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 الوالء للوطن
 
 

.  يعبر المتعلمون عن صورة ) علم الكويت ( التمهيد :   
 

لوحة الدرس –البطاقات المصورة :  الوسائل  
 

 التدريب واألداء  
 
 
 

 [1ـ  1اعين آداب االستماع معيار] من قبلي مر*يستمع المتعلمون آيات من القرآن الكريم 

    

        

 

            

متعلمون عن اآلتي :جيب ال*ي  

 ؟  ــ هل تحب وطنك الكويت 

 ؟_ ماهي ألوان علم الكويت 
 

 [ 2ـ  1 ]*يستمع المتعلمون لقراءة الدرس من قبلي مراعين آداب االستماع معيار

(  3ـ    2ـ    1جيب المتعلمون عن اآلتي : ــ ) *ي  

؟  ــ ماذا قالت فرح  

مدرستيو: أنا نيةالوحدة الثاا  

يالدرس الثانعنوان الدرس :    
بجدية األبعد ما مرحلة   

 الحصة األولى

 اليوم : ...................................
 التارخي : ................................

 الصف : ................................

...احلصة : ............................  

 القيمة التربوية 

 الكفاية العامة : االستماع والتحدث

 النشاط األول

WWW.KweduFiles.Com



 

ــ اذكر ألوان علم الكويت .   

( في جمل مفيدة . أجمل مون كلمة )*يوظف المتعل  

 علم         أعالم *يتعرف المتعلمون على جمع كلمة

(  3ـ    2ـ    1*يجيب المتعلمون عن اآلتي : ــ )   

 ــ أوضح أسباب حبي للكويت . 

 ــ اذكر أشياء أحبها في الكويت .

. ثل فرح عن علم الكويتتحدث مأــ   

 

 

صحيحة وبسرعة مناسبة بدءا بالمجيدين *يقرأ المتعلمون الدرس قراءة  

                       [  5ـ  2معيار ] ثم األقل إجادة منهم.                         

  [ 1ـ  2معيار ]         55تعلمون الصور نشاط  ) ج ( صـم*يشاهد ال 

 *يحدد المتعلمون محتوى هذه الصور .

.الدرس بألوان علم الكويتالصورة المعبرة عن  المتعلمون لون*ي   

 

؟  الت فرح ـــ*ماذا ق  

 

 

 

 يالنشاط الثان
 القراءة والمشاهدةالكفاية العامة : 

 الممارسة 
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ن  الولاء للوط   
 

  .قراءة جملة الدرس التمهيد : 
لوحة الدرس –البطاقات المصورة :  الوسائل   

 التدريب واألداء  
 
 
 
 

( 1 – 2المعيار )                     :ـ الصورة المعروضة*يشاهد المتعلمون   

ن اآلتي :ــ *يجيب المتعلمون ع  

؟ما الشئ الموجود بالصورة  ــ   

؟متى نلبس هذه المالبس ــ   

يقرأ المتعلمون الدرس قراءة جهرية صحيحة وبسرعة مناسبة*  

[  5ــ  2معيار ]                             بدءا بالمجيدين ثم األقل اجادة منهم.          

[ 5ــ  2معيار ]         *يقرأ المتعلمون الجمل المعروضة                

 *يختار المتعلمون الكلمة المناسبة .

 *يكتب المتعلمون الكلمات الناقصة من جملة الدرس

   

 

مدرستيو: أنا  لثةالوحدة الثاا  

ثانيال الدرسعنوان الدرس :   
بجدية األبعدما مرحلة   

ثانيةالحصة ال  

 اليوم : ...................................
 التارخي : ................................

............................الصف : ....  

.احلصة : ..............................  

 النشاط األول 

 

 الكفاية العامة : القراءة والمشاهدة

 القيمة التربوية 
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. الجمل*يقرأ المتعلمون   

جملة الدرس .  ويحدد الجمل *يميز المتعلمون  

المتعلمون جملة الدرس .  ختار*ي  

. ة الدرس المناسبة للصورجملة حوط المتعلمون *ي  

 

 

 

 

 

 أرتب الجملة التالية : 

.    -ترسم  –بالدي  –علم –دالل  –الكويت   

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

 

 

 

 الــكــتــابــة :  الكفاية العامة 

  ثانيالنشاط ال

 

ممارسة ال  
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ن  الولاء للوط   
 

  قراءة جملة الدرس .التمهيد : 
لوحة الدرس –البطاقات المصورة :  الوسائل   

 التدريب واألداء 
 
 

 

 *يقرأ المتعلمون الدرس قراءة جهرية صحيحة وبسرعة مناسبة

[  5ــ  2بدءا بالمجيدين ثم األقل اجادة منهم.                                   معيار ]    

(  ت  ـ    ت   ـ ت  وأصواتة القصيرة ) تاءال*يتعرف المتعلمون على حرف   

في المواضع المحتلفة من الكلمة. ءالتا*يتعرف المتعلمون على كيفية كتابة حرف   

في كلمات معروضة عليهم . التاء*يحوط المتعلمون حرف   

    الذي تتضمنه الكلمات . تاءال*يحدد المتعلمون صوت 

 [  5ــ    2معيار ]       55نشاط )أستمع ــ أقرأ ( صـ 

 

 

 

 [ 3ـ    3] معيار    *يقرأ المتعلمون الكلمات المعروضة نشاط )أقرأ ــ أكتب ( 

ومدرستي: أنا  لثةالوحدة الثاا  

الدرس الثانيعنوان الدرس :   
بجدية األ بعد مامرحلة   

ثالثةالحصة ال  

م : ...................................اليو   
 التارخي : ................................

 الصف : ................................

.احلصة : ..............................  

  ثانيالنشاط ال

 

 النشاط األول 

 

 الكفاية العامة : القراءة والمشاهدة

 ربوية القيمة الت

 الــكــتــابــة :  الكفاية العامة 
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 كله وصوته الذى تضمنته الكلمات المعروضة.بش التاء* يكتب المتعلمون حرف 

 

 

 ين كتابة الحروف بشكلها المناسب المتعلمون الحروف المعروضة مراع *يركب

 [ 2ـ  3نشاط ) أركب  ـ أقرأ  ـ أكتب ( معيار ]     

 

 

 

قصيرة .               بأصوات تاء *يكتب المتعلمون كلمات مماثلة تتضمن ال  

 

 

 

 *أركب كلمات 

 ب (  ............... –ع  –) ت 

 م (    .............. –ت  –) ك 

 ت (  .............. –ك  –) س 

 

  

 الممارسة 
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. يعبر المتعلمون عن صورة علم الكويت باستخدام اسم اشارة مناسب التمهيد :   
لوحة الدرس. –البطاقات المصورة : الوسائل  

داء  ب  والا  دري   الت 
 

 

  

مناسبة بدأ بالمجيدين ثم األقل إجادة  قرأ المتعلمون الدرس قراءة جهرية صحيحة وبسرعةي*

 منهم .

. ـــاتالطويلة )مد باأللف (  تاءال*يتعرف المتعلمون على أصوات   

ـــاتوالصوت الطويل  ــت  القصير  التاء*يتعرف المتعلمون على الفرق بين صوت   

الـــشـــــكـــــــلحيت          *يفرق المتعلمون بين الصوتين من   

مدة نطق الصوت                                                         

في الكلمات اآلتية . التاء*يوازن المتعلمون بين صوت   

جـــــــات                                     عــبــــت    

 

 

 

مدرستيو: أنا  لثةالوحدة الثاا  

ثانيالالدرس وان الدرس : عن  
بجدية األ بعد مامرحلة   

الرابعة  الحصة    

 اليوم : ...................................
 التارخي : ................................

 الصف : ................................

.احلصة : ..............................  

 القراءة والمشاهدة: الكفاية

 النشاط األول

 القيمة التربوية 
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[ 3ـ   3اط )أقرأ ــ أكتب ( /معيار ] تعلمون الكلمات المعروضة نشم*يقرأ ال  

في الكلمات المعروضة . تاءالالمتعلمون صوت  يكتب*  

 

 

 

 *يركب المتعلمون الحروف المعروضة مراعين كتابة الحروف بشكلها المناسب.

 *يقرأ المتعلمون الكلمات المركبة .

يكتب المتعلمون الكلمات المركبة .*  

 

 

ممدودا باأللف . تاءالتتضمن حرف  *يكتب المتعلمون كلمات مماثلة  

 

 

 

 التي تتضمن مقطعا ممدودا باأللف*حوط الكلمات 

 

 الممارسة 

الثاني النشاط  الكتابة: الكفاية  
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 التمهيد :  تركيب كلمة ] ن ـ  ق  ـ   ل [
لوحة الدرس. –البطاقات المصورة : الوسائل  

 التدريب واألداء  
 

 

  [ 5ـ    1يار ] من خالل:ــ                    معوطنهم *يتحدث المتعلمون عن 

 ؟ وطنكـ ما اسم 

؟ـ كيف نحمي وطننا   

يقرأ المتعلمون الدرس قراءة جهرية صحيحة وبسرعة مناسبة*  

[  5ــ  2معيار ]                             بدءا بالمجيدين ثم األقل اجادة منهم.          

( ـ  لـ    ـ  لـ  ـ  لوأصواتة القصيرة ) المال*يتعرف المتعلمون على حرف   

في المواضع المحتلفة من الكلمة. المال*يتعرف المتعلمون على كيفية كتابة حرف   

في كلمات معروضة عليهم . المال*يحوط المتعلمون حرف   

   الذي تتضمنه الكلمات . المال*يحدد المتعلمون صوت 

 [  5ــ    2معيار ]         56نشاط )أستمع ــ أقرأ ( صـ 

 

مدرستي و: أنا  لثةالوحدة الثاا  

الثانيالدرس عنوان الدرس :   
بجدية األ بعد مامرحلة   

خامسةالالحصة     

 اليوم : ...................................
...........التارخي : .....................  

 الصف : ................................

.احلصة : ..............................  

 النشاط األول 

 

 الكفاية العامة : القراءة والمشاهدة

 القيمة التربوية 
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 [ 3ـ    3تعلمون الكلمات المعروضة نشاط )أقرأ ــ أكتب ( معيار ]*يقرأ الم

 بشكله وصوته الذى تضمنته الكلمات المعروضة.هاء * يكتب المتعلمون حرف ال

  

 

 *يركب المتعلمون الحروف المعروضة مراعيين كتابة الحروف بشكلها المناسب 

 [ 2ـ  3نشاط ) أركب  ـ أقرأ  ـ أكتب ( معيار ]     

 

 

 

بأصوات قصيرة .                الهاء*يكتب المتعلمون كلمات مماثلة تتضمن   

 

 

 

 *اكتب اسم إشارة مناسب 

.............. معلمة نشيطة  -................ علم الكويت              -  

 
 

  ثانيالنشاط ال

 

 الممارسة 

 كفاية العامة : الكتــــــابة ال
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  أعبر عن أشياء حولي باستخدام هذا وهذه .التمهيد : 
لوحة الدرس. – البطاقات المصورة: الوسائل  

داء  ب  والا  دري   الت 
 

 

 

 *يقرأ المتعلمون الدرس قراءة جهرية صحيحة وبسرعة مناسبة بدأ بالمجيدين ثم األقل إجادة منهم .

.الالطويلة )مد باأللف (  المالتعلمون على أصوات *يتعرف الم  

اليل والصوت الطو ــالقصير ل   المال *يتعرف المتعلمون على الفرق بين صوت  

الـــشـــــكـــــــل*يفرق المتعلمون بين الصوتين من حيت            

مدة نطق الصوت                                                           

في الكلمات اآلتية .الم ال*يوازن المتعلمون بين صوت   

العـــــب                                          ل ــــعب   

 

 *يكتب المتعلمون الكلمة الدالة على الصورة 

 

 

  

ومدرستي: أنا  لثةالوحدة الثاا  

الدرس الثانيعنوان الدرس :   
بجدية األ بعد مامرحلة   

سادسة  الالحصة    

 اليوم : ...................................
 التارخي : ................................

 الصف : ................................

....................احلصة : ...........  

 القراءة والمشاهدة: الكفاية

 النشاط األول

 القيمة التربوية 
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[ 3ـ   3معيار ] نشاط )أقرأ ــ أكتب (        تعلمون الكلمات المعروضةم*يقرأ ال  

في الكلمات المعروضة . المال*يحوط المتعلمون صوت   

 

 

 

 *يركب المتعلمون الحروف المعروضة مراعين كتابة الحروف بشكلها المناسب.

المتعلمون الكلمات المركبة .*يقرأ   

 يكتب المتعلمون الكلمات المركبة .

 

 

 *يكتب المتعلمون كلمات مماثلة تتضمن حرف النون ممدودا باأللف .

 

 

 

التي تتضمن مقطعا ممدودا باأللف *حوط الكلمات

                               

 الممارسة 

 بةالكتا: الكفاية

الثاني النشاط   
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. المتكلم أنا  أعبر عن نفسي باستخدام ضميرالتمهيد :   
لوحة الدرس. –البطاقات المصورة : الوسائل  

 

داء  ب  والا  دري   الت 
 

 

 

 

 

 [ 2ـ  1 ]*يستمع المتعلمون لقراءة الدرس من قبلي مراعين آداب االستماع معيار

[ 1ـ  1معيار ]            ( 2)أ  قصير اليات من الذكر الحكيم*يستمع المتعلمون   

 

 

 

آلتي :جيب المتعلمون عن ا*ي  

  ؟ ــ ما النعم التي أنعم هللا بها على أهل قريش

 ؟ ــ من هو رب هذا البيت

 .من النص السابق  تاءالصوات لحرف أ*يستخرج المتعلمون الكلمات التي تضمنت 

 . التاء صوات لحرفأيأتي المتعلمون بكلمات بها *

 

مدرستيو: أنا  لثةالوحدة الثاا  

الثانيالدرس عنوان الدرس :   
بجدية األ بعد مامرحلة   

سابعة  الالحصة    

 اليوم : ...................................
 التارخي : ................................

 الصف : ................................

.احلصة : ..............................  

 : االستماع والتحدثالكفاية العامة  

 النشاط األول 

 القيمة التربوية

 ع 
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 المعيار  فةمن مصادر مختل تاءالث المتعلمون عن كلمات تتضمن حرف ح*يب

 (2-7 ) 

  95نشاط ) أقرأ ـ  أكتب ( صـ  التاءجمال تتضمن أصواتا لحرف *يقرأ المتعلمون 

 

 

 

(  5 -2معيار ) 95تدريب  ) أقرأ ( صــ  تاءال *يقرأ المتعلمون كلمات تتضمن أصوات حرف  

 في الكلمات المقروءة . تاءال*يميز المتعلمون صوت وموضع 

 

 

 

 

 

.  تاءال كلمات تضمنت حرف *يكتب المتعلمون  

 

 القراءة والمشاهدة : الكفاية العامة  

الثاني النشاط   

 الممارسة 
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.  يشاهد المتعلمون صورة ويعبرون عنها باستخدام اسماء االشارةالتمهيد :   
 

لوحة الدرس. –البطاقات المصورة :  لوسائلا  
 

داء  ب  والا  دري   الت 
 

 
 

 

 

 [ 2ـ  1 ]*يستمع المتعلمون لقراءة الدرس من قبلي مراعين آداب االستماع معيار

52نشاط ج صـ (  3ـ    2ـ    1المتعلمون عن اآلتي : ــ ) جيب *ي  

؟ ــ ماذا أريد أن أصبح حين أكبر    

؟ــ ماذا سأفعل لوطني الكويت حين أكبر   

. أبين ألسرتيى رجال الشرطة, ولماذا نبني المستشفيات ؟ــ   

 [ 3ـ   1] معيار                                    57ن ما يملى عليهم صـــ *يكتب المتعلمو

 رســــــــم تــامــــــر هـــــالل المــع                         

 

 

 

 ( 7-2المعيار)  من مصادر مختلفة المالث المتعلمون عن كلمات تتضمن حرف ح*يب

ومدرستي: أنا  لثةالوحدة الثاا  

الدرس الثانيعنوان الدرس :   
بجدية األبعد ما مرحلة   

الثامنةالحصة      

 اليوم : ...................................
...........................التارخي : .....  

 الصف : ................................

.احلصة : ..............................  

 القراءة والمشاهدة : الكفاية العامة  

الثاني النشاط   

 : االستماع والتحدثالكفاية العامة  

 النشاط األول 

 القيمة التربوية
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  53نشاط ) أقرأ ـ  أكتب ( صـ  الماللحرف *يقرأ المتعلمون جمال تتضمن أصواتا 

 

 

 

(  5 -2معيار )  51تدريب  ) أقرأ ( صــ الماللمات تتضمن أصوات حرف *يقرأ المتعلمون ك  

 في الكلمات المقروءة . المال*يميز المتعلمون صوت وموضع 

 

 

 

 

[  2ـ    2معيار ] 57يقرأ المتعلمون الجمل اآلتية صـ    

 

 

 

 

 .  الالم تضمنت حرف  جمل*يكتب المتعلمون 

 الممارسة 
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