم،  حســن  علــى  متعلميــك  اشــكر 

والمطلــوب منهــم أن ينتبهــوا جيــًدا لــكل كلمــة تشــتمل علــى صــوت )ط( وكــّرر الصــوت. قــل لهــم مثــًا: عنــد 
ســماع أي كلمــة تشــتمل علــى صــوت )ط( صفقــوا، أو ِقفــوا، أو ارفعــوا أيديكــم، أو ارفعــوا بطاقــة الحــرف )ط(، 

أو ..... )أفــكار أخــرى(.
أعد قراءة القصة، وتابع متعلميك أثن عليهم ، وتفاعل معهم. • 
هــذه القــراءة هــي طريقــة تعليميــة تعتمــد اللعــب والتســلية والضحــك، القصــد منهــا الخــروج مــن األطــر • 

الجامــدة، واالســتمتاع مــع المتعلميــن بخلــق جــوٍّ مســلٍّ يتعلمــون فيــه ويشــعرون بالراحــة. 
يمكــن أن تتوقــف يف مناطــق معينــة مــن القصــة، وتطلــب مــن المتعلميــن أن يذكــروا لــك الكلمــات التــي • 

يتذكرونهــا مــن القصــة وتبــدأ بصــوت )ط(.
ال تجعل هذا الجزء من الحصة يتجاوز 7 دقائق. • 
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يئ
ص القرا

قراءة الن
قراءة النص القرايئ  )20 دقيقة( 

كتســاب المتعلــم معرفــة •  قــراءة النــص القــرايئ هــي حجــر األســاس يف حصــص تدريــس الحــروف، ومــع ا
بالحــروف والكلمــات وتمييــز مقاطعهــا وحروفهــا سيســهل عليــه تهجئــة الحــروف وقراءتهــا شــيًئا فشــيًئا ، 
فالتعليــم يعتمــد علــى مســارين: القــراءة وتمييــز الحــروف، يبــدأ المســاران منفصليــن بعيديــن، لكنهمــا عنــد 

نقطــة مــا ســيلتقيان، ويرفــد أحدهمــا اآلخــر. 
كُّرر النص القرايئ  يف الصفحة مرتين: • 

المــرة األوىل: الكلمــات فيــه متباعــدة قليــًا، وتحــت كل كلمــة دائــرة صغيــرة: هــذا الشــكل يســاعد المتعلميــن . 1
بــون  علــى التركيــز، يمكنــك أن توجههــم إىل أن يضعــوا أصابعهــم أو أقامهــم علــى الدائــرة الصغيــرة حيــن يتدّر

علــى قــراءة النــص.
المرة الثانية: مكتوب بالشكل الطبيعي وموضوع  أمامه نجوم ملونة، ليقسم النص إىل ثاثة مستويات: . 2

أ.   مســتوى يجــب أن يتــدرب جميــع المتعلميــن علــى قراءتــه، وهــو الجــزء المهــم، خاصــة يف الــدروس   
وخضــراء(. وزرقــاء،  حمــراء،  نجــوم:   3 أمامــه   ( األوىل. 

ب.   مســتوى يمكــن للمتعلميــن المتوســطين والمتفوقيــن، والذيــن لديهــم اســتعداد جيــد للقــراءة أن   
وخضــراء(.  زرقــاء  نجمتــان:  )أمامــه  األول.  الجــزء  إىل  باإلضافــة  عليــه،  بــوا  يتدّر

ت.   مســتوى مخصــص للمتعلميــن المتفوقيــن الذيــن لديهــم اســتعداد واضــح وطاقــة يف القــراءة،   
خضــراء(.  واحــدة:  نجمــة  أمامــه   ( الثــاين.  الجــزء  إىل  باإلضافــة  الثــاث.  الجمــل  قــراءة  يســتطيعون  بحيــث 

 
ضــع النــص القــرايئ أمــام متعلميــك مســتعيًنا بجهــاز عــرض، وأخبــر متعلميــك أنــك ســتدّربهم اآلن علــى • 

القــراءة. مــن يريــد أن يكــون قارئًــا ماهــًرا؟ وهكــذا. 
اقرأ السطر األول من النص كلمة كلمة واطلب من متعلميك أن يكّرروا وراءك. • 
اســتفد مــن البرنامــج الــذي تظهــر فيــه أهــم كلمــات النــص مقّطعــة لتــدرب المتعلميــن علــى قراءتهــا، مــرة • 

بمقاطعهــا، ومــرة مكتملــة. مثــل كلمــة طريــٌف مثــًا، التــي ســتظهر يف البرنامــج علــى مراحــل هكــذا: يظهــر 
المقطــع األول )َط ( يليــه المقطــع الثــاين )ريـــ( ثــم المقطــع الثالــث )ٌف(..

مستوى الصف، واستعداد المتعلمين ، والتقدم يف الدروس كلها عوامل ستحّدد لك عند أي المستويات • 
تقــف مــع طابك. 

اطلــب مــن بعــض المتعلميــن المجيديــن أن يقــرؤوا  الجملــة األوىل، ثــم مــن متعلميــن آخريــن أن يقــرؤوا • 
كلمــات مختــارة ومحــددة  أو مرتبــة  مــن الجملــة األوىل . 

نــّوع يف أســاليب القــراءة بيــن القــراءة الجماعيــة، والفرديــة، وبيــن قــراءة عــدد مــن المتعلميــن لكلمــة واحــدة ، • 
إىل قــراءة الجملــة كاملــة، وهكــذا. 

كــن حاضــًرا، وتابــع تفاعــل متعلميــك معــك، يمكنــك أن تتوقــف يف حــال شــعرت بــأّن المتعلميــن بــدؤوا • 
يتعبــون أو يصيبهــم الملــل، وحينهــا غّيــر الجــو، بطــرح فكــرة لعبــة مثــًا، أو فرقعــة بالــون بــه ورقــة عليهــا كلمــة 

مــن كلمــات الــدرس وقــراءة هــذه الكلمــة. 
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ق
الغل

ستعداد 
اال

القادمــة: 
صــة 

للح
الغلق )5 دقائق( 

اختــم الحصــة بســؤال المتعلميــن: مــا األشــياء الجديــدة التــي تعلمتموهــا اليــوم؟ اســتمع لــكل اإلجابــات، • 

كــد علــى أّن درس اليــوم كان عــن حــرف الطــاء، وقصــة طريــف الطــاووس اللطيــف. وتقّبلهــا، وأ

اشكر متعلميك واثن عليهم، وأخبرهم أنك قضيت معهم وقًتا ممتًعا. • 

االستعداد للحصة القادمة: 

وّجــه متعلميــك إىل التــدّرب علــى قــراءة النــص القــرايئ يف كتــاب »أدرس يف البيــت« بإشــراف ويلّ األمــر، • 

وأخبرهــم أنــك ســتبدأ الحصــة القادمــة بالطلــب إليهــم أن يقــرؤوا النــص معــك. 
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الدرس السادس عشر: حرف الطاء      الحصة الثانية           قراءة النص + الوعي الصويت + التجريد الشفوي لألصوات القصيرة

ْوتُِّ(:  أَساِسّياُت اْلِقراَء ِة )اْلَوْعُي الصَّ

ARB.1.2.02.001 يَْنِطُق أَْصواَت اْلُحروِف َجميَعها. • 

ــِة الـُْمَتشابــِـَهِة ِمْثــَل: دورٌ، نــورٌ، حــورٌ، •  ْوتِيَّ ــْوِت َوالرَّْمــزِ الــّدالِّ َعَلْيــِه َوَعاَقَتــُه بِاأْلَْنمــاِط الصَّ بــُط بَْيــَن الصَّ   ARB.1.2.02.003 يَْر

ســورٌ، عــاٌم، نــاَم، صــاَم، قــاَم. 

الَقِة(:  أَساِسّياُت اْلِقراَء ِة )تََعرُُّف اْلكَلِماِت َوالطَّ

ARB.1.3.02.001 يَْعرُِف أَْسماَء اْلُحروِف َوتَْرتيبـِها َوأَْشكالِها يف َمواِقِعها الـُْمْخَتلَِفِة ِمَن اْلكَلَِمِة. • 

ويَلِة، َويَْنِطَقها نُْطًقـا َصحيًحا. •  ARB.1.3.02.002 يَْعرُِف اْلَحَركات اْلَقصيَرِة َوالطَّ

ــزوِم •  ــَد اللُّ ــُمَعلِِّم ِعْن ــُمَتكَرَِّرَة ِقــراَءًة َســريَعًة َوَصحيَحــًة َوبُِمســاَعَدٍة ِمــَن اْلـ ــَمأْلوَفَة َوالـْ   ARB.1.3.02.009 يَْقــَرأُ اْلكَلِمــات اْلـ

ــا. َعلــى أَْن تَكــوَن اْلكَلِمــات َمْشــكوَلًة َشــْكًا تامًّ

التهيئة الحافزة:  

التهيئة الحافزة: )5 دقائق( 

اطلب من متعلميك سرد قصة طريف الطاووس اللطيف بأسلوبهم و بلغة عربية فصيحة بسيطة .• 

اثن عليهم، وشّجعهم خاصة المتمّيز منهم. • 

ناقــش المتعلميــن يف بعــض أحــداث القصــة و اســألهم عــن بعــض عناصرهــا ثــم اطلــب منهــم ذكــر بعــض • 

الكلمــات التــي تتضّمــن حــرف)ط(. 

ركّز على نطق حرف ) ط( يف الكلمات. • 

اطلب من المتعلمين أن يستعدوا اآلن لتعلّم الحرف الذي سمعوا صوته يف الكلمات السابقة.• 

يمكن تنفيذ أيّة تهيئة أخرى مناسبة.• 

يئ
ص القرا

قراءة الن

قراءة النص القرايئ )5 دقائق( 

اســأل متعلميــك: مــن تــدّرب علــى قــراءة النــص القــرايئ يف البيــت؟ مــن دّربكــم؟ هــل أنتــم مســتعدون اليــوم • 

للقــراءة؟ 

أعــد مــا ســبق أن نفذتــه يف الحصــة األوىل مــن تدريــب المتعلميــن علــى قــراءة النــص، بحســب مــا تــراه مناســًبا • 

لمستواهم. 

يمكنك أن تركّز على كلمات بعينها.• 

اطلب من بعض المتعلمين أن يقرؤوا منفردين كلمات بعينها، أو ما يجيدونه من النص. • 

اثن على المتعلمين جميًعا، وشّجعهم. • 

نواتج التعلم:
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يت
صو

ي ال
شطة الوع

أن
أنشطة الوعي الصويت: ) 10 دقائق( 

تقــوم مهــارة الوعــي الصــويت علــى تمكـّـن المتعلــم مــن تمييــز أصــوات الحــروف  التــي يســمعها ابتــداًء  دون أن • 

يراهــا،  والوعــي الصــويت بأصــوات الحــروف مجــردة  دون مراعــاة لصــوت الحــرف القصيــر أو الطويــل .

وّظــف الصــور مــن خــال جهــاز العــرض أو بطاقــات الصــور أو مــن خــال أمثلــة عينيــة ماديــة ممّثلــة لصــوت • 

الحــرف أو مــن خــال الكتــاب. 

اعتمــد يف تقييــم تمييــز  المتعلميــن لمهــارة الوعــي الصــويت علــى  ماحظــة اســتجاباتهم مــع تكــرار النشــاط • 

بترتيــب مختلــف بحيــث تتحقــق مــن امتاكهــم لمهــارة تمييــز الصــوت أول الكلمــة أو آخرهــا .  

اْثرِ أنشطة الوعي الصويت بتدريبات مختلفة وفق احتياجات طلبتك.• 

اربــط الــدرس بالمــواد الدراســية ذات العاقــة لتحقيــق التكامــل بيــن المــواد. مــاذا يغطــي جســم الطــاووس؟ • 

كيــف يتكاثــر ؟ .....الــخ

كــن مرنـًـا واجعــل مــن أنشــطة الوعــي الصــويتّ تفاعلّيــة متنّوعــة بعيــدة عــن الجمــود والتكــرار بحيــث يســود جــو • 

مــن المــرح والحركــة داخــل الفصــل وتقّبــل حركــة المتعلميــن أثنــاء التنفيــذ.   

 أنشطة درس حرف )ط( :	 

 - أَُسّمي الصور، وأحدد التي يبدأ اسمها بصوت الحرف)ط(.

 - أَُسّمي الصور، وأحدد التي ينتهي اسمها بصوت الحرف)ط(.

ُد اْلِمْهَنَة الَّتي يَْبَدأُ اْسُمها بَِصْوِت اْلَحْرِف )ط(. َوَر، َوأَُحدِّ - أَُسّمي الصُّ

اعــرض صــور النشــاط أمــام المتعلميــن ثــم اطلــب منهــم تســمية الصــور و تحويــط المطلــوب  بدائــرة يف • 

الكتــاب.

بَّعاِت بَِعَدِد َمقاِطِع اْلكَلَِمِة الَّتي أَْسَمُعها(:	  - نشاط )اْسَتِمُع، َوأَُظلُِّل اْلـُمَر

اعــرض الكلمــات مــع الجــدول علــى المتعلميــن بالوســيلة التــي تراهــا مناســبة،  قــم بتظليــل مربعــات الكلمــة • 

األوىل معهــم ثــم وجههــم إىل حــل النشــاط  يف الكتــاب.

ْكُتُبها(:	  َ َن كَلَِمًة َوأ نشاط )أْحِذُف اْلَحْرَف اْلَوََّل ِمَن اْلكَلَِمِة؛ ِلُكَوِّ

كتــب الكلمــة الجديــدة علــى الســبورة 	   اعــرض الكلمــة علــى المتعلميــن واطلــب منهــم حــذف الحــرف األول ثــم ا

وكلّفهــم بقراءتهــا. كــّرر األمــر مــع الكلمــة الثانيــة، ثــم وّجههــم إىل الكتــاب لحــل النشــاط .
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التجريد الشفوي لألصوات القصيرة للحرف )ط( )20 دقيقة(   

كتبهــا علــى الســبورة أو اســتخدم أي وســيلة مناســبة مــع كتابــة الحــرف •  اعــرض الجملــة علــى جهــاز العــرض أو ا

الــذي ســيجرّد بلــون مغايــر يف جملــة التجريــد .

 •

اقرأ الجملة، ثّم كلّف  المتعلمين بقراءتها.• 

الفت انتباه المتعلمين إىل صوت الحرف الملّون )ط( و شكله.• 

نـّبه متعلميك إىل اختاف صوت الحرف القصير )مع الحركات(.• 

أشر إىل موقع الحرف يف أول ووسط الكلمة.  • 

ُقم بتجريد الحرف)ط( يف الكلمات اآلتية:• 

نّفذ التدريب الثاين؛ لتمييز األصوات القصيرة بالوسيلة المناسبة لمتعلميك، ووّجههم لتطبيقه يف الكتاب.• 

يمكنــك االنتقــال لتجريــد األصــوات الطويلــة للحــرف )ط( )المــد باأللــف وبالــواو و باليــاء ( إذا تأكــدت مــن تمييــز • 

المتعلميــن لألصــوات القصيــرة للحــرف )ط( أو يمكنــك تأجيــل ذلــك للحصــة القادمة.

ق  
الغل

الغلق )5 دقائق( 

اختــم الحصــة بســؤال المتعلميــن: مــا األشــياء الجديــدة التــي تعلمتموهــا اليــوم؟ اســتمع لــكل اإلجابــات، • 

كــد علــى أّن درس اليــوم كان عــن حــرف الطــاء، كلّــف المتعلميــن بذكــر أشــياء تبــدأ بأحــد أصــوات  وتقّبلهــا، وأ

الحــرف )ط( مثــال: أســماء أشــخاص ،أشــياء موجــودة يف البيئــة.

االستعداد للحصة القادمة: 

وّجــه متعلميــك إىل التــدّرب علــى قــراءة النــص القــرايئ والكلمــات يف كتــاب »أدرس يف البيــت« بإشــراف ويلّ • 

األمــر، وأخبرهــم أنــك ســتبدأ الحصــة القادمــة بالطلــب إليهــم أن يقــرؤوا النــص معــك. 

ستعداد 
اال

القادمــة: 
صــة 

للح
ي

شفو
التجريد ال

ت العربية المتحدة
  محفوظة لوزارة التربية و التعليم – دولة اإلمارا

حقوق الطبع 

ُم  َحْرَف )ط( أَتََعلَّ

ْوَت اْلَقصيَر لَِحْرِف )ط(: 1- أَْستَِمُع، َوُأَميُِّز الصَّ

طَماِطٌم

● مالحظة: قبل البدء بتجريد الحرف تخّصص  دقائق لقراءة الطلبة النص.

َطريــٌف طــاووٌس لَطيــٌف يَْعِطُف َعلــى أَْصِدقائِِه.

ُطَط

ِطَط

ِط

ُطيوٌرَطبيٌب

تَْجريٌد َشَفِويٌّ ْرس َحْرفالدَّ
ط
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الدرس السادس عشر: حرف الطاء    الحصة الثالثة     قراءة + التجريد الشفوي + من وحي القاعدة النورانية + التجريد الكتايب 

ْوتُِّ(:  أَساِسّياُت اْلِقراَء ِة )اْلَوْعُي الصَّ

ARB.1.2.02.001 يَْنِطُق أَْصواَت اْلُحروِف َجميَعها. • 

ــِة الـُْمَتشابــِـَهِة ِمْثــَل: دورٌ، نــورٌ، حــورٌ، •  ْوتِيَّ ــْوِت َوالرَّْمــزِ الــّدالِّ َعَلْيــِه َوَعاَقَتــُه بِاأْلَْنمــاِط الصَّ بــُط بَْيــَن الصَّ   ARB.1.2.02.003 يَْر

ســورٌ، عــاٌم، نــاَم، صــاَم، قــاَم. 

الَقِة(:  أَساِسّياُت اْلِقراَء ِة )تََعرُُّف اْلكَلِماِت َوالطَّ

ARB.1.3.02.001 يَْعرُِف أَْسماَء اْلُحروِف َوتَْرتيبـِها َوأَْشكالِها يف َمواِقِعها الـُْمْخَتلَِفِة ِمَن اْلكَلَِمِة. • 

ويَلِة، َويَْنِطَقها نُْطًقـا َصحيًحا. •  ARB.1.3.02.002 يَْعرُِف اْلَحَركات اْلَقصيَرِة َوالطَّ

ــزوِم •  ــَد اللُّ ــُمَعلِِّم ِعْن ــُمَتكَرَِّرَة ِقــراَءًة َســريَعًة َوَصحيَحــًة َوبُِمســاَعَدٍة ِمــَن اْلـ ــَمأْلوَفَة َوالـْ   ARB.1.3.02.009 يَْقــَرأُ اْلكَلِمــات اْلـ

ــا. َعلــى أَْن تَكــوَن اْلكَلِمــات َمْشــكوَلًة َشــْكًا تامًّ

التهيئة الحافزة:  

التهيئة الحافزة: )5 دقائق( 

اعرض مجموعة من الصور لكلمات تحوي األصوات القصيرة لحرف )ط(.• 

اعرض كلمات بأسماء الصور ناقصة لصوت الحرف.• 

اطلب من المتعلمين تكملة الكلمة بوضع الصوت المناسب للحرف الناقص ومن ثم قراءة الكلمة.• 

يمكن تنفيذ أية تهيئة أخرى مناسبة.• 

يئ
ص القرا

قراءة الن

قراءة النص القرايئ )5 دقائق( 

أِعــد مــا ســبق أن نفذتــه يف الحصــة األوىل مــن تدريــب المتعلميــن علــى قــراءة النــص، بحســب مــا تــراه مناســًبا • 

لمستواهم. 

اثِن على المتعلمين جميًعا، وشّجعهم. • 

نواتج التعلم:
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يب 
التجريد الكتا

ي القاعدة النورانّية
من وح

التجريد الشفوي لألصوات الطويلة للحرف )ط( )10 دقائق(   

نشاط: أستمع وأميز الصوت الطويل من القصير لصوت )ط(.• 

اعــرض أمــام المتعلميــن بطاقــات مصــّورة، ناقشــهم يف مســمياتها، ثــم ركــز علــى نطــق صــوت الحــرف القصيــر • 

وصــوت الحــرف الطويــل لحــرف)ط(.

ناقش المتعلمين يف الفرق بين صوت الحرف القصير وصوت الحرف الطويل يف النطق والشكل.• 

وازن بين صوت الحرف القصير وصوت الحرف الطويل: ) َط : طا    ُط : طو     ِط: طيـ ( ثم ُقم بمساعدتهم • 

علــى حّل النشــاط الرابع.

ويــِل •  ــْوِت الطَّ ــْوِت اْلَقصيــرِ لَِحــْرِف)ط(، ومربًّعــا َحــْوَل الصَّ النشــاط الرابــع )اْســَتِمُع، ُثــمَّ أَْرُســُم  دائــرة َحــْوَل الصَّ

َلــُه(:

وّظــف جهــاز العــرض يف عــرض النشــاط، اطلــب مــن المتعلميــن قــراءة الكلمــات ثــم كلّفهــم بتمييــز الصــوت • 

القصيــر والّصــوت الطويــل لحــرف)ط( كمــا هــو مطلــوب يف الســؤال.

ناقش اإلجابات وحّفز متعلميك.• 

من وحي القاعدة النورانّية: ) 10 دقائق(

اقرأ الحرف )ط( كما ورد يف القاعدة النورانّية منفرًدا ويف الكلمات وكلّف المتعلمين بالترديد وراءك: • 

اعرض نشاط: )اقرأ الحرف والمقطع والكلمة( أمام المتعلمين على شفافة.• 

اطلب من المتعلمين منفردين قراءة األصوات القصيرة واألصوات الطويلة والكلمات.• 

 قّيم قراءة المتعلمين للحرف والكلمات ووّجه من يحتاج إىل تجويد القراءة.• 

 التجريد الكتايب )10 دقائق(:

نـّبه المتعلمين إىل شروط الكتابة الصحيحة: من مسك القلم بطريقة صحيحة، االنتباه إىل اتجاه كتابة • 

الحرف، المسافة بين الكلمات، حجم الحرف، الكتابة على السطر. 

اعرض الحرف بأصواته الطويلة والقصيرة وعّمم قراءته.• 

كتب الحرف)ط( بخطٍّ جميل ٍمتناسٍق على السطر أمام المتعلمين مع مراعاة توضيح الجهة التي نبدأ •  ا

الكتابة منها. 

ف
ت الطويلة للحر

صوا
ي لأل

شفو
التجريد ال
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ق  
الغل

الغلق )5 دقائق( 

اختــم الحصــة بســؤال المتعلميــن عــن كلمــات تبــدأ وكلمــات تنتهــي وكلمــات يتوّســطها الصــوت القصيــر • 

والطويــل لـــ)ط(.

االستعداد للحصة القادمة: 

وّجــه متعلميــك إىل تنفيــذ التدريبــات الخاصــة بتمييــز األصــوات الطويلــة والكتابــة يف كتــاب »أدرس يف البيــت« • 

بإشــراف ويلّ األمر.

ستعداد 
اال

القادمــة: 
صــة 

للح
كلّف المتعلمين باتباع استراتيجية المحاكاة بكتابة الحرف على السبورات الصغيرة.• 

تابع كتابة المتعلمين بتعزيز المتقن منها وتصحيح األخطاء.• 

انتقل لتنفيذ الكتابة يف الكتاب، واطلب من المتعلمين الكتابة فوق الحرف المطبوع باللون الرماديّ.• 

كتب الكلمات المراد محاكاتها أسفلها.•  اعرض الصور ثم ا

اقرأ الكلمات، وناقش مع المتعلمين موقع الحرف)ط( وأشكاله يف الكتابة.• 

ا.•  كلّف المتعلمين بفتح كتبهم لمحاكاة الحرف كتابيًّ

وّجه المتعلمين للمحاكاة الّصحيحة للحرف)ط(.• 

تحّقق من المحاكاة الكتابّية الّصحيحة. • 
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االستماع للقصة + مناقشة + قراءة النص القرايئ الحصة األوىل    الدرس الثامن عشر: حرف العين 

أَساِسّياُت اْلِقراَء ِة )الـَْمْعرَِفُة بِاْلُكُتِب َوالـَْمْطبوعاِت(: 
حيــَح ِمــَن •  ــُع اتِّجاَههــا الصَّ ARB.1.1.01.001 يََتَعــرَُّف اْلَفــْرَق بَْيــَن اْلكَلَِمــِة َواْلُجْمَلــِة َواْلِفْقــَرِة َوَعامــات الّتْرقيــِم، َويََتَتبَّ

اْلَيميــِن إىِل اْلَيســارِ.    
ُد اْلُعْنواَن َواْسَم اْلـُمَؤلِِّف يف َموادَّ َمْطبوَعٍة َويَْقَرُؤها. •  ARB.1.1.01.002    ُيَحدِّ
َورِ.•  أُ بُِمْحَتَوياِت اْلِكتاِب ِمْن ِخاِل الصُّ ARB.1.1.01.003   يََتَنبَّ

ِة )َمْعرَِفُة اْلِفكَُر الرَّئيَسُة(:  ِقراَءُة النُّصوِص اْلََدبِيَّ
ٍة ما.•  ARB.2.1.01.001 يََتَتبَُّع تََسْلُسَل اأْلَْحداِث يف ِقصَّ
ARB.2.1.01.002 ُيجيــُب َعــْن أَْســِئَلٍة لُِنصــوٍص ِشــْعرِيٍَّة َونَْثـــرِيٍَّة ُقرِئَــْت َلــُه َويَْطــَرُح أَْســِئَلًة ُمْظِهــًرا َفْهَمــُه َلهــا، ُمْبِديًــا َرأْيَــُه • 

فيهــا.
َورِ. •  ِة ُمْسَتعيًنا بِالصُّ ٍة ُمْظِهًرا َفْهَمُه لـَِمْوضوِع النَّصِّ َو رِساَلِتِه اْلعامَّ ARB.2.1.01.003 ُيعيُد َسْرَد ِقصَّ

ِة )تَْحليُل النَّصِّ اْلََدبـِـيِّ(:  ِقراَءُة النُّصوِص اْلََدبِيَّ
ْخِصّياِت ،َوالزَّماِن َواْلـَمكاِن.•  ِة كَالشَّ َة اآْلتَِيَة يف اْلِقصَّ يَّ ُد اْلَعناِصَر اْلَفنِّ ARB.2.2.01.003   ُيَحدِّ
ًدا َدْوَر كُلٍّ •  ــة َلــُه، ُمَحــدِّ ــْخَص الّــذي َرَســَم الرُّســومات التَّْوضيِحيَّ ـِف اْلِكتــاِب َوالشَّ ARB.2.2.01.004    يَْذكُــُر اْســَم ُمَؤلِـّ

ِمْنُهمــا.
ٍة أَْو أُْنشوَدٍة ُقرِئَْت َلُه.•  ARB.2.2.01.005   يَْذكُُر اْلكَلِمات الّتـي ُتَعبـُِّر َعِن الـَْمشاِعرِ َو اأْلَحاسيِس يف ِقصَّ
َواْلكَلِمــات •  اأْلَْصــوات  َوتِْكــرارِ  الـْــُمْنَتِظَمِة،  النََّغمــات  َو  اْلقاِفَيــِة  ِخــاِل  ِمــْن  لِْليقاعــاِت  يَْســَتجيُب     ARB.2.2.01.006

َواْلِعبــارات.

 :)ِ ِة )تَكاُمُل الـَْمْعرَِفِة َمَع اْلِفكَر ِقراَءُة النُّصوِص اْلََدبِيَّ
ِة الّتي ُتْقَرأُ َلُه ِمْثَل: اْلِقَصِص اْلَقصيـَرِة، اأْلَناشيِد، اأْلَْلغازِ.•  ARB.2.3.01.001 يََتَعرَُّف بَْعَض اأْلَْجناِس اأْلََدبِيَّ
ْخِصّياِت. •  ِة َوالشَّ ARB.2.3.01.002    يََتَعرَُّف راوي اْلِقصَّ

اْلْسِتماُع َواْلـُمحاَدثَُة )اْستيعاُب اْلـَمْعرَِفِة َوتَْقديُمها(: 
ــْخِصّيات َواأْلَْحــداث َمــَع •  ُد الشَّ َمِتــِه، َوُيَحــدِّ ــأُ بَِمْضمــوِن النَّــصِّ اْلـــَمْسموِع ِمــْن ِخــاِل ُعْنوانـِـِه أَْو ُمَقدِّ ARB.5.1.01.001 يََتَنبَّ

ــُمحاَدثَِة، َواإْلِْنصــاِت َوااْلْســِتْئذاِن  ــا آداَب ااْلْســِتماِع َوالـْ ــٍة ُمراِعًي َم ــٍة َوُمَنظَّ ــٍة واِضَح ــها بَِطريَق ــُه فيـ ــا َرأْيَ ًن ــرِ التَّفاصيــِل ُمَبيِّ ِذْك
ِث.  َحــدُّ لِلتَّ

َة، َوُمراِعًيا آداَب الـْــُمحاَدثَِة َوااْلْســِتْئذاِن •  بِيَّ ARB.5.1.01.004 يَِصُف اأْلَْشــخاَص َواأْلَماِكَن َواأْلَْشــياَء ُمْســَتْخِدًما اللَُّغَة اْلَعَر
ِث.  لِلتََّحدُّ

ْعبيـرِ َعْن الـَْمشاِعرِ أَِو اْلِفكَرِ الّتـي يَِتمُّ تَْقديُمها َشَفِويًّا. •  ARB.5.1.02.002 يَْسَتْخِدُم اإْليماءات َوُلَغَة اْلَجَسِد يف التَّ

ْكِتساُب الـُْمْفَرداِت َواْسِتْخداُمها(:  اللَُّغُة )ا
ُر اْلكَلِمات ُمْسَتعيًنا بِبيَئِتِه. •  ARB.6.1.02.001 ُيَفسِّ
ُر اْلكَلِمات ُمْسَتعيًنا بِِسياِقها َوُمرادفاتِـها َوأَْضداِدها َوُمحيِطها اللَُّغِويِّ.•  ARB.6.1.02.002 ُيَفسِّ

نواتج التعلم:
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التهيئة الحافزة:  
التهيئة الحافزة: )5 دقائق( 

التمهيد للقصة بتهيئة حافزة شائقة؛ الستنتاج عنوان القصة كعرض فيلم عن حياة العصفور…إلخ. • 

تهيئة الجو المناسب لسرد القصة بتغيير بيئة الدرس:• 

اختــر المــكان المناســب لســرد القصــة)كأن تنّفــذ الحصــة يف حديقــة المدرســة أو مركــز مصــادر التعلــم أو يف 

المســرح(.

حاول تغيير طريقة جلوس المتعلمين.• 

اعرض على المتعلمين غاف القصة على جهاز عرض الشفافات مثًا.• 

حّفز أذهان المتعلمين بطرح األسئلة التالية:

مــاذا تشــاهد علــى الغــاف؟ أيــن يعيــش العصفــور؟ مــاذا نســمي بيــت العصفــور؟ مــاذا تتوقعــون ســيحدث • 

لهــذا العصفــور؟

أخبر المتعلمين أّن عنوان القصة: عنبرٌ يطير إىل القلعة البعيدة.• 

و أخبرهــم أّن القصــة مــن تأليــف: عائشــة المهيــري و الرســوم لـــ: نتاليــا و أشــر إىل مــكان االســمين علــى غــاف • 

القصة.

ثم اطلب منهم االستعداد لسماع قصة: عنبرٌ يطير إىل القلعة البعيدة.• 

ىل 
صة القراءة األ و

قراءة الق

قراءة القصة القراءة األوىل )10 دقائق( 

هدفهــا: جــذب انتبــاه المتعلميــن، وخلــق جــّو تعليمــّي تفاعلــّي إيجــايبّ، يتمتــع بالمرونــة والمــرح، وكذلــك تدريــب 

المتعلميــن علــى مهــارة االســتماع.

ارتفاًعــا •  وتغييــر مســتواه  الصــوت  وتلويــن  المشــّوق،  األســلوب  مراعًيــا:  المتعلميــن  علــى  القصــة  اســرد 

اللفظية)اإلشــارات(. غيــر  باللغــة  والتعبيــر  وانخفاًضــا، 

توقف عند بعض األحداث لتسأل مثًا: ماذا تتوقعون سيحدث بعد ذلك؟ من يعرف معنى كلمة....؟• 

بعــد االنتهــاء مــن الســرد اســأل المتعلميــن عــن رأيهــم يف القصــة وشــّجعهم علــى الحديــث و التعبيــر عــن • 

آرائهــم.

تأكّد من فهم المتعلمين للقصة من خال طرح أسئلة عن مضمون القصة.• 

ناقش المتعلمين يف عناصر القصة )الشخصيات/الزمان/المكان/أهم األحداث/الخاتمة...(.• 

اربــط بيــن النــص القصصــي وخبــرات المتعلميــن بمناقشــتهم عــن الطيــور: مــن لديــه طيــور يف المنــزل؟ مــاذا • 

يغطــي جســم الطيــور؟ لمــاذا تســتطيع الطيــران؟ مــاذا تــأكل؟ أي نــوع مــن الطيــور تحّبــون؟ لمــاذا؟ وأعطهــم 

المجــال للحديــث.
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صة القراءة الثانية
قراءة الق

قراءة القصة القراءة الثانية )5 دقائق( 

هدفهــا: تدريــب المتعلميــن علــى تمييــز الكلمــات التــي تشــتمل علــى صــوت الحــرف )ع( حيــث يتــم التركيــز علــى 

التدريــب علــى مهــار ة الوعــي الصــويت. 

أخبــر المتعلميــن أنــك ســتعيد ســرد أحــداث القصــة وأن المطلــوب منهــم االنتبــاه للكلمــات التــي تشــتمل • 

علــى صــوت الحــرف)ع(.

كلّف المتعلمين بأن يصفقوا أو يقفوا أو يرفعوا أيديهم عند سماع أي كلمة تشتمل على صوت )ع(.• 

اقرأ القصة وركّز على توضيح صوت الحرف)ع( وكّرر الصوت.• 

تابع حرص المتعلمين على االنتباه للحرف الجديد واثن عليهم.• 

اذا لــم ينتبــه المتعلمــون إىل كلمــة تشــتمل علــى صــوت الحــرف)ع( أعــد قــراءة الكلمــة بطريقــة مختلفــة تثيــر • 

انتباههم.

يمكــن أن تتوقــف خــال قــراءة القصــة عنــد أحــداٍث معينــٍة، وتطلــب مــن المتعلميــن أن يذكــروا لــك الكلمــات • 

التــي وردت يف القصــة وتبــدأ بصــوت )ع(. 

ماحظة: ال تجعل هذا الجزء من الحصة يتجاوز 7 دقائق. • 

يئ
ص القرا

قراة الن

قراءة النص القرايئ  )20 دقيقة( 
كُّرر النص القرايئ يف الصفحة مرتين. • 

اعرض النص القرايئ األول أمام متعلميك مستعيًنا بجهاز عرض.• 
اقرأ النص قراءًة جهريًَّة سليمة )قراءة القدوة( مع تطبيق معايير القراءة الجهرية:• 

وضوح الصوت. . 1
سامة اللغة. . 2
التلوين الصويت.. 3
 التناغم الصويت من حيث السرعة و توضيح إيحاء العبارات.. 4

احرص على القراءة مع مراعاة التركيز على نطق الحرف )ع( نطًقا صحيًحا.• 
أِعــد القــراءة بقــراءة الســطر األول مــن النــص كلمــة كلمــة واطلــب مــن متعلميــك أن يكــّرروا وراءك و هكــذا • 

حتــى تنتهــي مــن قــراءة النــص كامــًا. 
بــون علــى قــراءة •  وّجــه المتعلميــن إىل أن يضعــوا أصابعهــم أو أقامهــم علــى الدائــرة الصغيــرة حيــن يتدّر

النــص.
كلّف بعض المتعلمين المجيدين قراءة النَّصِّ ومحاكاة المعلم.• 

اعرض النص الثاين)أتدرب مرة أخرى(. • 
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ق
الغل

ستعداد 
اال

القادمــة: 
صــة 

للح

الغلق )5 دقائق( 

اختــم الحصــة بســؤال المتعلميــن: مــا األشــياء الجديــدة التــي تعلمتموهــا اليــوم؟ اســتمع لــكل اإلجابــات، • 

كــد علــى أّن درس اليــوم كان عــن حــرف العيــن، وقصــة عنبــرٌ يطيــر إىل القلعــة البعيــدة.  وتقّبلهــا، وأ

اشكر متعلميك واثن عليهم، وأخبرهم أنك قضيت معهم وقًتا ممتًعا. • 

االستعداد للحصة القادمة: 

وّجــه متعلميــك إىل التــدّرب علــى قــراءة النــص القــرايئ يف كتــاب النشــاط »أدرس يف البيــت« بإشــراف ويلّ • 

األمــر، وأخبرهــم أنــك ســتبدأ الحصــة القادمــة بالطلــب إليهــم أن يقــرؤوا النــص معــك.

وّزع القــراءة علــى بعــض المتعلِّميــن يف حــدود جملــة أو جملتيــن أوثــاث حســب مســتوى المتعلميــن ولــْون • 
النجــوم الموجــودة بجانــب الجمــل. 

مة(. •  استثمر النَّّص يف توظيف أنواع القراءات )القراءة العاجيَّة والقراءة األدائية والقراءة المنغَّ
وّظف العرض التقديمي الذي يتضّمن الكلمات المنتقاة من الدروس.• 
نّوع يف أساليب قراءة الكلمات بين القراءة الجماعية، والفردية.• 
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الحصة الثانية             قراءة + الوعي الصويت + التجريد الشفوي لألصوات القصيرة الدرس الثامن عشر: حرف العين    

ْوتُِّ(:  أَساِسّياُت اْلِقراَء ِة )اْلَوْعُي الصَّ

ARB.1.2.02.001 يَْنِطُق أَْصواَت اْلُحروِف َجميَعها. • 

ــِة الـُْمَتشابــِـَهِة ِمْثــَل: دورٌ، نــورٌ، حــورٌ، •  ْوتِيَّ ــْوِت َوالرَّْمــزِ الــّدالِّ َعَلْيــِه َوَعاَقَتــُه بِاأْلَْنمــاِط الصَّ بــُط بَْيــَن الصَّ   ARB.1.2.02.003 يَْر

ســورٌ، عــاٌم، نــاَم، صــاَم، قــاَم. 

الَقِة(:  أَساِسّياُت اْلِقراَء ِة )تََعرُُّف اْلكَلِماِت َوالطَّ

ARB.1.3.02.001 يَْعرُِف أَْسماَء اْلُحروِف َوتَْرتيبـِها َوأَْشكالِها يف َمواِقِعها الـُْمْخَتلَِفِة ِمَن اْلكَلَِمِة. • 

ويَلِة، َويَْنِطَقها نُْطًقـا َصحيًحا. •  ARB.1.3.02.002 يَْعرُِف اْلَحَركات اْلَقصيَرِة َوالطَّ

ــزوِم •  ــَد اللُّ ــُمَعلِِّم ِعْن ــُمَتكَرَِّرَة ِقــراَءًة َســريَعًة َوَصحيَحــًة َوبُِمســاَعَدٍة ِمــَن اْلـ ــَمأْلوَفَة َوالـْ   ARB.1.3.02.009 يَْقــَرأُ اْلكَلِمــات اْلـ

ــا. َعلــى أَْن تَكــوَن اْلكَلِمــات َمْشــكوَلًة َشــْكًا تامًّ

التهيئة الحافزة:  

التهيئة الحافزة: )5 دقائق( 

اعرض على المتعلمين فيلًما قصيًرا ال يتجاوز 3 دقائق عن العصافير، وتحّدث معهم عنه. • 

عــّزز لــدى المتعلميــن أنماًطــا ســلوكّية مرغوبــة وقيًمــا دينيــة مثــل: العطــف علــى الحيــوان واالهتمــام بــه • 

وتقديــم الطعــام والشــراب لــه خاصــة يف فصــل الصيــف، برالوالديــن والحــرص علــى ارضاؤهمــا.

وّزع بطاقــات الكلمــات اآلتيــة علــى المجموعات:)ســعيٌد - بعيــٍد – شــجاٌع – ُعــشٌّ – أحضــر – مــع – يف( • 

كثــر مــن ورقــة.  علــى أن تتكــّرر الكلمــة يف أ

اطلــب مــن المتعلميــن قــراءة الكلمــات التــي لديهــم قــراءة صامتــة ثــم ارفــع بطاقــة إحــدى الكلمــات واطلــب • 

ممــن لديــه بطاقــة الكلمــة ذاتهــا رفعهــا ثــم تتــم قراءتهــا جهريًّــا، وازن هنــا بيــن القــراءة الفرديــة والجماعّيــة. 

يئ
ص القرا

قراءة الن

قراءة النص القرايئ )5 دقائق( 

اســأل متعلميك:مــن تــدّرب علــى قــراءة النــص القــرايئ يف البيــت؟ مــن دّربكــم؟ هــل أنتــم مســتعدون اليــوم • 

للقــراءة؟ 

أعــد مــا ســبق أن نفذتــه يف الحصــة األوىل مــن تدريــب المتعلميــن علــى قــراءة النــص، بحســب مــا تــراه مناســًبا • 

لمستواهم. 

يمكنك أن تركّز على كلمات بعينها، ويمكنك أن تركز على الجملة األوىل. • 

اطلب من بعض المتعلمين أن يقرؤوا منفردين كلمات بعينها، أو ما يجيدونه من النص. • 

اثن على المتعلمين جميًعا، وشّجعهم. • 

نواتج التعلم:
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يت
صو

ي ال
شطة الوع

أن
أنشطة الوعي الصويت: ) 10 دقائق( 

- نشاط: أسّمي الصور، وأحّدد التي يبدأ اسمها بصوت الحرف )ع(. 

اعــرض صــور النشــاط أمــام المتعلميــن ثــم اطلــب منهــم تســمية الصــور وتحويــط التــي يبــدأ اســمها بصــوت • 

الحــرف)ع( بدائــرة مــن خــال لعبــة أو مســابقة.

- نشاط: أسّمي الصور، وأحّدد العضو من الجسم الذي ينتهي اسمه بصوت الحرف )ع(. 

اعرض الصور ثم اطلب من متعلميك تسميتها.• 

اربــط الــدرس بالمــواد الدراســية ذات العاقــة لتحقيــق التكامــل بيــن المــواد: ناقــش مــع متعلميــك فوائــد • 

هــذه األعضــاء والحاســة التــي تتعلــق بــكل عضــو ومــكان وجودهــا يف جســم االنســان وعددهــا و كيــف يعيــش 

االنســان الــذي يفقــد إحــدى هــذه الحــواس.

اطــرح أســئلة تنّمــي القيــم الدينيــة اإلســامية المرتبطــة بالــدرس: مــن خلــق هــذه األعضــاء؟ لمــاذا خلقهــا؟ مــا • 

واجبنــا نحــو هللا الخالــق العظيــم؟ مــاذا نســمي الشــخص الــذي يفقــد إحــدى هــذه الحــواس؟ كيــف نتعامــل 

مــع أصحــاب الهمــم؟ مــاذا فعلــت الدولــة ألصحــاب الهمــم؟ ولمــاذا؟

كلّف المتعلمين بتحويط العضو الذي ينتهي اسمه بصوت الحرف)ع(. • 

- نشاط: أضيف حرف)ع(؛ لكّون كلمة وأنطقها.

كمالها بإضافة حرف العين يف بدايتها.•  اعرض الكلمة الناقصة على المتعلمين واطلب منهم ا

كمالها ثم ناقش معهم طريقة كتابة حرف)ع( الصحيحة يف بداية الكلمة.•  اطلب منهم قراءة الكلمة بعد ا

كّرر األمر مع الكلمة الثانية ثم اطلب من المتعلمين ذكر كلمات تبدأ بحرف )ع(.• 

كمل الجملة بكلمة ذات أصوات متشابهة يف اليقاع للكلمة الملونة. - نشاط: أ

اعرض التدريب بواسطة جهاز العرض.• 

اطلب من المتعلمين قراءة الجمل وإن لم يستطيعوا ُقم أنت بذلك.• 

اشــرح لهــم أن المطلــوب التفكيــر يف كلمــة لهــا نغمــة موســيقية تشــبه الكلمــة األخيــرة يف الجملــة واذكــر لهــم • 

مثــااًل علــى ذلك:كَْلــٌب، َقْلــٌب.

شّجع متعلميك على حل التدريب.• 
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ي
شفو

التجريد ال
التجريد الشفوي لألصوات القصيرة للحرف )ع( )20 دقيقة(   

- نشاط: أستمع وأميز الصوت القصير لحرف)ع(.

 اعــرض جملــة التجريد:)َعنبــرٌ ُعصفــور شــجاٌع يعيــش يف ُعــشٍّ بعيــٍد( مــع كتابــة الحــرف )ع( بلــون مغايــر.• 

اقرأ الجملة ثم عّمم قراءتها على المتعلمين.• 

أِعد قراءتها مع التركيز على صوت الحرف)ع( القصير.• 

ناقش مع متعلميك الحركة الموجودة علي الحرف و كيف ننطق صوته مع هذه الحركة.• 

دّرب المتعلمين على قراءة الكلمات مع التركيز على صوت الحرف القصير.• 

وّزع األدوار أثنــاء قــراءة الكلمــة التــي تتضّمــن حــرف)ع( بــأن تقــوم أنــت بقــراءة مقطــع مــن الكلمــة مثــل: )ُعـــ( • 

(؛ ليتضــح صــوت الحــرف. ويكمــل المتعلميــن المقطــع الثــاين)شٍّ

وّجه المتعلمين إىل التركيز على موقع الحرف يف بداية الكلمة أو وسطها أو نهايتها وشكله يف الكلمة.• 

كتب الحرف منفرًدا عن الكلمة حسب موقعه فيها واطلب من المتعلمين تكرار نطقه.•  ا

اعــرض بطاقــة اســم الحــرف و عــرّف المتعلميــن علــى اســمه مــع تكــرار نطــق اســمه )اســم هــذا الحــرف حــرف • 

العين(.

اعرض على المتعلمين بطاقات مصّورة لـ) َعصيرٌ– ُعُنٌق – ِعَنٌب(،ضعها على السبورة الصفية، ثم • 

ناقشهم يف أسمائها.

ثـّبت بطاقات أسمائها تحت الصور.• 

اســأل المتعلميــن عــن: الحــركات القصيــرة الموجــودة علــى حــرف)ع( -  أصــوات الحــرف )ع( القصيــرة – • 

موقــع الحــرف – شــكل الحــرف(.

أِعد كتابة الحرف)ع( كما ورد يف الكلمات وانطق الحرف عّدة مرات ثم كلّف المتعلمين بنطقه.• 

 - نشاط: ألّون صوت حرف )ع( المناسب لسم الصورة.

اعرض على المتعلمين الصور، ثم اطلب منهم تسميتها.• 

ت العربية المتحدة
  محفوظة لوزارة التربية و التعليم – دولة اإلمارا

حقوق الطبع 

ْرس تَْجريٌد َشَفِويٌّعَحْرفالدَّ

ُم َحْرَف )ع( أَتََعَلّ

ْوَت اْلَقصيَر لَِحْرِف )ع(:  أَْستَِمُع، َوُأَميُِّز الصَّ

ِعنٌَب

● مالحظة: قبل البدء بتجريد الحرف تخّصص  دقائق لقراءة الطلبة النص.

َعْنبـَـٌر ُعْصفــوٌر ُشــجاٌع يَعيــُش في ُعــشٍّ بَعيٍد.
َعـ

ُعـَعـ

ُعـُعـ  

ِعـ

ُعُنٌقَعصيٌر
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ق  
الغل

الغلق )5 دقائق( 

اختــم الحصــة بتكليــف المتعلميــن بذكــر أشــياء تبــدأ بصــوت الحــرف )ع( مثــال: أســماء أشــخاص، أطعمــة، • 

حيوانات،أشــياء موجــودة يف البيئــة الصفيــة ...الــخ 

االستعداد للحصة القادمة: 

وّجــه متعلميــك إىل التــدّرب علــى قــراءة النــص القــرايئ والكلمــات يف كتــاب »أدرس يف البيــت« بإشــراف ويلّ • 

األمــر، وأخبرهــم أنــك ســتبدأ الحصــة القادمــة بالطلــب إليهــم أن يقــرؤوا النــص معــك. 

ستعداد 
اال

القادمــة: 
صــة 

للح
ي

شفو
التجريد ال

ــّبت بعــد ذلــك الكلمــة تحــت الصــورة علــى أن ال يوجــد علــى حــرف )ع( الحركــة القصيــرة ثــم اطلــب منهــم •  ثـ

نطــق الكلمــة مــع التركيــز علــى صــوت حــرف)ع(.

كلّف المتعلمين بتلوين صوت حرف العين المناسب السم الصورة من خال مسابقة.• 

ناقش مع المتعلمين سبب اختيارهم لهذه اإلجابات وصّوب أخطائهم.• 

يمكنــك متابعــة تجريــد األصــوات الطويلــة لحــرف العيــن أو تأجيــل ذلــك للحصــة القادمــة حســب مســتوى • 

المتعلميــن.
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الدرس الثامن عشر: حرف العين      الحصة الثالثة        قراءة + التجريد الشفوي + من وحي القاعدة النورانية + التجريد الكتايب 

ْوتُِّ(:  أَساِسّياُت اْلِقراَء ِة )اْلَوْعُي الصَّ

ARB.1.2.02.001 يَْنِطُق أَْصواَت اْلُحروِف َجميَعها. • 

ــِة الـُْمَتشابــِـَهِة ِمْثــَل: دورٌ، نــورٌ، حــورٌ، •  ْوتِيَّ ــْوِت َوالرَّْمــزِ الــّدالِّ َعَلْيــِه َوَعاَقَتــُه بِاأْلَْنمــاِط الصَّ بــُط بَْيــَن الصَّ   ARB.1.2.02.003 يَْر

ســورٌ، عــاٌم، نــاَم، صــاَم، قــاَم. 

الَقِة(:  أَساِسّياُت اْلِقراَء ِة )تََعرُُّف اْلكَلِماِت َوالطَّ

ARB.1.3.02.001 يَْعرُِف أَْسماَء اْلُحروِف َوتَْرتيبـِها َوأَْشكالِها يف َمواِقِعها الـُْمْخَتلَِفِة ِمَن اْلكَلَِمِة. • 

ويَلِة، َويَْنِطَقها نُْطًقـا َصحيًحا. •  ARB.1.3.02.002 يَْعرُِف اْلَحَركات اْلَقصيَرِة َوالطَّ

ــزوِم •  ــَد اللُّ ــُمَعلِِّم ِعْن ــُمَتكَرَِّرَة ِقــراَءًة َســريَعًة َوَصحيَحــًة َوبُِمســاَعَدٍة ِمــَن اْلـ ــَمأْلوَفَة َوالـْ   ARB.1.3.02.009 يَْقــَرأُ اْلكَلِمــات اْلـ

ــا. َعلــى أَْن تَكــوَن اْلكَلِمــات َمْشــكوَلًة َشــْكًا تامًّ

التهيئة الحافزة:  

التهيئة الحافزة: )5 دقائق( 

اعرض مجموعة من الصور ألشياء تبدأ بصوت الحرف )ع(.• 

اعرض بطاقات الحرف مع أصواته القصيرة.• 

اطلب من المتعلمين مطابقة بطاقة الحرف المناسب مع الصورة التي توافق صوته.• 

يمكن تنفيذ أية تهيئة أخرى مناسبة.• 

يئ
ص القرا

قراءة الن

قراءة النص القرايئ )5 دقائق( 

أِعــد مــا ســبق أن نفذتــه يف الحصــة األوىل مــن تدريــب المتعلميــن علــى قــراءة النــص، بحســب مــا تــراه مناســًبا • 

لمستواهم. 

اثن على المتعلمين جميًعا، وشّجعهم. • 

نواتج التعلم:
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يب 
التجريد الكتا

ي القاعدة النورانّية
من وح

التجريد الشفوي لألصوات الطويلة للحرف )ع( )10 دقائق(   

- نشاط: أستمع وأميز الصوت الطويل من القصير لصوت )ع(. 

اعــرض أمــام المتعلميــن بطاقــات مصــّورة، ناقشــهم يف مســمياتها، ثــم ركـّـز علــى نطــق صــوت الحــرف القصيــر • 

وصــوت الحــرف الطويــل لحــرف)ع(.

ناقش المتعلمين يف الفرق بين صوت الحرف القصير وصوت الحرف الطويل يف النطق والشكل.• 

وازن بين صوت الحرف القصير وصوت الحرف الطويل:) عـَ : عا       ُعـ: عو      ِعـ: عيـ(.• 

ــا تحــت الكلمــة التــي تحتــوي علــى الصــوت القصيــر لحــرف)ع(، ودائــرة حــول الكلمــة التــي  - نشــاط: أضــع خطًّ

تحتــوي الصــوت الطويــل لحــرف)ع(.

وّظــف جهــاز العــرض يف عــرض النشــاط، اطلــب مــن المتعلميــن قــراءة الكلمــات ثــم كلّفهــم بتمييــز الصــوت • 

القصيــر والّصــوت الطويــل لحــرف)ع( كمــا هــو مطلــوب يف الســؤال.

ناقش اإلجابات وحّفز الصحيح منها.• 

من وحي القاعدة النورانّية: ) 10 دقائق(

اقرأ الحرف )ع( كما ورد يف القاعدة النورانّية منفرًدا ويف الكلمات وكلّف المتعلمين بالترديد وراءك: • 

اعرض نشاط: )اقرأ الحرف والمقطع  والكلمة( أمام المتعلمين على شفافة.• 

 اطلب من المتعلمين منفردين  قراءة األصوات القصيرة واألصوات الطويلة والكلمات.• 

 قّيم قراءة المتعلمين للحرف والكلمات و وّجه من يحتاج إىل تجويد القراءة.• 

التجريد الكتايب )10 دقائق(:

نّبه المتعلمين إىل شروط الكتابة الصحيحة: من مسك القلم بطريقة صحيحة، االنتباه إىل اتجاه كتابة • 

الحرف، المسافة بين الكلمات، حجم الحرف، الكتابة على السطر. 

اعرض الحرف بأصواته الطويلة والقصيرة وعّمم قراءته.• 

كتب الحرف)ع( بخطٍّ جميٍل متناسٍق على السطر أمام المتعلمين مع مراعاة توضيح الجهة التي نبدأ •  ا

الكتابة منها والجزء الذي يكتب فوق السطر والجزء الذي يكتب تحته واختاف شكل الحرف يف وسط 

الكلمة وآخرها)ـع- ـعـ(.

ف
ت الطويلة للحر

صوا
ي لأل

شفو
التجريد ال
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ق  
الغل

الغلق )5 دقائق( 

اختم الحصة بسؤال المتعلمين عن كلمات تتضمن األصوات الطويلة لحرف)ع(.• 

االستعداد للحصة القادمة: 

وّجــه متعلميــك إىل تنفيــذ التدريبــات الخاصــة بالتجريــد والكتابــة  يف كتــاب »أدرس يف البيــت« بإشــراف ويلّ • 

األمــر.

ستعداد 
اال

القادمــة: 
صــة 

للح
كلّف المتعلمين باتباع استراتيجية المحاكاة  لكتابة الحرف على السبورات الصغيرة.• 

تابع كتابة المتعلمين بتعزيز المتقن منها وتصحيح األخطاء.• 

انتقل لتنفيذ الكتابة يف الكتاب، واطلب من المتعلمين الكتابة فوق الحرف المطبوع باللون الرماديّ.• 

كتب الكلمات المراد محاكاتها أسفلها.•  اعرض الصور ثم ا

اقرأ الكلمات، وناقش مع المتعلمين موقع الحرف)ع( وأشكاله يف الكتابة.• 

ا.•  كلّف المتعلمين بفتح كتبهم لمحاكاة الحرف كتابيًّ

وّجه المتعلمين للمحاكاة الّصحيحة للحرف)ع(.• 

تحّقق من المحاكاة الكتابّية الّصحيحة. • 
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اللغة )بنية اللغة - الخط( 
ARB.6.4.01.001 يََتَتبَُّع َرْسَم الُحروِف َوالمقاِطِع تََتبًُّعا سليًما. • 
ِة يف َمواِقِعها المْخَتلَِفِة بَِخطِّ النَّْسِخ ُمحاِكًيا نََمًطا. •  بِيَّ ARB.6.4.01.002 يَْرُسُم ُحروَف اللَُّغِة الَعَر
ــْطرِ َو المســاَفِة •  ARB.4.2 .01.004 يَْكُتــُب كَلِمــات َوُجَمــًا بَِخــطِّ النَّْســِخ ِمــَن الَيميــِن إىِل الَيســارِ ُمراِعًيــا َحْجــَم الَحــْرِف َوالسَّ

المناِســَبِة بَْينها. 

التدّرب على رسم حرف العين بخط النسخ حصص الخط )4 حصص(  توظيف كراسة الخط  

نواتج التعلم:

التهيئة الحافزة: )5 دقائق( 
القصيــرة •  بأصواتــه  الحــرف  بطاقــات  اعــرض  ثــم  بحــرف)ع(،  تبــدأ  لكلمــات  الصــور  مــن  اعــرض مجموعــة 

والطويلــة.
اطلب من الطاب مطابقة بطاقة صوت الحرف مع الصورة التي يبدأ اسمها بصوت هذا الحرف.• 
يمكن تنفيذ أية تهيئة أخرى مناسبة.• 

كتابة حرف العين بخط النسخ: )35 دقيقة(
اِلفت اِنتباه الطاب قبل كتابة الحرف)ع( إىل اآليت:• 

الجلسة الصحيحة للكتابة. 	
طريقة مسك القلم الصحيحة. 	
الكتابة من نقطة محددة. 	
اتجاه حركة اليد من األعلى إىل األسفل. 	
التناسق يف حجم الخط. 	

ستخصص أربع حصص كاملة للتدريب على كتابة حرف)ع( كما يلي:
يف الحصة الوىل:

كلّــف الطــاب باســتعمال الــورق الشــفاف لشــّف نمــوذج حــرف العيــن والتــدّرب عليــه، وبعــد التأكــد مــن • 
إجادتهــم رســم الحــرف، اطلــب إليهــم فتــح كراســة الخــط.

ُقــم بتوجيــه الطــاب إىل المــرور بقلــم الرصــاص علــى حــرف العيــن المطبــوع باللــون الرمــادي الفاتــح يف • 
كراســة الخــط؛ لتدريبهــم علــى كتابتــه بصــورٍة صحيحــٍة ومعرفــة نَســبِه وأبعــاده، ثــم اطلــب إليهــم إعــادة كتابــة 
حــرف العيــن داخــل المســاحات الفارغــة بالشــكل نفســه وبالنِّســب واألبعــاد الموجــودة يف النمــوذج لتدريبهــم 

علــى رســم الحــرف داخــل المســاحة رســًما صحيًحــا.

التهيئة الحافزة:  
ف

سم الحر
ر
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يف الحصة الثانية:
ُقــم بتوجيــه الطــاب إىل كتابــة الكلمــات المطبوعــة باللــون الرمــادي الفاتــح، التــي توضــح كيفيــة كتابــة حــرف العيــن • 

يف أول الكلمــة؛ لتدريبهــم علــى كتابــة الكلمــة بصــورٍة صحيحــٍة لمعرفــة نســبها وأبعادهــا، ثــم اطلــب إليهــم إعــادة كتابــة 
الكلمــات أســفل الكلمــات )رماديــة اللــون( بالشــكل نفســه وبالنِّســب واألبعــاد الموجــودة يف الّنمــوذج.

 •
يف الحصة الثالثة: 

ُقــم بتوجيــه الطــاب إىل كتابــة الكلمــات المطبوعــة باللــون الرمــادي الفاتــح، التــي توضــح كيفيــة كتابــة حــرف العيــن يف آخر • 
الكلمــة؛ لتدريبهــم علــى كتابــة الكلمــة بصــورٍة صحيحــٍة لمعرفــة نســبها وأبعادهــا، ثــم اطلــب إليهــم إعــادة كتابــة الكلمــات 

أســفل الكلمــات )رماديــة اللــون( بالشــكل نفســه وبالنِّســب واألبعــاد الموجــودة يف الّنمــوذج.

يف الحصة الرابعة: 
ُقــم بتوجيــه الطــاب إىل كتابــة الكلمــات المطبوعــة باللــون الرمــادي الفاتــح، التــي توضــح كيفيــة كتابــة حــرف العيــن يف • 

وســط الكلمــة؛ لتدريبهــم علــى كتابــة الكلمــة بصــورٍة صحيحــٍة لمعرفــة نســبها وأبعادهــا، ثــم اطلــب إليهــم إعــادة كتابــة 
الكلمــات أســفل الكلمــات )رماديــة اللــون( بالشــكل نفســه وبالنِّســب واألبعــاد الموجــودة يف الّنمــوذج.

دّرب الطــاب علــى دقــة الماحظــة مــن خــال تلويــن حــرف العيــن والرســوم الموجــودة أعــاه؛ حيــث يســاعد هــذا النشــاط • 
علــى ممارســة الكتابــة ودقــة ماحظــة الحــرف، وتثبيــت صورتــه يف مخيلــة الطــاب.

يمكن أن تستعين عزيزي المعلم ببرامج الكتابة اإللكترونّية يف حصص الخط.• 
ال تنس التعزيز والثناء على الكتابة المتقنة المرتبة.• 

ق  
الغل

الغلق )5 دقائق( 

قّيم رسم الطاب لحرف العين يف كراسة الخط.• 

عّزز واثِن على الرسم المتقن والصحيح لحرف العين.• 

االستعداد للحصة القادمة: 

وّجه طابك إىل التدّرب على رسم حرف العين يف المنزل.• 

ستعداد 
اال

القادمــة: 
صــة 

للح
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االستماع للقصة + مناقشة + قراءة النص القرايئ الحصة األوىل   الدرس العشرون : حرف الفاء    

أَساِسّياُت اْلِقراَء ِة )الـَْمْعرَِفُة بِاْلُكُتِب َوالـَْمْطبوعاِت(: 
حيــَح ِمــَن •  ــُع اتِّجاَههــا الصَّ ARB.1.1.01.001 يََتَعــرَُّف اْلَفــْرَق بَْيــَن اْلكَلَِمــِة َواْلُجْمَلــِة َواْلِفْقــَرِة َوَعامــات الّتْرقيــِم، َويََتَتبَّ

اْلَيميــِن إىِل اْلَيســارِ.    
ُد اْلُعْنواَن َواْسَم اْلـُمَؤلِِّف يف َموادَّ َمْطبوَعٍة َويَْقَرُؤها. •  ARB.1.1.01.002    ُيَحدِّ
َورِ.•  أُ بُِمْحَتَوياِت اْلِكتاِب ِمْن ِخاِل الصُّ ARB.1.1.01.003   يََتَنبَّ

ِة )َمْعرَِفُة اْلِفكَُر الرَّئيَسُة(:  ِقراَءُة النُّصوِص اْلََدبِيَّ
ٍة ما.•  ARB.2.1.01.001 يََتَتبَُّع تََسْلُسَل اأْلَْحداِث يف ِقصَّ
ARB.2.1.01.002 ُيجيــُب َعــْن أَْســِئَلٍة لُِنصــوٍص ِشــْعرِيٍَّة َونَْثـــرِيٍَّة ُقرِئَــْت َلــُه َويَْطــَرُح أَْســِئَلًة ُمْظِهــًرا َفْهَمــُه َلهــا، ُمْبِديًــا َرأْيَــُه • 

فيهــا.
َورِ. •  ِة ُمْسَتعيًنا بِالصُّ ٍة ُمْظِهًرا َفْهَمُه لـَِمْوضوِع النَّصِّ َو رِساَلِتِه اْلعامَّ ARB.2.1.01.003 ُيعيُد َسْرَد ِقصَّ

ِة )تَْحليُل النَّصِّ اْلََدبـِـيِّ(:  ِقراَءُة النُّصوِص اْلََدبِيَّ
ْخِصّياِت ،َوالزَّماِن َواْلـَمكاِن.•  ِة كَالشَّ َة اآْلتَِيَة يف اْلِقصَّ يَّ ُد اْلَعناِصَر اْلَفنِّ ARB.2.2.01.003   ُيَحدِّ
ًدا َدْوَر كُلٍّ •  ــة َلــُه، ُمَحــدِّ ــْخَص الّــذي َرَســَم الرُّســومات التَّْوضيِحيَّ ـِف اْلِكتــاِب َوالشَّ ARB.2.2.01.004    يَْذكُــُر اْســَم ُمَؤلِـّ

ِمْنُهمــا.
ٍة أَْو أُْنشوَدٍة ُقرِئَْت َلُه.•  ARB.2.2.01.005   يَْذكُُر اْلكَلِمات الّتـي ُتَعبـُِّر َعِن الـَْمشاِعرِ َو اأْلَحاسيِس يف ِقصَّ
َواْلكَلِمــات •  اأْلَْصــوات  َوتِْكــرارِ  الـْــُمْنَتِظَمِة،  النََّغمــات  َو  اْلقاِفَيــِة  ِخــاِل  ِمــْن  لِْليقاعــاِت  يَْســَتجيُب     ARB.2.2.01.006

َواْلِعبــارات.

 :)ِ ِة )تَكاُمُل الـَْمْعرَِفِة َمَع اْلِفكَر ِقراَءُة النُّصوِص اْلََدبِيَّ
ِة الّتي ُتْقَرأُ َلُه ِمْثَل: اْلِقَصِص اْلَقصيـَرِة، اأْلَناشيِد، اأْلَْلغازِ.•  ARB.2.3.01.001 يََتَعرَُّف بَْعَض اأْلَْجناِس اأْلََدبِيَّ
ْخِصّياِت. •  ِة َوالشَّ ARB.2.3.01.002    يََتَعرَُّف راوي اْلِقصَّ

اْلْسِتماُع َواْلـُمحاَدثَُة )اْستيعاُب اْلـَمْعرَِفِة َوتَْقديُمها(: 
ــْخِصّيات َواأْلَْحــداث َمــَع •  ُد الشَّ َمِتــِه، َوُيَحــدِّ ــأُ بَِمْضمــوِن النَّــصِّ اْلـــَمْسموِع ِمــْن ِخــاِل ُعْنوانـِـِه أَْو ُمَقدِّ ARB.5.1.01.001 يََتَنبَّ

ــُمحاَدثَِة، َواإْلِْنصــاِت َوااْلْســِتْئذاِن  ــا آداَب ااْلْســِتماِع َوالـْ ــٍة ُمراِعًي َم ــٍة َوُمَنظَّ ــٍة واِضَح ــها بَِطريَق ــُه فيـ ــا َرأْيَ ًن ــرِ التَّفاصيــِل ُمَبيِّ ِذْك
ِث.  َحــدُّ لِلتَّ

َة، َوُمراِعًيا آداَب الـْــُمحاَدثَِة َوااْلْســِتْئذاِن •  بِيَّ ARB.5.1.01.004 يَِصُف اأْلَْشــخاَص َواأْلَماِكَن َواأْلَْشــياَء ُمْســَتْخِدًما اللَُّغَة اْلَعَر
ِث.  لِلتََّحدُّ

ْعبيـرِ َعْن الـَْمشاِعرِ أَِو اْلِفكَرِ الّتـي يَِتمُّ تَْقديُمها َشَفِويًّا. •  ARB.5.1.02.002 يَْسَتْخِدُم اإْليماءات َوُلَغَة اْلَجَسِد يف التَّ

ْكِتساُب الـُْمْفَرداِت َواْسِتْخداُمها(:  اللَُّغُة )ا
ُر اْلكَلِمات ُمْسَتعيًنا بِبيَئِتِه. •  ARB.6.1.02.001 ُيَفسِّ
ُر اْلكَلِمات ُمْسَتعيًنا بِِسياِقها َوُمرادفاتِـها َوأَْضداِدها َوُمحيِطها اللَُّغِويِّ.•  ARB.6.1.02.002 ُيَفسِّ

نواتج التعلم:
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التهيئة الحافزة:  
التهيئة الحافزة: )5 دقائق( 

اســتثمر غــاف القصــة الســتثارة اهتمــام المتعلميــن ، واطــرح بعــض األســئلة عليهــم، مثــل: مــاذا تــرون علــى • 
الغــاف؟ مــاذا تتوقعــون اســم الفيــل؟ مــاذا تتوقعــون ســيحدث لهــذا الفيــل يف القصــة؟ 

أخبرهم أّن عنوان القصة »فويف يقهر خوفه« ثم اسألهم ما معنى يقهر؟ • 
أخبرهــم أّن كاتبــة القصــة اســمها: حنــان الســعدي ورســامة القصــة اســمها: شــيماء المالــك • 

وأشــر إىل موضــع االســمين علــى غــاف القصــة.
اطلب من المتعلمين أن يستعدوا اآلن لاستماع إىل قصة »فويف يقهر خوفه«. • 

ىل 
صة القراءة األ و

قراءة الق
صة القراءة الثانية

قراءة الق

قراءة القصة القراءة األ وىل )10 دقائق( 
القــراءة األوىل هدفهــا جــذب انتبــاه المتعلميــن، وخلــق جــّو تعليمــي تفاعلــي إيجــايب، يتمتــع بالمرونــة والمــرح، • 

وكذلــك لتدريــب المتعلميــن علــى مهــارة االســتماع. قــراءة القصــة ال تتعــدى 6 دقائــق يف الوضــع الطبيعــي.
تأكّد أن متعلميك جميعهم مرتاحون، وابدأ بقراءة القصة عليهم. • 
يمكنــك أن تتوقــف عنــد مواضــع معينــة، لتســأل مثــًا: مــن يعــرف مــا معنــى....؟ مــاذا تتوقعــون أن يحــدث • 

بعــد ذلــك؟ بحســب القصــة وســير األحــداث فيهــا. 
ا. •  اقرأ القصة قراءة طبيعية، مرحة، مؤديًا أدوار الشخصيات يف الحوار أداًء تمثيليًّ
بعد االنتهاء من القصة اسأل المتعلمين عن رأيهم يف القصة، واسمح لهم بأن يتحدثوا ويسألوا أيًضا. • 
اطرح عليهم أسئلة تقيس فهمهم، ووضح لهم إذا التبس عليهم شيء. • 
اربــط بيــن النــص وخبــرات المتعلميــن، اســألهم عــن الفيــل: أيــن يعيــش؟ هــل تحبــون الفيــل؟ هــل ركــب  • 

أحدكــم علــى ظهــر الفيــل؟ واتــرك لهــم مجــااًل ليتحدثــوا. 

قراءة القصة القراءة الثانية )5 دقائق( 
القــراءة الثانيــة هدفهــا تدريــب المتعلميــن علــى تمييــز الكلمــات التــي تشــتمل علــى صــوت الحــرف )ف(، • 

وخاصــة تلــك التــي تبــدأ بالصــوت. فهــي تدريــب علــى مهــار ة الوعــي الصــويت. 
عليهــم، •  القصــة  قــراءة  ســتعيد  أنــك  وأخبرهــم  وإجاباتهــم،  اســتماعهم،  حســن  علــى  متعلميــك  اشــكر 

والمطلــوب منهــم أن ينتبهــوا جيــًدا لــكل كلمــة تشــتمل علــى صــوت )ف( وكــّرر الصــوت. قــل لهــم مثــًا: عنــد 
ســماع أي كلمــة تشــتمل علــى صــوت )ف( صفقــوا، أو قفــوا، أو ارفعــوا أيديكــم، أو ارفعــوا بطاقــة الحــرف، أو 

..... )أفــكار أخــرى( 
أعد قراءة القصة، وتابع متعلميك أثن عليهم، وتفاعل معهم. • 
إذا لــم ينتبــه المتعلمــون إىل كلمــة تشــتمل علــى الصــوت أعــد قــراءة الكلمــة بطريقــة مختلفــة، وال بــأس أن • 

تكــون مضحكــة أيًضــا. 
هــذه القــراءة هــي طريقــة تعليميــة تعتمــد اللّعــب والتســلية والضحــك، القصــد منهــا الخــروج مــن األطــر • 

الجامــدة، واالســتمتاع مــع المتعلميــن بخلــق جــّو مســّل يتعلمــون فيــه ويشــعرون بالراحــة. 
يمكــن أن تتوقــف يف مناطــق معينــة مــن القصــة، وتطلــب مــن المتعلميــن أن يذكــروا لــك الكلمــات التــي • 
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يئ
ص القرا

قراة الن

قراءة النص القرايئ )20 دقيقة( 
كتســاب المتعلــم معرفــة •  قــراءة النــص القــرايئ هــي حجــر األســاس يف حصــص تدريــس الحــروف، ومــع ا

بالحــروف والكلمــات وتمييــز مقاطعهــا وحروفهــا سيســهل عليــه تهجئــة الحــروف وقراءتهــا شــيًئا فشــيًئا.
كُّرر النص القرايئ يف الصفحة مرتين: • 

المــرة األوىل: الكلمــات فيــه متباعــدة قليــًا، وتحــت كل كلمــة دائــرة صغيــرة: هــذا الشــكل يســاعد المتعلميــن . 1
علــى التركيــز، يمكنــك أن توجههــم إىل أن يضعــوا أصابعهــم أو أقامهــم علــى الدائــرة الصغيــرة حيــن يتدربــون 

علــى قــراءة النــص.
المرة الثانية: مكتوب بالشكل الطبيعي وموضوع  أمامه نجوم ملونة، ليقسم النص إىل ثا ثة مستويات: . 2

أ.  مستوى يجب أن يتدرب جميع المتعلمين على قراءته، وهو الجزء المهم، خاصة يف   
الدروس األوىل. )أمامه 3 نجوم: حمراء، وزرقاء، وخضراء(. 

ب.  مستوى يمكن للمتعلمين المتوسطين والمتفوقين، والذين لديهم استعداد جيد للقراءة   
أن يتدربوا عليه، باإلضافة إىل الجزء األول. )أمامه نجمتان: زرقاء وخضراء( 

ت.  مستوى مخصص للمتعلمين  المتفوقين الذين لديهم استعداد واضح وطاقة يف القراءة،   
بحيث يستطيعون قراءة الجمل الثاث.) أمامه نجمة واحدة: خضراء( 

ضــع النــص القــرايئ أمــام متعلميــك مســتعيًنا بجهــاز عــرض، وأخبــر متعلميــك أنــك ســتدّربهم اآلن علــى • 
القــراءة. واســألهم مــن يريــد أن يكــون قارئًــا ماهــًرا؟ وهكــذا. 

اقرأ  السطر األول من النص كلمة كلمة واطلب من متعلميك أن يكّرروا وراءك إن كانوا بحاجة لذلك. • 
اســتفد مــن البرنامــج الــذي تظهــر فيــه أهــم كلمــات الّنــص مقطعــة لتــدرب المتعلميــن علــى قراءتهــا، مــرة • 

بمقاطعهــا، ومــرة مكتملــة. مثــل كلمــة فيــل مثــًا، التــي ســتظهر يف البرنامــج علــى مراحــل .
مســتوى الصف، واســتعداد المتعلمين، والتقدم يف الدروس كلها عوامل ســتحدد لك عند أي المســتويات • 

تقــف مــع متعلميك. 
اطلــب مــن بعــض المتعلميــن المجيديــن أن يقــرؤوا الجملــة األوىل، ثــم  مــن متعلميــن آخريــن أن يقــرؤوا • 

كلمــات مختــارة ومحــّددة  أو مرتّبــة  مــن الجملــة األوىل . 
نــّوع يف أســاليب القــراءة بيــن القــراءة الجماعيــة، والفرديــة، وبيــن قــراءة عــدد مــن المتعلميــن لكلمــة واحــدة، • 

إىل قــراءة الجملــة كاملــة، وهكــذا. 
كــن حاضــًرا، وتابــع تفاعــل متعلميــك معــك، يمكنــك أن تتوقــف يف حــال شــعرت بــأّن المتعلميــن بــدؤوا • 

يتعبــون أو يصيبهــم الملــل، وحينهــا غّيــر الجــو، بطــرح فكــرة لعبــة مثــًا، أو فرقعــة بالــون بــه ورقــة عليهــا كلمــة 
مــن كلمــات الــدرس وقــراءة  هــذه الكلمــة. 

يتذكرونهــا مــن القصــة وتبــدأ بصــوت )ف(.
ال تجعل هذا الجزء من الحصة يتجاوز 7 دقائق. • 
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ق
الغل

ستعداد 
اال

القادمــة: 
صــة 

للح
الغلق )5 دقائق( 

اختــم الحصــة بســؤال المتعلميــن: مــا األشــياء الجديــدة التــي تعلمتموهــا اليــوم؟ اســتمع لــكل اإلجابــات، • 

كــد علــى أّن درس اليــوم كان عــن حــرف الفــاء، وقصــة فــويف يقهــر خوفــه.  وتقبلهــا، وأ

اشكر متعلميك واثن عليهم، وأخبرهم أنك قضيت وقًتا ممتًعا معهم. • 

االستعداد للحصة القادمة: 

وّجــه متعلميــك إىل التــدّرب علــى قــراءة النــص القــرايئ والكلمــات يف كتــاب »أدرس يف البيــت« بإشــراف ويلّ • 

األمــر، وأخبرهــم أنــك ســتبدأ الحصــة القادمــة بالطلــب إليهــم أن يقــرؤوا الّنــص معــك. 
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الدرس العشرون : حرف الفاء  الحصة الثانية        قراءة + الوعي الصويت + التجريد الشفوي لألصوات القصيرة

ْوتُِّ(:  أَساِسّياُت اْلِقراَء ِة )اْلَوْعُي الصَّ

ARB.1.2.02.001 يَْنِطُق أَْصواَت اْلُحروِف َجميَعها. • 

ــِة الـُْمَتشابــِـَهِة ِمْثــَل: دورٌ، نــورٌ، حــورٌ، •  ْوتِيَّ ــْوِت َوالرَّْمــزِ الــّدالِّ َعَلْيــِه َوَعاَقَتــُه بِاأْلَْنمــاِط الصَّ بــُط بَْيــَن الصَّ   ARB.1.2.02.003 يَْر

ســورٌ، عــاٌم، نــاَم، صــاَم، قــاَم. 

الَقِة(:  أَساِسّياُت اْلِقراَء ِة )تََعرُُّف اْلكَلِماِت َوالطَّ

ARB.1.3.02.001 يَْعرُِف أَْسماَء اْلُحروِف َوتَْرتيبـِها َوأَْشكالِها يف َمواِقِعها الـُْمْخَتلَِفِة ِمَن اْلكَلَِمِة. • 

ويَلِة، َويَْنِطَقها نُْطًقـا َصحيًحا. •  ARB.1.3.02.002 يَْعرُِف اْلَحَركات اْلَقصيَرِة َوالطَّ

ــزوِم •  ــَد اللُّ ــُمَعلِِّم ِعْن ــُمَتكَرَِّرَة ِقــراَءًة َســريَعًة َوَصحيَحــًة َوبُِمســاَعَدٍة ِمــَن اْلـ ــَمأْلوَفَة َوالـْ   ARB.1.3.02.009 يَْقــَرأُ اْلكَلِمــات اْلـ

ــا. َعلــى أَْن تَكــوَن اْلكَلِمــات َمْشــكوَلًة َشــْكًا تامًّ

التهيئة الحافزة:  

التهيئة الحافزة: )5 دقائق( 

اعرض على المتعلمين بطاقات لبعض كلمات الدرس عن طريق لعبة.• 

اطلب منهم قراءتها واستفسر منهم إن كانت الكلمات تتضمن حرف )ف(.• 

َعّزز إجابات المتعلمين الصحيحة.• 

يمكن تنفيذ أيّة تهيئة أخرى مناسبة.• 

يئ
ص القرا

قراءة الن

قراءة النص القرايئ )5 دقائق( 

اســأل متعلميــك: مــن تــدّرب علــى قــراءة النــص القــرايئ يف البيــت؟ مــن دّربكــم؟ هــل أنتــم مســتعدون اليــوم • 

للقــراءة؟ 

أعــد مــا ســبق أن نفّذتــه يف الحصــة األوىل مــن تدريــب المتعلميــن علــى قــراءة النــص، بحســب مــا تــراه مناســًبا • 

لمستواهم. 

يمكنك أن تركّز على كلمات بعينها.• 

اطلب من بعض المتعلمين أن يقرؤوا منفردين كلمات بعينها، أو ما يجيدونه من النص. • 

اثن على المتعلمين جميًعا، وشّجعهم. • 

نواتج التعلم:
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يت
صو

ي ال
شطة الوع

أن
أنشطة الوعي الصويت: ) 10 دقائق( 

تقــوم مهــارة الوعــي الصــويت علــى تمكـّـن المتعلــم مــن تمييــز أصــوات الحــروف  التــي يســمعها ابتــداًء  دون • 

أن يراهــا،  والوعــي الصــويت بأصــوات الحــروف مجــردة  دون مراعــاة لصــوت الحــرف القصيــر أو الطويــل .

وّظــف الّصــور مــن خــال جهــاز  العــرض أو بطاقــات الصــور أو مــن خــال أمثلــة عينّيــة ماديــة تتضمــن • 

أســماؤها صــوت الحــرف )ف( أو مــن خــال الكتــاب.

 خّطط لتنويع استجابات المتعلمين لما يعرض أو ُيطرح عليهم على سبيل المثال :• 

التصفيق عند سماع الصوت.                 ب- القفز.  أ- 

رفع اليد أو بطاقة الحرف .                  د-  الكتابة الحًقا أو التلوين.  ج- 

اعتمــد يف تقييــم تمييــز المتعلميــن لمهــارة الوعــي الصــويت علــى  ماحظــة اســتجاباتهم مــع تكــرار النشــاط • 

بترتيــب مختلــف بحيــث تتحّقــق مــن امتاكهــم لمهــارة تمييــز الصــوت أول الكلمــة أو آخرهــا.  

اثرِ أنشطة الوعي الصويت بتدريبات مختلفة وفق احتياجات متعلميك.• 

اربط الدرس بالمواد الدراسية ذات العاقة لتحقيق التكامل بين المواد.• 

كن مرنًا واجعل أنشطة الوعي الصويتّ تفاعلّية متنّوعة بعيدة عن الجمود والتكرار بحيث يسود جّو • 

من المرح والحركة داخل الصف وتقّبل حركة المتعلمين أثناء تنفيذ  أنشطة الوعي الصويت:.    

 - أسّمي الصور، وأحّدد التي يبدأ اسمها بصوت الحرف)ف(.

-  أذكر من أسماء البنات ما يبدأ بصوت الحرف )ف(، وأذكر من أسماء األوالد ما يبدأ بصوت الحرف  

 )ف(.

كتبها. -  أستبدل بالحرف الملون الحرف )ف( ألكّون كلمة وأ

-  أسمي الفصول األربع، وأحدد ما ينتهي منها بحرف )ف(.
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ي
شفو

التجريد ال
التجريد الشفوي لألصوات القصيرة للحرف )ف( )20 دقيقة(   

- نشاط:) أستمع وأمّيز الصوت القصير لحرف)ف((.

كتبها على السّبورة أو استخدم أي وسيلة مناسبة مع كتابة الحرف •  اعرض الجملة على جهاز العرض أو ا

الذي سيجّرد بلون مغاير يف جملة التجريد .

اقرأ الجملة ، ثّم كلّف المتعلمين بالقراءة.• 

الفت انتباه المتعلمين إىل صوت الحرف الملّون )ف( وشكله.• 

ركّز على اختاف صوت الحرف القصير )مع الحركات(.• 

أشر إىل موقع الحرف يف أول وآخر الكلمة.  • 

ُقم بتوظيف الصور والكلمات التالية لتجريد الحرف)ف(: • 

المتعلميــن •  المناســبة لمتعلميــك، ووّجــه  بالوســيلة  القصيــر  الحــرف  الثــاين؛ لتمييــز صــوت  التدريــب  نّفــذ 

الكتــاب. لتطبيقــه يف 

يمكنــك االنتقــال لتجريــد األصــوات الطويلــة للحــرف )ف( )المــد باأللــف والــواو واليــاء ( أو تأجيــل ذلــك للحصــة • 

القادمة..

ت العربية المتحدة
  محفوظة لوزارة التربية و التعليم – دولة اإلمارا

حقوق الطبع 

ْرس َحْرفالدَّ
تَْجريٌد َشَفِويٌّف

ُم َحْرَف )ف( أَتََعَلّ

ْوَت اْلَقصيَر لَِحْرِف )ف(:  أَْستَِمُع ،َوُأَميُِّز الصَّ

ِفـيََلٌة

● مالحظة: قبل البدء بتجريد الحرف تخّصص  دقائق لقراءة الطلبة النص.

َحَمــَل فوفـــي اْلفانوَس؛ لِيَْبَحــَث في اْلَكْهِف اْلبَعيــِد َعِن اْلِفْطِر. 

ِف

ُفـَفـ

ِفـ 

ِفـ

ُفّقاَعٌةَفراَشٌة
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ق  
الغل

الغلق )5 دقائق( 

اطلب من المتعلمين ذكر كلمات تبدأ باألصوات القصيرة للحرف )ف( من البيئة الصفية أو المدرسية.• 

االستعداد للحصة القادمة: 

وّجــه متعلميــك إىل التــدّرب علــى قــراءة النــص القــرايئ والكلمــات يف كتــاب »أدرس يف البيــت« بإشــراف ويلّ • 

األمــر، وأخبرهــم أنــك ســتبدأ الحصــة القادمــة بالّطلــب إليهــم أن يقــرؤوا النــص معــك. 

ستعداد 
اال

القادمــة: 
صــة 

للح
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الدرس العشرون : حرف الفاء       الحصة الثالثة        قراءة + التجريد الشفوي + من وحي القاعدة النورانية + التجريد الكتايب 

ْوتُِّ(:  أَساِسّياُت اْلِقراَء ِة )اْلَوْعُي الصَّ

ARB.1.2.02.001 يَْنِطُق أَْصواَت اْلُحروِف َجميَعها. • 

ــِة الـُْمَتشابــِـَهِة ِمْثــَل: دورٌ، نــورٌ، حــورٌ، •  ْوتِيَّ ــْوِت َوالرَّْمــزِ الــّدالِّ َعَلْيــِه َوَعاَقَتــُه بِاأْلَْنمــاِط الصَّ بــُط بَْيــَن الصَّ   ARB.1.2.02.003 يَْر

ســورٌ، عــاٌم، نــاَم، صــاَم، قــاَم. 

الَقِة(:  أَساِسّياُت اْلِقراَء ِة )تََعرُُّف اْلكَلِماِت َوالطَّ

ARB.1.3.02.001 يَْعرُِف أَْسماَء اْلُحروِف َوتَْرتيبـِها َوأَْشكالِها يف َمواِقِعها الـُْمْخَتلَِفِة ِمَن اْلكَلَِمِة. • 

ويَلِة، َويَْنِطَقها نُْطًقـا َصحيًحا. •  ARB.1.3.02.002 يَْعرُِف اْلَحَركات اْلَقصيَرِة َوالطَّ

ARB.1.3.02.009 يَْقَرأُ اْلكَلِمات اْلـــَمأْلوَفَة َوالـْــُمَتكَرَِّرَة ِقراَءًة َسريَعًة َوَصحيَحًة َوبُِمساَعَدٍة ِمَن اْلـــُمَعلِِّم ِعْنَد اللُّزوِم َعلى • 

ــا. أَْن تَكــوَن اْلكَلِمــات َمْشــكوَلًة َشــْكًا تامًّ

التهيئة الحافزة:  

التهيئة الحافزة: )5 دقائق( 

اعرض مجموعة من البطاقات لكلمات بها الحرف)ف( بأصواته القصيرة والطويلة .• 

اطلــب مــن المتعلميــن قــراءة الكلمــات وتصنيفهــا حســب الصــوت مــن خــال مســابقة أو لعبــة إلثــارة حمــاس • 

المتعلمين.

يمكن تنفيذ أية تهيئة أخرى مناسبة.• 

يئ
ص القرا

قراءة الن

قراءة النص القرايئ )5 دقائق( 

اســأل متعلميــك: مــن تــدّرب علــى قــراءة النــص القــرايئ يف البيــت؟ مــن دّربكــم؟ هــل أنتــم مســتعدون اليــوم • 

للقــراءة؟ 

أعــد مــا ســبق أن نفذتــه يف الحصــة األوىل مــن تدريــب المتعلميــن علــى قــراءة النــص، بحســب مــا تــراه مناســًبا • 

لمستواهم. 

يمكنك أن تركّز على كلمات بعينها.• 

اطلب من بعض المتعلمين أن يقرؤوا منفردين كلمات بعينها، أو ما ُيجيدونه من النص. • 

اثن على المتعلمين جميًعا، وشّجعهم. • 

نواتج التعلم:
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ي القاعدة النورانّية
من وح

التجريد الشفوي لألصوات الطويلة للحرف )ف( )10 دقائق(   

- نشاط: ) أستمع وأميز الصوت الطويل من القصير لصوت )ف((:

اعــرض أمــام المتعلميــن بطاقــات مصــّورة، ناقشــهم يف مســمياتها، ثــم ركـّـز علــى نطــق صــوت الحــرف القصيــر • 

وصــوت الحــرف الطويــل للحــرف)ف(.

ناقش المتعلمين يف الفرق بين صوت الحرف القصير وصوت الحرف الطويل يف النطق والشكل.• 

وازن بين صوت الحرف القصير وصوت الحرف الطويل:) َفـ : فا    ُفـ: فو      ِفـ: فيـ(.• 

كمل الكلمة بالصوت الطويل المناسب لحرف )ف(: - النشاط الرابع: أ

-  وّظــف جهــاز العــرض يف عــرض النشــاط، اطلــب مــن المتعلميــن قــراءة الصــور ثــم كلّفهــم بإكمــال الكلمــات 

المناســب.   الطويــل  بالصــوت 

ناقش اإلجابات وحّفز الصحيح منها.  -

قّيم تمييز المتعلمين للحرف من خال ماحظة استجاباتهم وأعمالهم يف الكتاب مع التعزيز.• 

كتب: - النشاط الخامس: أركب، ثم أقرأ، وأ

اعرض مقاطع الكلمة أمام المتعلمين.• 

كلفهم بقراءة المقاطع وناقش بعض المهارات من خالها.• 

ا على سبوراتهم، ثم يف الكتاب المدرسي.•  ا و كتابيًّ اطلب من المتعلمين تركيب الكلمة صوتيًّ

من وحي القاعدة النورانّية: ) 10 دقائق(

اقرأ الحرف )ف( كما ورد يف القاعدة النورانّية منفرًدا ويف الكلمات وكلّف المتعلمين بالترديد وراءك.• 

اعرض نشاط: )اقرأ الحرف والمقطع والكلمة( أمام المتعلمين بالوسيلة المناسبة.• 

اطلب من المتعلمين منفردين قراءة األصوات القصيرة واألصوات الطويلة والكلمات.• 

 قّيم قراءة المتعلمين للحرف والكلمات ووّجه من يحتاج إىل تجويد القراءة.• 

ي
شفو

التجريد ال
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ق  
الغل

الغلق )5 دقائق( 

اختــم الحصــة بالطلــب مــن المتعلميــن كتابــة كلمــة تتضمــن الصــوت القصيــر للحــرف )ف(، وكلمــة أخــرى • 

تتضمــن الصــوت الطويــل للحــرف علــى الســبورات الصغيــرة.

االستعداد للحصة القادمة: 

وّجــه متعلميــك إىل تنفيــذ التدريبــات الخاصــة بالتجريــد والكتابــة يف كتــاب »أدرس يف البيــت« بإشــراف ويل • 

أمــره.

ستعداد 
اال

القادمــة: 
صــة 

للح
التجريد الكتايب )10 دقائق(:

نّبه المتعلمين إىل شروط الكتابة الصحيحة: من مسك القلم بطريقة صحيحة، االنتباه إىل اتجاه كتابة • 

الحرف، المسافة بين الكلمات، حجم الحرف، الكتابة على السطر. 

اعرض الحرف بأصواته الطويلة والقصيرة وعّمم قراءته.• 

كتب الحرف)ف( بِخطٍّ جميٍل متناسٍق على السطر أمام المتعلمين مع مراعاة توضيح الجهة التي نبدأ •  ا

الكتابة منها وطريقة كتابة الحرف على السطر، واختاف شكل الحرف يف أول ووسط الكلمة وآخرها.

كلّف المتعلمين باتباع استراتيجية المحاكاة يف كتابة الحرف على السبورات الصغيرة.• 

تابع كتابة المتعلمين بتعزيز المتقن منها وتصحيح األخطاء.• 

انتقل لتنفيذ الكتابة يف الكتاب، واطلب من المتعلمين الكتابة فوق الحرف المطبوع باللون الرمادي.• 

كتب الكلمات المراد محاكاتها أسفلها.•  اعرض الصور، ثم ا

اقرأ الكلمات، وناقش مع المتعلمين موقع الحرف)ف( وأشكاله يف الكتابة.• 

ا.•  كلّف المتعلمين بفتح كتبهم لمحاكاة الحرف كتابيًّ

وّجه المتعلمين للمحاكاة الّصحيحة للحرف)ف(.• 

تحّقق من المحاكاة الكتابّية الّصحيحة. • 

يب 
التجريد الكتا
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نواتج التعلم:
اللغة )بنية اللغة - الخط( 

ARB.6.4.01.001 يََتَتبَُّع َرْسَم الُحروِف َوالمقاِطِع تََتبًُّعا سليًما. • 
ِة يف َمواِقِعها المْخَتلَِفِة بَِخطِّ النَّْسِخ ُمحاِكًيا نََمًطا. •  بِيَّ ARB.6.4.01.002 يَْرُسُم ُحروَف اللَُّغِة الَعَر
ــْطرِ َو المســاَفِة •  ARB.4.2 .01.004 يَْكُتــُب كَلِمــات َوُجَمــًا بَِخــطِّ النَّْســِخ ِمــَن الَيميــِن إىِل الَيســارِ ُمراِعًيــا َحْجــَم الَحــْرِف َوالسَّ

المناِســَبِة بَْينها. 

التدّرب على رسم حرف الفاء بخط النسخ حصص الخط )4 حصص(  توظيف كراسة الخط  

التهيئة الحافزة: )5 دقائق( 
اعــرض مجموعــة مــن الصــور لكلمــات تبــدأ بحــرف)ف(، ثــم اعــرض بطاقــات الحــرف بأصواتــه القصيــرة • 

والطويلــة.
اطلب من الطاب مطابقة بطاقة صوت الحرف مع الصورة التي يبدأ اسمها بصوت هذا الحرف.• 
يمكن تنفيذ أية تهيئة أخرى مناسبة.• 

كتابة حرف الفاء بخط النسخ: )35 دقيقة(
اِلفت اِنتباه الطاب قبل كتابة الحرف)ف( إىل اآليت:• 

الجلسة الصحيحة للكتابة. 	
طريقة مسك القلم الصحيحة. 	
الكتابة من نقطة محددة. 	
اتجاه حركة اليد من األعلى إىل األسفل. 	
التناسق يف حجم الخط. 	

ستخصص أربع حصص كاملة للتدريب على كتابة حرف)ف( كما يلي:
يف الحصة الوىل:

كلّــف الطــاب باســتعمال الــورق الشــفاف لشــّف نمــوذج حــرف الفــاء والتــدّرب عليــه، وبعــد التأكــد مــن • 
إجادتهــم رســم الحــرف، اطلــب إليهــم فتــح كراســة الخــط.

ُقــم بتوجيــه الطــاب إىل المــرور بقلــم الرصــاص علــى حــرف الفــاء المطبــوع باللــون الرمــادي الفاتــح يف • 
كراســة الخــط؛ لتدريبهــم علــى كتابتــه بصــورٍة صحيحــٍة ومعرفــة نَســبِه وأبعــاده، ثــم اطلــب إليهــم إعــادة 
كتابــة حــرف الفــاء داخــل المســاحات الفارغــة بالشــكل نفســه وبالنِّســب واألبعــاد الموجــودة يف النمــوذج 

لتدريبهــم علــى رســم الحــرف داخــل المســاحة رســًما صحيًحــا.

يف الحصة الثانية:
ُقــم بتوجيــه الطــاب إىل كتابــة الكلمــات المطبوعــة باللــون الرمــادي الفاتــح، التــي توضــح كيفيــة كتابــة • 

حــرف الفــاء يف أول الكلمــة؛ لتدريبهــم علــى كتابــة الكلمــة بصــورٍة صحيحــٍة لمعرفــة نســبها وأبعادهــا، ثــم 
اطلــب إليهــم إعــادة كتابــة الكلمــات أســفل الكلمــات )رماديــة اللــون( بالشــكل نفســه وبالنِّســب واألبعــاد 

الموجــودة يف الّنمــوذج.

التهيئة الحافزة:  
ف

سم الحر
ر
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ق  
الغل

الغلق )5 دقائق( 

قّيم رسم الطاب لحرف الفاء يف كراسة الخط.• 

عّزز واثِن على الرسم المتقن والصحيح لحرف الفاء.• 

االستعداد للحصة القادمة: 

وّجه طابك إىل التدّرب على رسم حرف الفاء يف المنزل.• 

ستعداد 
اال

القادمــة: 
صــة 

للح
يف الحصة الثالثة: 

ُقــم بتوجيــه الطــاب إىل كتابــة الكلمــات المطبوعــة باللــون الرمــادي الفاتــح، التــي توضــح كيفيــة كتابــة حــرف • 
الفــاء يف آخــر الكلمــة؛ لتدريبهــم علــى كتابــة الكلمــة بصــورٍة صحيحــٍة لمعرفــة نســبها وأبعادهــا، ثــم اطلــب 
إليهــم إعــادة كتابــة الكلمــات أســفل الكلمــات )رماديــة اللــون( بالشــكل نفســه وبالنِّســب واألبعــاد الموجــودة 

يف الّنمــوذج.
يف الحصة الرابعة: 

ُقــم بتوجيــه الطــاب إىل كتابــة الكلمــات المطبوعــة باللــون الرمــادي الفاتــح، التــي توضــح كيفيــة كتابــة حــرف • 
الفــاء يف وســط الكلمــة؛ لتدريبهــم علــى كتابــة الكلمــة بصــورٍة صحيحــٍة لمعرفــة نســبها وأبعادهــا، ثــم اطلــب 
إليهــم إعــادة كتابــة الكلمــات أســفل الكلمــات )رماديــة اللــون( بالشــكل نفســه وبالنِّســب واألبعــاد الموجــودة 

يف الّنمــوذج.
دّرب الطــاب علــى دقــة الماحظــة مــن خــال تلويــن حــرف الفــاء والرســوم الموجــودة أعــاه؛ حيــث يســاعد • 

هــذا النشــاط علــى ممارســة الكتابــة ودقــة ماحظــة الحــرف، وتثبيــت صورتــه يف مخيلــة الطــاب.
يمكن أن تستعين عزيزي المعلم ببرامج الكتابة اإللكترونّية يف حصص الخط.• 
ال تنس التعزيز و الثناء على الكتابة المتقنة المرتبة.• 
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الحصة األوىل      االستماع للقصة + مناقشة + قراءة النص القرايئ الدرس الثالث و العشرون: حرف الام         

أَساِسّياُت اْلِقراَء ِة )الـَْمْعرَِفُة بِاْلُكُتِب َوالـَْمْطبوعاِت(: 
حيــَح ِمــَن •  ــُع اتِّجاَههــا الصَّ ARB.1.1.01.001 يََتَعــرَُّف اْلَفــْرَق بَْيــَن اْلكَلَِمــِة َواْلُجْمَلــِة َواْلِفْقــَرِة َوَعامــات الّتْرقيــِم، َويََتَتبَّ

اْلَيميــِن إىِل اْلَيســارِ.    
ُد اْلُعْنواَن َواْسَم اْلـُمَؤلِِّف يف َموادَّ َمْطبوَعٍة َويَْقَرُؤها. •  ARB.1.1.01.002    ُيَحدِّ
َورِ.•  أُ بُِمْحَتَوياِت اْلِكتاِب ِمْن ِخاِل الصُّ ARB.1.1.01.003   يََتَنبَّ

ِة )َمْعرَِفُة اْلِفكَُر الرَّئيَسُة(:  ِقراَءُة النُّصوِص اْلََدبِيَّ
ٍة ما.•  ARB.2.1.01.001 يََتَتبَُّع تََسْلُسَل اأْلَْحداِث يف ِقصَّ
ARB.2.1.01.002 ُيجيــُب َعــْن أَْســِئَلٍة لُِنصــوٍص ِشــْعرِيٍَّة َونَْثـــرِيٍَّة ُقرِئَــْت َلــُه َويَْطــَرُح أَْســِئَلًة ُمْظِهــًرا َفْهَمــُه َلهــا، ُمْبِديًــا َرأْيَــُه • 

فيهــا.
َورِ. •  ِة ُمْسَتعيًنا بِالصُّ ٍة ُمْظِهًرا َفْهَمُه لـَِمْوضوِع النَّصِّ َو رِساَلِتِه اْلعامَّ ARB.2.1.01.003 ُيعيُد َسْرَد ِقصَّ

ِة )تَْحليُل النَّصِّ اْلََدبـِـيِّ(:  ِقراَءُة النُّصوِص اْلََدبِيَّ
ْخِصّياِت ،َوالزَّماِن َواْلـَمكاِن.•  ِة كَالشَّ َة اآْلتَِيَة يف اْلِقصَّ يَّ ُد اْلَعناِصَر اْلَفنِّ ARB.2.2.01.003   ُيَحدِّ
ًدا َدْوَر كُلٍّ •  ــة َلــُه، ُمَحــدِّ ــْخَص الّــذي َرَســَم الرُّســومات التَّْوضيِحيَّ ـِف اْلِكتــاِب َوالشَّ ARB.2.2.01.004    يَْذكُــُر اْســَم ُمَؤلِـّ

ِمْنُهمــا.
ٍة أَْو أُْنشوَدٍة ُقرِئَْت َلُه.•  ARB.2.2.01.005   يَْذكُُر اْلكَلِمات الّتـي ُتَعبـُِّر َعِن الـَْمشاِعرِ َو اأْلَحاسيِس يف ِقصَّ
َواْلكَلِمــات •  اأْلَْصــوات  َوتِْكــرارِ  الـْــُمْنَتِظَمِة،  النََّغمــات  َو  اْلقاِفَيــِة  ِخــاِل  ِمــْن  لِْليقاعــاِت  يَْســَتجيُب     ARB.2.2.01.006

َواْلِعبــارات.

 :)ِ ِة )تَكاُمُل الـَْمْعرَِفِة َمَع اْلِفكَر ِقراَءُة النُّصوِص اْلََدبِيَّ
ِة الّتي ُتْقَرأُ َلُه ِمْثَل: اْلِقَصِص اْلَقصيـَرِة، اأْلَناشيِد، اأْلَْلغازِ.•  ARB.2.3.01.001 يََتَعرَُّف بَْعَض اأْلَْجناِس اأْلََدبِيَّ
ْخِصّياِت. •  ِة َوالشَّ ARB.2.3.01.002    يََتَعرَُّف راوي اْلِقصَّ

اْلْسِتماُع َواْلـُمحاَدثَُة )اْستيعاُب اْلـَمْعرَِفِة َوتَْقديُمها(: 
ــْخِصّيات َواأْلَْحــداث َمــَع •  ُد الشَّ َمِتــِه، َوُيَحــدِّ ــأُ بَِمْضمــوِن النَّــصِّ اْلـــَمْسموِع ِمــْن ِخــاِل ُعْنوانـِـِه أَْو ُمَقدِّ ARB.5.1.01.001 يََتَنبَّ

ــُمحاَدثَِة، َواإْلِْنصــاِت َوااْلْســِتْئذاِن  ــا آداَب ااْلْســِتماِع َوالـْ ــٍة ُمراِعًي َم ــٍة َوُمَنظَّ ــٍة واِضَح ــها بَِطريَق ــُه فيـ ــا َرأْيَ ًن ــرِ التَّفاصيــِل ُمَبيِّ ِذْك
ِث.  َحــدُّ لِلتَّ

َة، َوُمراِعًيا آداَب الـْــُمحاَدثَِة َوااْلْســِتْئذاِن •  بِيَّ ARB.5.1.01.004 يَِصُف اأْلَْشــخاَص َواأْلَماِكَن َواأْلَْشــياَء ُمْســَتْخِدًما اللَُّغَة اْلَعَر
ِث.  لِلتََّحدُّ

ْعبيـرِ َعْن الـَْمشاِعرِ أَِو اْلِفكَرِ الّتـي يَِتمُّ تَْقديُمها َشَفِويًّا. •  ARB.5.1.02.002 يَْسَتْخِدُم اإْليماءات َوُلَغَة اْلَجَسِد يف التَّ

ْكِتساُب الـُْمْفَرداِت َواْسِتْخداُمها(:  اللَُّغُة )ا
ُر اْلكَلِمات ُمْسَتعيًنا بِبيَئِتِه. •  ARB.6.1.02.001 ُيَفسِّ
ُر اْلكَلِمات ُمْسَتعيًنا بِِسياِقها َوُمرادفاتِـها َوأَْضداِدها َوُمحيِطها اللَُّغِويِّ.•  ARB.6.1.02.002 ُيَفسِّ

نواتج التعلم:
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التهيئة الحافزة:  
التهيئة الحافزة: )5 دقائق( 

مّهد للقصة بتهيئة حافزة شائقة؛ الستنتاج عنوان القصة كعرض فيلم عن طائر )اللقلق(.• 
وّظف جهاز العرض لعرض غاف القصة على المتعلمين. • 
 وّجــه األســئلة للمتعلميــن؛ الســتخاص توقعاتهــم عــن مضمــون القصــة: مــاذا تشــاهد علــى الغــاف؟ أيــن • 

يعيــش اللقلــق؟ فيــم يختلــف اللقلــق عــن الطيــور األخــرى؟ مــاذا نســمي بيــت اللقلــق؟ مــاذا تتوقعــون 
ســيحدث لهــذا اللقلــق؟

أخبر المتعلمين أّن عنوان القصة: اللقلق يبحث عن بيٍت جديٍد.• 
وأخبرهــم أّن القصــة مــن تأليــف: هنــد عّبــاد و الرســوم لـــ: نتاليــا و أشــر إىل مــكان االســمين علــى • 

غــاف القصــة.
ثم اطلب منهم االستعداد لسماع قصة: اللقلق يبحث عن بيٍت جديٍد.• 

ىل 
صة القراءة األ و

قراءة الق
صة القراءة الثانية

قراءة الق

قراءة القصة القراءة األ وىل )10 دقائق( 
هدفهــا: جــذب انتبــاه المتعلميــن، وخلــق جــّو تعليمــّي تفاعلــّي إيجــايبّ، يتمتــع بالمرونــة والمــرح، وكذلــك لتدريــب 

المتعلميــن علــى مهــارة االســتماع.
اعرض أحداث القصة مصّورة ومكّبرة أو على جهاز العرض.• 
اقــرأ القصــة علــى المتعلميــن مــع مراعــاة: عرضهــا بأســلوب شــائق، ســهل، مبّســط مــع التنويــع يف نبــرة • 

الصــوت أثنــاء الّســرد.
أِعد سرد أحداث القصة، وتوقف عند نقطة شائقة؛ ليكمل المتعلمون سردها بناًء على ما سمعوه.• 
عــّزز إســتراتيجيات القــراءة االبتكاريــة مثــل:) التنبــؤ القــرايئ ( خــال الســرد؛ بهــدف تنميــة التفكيــر االبتــكاري • 

لــدى المتعلميــن.
توّقف عند بعض األحداث لتسأل مثًا: ماذا تتوقعون سيحدث بعد ذلك؟ من يعرف معنى كلمة....؟• 
بعــد االنتهــاء مــن الســرد اســأل المتعلميــن عــن رأيهــم يف القصــة وشــّجعهم علــى الحديــث والتعبيــر عــن • 

آرائهــم.
تأكّد من فهم المتعلمين للقصة من خال طرح أسئلة عن مضمون القصة.• 
ناقش المتعلمين يف عناصر القصة )الشخصيات/الزمان/المكان/أهم األحداث/الخاتمة...(.• 
اربــط بيــن النــص القصصــي وخبــرات المتعلميــن بمناقشــتهم عــن الطيــور: مــاذا يغطــي جســم الطيــور؟ لمــاذا • 

تســتطيع الطيــران؟ مــاذا تــأكل؟ أي نــوع مــن الطيــور تحّبــون ؟ لمــاذا؟ وأعطهــم المجــال للحديــث.
قّســم المتعلميــن إىل مجموعــات، وكلـّـف كل مجموعــة بإعــداد أســئلة تــدور حــول أحــداث القّصــة؛ ليطرحوهــا • 

علــى زمائهم.

قراءة القصة القراءة الثانية )5 دقائق( 
هدفهــا: تدريــب المتعلميــن علــى تمييــز الكلمــات التــي تشــتمل علــى صــوت الحــرف )ل( حيــث يتــم التركيــز علــى 

التدريــب علــى مهــار ة الوعــي الصــويت. 
أخبــر المتعلميــن أنــك ســتعيد ســرد أحــداث القصــة وأن المطلــوب منهــم االنتبــاه للكلمــات التــي تشــتمل • 

علــى صــوت الحــرف)ل(.
كلـّـف المتعلميــن بــأن يصفقــوا أو يقفــوا أو يرفعــوا أيديهــم عنــد ســماع أي كلمــة تشــتمل علــى صــوت الحــرف  • 

)ل(.
اقرأ القصة وركّز على توضيح صوت الحرف)ل(،  وكّرر الّصوت.• 
اذا لــم ينتبــه المتعلمــون إىل كلمــة تشــتمل علــى صــوت الحــرف)ل( أعــد قــراءة الكلمــة بطريقــة مختلفــة تثيــر • 

انتباههم.
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ق
الغل

الغلق )5 دقائق( 

اختــم الحصــة بســؤال المتعلميــن: مــا األشــياء الجديــدة التــي تعلمتموهــا اليــوم؟ اســتمع لــكل اإلجابــات، • 

كــد علــى أّن درس اليــوم كان عــن حــرف الــام، وقصــة اللقلــق يبحــث عــن بيــٍت جديــٍد.  وتقّبلهــا، وأ

اشكر متعلميك واثن عليهم، وأخبرهم أنك قضيت وقًتا ممتًعا معهم. • 

يئ
ص القرا

قراة الن

قراءة النص القرايئ  )20 دقيقة( 
كُّرر النص القرايئ  يف الصفحة مرتين. • 

اعرض النص القرايئ األول أمام متعلميك مستعيًنا بجهاز عرض.• 
اقرأ النص قراءة القدوة مع تطبيق معايير القراءة الجهرية.• 
وّجــه المتعلميــن إىل أن يضعــوا أصابعهــم أو أقامهــم علــى الدائــرة الصغيــرة حيــن يتدربــون علــى قــراءة • 

النــص.
إذا واجــه المتعلمــون صعوبــة يف قــراءة الّنــص أِعــد قــراءة القــدوة بقــراءة الســطر األول مــن الّنــص كلمــة كلمــة • 

واطلــب مــن متعلميــك أن يكــّرروا وراءك وهكــذا حتــى تنتهــي مــن قــراءة الّنــص كامــًا . 
كلّف المتعلمين بقراءة الدرس بالبدء بالمجيدين.• 
أتِح الفرصة للمتعلمين لقراءة الدرس بالقدر الذي يسمح به وقت الحصة.• 
احرص على القراءة مع مراعاة التركيز على نطق الحرف )ل( نطًقا صحيًحا.• 

اعرض النص الثاين)أتدّرب مرة أخرى(: • 
وّزع القــراءة علــى بعــض المتعلِّميــن يف حــدود جملــة أو جملتيــن أوثــاث حســب مســتوى المتعلميــن ولــْون • 

النجــوم الموجــودة بجانــب الجمــل.
وّظف العرض التقديمي الذي يتضمن الكلمات المنتقاة من الدروس.• 
نّوع يف أساليب قراءة الكلمات بين القراءة الجماعية، والفردية.• 

يمكــن أن تتوقــف خــال قــراءة القصــة عنــد أحــداث معينــة، وتطلــب مــن المتعلميــن أن يذكــروا لــك الكلمــات • 
التــي وردت يف القصــة وتبــدأ بصــوت الحــرف )ل(. 

ماحظة: ال تجعل هذا الجزء من الحصة يتجاوز 7 دقائق. • 

ستعداد 
اال

القادمــة: 
صــة 

للح

االستعداد للحصة القادمة: 

وّجــه متعلميــك إىل التــدّرب علــى قــراءة النــص القــرايئ والكلمــات يف كتــاب النشــاط »أدرس يف البيــت« • 

بإشــراف ويلّ األمــر، وأخبرهــم أنــك ســتبدأ الحصــة القادمــة بالطلــب إليهــم أن يقــرؤوا النــص معــك.
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الدرس الثالث و العشرون: حرف الام    الحصة الثانية         قراءة+ الوعي الصويت + التجريد الشفوي لألصوات القصيرة

ْوتُِّ(:  أََساِسّياُت اْلِقراَء ِة )اْلَوْعُي الصَّ

ARB.1.2.02.001 يَْنِطُق أَْصواَت اْلُحروِف َجميَعها. • 

ــِة الـُْمَتشابــِـَهِة ِمْثــَل: دورٌ، نــورٌ، حــورٌ، •  ْوتِيَّ ــْوِت َوالرَّْمــزِ الــّدالِّ َعَلْيــِه َوَعاَقَتــُه بِاأْلَْنمــاِط الصَّ بــُط بَْيــَن الصَّ   ARB.1.2.02.003 يَْر

ســورٌ، عــاٌم، نــاَم، صــاَم، قــاَم. 

الَقِة(:  أَساِسّياُت اْلِقراَء ِة )تََعرُُّف اْلكَلِماِت َوالطَّ

ARB.1.3.02.001 يَْعرُِف أَْسماَء اْلُحروِف َوتَْرتيبـِها َوأَْشكالِها يف َمواِقِعها الـُْمْخَتلَِفِة ِمَن اْلكَلَِمِة. • 

ويَلِة، َويَْنِطَقها نُْطًقـا َصحيًحا. •  ARB.1.3.02.002 يَْعرُِف اْلَحَركات اْلَقصيَرِة َوالطَّ

ــزوِم •  ــَد اللُّ ــُمَعلِِّم ِعْن ــُمَتكَرَِّرَة ِقــراَءًة َســريَعًة َوَصحيَحــًة َوبُِمســاَعَدٍة ِمــَن اْلـ ــَمأْلوَفَة َوالـْ   ARB.1.3.02.009 يَْقــَرأُ اْلكَلِمــات اْلـ

ــا. َعلــى أَْن تَكــوَن اْلكَلِمــات َمْشــكوَلًة َشــْكًا تامًّ

التهيئة الحافزة:  

التهيئة الحافزة: )5 دقائق( 

اعــرض علــى المتعلميــن فيلًمــا قصيــًرا ال يتجــاوز 3 دقائــق عــن اللقلــق، وتحــدث معهــم عنــه أو اطلــب مــن • 

أحــد المتعلميــن المجيديــن ســرد قصة)اللقلــق يبحــث عــن بيــٍت جديــٍد( بأســلوبه ثــم ناقــش متعلميــك يف 

أحداثهــا. 

عــّزز لــدى المتعلميــن أنماًطــا ســلوكّية مرغوبــة وقيًمــا دينيــة مثــل: مســاعدة اآلخريــن – العمــل بجــد واجتهــاد • 

– عــدم اليــأس – شــكر هللا ســبحانه و تعــاىل علــى نعمــه.

وّزع بطاقــات الكلمــات اآلتيــة علــى المجموعــات: )كســٍل- ملــٍل – بيًتــا – جميــًا – جلــس – ربِّ – قــال( علــى • 

كثــر مــن ورقــة.  أن تتكــّرر الكلمــة يف أ

اطلــب مــن المتعلميــن قــراءة الكلمــات التــي لديهــم قــراءة صامتــة ثــم ارفــع بطاقــة إحــدى الكلمــات واطلــب • 

ممــن لديــه البطاقــة قراءتهــا جهريًّــا، وازن هنــا بيــن القــراءة الفرديــة والجماعّيــة. 

نواتج التعلم:
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يت
صو

ي ال
شطة الوع

أن

أنشطة الوعي الصويت: ) 10 دقائق( 

- نشاط: )أسّمي الصور، وأحّدد التي يبدأ اسمها بصوت الحرف )ل((.

اعــرض صــور النشــاط أمــام المتعلميــن ثــم اطلــب منهــم تســمية الصــور وتحويــط التــي يبــدأ اســمها بصــوت • 

الحــرف)ل( بدائــرة مــن خــال لعبــة أو مســابقة.

- نشاط: )أسّمي الّصور، وأحّدد التي ينتهي اسمها بصوت الحرف )ل((. 

اعرض الصور ثم اطلب من متعلميك تسميتها.• 

كلّف المتعلمين بتحويط الّصور التي ينتهي اسمها بصوت الحرف)ل(. • 

ناقش المتعلمين يف إجاباتهم، وعّززهم.• 

يئ
ص القرا

قراءة الن
قراءة النص القرايئ )5 دقائق( 

اســأل متعلميــك: مــن تــدّرب علــى قــراءة النــص القــرايئ يف البيــت؟ مــن دّربكــم؟ هــل أنتــم مســتعدون اليــوم • 

للقــراءة؟ 

أعــد مــا ســبق أن نفذتــه يف الحصــة األوىل مــن تدريــب المتعلميــن علــى قــراءة النــص، بحســب مــا تــراه مناســًبا • 

لمستواهم. . 

اثن على المتعلمين جميًعا، وشّجعهم. • 
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التجريد الشفوي لألصوات القصيرة للحرف )ل( )20 دقيقة(   

اعرض جملة التجريد:)لقلٌق جميٌل يعمل با كسٍل ال ملٍل( مع كتابة الحرف )ل( بلون مغاير.• 

اقرأ جملة التجريد واطلب من المتعلمين الترديد خلفك.• 

ركّز على الكلمات التي تشتمل على الحرف)ل(. • 

ناقش مع المتعلمين صوت الحرف القصير وموقعه يف الكلمة وشكله.• 

كتــب الحــرف منفــرًدا عــن الكلمــة حســب موقعــه فيها)أولهــا ،وســطها،آخرها( واطلــب مــن المتعلميــن تكــرار •  ا

نطقــه.

اعــرض بطاقــة اســم الحــرف وعــرّف المتعلميــن علــى اســمه مــع تكــرار نطــق اســمه )اســم هــذا الحــرف حــرف • 

الــام(.

اعــرض علــى المتعلميــن بطاقــات مصــّورة لـــ) َلَبــٌن – ُلَعــٌب – لِباٌس(،ضعهــا علــى الســبورة الصفيــة، ثــم • 

ناقشهم يف أسمائها.

ثّبت بطاقة اسم كل صورة أسفلها. • 

اســأل المتعلميــن عــن: الحــركات القصيــرة الموجــودة علــى حــرف)ل( -  أصــوات الحــرف )ل( القصيــرة – • 

موقــع الحــرف – شــكل الحــرف(.

أِعد كتابة الحرف)ل( كما ورد يف الكلمات وانطق الحرف عّدة مرات ثم كلّف المتعلمين بترديده.• 

-  نشاط: أصل الصورة بصوت الحرف الذي تبدأ به.

اعرض على المتعلمين الصور، ثم اطلب منهم تسميتها.• 

كلّف المتعلمين بتوصيل صوت حرف )ل( المناسب باسم الصورة  التي تبدأ به من خال مسابقة.• 

ناقش مع المتعلمين سبب اختيارهم لهذه اإلجابات و صّوب أخطاءهم.• 

يمكنك االنتقال لتجريد األصوات الطويلة أو تأجيل ذلك للحصة القادمة.• 

ت العربية المتحدة
  محفوظة لوزارة التربية و التعليم – دولة اإلمارا

حقوق الطبع 
ْرس َحْرفالدَّ

تَْجريٌد َشَفِويٌّل

ُم َحْرَف )ل( أََتََعَلّ

ْوَت اْلَقصيَر لَِحْرِف )ل(:  أَْستَِمُع، َوُأَميُِّز الصَّ

لِـباٌس

● مالحظة: قبل البدء بتجريد الحرف تخّصص  دقائق لقراءة الطلبة النص.

لَـقْلَـــقٌ جَميــلٌ يَعْمـَـلُ بِــال كَسـَـلٍ وَال مََلٍل.

ـَ ُلـل

ُل لَـلَـلَـ

لِـ

ُلَعٌبلَبٌَن

ل�

ي
شفو

التجريد ال
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ق  
الغل

الغلق )5 دقائق( 

اختــم الحصــة بتكليــف المتعلميــن بذكــر أشــياء تبــدأ باألصــوات االقصيــرة لحــرف )ل( مثــل: أســماء أشــخاص، • 

أطعمــة، حيوانــات، ...الخ 

االستعداد للحصة القادمة: 

وّجــه متعلميــك إىل التــدّرب علــى قــراءة النــص القــرايئ يف كتــاب »أدرس يف البيــت« بإشــراف ويلّ األمــر، • 

وأخبرهــم أنــك ســتبدأ الحصــة القادمــة بالطلــب إليهــم أن يقــرؤوا النــص معــك. 

ستعداد 
اال

القادمــة: 
صــة 

للح
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الدرس الثالث و العشرون: حرف الام     الحصة الثالثة       قراءة + التجريد الشفوي + من وحي القاعدة النورانية + التجريد الكتايب 

ْوتُِّ(:  أَساِسّياُت اْلِقراَء ِة )اْلَوْعُي الصَّ

ARB.1.2.02.001 يَْنِطُق أَْصواَت اْلُحروِف َجميَعها. • 

ــِة الـُْمَتشابــِـَهِة ِمْثــَل: دورٌ، نــورٌ، حــورٌ، •  ْوتِيَّ ــْوِت َوالرَّْمــزِ الــّدالِّ َعَلْيــِه َوَعاَقَتــُه بِاأْلَْنمــاِط الصَّ بــُط بَْيــَن الصَّ   ARB.1.2.02.003 يَْر

ســورٌ، عــاٌم، نــاَم، صــاَم، قــاَم. 

الَقِة(:  أَساِسّياُت اْلِقراَء ِة )تََعرُُّف اْلكَلِماِت َوالطَّ

ARB.1.3.02.001 يَْعرُِف أَْسماَء اْلُحروِف َوتَْرتيبـِها َوأَْشكالِها يف َمواِقِعها الـُْمْخَتلَِفِة ِمَن اْلكَلَِمِة. • 

ويَلِة، َويَْنِطَقها نُْطًقـا َصحيًحا. •  ARB.1.3.02.002 يَْعرُِف اْلَحَركات اْلَقصيَرِة َوالطَّ

ــزوِم •  ــَد اللُّ ــُمَعلِِّم ِعْن ــُمَتكَرَِّرَة ِقــراَءًة َســريَعًة َوَصحيَحــًة َوبُِمســاَعَدٍة ِمــَن اْلـ ــَمأْلوَفَة َوالـْ   ARB.1.3.02.009 يَْقــَرأُ اْلكَلِمــات اْلـ

ــا. َعلــى أَْن تَكــوَن اْلكَلِمــات َمْشــكوَلًة َشــْكًا تامًّ

التهيئة الحافزة:  

التهيئة الحافزة: )5 دقائق( 

اعرض مجموعة من الصور ألشياء تبدأ باألصوات القصيرة للحرف)ل(.• 

اعرض بطاقات تتضمن أصوات الحرف )ل( القصيرة.• 

اطلب من المتعلمين مطابقة بطاقة الحرف مع الصورة التي توافق صوته.• 

يمكن تنفيذ أية تهيئة أخرى مناسبة.• 

يئ
ص القرا

قراءة الن

قراءة النص القرايئ )5 دقائق( 

أِعــد مــا ســبق أن نفذتــه يف الحصــة األوىل مــن تدريــب المتعلميــن علــى قــراءة النــص، بحســب مــا تــراه مناســًبا • 

لمستواهم. 

اثن على المتعلمين جميًعا، وشّجعهم. • 

نواتج التعلم:
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ي القاعدة النورانّية
من وح

التجريد الشفوي لألصوات الطويلة للحرف )ل( )10 دقائق(   

- نشاط: أستمع وأميز الصوت الطويل من القصير لحرف )ل(.

اعرض النشاط على جهاز العرض.• 

اسأل المتعلمين عن أسماء الصور.• 

كلّف المتعلمين بقراءة الكلمات والحروف بأصواتها القصيرة والطويلة.• 

كــّرر نطــق الحــرف واطلــب مــن المتعلميــن ترديــد الحــرف خلفــك لياحظــوا الفــرق بيــن الصــوت القصيــر • 

للحــرف)ل(. الطويــل  والصــوت 

ناقش المتعلمين يف الفرق بين صوت الحرف القصير وصوت الحرف الطويل يف النطق والشكل.• 

وازن بين صوت الحرف القصير وصوت الحرف الطويل:) َلـ : ال      ُلـ: لو    لِـ: ليـ(.• 

ــا تحــت الكلمــة التــي تحتــوي علــى الصــوت القصيــر لحــرف)ل(، ودائــرة حــول الكلمــة التــي  - نشــاط: )أضــع خطًّ

تحتــوي الصــوت الطويــل لحــرف)ل((.

وّظــف جهــاز العــرض يف عــرض النشــاط، اطلــب مــن المتعلميــن قــراءة الكلمــات ثــم كلّفهــم بتمييــز الصــوت • 

القصيــر والصــوت الطويــل لحــرف)ل( كمــا هــو مطلــوب يف الســؤال.

ناقش اإلجابات وحّفز الصحيح منها.

كمل الكلمة بالصوت الطويل لحرف )ل( (: - نشاط: ) أ

اعرض النشاط على شفافة، ناقش مع متعلميك مسميات الصور.• 

 كلّف المتعلمين بإكمال الكلمات بالصوت الطويل لحرف)ل(.• 

حّفز المتعلمين الذين أجابوا إجاباٍت صحيحٍة.• 

من وحي القاعدة النورانّية: ) 10 دقائق(

اقرأ الحرف )ل( كما ورد يف القاعدة النورانّية منفرًدا ويف الكلمات وكلّف المتعلمين بالترديد وراءك: • 

اعرض نشاط: )اقرأ الحرف والمقطع والكلمة( أمام المتعلمين على شفافة.• 

  اطلب من المتعلمين منفردين قراءة األصوات القصيرة واألصوات الطويلة والكلمات.• 

ف
ت الطويلة للحر

صوا
ي لأل

شفو
التجريد ال
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ق  
الغل

الغلق )5 دقائق( 

اطلــب مــن المتعلميــن اســتخدام الســبورات الصغيــرة لكتابــة الحــرف )ل( مــع األصــوات القصيــرة واألصــوات • 

الطويلة. 

االستعداد للحصة القادمة: 

وّجــه متعلميــك إىل تنفيــذ التدريبــات الخاصــة بالتجريــد والكتابــة يف كتــاب »أدرس يف البيــت« بإشــراف ويلّ • 

األمــر.

ستعداد 
اال

القادمــة: 
صــة 

للح
التجريد الكتايب )10 دقائق(:

اعرض الحرف بأصواته الطويلة والقصيرة وعّمم قراءته.• 

 الفت انتباه المتعلمين قبل كتابة الحرف)ل( إىل اآليت:• 

أ- طريقة مسك القلم الصحيحة .

ب- الكتابة من نقطة محددة .

ج- اتجاه حركة اليد من األعلى إىل األسفل .

د- التناسق يف حجم الخط. 

استعن  ببرامج الكتابة اإللكترونية إن أردت ذلك.• 

كتب الحرف)ل( بخطٍّ جميٍل متناسٍق على السطر أمام المتعلمين مع مراعاة توضيح الجهة التي نبدأ •  ا

الكتابة منها والجزء الذي يكتب فوق السطر والجزء الذي يكتب تحته واختاف شكل الحرف يف وسط 

الكلمة وآخرها.

كلّف المتعلمين باتباع استراتيجية المحاكاة يف كتابة الحرف على السبورات الصغيرة.• 

انتقل إىل تنفيذ الكتابة يف الكتاب اطلب من المتعلمين الكتابة فوق الحرف المطبوع باللون الرماديّ.• 

قّيم كتابة المتعلمين للحرف بماحظة  كتاباتهم و وّجه من يحتاج إىل تجويد كتابته.• 

عّزز واثن على الكتابة المتقنة المرتّبة .• 

يب 
التجريد الكتا
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نشيد          )الّصداقة(

ِة )َمْعرَِفُة اْلِفكَُر الرَّئيَسُة(:  النُّصوِص اْلََدبِيَّ

ARB.2.1.01.002 ُيجيــُب َعــْن أَْســِئَلٍة لُِنصــوٍص ِشــْعرِيٍَّة َونَْثـــرِيٍَّة ُقرِئَــْت َلــُه َويَْطــَرُح أَْســِئَلًة ُمْظِهــًرا َفْهَمــُه َلهــا، ُمْبِديًــا َرأْيَــُه • 

فيهــا.

ِة )تَْحليُل النَّصِّ اْلََدبـِـيِّ(:  ِقراَءُة النُّصوِص اْلََدبِيَّ

ٍة أَْو أُْنشوَدٍة ُقرِئَْت َلُه.•  ARB.2.2.01.005   يَْذكُُر اْلكَلِمات الّتـي ُتَعبـُِّر َعِن الـَْمشاِعرِ َو اأْلَحاسيِس يف ِقصَّ

َواْلكَلِمــات •  اأْلَْصــوات  َوتِْكــرارِ  الـْــُمْنَتِظَمِة،  النََّغمــات  َو  اْلقاِفَيــِة  ِخــاِل  ِمــْن  لِْليقاعــاِت  يَْســَتجيُب     ARB.2.2.01.006

َواْلِعبــارات.

 :)ِ ِة )تَكاُمُل الـَْمْعرَِفِة َمَع اْلِفكَر ِقراَءُة النُّصوِص اْلََدبِيَّ

ِة الّتي ُتْقَرأُ َلُه ِمْثَل: اْلِقَصِص اْلَقصيـَرِة، اأْلَناشيِد، اأْلَْلغازِ.•  ARB.2.3.01.001 يََتَعرَُّف بَْعَض اأْلَْجناِس اأْلََدبِيَّ

ــَمْرَحَلة •  ــها ُتناِســب الـ ــْن َخْمَســة إىِل َســْبَعة أَْبيــات َمْوضوعاتـ ــُف ِم َة أنَاشــيَد َقصيــَرة تََتأَلّ ــُظ ِســتَّ ARB.2.3.01.003   يَْحَف

ــرها. ــم اإلْنســانِيَّة َوَغيـْ بيَعــة َوالِقَي ــة َواألْلعــاب َوالَحَيوانــات َوالطَّ فوَل ــل: الطُّ ــة ِمْث الُعْمرِيّ

اْلْسِتماُع َواْلـُمحاَدثَُة )اْستيعاُب اْلـَمْعرَِفِة َوتَْقديُمها(: 

ــْخِصّيات َواأْلَْحــداث َمــَع •  ُد الشَّ َمِتــِه، َوُيَحــدِّ ــأُ بَِمْضمــوِن النَّــصِّ اْلـــَمْسموِع ِمــْن ِخــاِل ُعْنوانـِـِه أَْو ُمَقدِّ ARB.5.1.01.001 يََتَنبَّ

ــُمحاَدثَِة، َواإْلِْنصــاِت َوااْلْســِتْئذاِن  ــا آداَب ااْلْســِتماِع َوالـْ ــٍة ُمراِعًي َم ــٍة َوُمَنظَّ ــٍة واِضَح ــها بَِطريَق ــُه فيـ ــا َرأْيَ ًن ــرِ التَّفاصيــِل ُمَبيِّ ِذْك

ِث.  َحــدُّ لِلتَّ

ْكِتساُب الـُْمْفَرداِت َواْسِتْخداُمها(:  اللَُّغُة )ا

ُر اْلكَلِمات ُمْسَتعيًنا بِبيَئِتِه. •  ARB.6.1.02.001 ُيَفسِّ

ُر اْلكَلِمات ُمْسَتعيًنا بِِسياِقها َوُمرادفاتِـها َوأَْضداِدها َوُمحيِطها اللَُّغِويِّ.•  ARB.6.1.02.002 ُيَفسِّ

التهيئة الحافزة:  

التهيئة الحافزة: )5 دقائق( 

زيــارة يف •   ، قــراءة   ، الصــور ألشــخاص يف أوضــاع معّينــة تعّبرعــن الصداقــة: لعــب  اعــرض مجموعــة مــن 

....الــخ مستشــفى 

اطلب من المتعلمين التحّدث عن كل صورة،  والتعبير عن مشاعرهم تجاه أصدقائهم. • 

أو قم بتنفيذ أي تهيئة أخرى مناسبة. • 

نواتج التعلم:
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شيد
ظ وقراءة الن

ى حف
ب عل

التدر

التدرب على حفظ وقراءة النشيد: ) 25 دقيقة( 

اعرض الّنص على السبورة أو من خال جهاز العرض أو بأي وسيلة تراها مناسبة.• 

الفت انتباه المتعلمين إىل نوع الفن األديب وهو النشيد.• 

اسأل المتعلمين: ما الفرق بين النشيد والقصة؟ مبيًنا أن النشيد يصلح للنشاد والقراءة المنغمة ذات • 

اإليقاع، ِخاف القصة.

اقرأ النشيد بصوٍت واضٍح منّغٍم معّبر مرتين.• 

كلّف المتعلمين من الذين يجيدون القراءة أو تدّربوا على النشيد بالقراءة.• 

ناقش معاين الكلمات من خال ذكر المرادف لها: )حّطت، الّسعف، البشاشة ، الجداول(. وكذلك ناقش • 

معهم ضد كلمة )مسرور(.

حّفز المتعلمين على قراءة النشيد المنظور وصواًل لحفظ النشيد متبًعا طرًقا مختلفة منها استراتيجية • 

إخفاء أجزاء من النشيد متدرًّجا بإخفاء كلمات من نهايات الجمل، ثم إخفاء الجملة فمجموعة من الجمل  

إىل أن يحفظها المتعلمون غيًبا. 

ا.•  ا أو زوجيًّ شّجع المتعلمين على حفظ النشيد من خال التنافس مع أقرانهم تعاونيًّ

قّيم مهارة حفظ النشيد وعّزز من يحفظ، وأتِح فرصة أخرى لمن صُعب عليه الحفظ .• 

ق  
الغل

الغلق )5 دقائق( 

اختم الحصة بتكليف المتعلمين بالبحث عن كلمات يف النشيد تتضمن حرف الصاد والطاء.• 

أو اطلب من المتعلمين تحويط الصوت الطويل للحروف ) ب ، د ، ج ، ر ، ش ( يف النشيد. • 

شيد
ص الن

قراءة ن
قراءة نص النشيد  )10 دقائق( 

اســأل متعلميــك: مــن تــدّرب علــى قــراءة النشــيد يف البيــت؟ مــن دّربكــم؟ • 

هــل أنتــم مســتعدون اليــوم للقــراءة؟ 

ناقــش الصــورة التــي ترافــق النشــيد مــع طابــك، موّضًحــا المــكان وأســماء • 

الكائنــات التــي يرونهــا.

اسأل المتعلمين: ماذا تتوقعون موضوع النشيد؟ • 


