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 الكشف في المعجم: أوال: الدرس األول

 .حصتان: المدة الزمنية

 استخدام المعجم  في البحث عن معاني الكلمات. :المخرج العام

 : األهداف

 المعجم. تعريف .1

ف خطوات البحث  .2  األبواب...(. -عن معنى الكلمة في المعجم )األصلتعرُّ
 على استخراج معاني الكلمات من المعجم.التدريب  .3

 : مهارات التفكير العليا

 التمييز. -

 االستنتاج. -

 التوظيف. -

 : استراتيجيات التعلم المقترحة

 حبل الغسيل. -

 مخطط الزهرة. -

 القفل والمفتاح. -

 التعلم التعاوني. -

 الوسائل المقترحة 

 ملونة قُصت على شكل مالبس ُكتب عليها بعض الكلمات. بطاقات 
 تُوزع على المجموعات( لتمييز الفعل من االسم.) أوراق ُرسم عليها زهرة 
 .أوراق ملونة لكل مجموعة 
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 : خطوات تنفيذ الدرس

ل فق تقديره حايمكن للمعلم أن يحدد نوع التهيئة ووقتها و) دقائق(7) التهيئة: الخطوة األولى
 : ستنفذان منفصلتين أم متواصلتين( الحصتانكانت 

  اقات البط علىحبل الغسيل يكتب المعلم بعض الكلمات الصعبة باستخدام استراتيجية
 ويطلب من الطالب اإلتيان بمعناها. ،التي قصت على شكل مالبس

  إلى ليصل بهم ؛حبل الغسيل علىيناقش المعلم معاني الكلمات بعد تعليق البطاقات 
ب الطال فالتي لم يعر الجديدةني الكلمات للكشف عن معا أداةباعتباره المعجم  وظيفة
 معانيها.

 
أو يأتي ببعض المعاجم  ،يمكن عرض فيديو يوضح فيه نشأة المعاجم وأبرز مؤلفيها: مقترح

 ومن األفضل تطبيق الحصة في غرفة مصادر التعلم. ،من مصادر التعلم

alm
an
ah
j.c
om
/om



5 

 

 

 : دقيقة( 25) :الحصة األولى: العرض: لخطوة الثانيةا

 .عرض الفقرة الواردة في الكتاب باستخدام جهاز العرض 
 ض ي بعالفقرة قراءة جهرية ثم يعطي المعلم الطالب دقيقتين للتفكير ف يقرأالطالب

 معاني المفردات الصعبة.
 ماء باستخراج األفعال واألسجية مخطط الزهرة تكلف المجموعات باستخدام استراتي

 وتلوين االسم باللون األصفر والفعل باللون األخضر. ،الواردة في الفقرة
 : خطوات استخدام مخطط الزهرة -
 استخراج ويطلب من كل مجموعة  ،يوزع المعلم مخطط الزهرة على المجموعات

لون باالسم ثم تلوين الفعل بلون و ،تدوينهاثم  ،األفعال واألسماء الواردة في الفقرة
 مغاير.

 ماض/ مضارع) يناقش المعلم الكلمات مع الطالب من حيث نوع األفعال وصياغتها/ 
ي ، كما يناقشهم فومن حيث اعتالل األفعال وصحتها ،( وحروف الزيادة فيهاأمر

 اإلفراد والتثنية والجمع.حيث األسماء من 

 ة يوضح المعلم للطالب طريقة الكشف عن معنى الكلمة في المعجم باستخدام خريط
 داعما ذلك باألمثلة. ،حيث يكتب الخطوات ويعرضها على الطالب ؛المفاهيم

 : دقيقة( 30) الحصة الثانية

 : التهيئة للدرس: الخطوة األولى

  لة ويكلف الطالب بتحديد األفعال المزيدة والمعت ،مختلفةيعرض المعلم أفعاال
 .معجموطريقة الكشف عنه في ال ،منهم تحديد جذر كل فعل ثم يطلب ،والصحيحة

 (ليتين تحول التهيئة إلى نشاط صفيإذا كانت الحصتان متتا) مالحظة. 

  ةيتم مناقش ""أوظففي السؤال األول 
تعمال استراتيجية القفل باساألمثلة 
 ،بكتابة الكلمة على القفل، والمفتاح

ويقوم الطالب بوضع الجذر المناسب 
لكل كلمة مع توضيح طريقة اإلتيان 

  بالجذر.
  : خطوات استراتيجية القفل والمفتاح
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 للقفل وأنموذجا آخر للمفتاح.يصنع المعلم أنموذجا  -

لكل  لصحيحاويكلفهم بكتابة الجذر  ،الكلمة في القفل ويوزع األقفال على الطالب يكتب -
 ثم إلصاق المفتاح أمام القفل الذي يناسبه. ،كلمة في المفتاح

 : يمكن للمعلم أن يحدد الوقت وفق تقسيمه الحصتين() :دقائق( 8) غلق الدرس: الخطوة الثالثة

يعرض التعاوني باستخدام استراتيجية التعلم 
دة في الكتاب عن ( الوار2أوظف) المعلم فقرة

يناقش المعلم الطالب  ،طريق جهاز العرض
ثم يوزع   ،قرة وما ورد فيها من قيم  وأفكارالف

المعجم  الوسيط( مع بطاقة ) معجم لكل مجموعة
،  ويكلف الطالب باستخراج معاني الكلمات ملونة

مع توضيح  ،والكشف عن معناها ،التي تحتها خط
ويتم  ،ثم يدون ذلك في البطاقات ،طريقة الكشف

عرض ومناقشة اإلجابات وتقديم التغذية الراجعة 
 لكل مجموعة مع التعزيز المناسب.
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 ياءالهمزة المتوسطة على : األنشطة اإلمالئية: ثانيا: الدرس األول

 .حصة واحدة: المدة الزمنية

 كتابة صحيحة. ياءكتابة الهمزة المتوسطة على ال: المخرج العام

 : األهداف

 .ياءذكر مواضع كتابة الهمزة المتوسطة على ال .1

 .ياءتعليل كتابة الهمزة المتوسطة على ال .2

 .ياءإتقان كتابة الهمزة المتوسطة على ال .3

 : مهارات التفكير العليا

 .ـ االستنتاج

 ـ المقارنة.

 ـ إصدار الحكم.

 : استراتيجيات التعلم المقترحة

 .جدول التعلمـ  

 ـ مثلث ما؟

 سلة المعرفة.ـ 

 .راية الطاولة المستديرةـ 

 ـ الظهر بالظهر.

 : وسائل التعلم المقترحة

 ـ جهاز الفاكس جام.

 ـ شاشة عرض أو جهاز بروكسيما.
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 : خطوات تنفيذ الدرس

 : خمس دقائق() :التهيئة: الخطوة األولى

  ( ما ما أعرف) في خانةباستخدام جدول التعلم، حيث يذكر الطالب يهيئ المعلم الدرس

ب مناسسبق له دراسته في المحاور السابقة من األمور التي تتحكم في تحديد الحرف ال

ي هذه مها فالمهارات التي يتوقع تعل ما أتوقع أن أعرف() لكتابة الهمزة، ويسجل في خانة

قف المو أثناءفي ماذا تعلمت( لتمأل تراكميا ) الحصة، ويتم إرجاء تعبئة استمارة خانة

 .الصفي

 
 دقيقة( 30) :العرض: الخطوة الثانية : 

 كتابي " امجيعرض المعلم الفقرة الواردة في الكتاب على السبورة أو الشاشة مستخدما برن

، يام بذلكلقل ادمجي اكلف طالبيالفقرة الواردة في الكتاب قراءة نموذجية، أو  أيقرالذكي"، ف

 الملونة فيها.مع حث الطالب على مالحظة الكلمات 

 .يسأل الطالب عن الرابط المشترك بين الكلمات الملونة 
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 لطالب اويفضل تسجيلها على بطاقة ملونة تثبت أمام ) أسئلةمجموعة  يطرح على الطالب

 : هيو طوال وقت الحصة(،

 ما الحرف الذي كتبت عليه الهمزة؟ -

 ما حركة الهمزة؟ -

 ما حركة الحرف الذي يسبق الهمزة؟ -

  ياءمثلث ما؟ يبدأ المعلم في ذكر مواضع الهمزة المتوسطة على الباستخدام. 

  يمكن للمعلم أن يستفيد من هذا الرسم التوضيحي في بيان حركة الهمزة المرسومة على

 وما قبلها. ياءال

  مات الكل الجدول في الكتاب المدرسي مستخدما "سلة المعرفة"، فيسجل ملءلينتقل المعلم

ق يمكن رسم السلة على السبورة وإلصا) الملونة في بطاقات ملونة ويضعها في سلة

د تحديالبطاقات الممغنطة عليها(، ثم ينتخب مجموعة من الطالب تباعا لسحب بطاقة، و

لتي ورة اآخر لتعليل كتابة الهمزة بالص احركة الهمزة وحركة الحرف الذي قبلها، وطالب

 كتبت عليها، مع تسجيل اإلجابات في الجدول بالكتاب المدرسي.

  ينتقل المعلم بعد ذلك لحل تدريبات الكتاب، فيمنح الطالب دقيقتين لإلجابة عن السؤال

األول قبل المناقشة، ثم ينتخب مجموعة من الطالب تباعا لبيان سبب كتابة الهمزة 

يمكن أن يستخدم المعلم استراتيجية النصف والنصف اآلخر ) التي كتبت عليها بالصورة
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 استغالالبحيث يسجل الكلمة في جزء، والطالب يبين السبب بالبحث عن الجزء المناسب؛ 

 لوقت الحصة(

 
 

 لى إالطالب  يقسمينتقل المعلم لإلجابة عن السؤال الثاني مستخدما راية الطاولة المستديرة، ف

 ات، كل مجموعة بها خمسة طالب، مع اختيار الطالب الذي يبدأ اإلجابة عنمجموع

سلمها يث يباستخدام ما يراه مناسبا في ذلك(، ويعطى الطالب الراية بح) المفردة األولى

 نتهاء مناال لزميله الذي يليه ليجيب عن المفردة الثانية، ويستمر نقل الراية إلى أن يتم

 ي مناقشةبدأ فيوفق زمن يقدره المعلم ال يتجاوز الدقيقتين، ثم  ،اإلجابة عن المفردات كلها

 السؤال بصورة جماعية بعد تعزيز المجموعة المتقنة لعملها ضمن الوقت المحدد.

 

 

alm
an
ah
j.c
om
/om



11 

 

 خمس دقائق() غلق الدرس: الخطوة الثالثة

 يةموضوع ةحيث يقوم بإعداد أسئل ،الظهر بالظهر() استراتيجيةيختم المعلم درسه باستخدام 

لة األسئ ، الطالب األول يطرحبالظهر، ثم ينتخب طالبين يجلسان بصورة عكسية الظهر مسبقا

 والثاني يختار اإلجابة الصحيحة.
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 تطبيقات() خط الرقعة: ثالثا: الدرس األول

 حصة واحدة.: المدة الزمنية

 .اقواعد رسمهبخط الرقعة كتابة صحيحة مع مراعاة الكلمات كتابة : المخرج العام

 : أهداف الدرس

 نها.دومن جمل بخط الرقعة مع مراعاة قواعد رسم الحروف بالمحاكاة وو كلمات كتابة .1

 : مهارات التفكير العليا

 التطبيق. -تصويب الخطأ -

 : استراتيجيات التعلم المقترحة

 الحرف المفقود(.) استراتيجية 

 : الوسائل التعليمية المقترحة

  قرآنية أو أحاديث نبوية أو أبيات شعرية أو حكم.بطاقات عليها آيات 

 .جهاز العرض 

 : خطوات تنفيذ الدرس

 : سبع دقائق() :ةئالتهي: الخطوة األولى

ر المعلم الطالب بالحروف التي ترتفع عن خط القاعدة في خط الرقعة - منهم  يطلب، ويُذَك ِّ
 (.المثلجاتبأعواد  الطالب اختيار للمعلم يمكن) كتابتها على السبورة

تزام االل يؤكد المعلم على طالبه التقيد بالجلسة الصحيحة، وتحضير أدوات الكتابة، مع -
 .بالنظام والنظافة في الكتابة، وكيفية اإلمساك بالقلم

 : دقيقة( 25) :العرض: الخطوة الثانية

 يخطط المعلم السبورة بثالثة أسطر، ويكتب عبارة بخط النسخ، ثم يطلب من بعض 
أو  يمكنه استخدام جهاز العرض) محاولة كتابتها بخط الرقعة على السبورة الطالب

 .البطاقات في عرض العبارة(
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 من هوكتعل م فليس المرء يولد عالًما *** وليس أخو علٍم ) :بيت شعري مقترح للعرض 
 جاهل(.

  فيها  تي وقعمرة أخرى بخط الرقعة كتابة صحيحة، ثم يناقش األخطاء ال البيتيكتب المعلم
 الطالب في المحاكاة األولى.

آلية اتابة يوجه المعلم طالبه لمحاكاة اآلية األولى الواردة في الكتاب المدرسي، ثم ك -
التي  خطاءللتأكد من سالمة خطهم ومحاكاتهم، ورصد بعض األ نهميمر المعلم بيالثانية، و

 بة.ي الكتاجيد فعادة كتابتها على السبورة من قبل المعلم أو الطالب المإع فيها الطالب ويق

 : دقائق( 8) غلق الدرس: الخطوة الثالثة

 (دالحرف المفقو) يستطيع المعلم تطبيق نشاط جماعي ختامي باستخدام استراتيجية : 

بعض يمسح ويوزع المعلم على المجموعات عبارات مكتوبة بخط الرقعة،  -
 مرفق صورة ألربع عبارات مقترحة(.) األحرف منها

طلب ييقرأ المعلم العبارات حتى يستطيع الطالب معرفة الحروف الناقصة، ثم  -
 منهم كتابة الحروف الناقصة بخط الرقعة.

 العبارات واألبيات المقترحة:

 ليس الجمال بأثواب تزيننا ... إن الجمال جمال العلم واألدب 
  والبيداء تعرفني...والسيف والرمح والقرطاس والقلمالليل والخيل 
 أكمل المؤمنين إيمانا أحاسنهم أخالقا. 
 إنما األعمال بالنيات. 
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 (وصف البيئة الطبيعية) التعبير: رابعًا: ولالدرس األ

 .تانحص: المدة الزمنية

 مقاطع وصفية معبرة عن البيئة الطبيعية.كتابة : المخرج العام

 : أهداف الدرس

 البيئة الطبيعية بعناصرها المختلفة في مقاطع وصفية صحيحة.وصف  .1

 للنص الوصفي. توظيف الروابط اللفظية واألساليب المناسبة .2

 استخدام عالمات الترقيم المناسبة استخداما صحيحا. .3

 : مهارات التفكير العليا

 الربط. -

 التركيب. -

 الطالقة اللفظية -

 : المقترحةوالوسائل التعليمية استراتيجيات التعلم 

  وحةالل مألأ -البالون() الشخصيةأنفُخ ) والسرديةخطوات الكتابة الوصفية واستراتيجيات- 
أرى أفكاري  - أحمُل معي -ألقي نظرة -(مكبر صوت) أسئلة الصحفيينأجيُب عن 

 أتثبت من كتابتي(. -النظارة() أكثر بوضوح

 الفاكس كام أو البروكسيما(.) جهاز عرض 

 : الدرسخطوات تنفيذ 

 : سبع دقائق() :التهيئة: الخطوة األولى

ر  - موضحا  طة معرفية،المعلم الطالب بالفرق بين الوصف والسرد في خرييُذَك ِّ
 -وصف شخصية) وفاتوصمأنواع الو ، مع التركيز على مفهوم الوصف،خصائصهما

بين  وقسترجاع الفرال عود للمحور األولويمكن للمعلم أن يمشاهد...(،  -مشاعر -مكان
 الوصف والسرد.

 : ة(دقيق 25) إعداد مخطط الكتابة() :الحصة األولى للدرس() العرض: الخطوة الثانية

  الكتاب المدرسي من خالل جهاز النشاط التمهيدي في يعرض المعلم الفقرة الواردة في
مناقشة الموصوفات الواردة فيها جماعيا من ، ويطلب من الطالب قراءتها، ثم العرض
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الجبال( والموصوفات ) استراتيجية الدقيقة الواحدة، وتحديد الموصوف األساسيخالل 
 الجزئية.

 ندياو -شواطئ -سهول -بحار) لبيئات الطبيعية األخرىيناقش المعلم طالبه في أنواع ا- 
، ثم يطلب منهم إكمال المستطيل الوارد في النشاط ..(.-صحاري -مزارع -هضاب

يمكن ) ريةحرية، وذلك بعد مناقشتهم في عناصر البيئة البحالتمهيدي حول وصف البيئة الب
 شارك في مناقشة النشاط(. -زاوج-تطبيق استراتيجية فكر

  طة محيوصف رحلة إلى بيئة طبيعية )يبدأ المعلم في عرض الموضوع األساسي المطلوب
كتب بمنطقتك(، ويمكنه تقسيم خمس أو ست بيئات على الطالب وفق المجموعات، بحيث ت

 يمكن استخدام حجر النرد في توزيع البيئات(.) كل مجموعة عن بيئة معينة

  نة ستعاالتوجيهات الواردة في الكتاب المدرسي، ويستطيع اال حسبيسير المعلم في درسه
 : بالمقترح التالي

  ء في يرة قبل البديمكن للطالب أن يعرض مخططه للرحلة بإجابات قص خريطة معرفيةفي
 : العناصر التاليةالخريطة ، بحيث تتضمن ةالكتابة الفعلي

 (..واٍد. -مزرعة -سهل -هضبة -بحر -راءصح) :صود للرحلةالمكان المقتحديد  -

 ا.ن فيهواألشخاص المشاركي ووجهة الرحلة وغايتها اتحديد نقطة االنطالق وزمنه  -
 االستراحة...( -النزول -الصعود) د األحداث والمشاهد المرتبطة بهاسر -

 وادي...( -هضبة -بحر -شاطئ -سهل -جبل) األماكنوصف  -

 -حيوانات -برك -أصداف -صخور -نباتات) وصف مفردات البيئة في المكان -
 مياه...(

 الملمس...( -األصوات -الروائح) وصف المكان بالحواس المختلفة -
 شعور الطالب تجاه الرحلة. -

 أهمية الرحلة وفائدتها.   -

  في توصيف الرحلةابة الوصفية السردية خطوات الكتيمكن للمعلم أن يطبق : 

لتي ايعرض المعلم بعض الصور لبعض البيئات الطبيعية : أمأل اللوحة: الخطوة األولى
عن  بهثم يسأل طال -دون صورمن ويستطيع أن يستعرض األماكن كمناقشة -اقترحها طالبه 

 .واألشخاص المشاركين فيها اهدف الرحلة ومكان االنطالق وزمنه
ن طرح أسئلة حول محتوى العرض، ويمك: أجيب  عن أسئلة الصحفيين: الخطوة الثانية

 : أن يناقش طالبه للمعلم
 -الغروب -الشمس -الماء -الخضرة -اتساعه -جوه) ما صفات المكان وعناصره؟. .أ

 ...(-ملمس الرمال -الروائح -األصوات
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 -الصعود فوق صخور وعرة) حلة؟التي صاحبت الر ما المشاهد واألحداث والمشاعر .ب
 ..(.-رورالراحة والس -مرح األطفال -تأمل األشجار -اللعب بالرمل -السير وسط المياه

ت ما أنواع النباتات/الحيوانات التي شاهدتها؟ هل كانت الصخور كبيرة؟ هل رأي .ج
 أصدافا/عيون ماء...؟

 اطع ي مقفع بعضها يجب التنبيه على الطالب بأن هذه األسئلة يمكن أن ترتبط إجاباتها م
د احمر  ا وقهناك... وسط البحر الواسع المتالطمة أمواجه يسبح أخي مبتسم) :واحدة، مثال

في  خده من الشمس...وأختي تمشي دون حذاء وسط حبات الرمل الناعمة تجمع األصداف
 .شغف وسرور(

معلم ال الرجوع لشرح الخطوة في درس الوصف في دليليمكن : ألقي نظرة: الخطوة الثالثة
 للفصل األول.

بيه وينبغي تنيمكن الرجوع لشرح الخطوة في درس الوصف، : أحمل  معي: الخطوة الرابعة
ن مالطالب هنا على استخدام عبارات الوصف أكثر من السرد، واستخدام األسماء أكثر 

 األفعال.
بعتهم لمتا يطلب المعلم من طالبه في هذه الخطوة البدء في الكتابة، على أن يمر هو بينهم

 ومالحظة األخطاء العامة، ومناقشتها.

 : دقيقة( 30) الكتابة() :الحصة الثانية للدرس

 درس ق اليسترجع المعلم في هذه الحصة الخطوات السابقة كتمهيد جديد في حال تم تطبي
في حصتين منفصلتين، ويطبق المعلم في هذه الحصة الخطوتين األخيرتين من 

 : الوصفية السردية، وهمااستراتيجيات الكتابة 

 النظارة(.) أرى أفكاري بوضوح أكثر: الخطوة الخامسة

 أتثبت مما كتبت.: الخطوة السادسة

 سبق شرح الخطوتين في درس الوصف.: مالحظة
 

 : دقائق( 10-8) غلق الدرس: الخطوة الثالثة

عزيز ، وتالبيئية يطلب المعلم من الطالب قراءة بعض كتاباتهم الوصفية عن الرحلة -
 .الخرائط والكتابات المميزة
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 (جمع المذكر السالم) :األنشطة النحوية: أوال: الدرس الثاني

 .حصتان: المدة الزمنية

 .صحيحا اجمع المذكر السالم إعرابإعراب  : المخرج العام

 : األهداف

 جمع المذكر السالم. تعريف .1

 العالمات اإلعرابية لجمع المذكر السالم. تعيين .2

 المفرد إلى جمع مذكر سالم.تحويل  .3

 دث لجمع المذكر السالم عند إضافته.تي تحال راتالتغياستخالص  .4

 : استراتيجيات التعلم المقترحة

 سحابة الكلمات برنامج (word cloud). 

 .استراتيجية بساط الريح 

 .استراتيجية الكرات الملونة 

 .استراتيجية النصف المفقود 

 األحجية استراتيجية ( برنامجTarsia). 

 الوسائل المقترحة 

 .أوراق ملونة 
 .جهاز عرض 

 .كرات ملونة 

 .التطبيق االكتشاف،: مهارات التفكير العليا

 : خطوات تنفيذ الدرس

 دقائق(7) التهيئة: الخطوة األولى

  سحابة الكلماتباستخدام برنامج (word cloudيتم عرض بعض  الكلمات في حا ) لة
 اإلفراد والتثنية والجمع. التذكير والتأنيث بصياغتها في

 لمعلم ها اهالل...فراشة...قلب....( يختار من) البرنامج يقوم على مجموعة من األشكال
 .لعرضيدخل فيه الكلمات عن طريق البرنامج ويعرضها على الطالب في جهاز ا اقالبً 

alm
an
ah
j.c
om
/om



18 

 

 تأنيث تعبر عن الكلمات في حالة التذكير وال اصورً أن يقترح لمعلم ل يمكن: مقترح
 بصياغتها في اإلفراد والتثنية والجمع.

 ب حوليكلف الطالب باستخراج الكلمات التي تدل على المؤنث والمذكر ويناقش الطال 
 صياغتها في صورها المختلفة كما ذكر سابقا.

 

 

 ر السالم.من خالل التهيئة يتوصل الطالب إلى عنوان الدرس وهو جمع المذك 

 25) :(ابهوعالمة إعر جمع المذكر السالمالتعريف ب) ة األولىالحص: العرض: الخطوة الثانية
 : دقيقة(

 ثم يناقشهم المعلم في موضوعها مدة دقيقة. أ() يقرأ الطالب الفقرة 

 لكلمات لب احيث يتأمل الطا ،الطالب دقيقتين للتفكير في حل السؤال األول يمنح المعلم
 ويحدد نوعها في اإلفراد والتثنية والجمع.

 .يناقش المعلم الموقع للكلمات المفردة في جدول على سبورة المدرسة 

 عالمة اإلعراب إعرابها الكلمة
   

 

 غيير الت ويناقش معهم ،ويطلب من الطالب قراءة الفقرة ،ب() ينتقل المعلم إلى الفقرة
 الذي طرأ على الكلمات المفردة.

 ات لكلمايدون الطالب التغييرات التي طرأت على  (بساط الريح) باستخدام استراتيجية
 وكيف تحولت إلى جمع. ،المفردة
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 لف ويك ،بساط الريح عبارة عن ورقة على شكل بساط يوزعها المعلم على المجموعات
جمع  مناقشتها للتوصل إلىثم  ،ب() الفقرةعد قراءة كل مجموعة برصد التغييرات ب

 المذكر السالم والتغيير في بنية الكلمة.

 

  يفباستخدام جدول اإلعراب يقوم المعلم مع الطالب بإعراب الكلمات التي وردت 
 مع ضرورة تعريف الطالب بحركات اإلعراب الفرعية. ،صيغة الجمع

التغيير في بنية  الكلمة
 الكلمة

 عالمة اإلعراب إعرابها

    
 

 : دقائق( 8) غلق الدرس: الخطوة الثالثة
يقوم  صف المفقودنيجية الاستراتباستخدام 

المعلم بكتابة مجموعة من األسئلة المتعلقة 
ويعلقها  ،بالدرس في نصف البيضة المكسورة

البحث عن  ويوجه الطالب نحو ،على السبورة
النصف اآلخر الذي يحتوي على اإلجابات 

 .الصحيحة
 .(ضعها على الطاولة مبعثرةياإلجابات مسبقا والمعلم عد ي) 

 : (عند اإلضافة) جمع المذكر السالمإعراب تابع ) الحصة الثانية

 دقائق(5) التهيئة: الخطوة األولى

 م ث ،فراداإل في حالة يقوم المعلم بكتابة جمل مفيدة باستخدام استراتيجية الكرات الملون
 م.ويطلب من كل مجموعة تحويل الجمل إلى جمع مذكر سال ،يوزعها على المجموعات

 قترحة وللمعلم حرية اختيار الجملجمل م : 
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 مررت بالمعلم. (1

 المهندس يعمل بجد واجتهاد. (2

 رأيت الالعب في الملعب. (3

 احترمت الزائر. (4

 المريض.ساعد الممرض  (5

 ته حركاومع تذكيرهم بتعريف جمع المذكر السالم  ،يناقش المعلم الطالب في اإلجابات
 اإلعرابية.

 : دقيقة( 25) :العرض: الخطوة الثانية

 مع ،يعرض المعلم على الطالب أمثلة على جمع المذكر السالم في حالة اإلضافة 
 مالحظة التغيير الذي يطرأ على جمع المذكر السالم. 

  الب فيوتقديم التغذية الراجعة من خالل متابعة الط، حل أسئلة الكتاب "أوظف"يتم 
 الحل والتصحيح  له وتعزيزه.

 : دقائق( 5) غلق الدرس: الخطوة الثالثة

  األحجيةباستخدام برنامج يغلق المعلم الدرس (Tarsia)،  لعديد اوذلك عن طريق وضع
لذي يير اغالت، حركاته اإلعرابية، تعريفه) قة بجمع المذكر السالممن األسئلة المتعل

ذ لتالميثم يكلف ا، المفرد المذكر إلى جمع مذكر سالم(تحويل ، يحدث له عند اإلضافة
 لم.المعكوين الشكل المناسب الذي اختاره وت ،السؤال مع إجابته الصحيحة تركيبب
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 ياءتطبيقات على الهمزة المتوسطة على : األنشطة اإلمالئية: ثانيا: الدرس الثاني

 .حصة واحدة: المدة الزمنية

 كتابة صحيحة. ياءكتابة الهمزة المتوسطة على ال: المخرج العام

 : األهداف

 .ياءذكر مواضع كتابة الهمزة المتوسطة على ال .1

 .ياءإتقان كتابة الهمزة المتوسطة على ال .2

لف األومواضع كتابتها على  ياءالتمييز بين مواضع كتاب الهمزة المتوسطة على ال .3

 الواو.و

 : مهارات التفكير العليا

 ـ التطبيق.

 ـ التوظيف.

 : استراتيجيات التعلم المقترحة

 .الزهرةـ استراتيجية 

 .كلمات المرحةـ استراتيجية ال

 ـ التعلم التعاوني.

 : وسائل التعلم المقترحة

 .الزهرةـ نموذج استراتيجية 

 الفاكس جام( أو السبورة التفاعلية.) ـ جهاز العرض الرأسي

 : خطوات تنفيذ الدرس

 : خمس دقائق() :التهيئة: الخطوة األولى

alm
an
ah
j.c
om
/om



22 

 

على  توسطةيهيئ المعلم للدرس باستعادة ما سبق دراسته من معلومات حول كتابة الهمزة الم
عن بة اإلجا ، فيوجه طالبه إلى استعادة ما سبق دراسته، من خاللالزهرةباستراتيجية  ياءال

وراق أة في ؟ بحيث يضع الطالب اإلجابياءمتى تكتب الهمزة المتوسطة على ال: السؤال اآلتي
 .الزهرة

 

 : دقيقة( 30) :العرض: الخطوة الثانية

 ته فيلتذكير الطالب بما سبق دراس ؛يقوم المعلم بعرض فيلم تعليمي حول سباق الحركات
 : المحاور السابقة حول الحرف المناسب لكتابة الهمزة

 (https: youtu.be/edmh8UDx6A4 ثم يستعين بالرسم التوضيحي اآلتي ليناقش ،)
أو  و الواولف أبهدف استعادة قواعد كتابة الهمزة المتوسطة على األ ؛طالبه حول المادة المرئية

 الياء.

 

alm
an
ah
j.c
om
/om



23 

 

 

 : يناقش المعلم مع طالبه أسئلة الكتاب، كاآلتي ثم

 لعرضاعرض السؤال األول من الكتاب المدرسي باستعمال السبورة التفاعلية، أو جهاز  -

 .، أو استخدام "كتابي الذكي"الفاكس جام() الرأسي

توالي بال لإلجابة عن األسئلة اأعط الطالب دقيقتين للتفكير في اإلجابة، ثم اختر طالب -

ما ألفه لك ممال أعواد المثلجات، أو الرؤوس المرقمة، أو ما يراه المعلم مناسبا لذباستع

 طالبه.

وم البين يقعلم طالكلمات المرحة( ينتخب الم) وباستخدام استراتيجيةاالنتقال للسؤال الثاني،  -

لمناسبة، ( مهمته اختيار الكلمة ا1) أحدهما بتدوير قرص بوجهين، كتب على الوجه األول

وفق  ( ومهمته تصويب كتابة الكلمة، ويكون من نصيبه اإلجابة2) الوجه الثاني وعلى

 الوجه األعلى، ويستمر في االختيار إلى أن تتم اإلجابة عن كل األسئلة.

 خمس دقائق() غلق الدرس: الخطوة الثالثة

 اد لى إيجخارطة الطريق اآلتية، والتي يستلزم قطعها مساعدة الهمزة عاستخدام : مقترح

 ا.الكلمة المناسبة للعبارة الوصفية الموجودة عند رمز الموقع لتصل إلى منزله

 : الكلمات المقترحة إلتمام الخريطة

 لؤلؤ. -بئر.                -

 فطائر. -سائح.             -

 مأتم -المأمون.           -

 التشاؤم. –رئة.                -

 فأس. -
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  خارطة طريق الهمزةخارطة طريق الهمزة
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 (تطبيقات) خط الرقعة: ثالثا: الدرس الثاني

 حصة واحدة.: المدة الزمنية

 .ابخط الرقعة كتابة صحيحة مع مراعاة قواعد رسمهالكلمات كتابة : المخرج العام

 : أهداف الدرس

 ها.دونمن جمل بخط الرقعة مع مراعاة قواعد رسم الحروف بالمحاكاة وو كلمات كتابة

 : مهارات التفكير العليا

 التطبيق. -تصويب الخطأ -

 : استراتيجيات التعلم المقترحة

 الشجرة() استراتيجية. 

 : الوسائل التعليمية المقترحة

 .بطاقات عليها آيات قرآنية أو أحاديث نبوية أو أبيات شعرية أو حكم 

 : خطوات تنفيذ الدرس

 يتم السير في الخطوات وفق ما ورد في الدرس األول من المحور. -

 : دقائق( 5) :غلق الدرس

 (الشجرة) يستطيع المعلم تطبيق نشاط جماعي ختامي باستخدام استراتيجية : 

 رسم شجرة على السبورة، بها أغصان بأعداد المجموعات. -

 تجهيز قصاصات على شكل أوراق وتوزيعها على الطالب. -

يكتب المعلم فقرة قصيرة بخط الرقعة على السبورة، تحوي الفقرة  -
 أخطاًء في رسم بعض الكلمات بخط الرقعة. 

يطلب من طالبه تصويب الكلمات ومحاولة كتابتها صحيحة بخط   -
 الرقعة، ثم تعليقها على الشجرة.

المجموعة التي تكتب الكلمات صحيحة تحصل على التعزيز  -
 المناسب.
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 (كتابة المقطع التوجيهي) التعبير: ارابعً : ثانيالدرس ال

 .تانحص: المدة الزمنية

 .ناسبةطاب المتوجيهية باستخدام أفعال األمر والنهي وأساليب الخكتابة مقاطع : المخرج العام

 : أهداف الدرس

 التعريف بمفهوم المقطع التوجيهي. .1

 هية.أساليب األمر والنهي في تحويل المقاطع التعبيرية إلى مقاطع توجياستخدام  .2

 كتابة مقاطع توجيهية صحيحة مع مراعاة الصحة اللغوية واألساليب المختلفة. .3

 : مهارات التفكير العليا

 .التركيب -التحليل -

 : استراتيجيات التعلم المقترحة

 .الدقيقة الواحدة 

 .التعلم التعاوني 

 : المقترحةالوسائل التعليمية 

 البروكسيما(.) جهاز عرض 

 (بعض أفعال األمر والنهيبطاقات عليها ) حقيبة األلفاظ. 

 لشيخ انصيحة  (/3) ن روائع سماحة الشيخ الخليليم) مقطع فيديو من اليوتيوب بعنوان
 (.هللا فظهحنصيحة أبوية كريمة يوجهها جاللة السلطان قابوس ) للتلميذ( أو مقطع بعنوان

 : خطوات تنفيذ الدرس

 : سبع دقائق() :التهيئة: الخطوة األولى

 أسلوبي عبارات وصفية وسردية وأخرى تحوييعرض المعلم على طالبه بطاقات تحوي  -
 الخطاب الموجه: ويطلب من طالبه تصنيف هذه العبارات من حيث األمر والنهي،

 وصفي( -حواري -ونمط الكتابة )سردي نهي...( -أمر) الضمير(، ونوع األسلوب)
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ق ينطلل؛ يركز المعلم على أسلوبي األمر والنهي، ويوضح لطالبه متى يمكن استخدامهما -
 ي.لمدرسابعدها لمفهوم المقطع التوجيهي من خالل النشاط التمهيدي الوارد في الكتاب 

 

 

 30) الحصة األولى: العرض: الخطوة الثانية
 : دقيقة(

 بعرض أحد المقطعين درسه  المعلم حيفتت
في دقيقة ) المقترحين، ثم يطلب من طالبه

دة فيه، ثم دة( استخراج النصائح الوارواح
مكانية تحويلها إلى يناقشهم في النصائح وإ

أساليب أمر أو نهي، وتوضيح مفهوم 
المقطع التوجيهي بعد صياغة األساليب 

مسبوقة بنهي،  إلى أفعال أمر أومضارعة
ويمكن استخدام المخطط التالي في تنفيذ 

 : النشاط

 ب، ثم لكتايطلب المعلم من طالبه قراءة كلمة صاحب الجاللة السلطان قابوس الواردة في ا
 مناقشة فكرتها، ووضع خط تحت التوجيهات والنصائح الواردة فيها.

  إلى  تحويلهايطلب منهم الكلمات المفتاحية في كل نصيحة، و علم طالبه حولالميناقش
م لملونة ثااقات مكنه تطبيق التعلم التعاوني على أن يتم كتابة األفعال في البطي)أفعال أمر 

 عرضها على السبورة(.

 يناقشهم ، ثميناقش المعلم طالبه في مقترحاتهم في إكمال العبارة األولى للمقطع التوجيهي 
 فيها إن كانت صياغتها خاطئة.

 : : دقيقة( 30) الحصة الثانية

  لى أن رسي، عالطالب لكتابة باقي المقاطع التوجيهية بمفردهم في الكتاب المدالمعلم يوجه
 يمر بينهم لمالحظة األخطاء.

 .يعرض بعض الطالب مقاطعهم التوجيهية، ويصوب المعلم األخطاء معهم 

 : دقائق( 10-8) غلق الدرس: الخطوة الثالثة

 المقاطع التوجيهية وتعزيزها بالنقاط.يمكن غلق الدرس بعرض أفضل  -
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 (المعجم وجمع المذكر السالم) يقاتتطب: أوال: لثالدرس الثا

 حصة واحدة.: المدة الزمنية

  .لمفرداتتوظيف المعجم في استخراج معاني اوإعراب جمع المذكر السالم  : المخرج العام

 : أهداف الدرس

 على معنى الكلمات. للتعرفتطبيق خطوات الكشف عن الكلمة في المعجم  .1
 من الفقرة. استخراج جمع المذكر السالم .2
 توظيف بعض القواعد النحوية التي تم دراستها مسبقا واستخراجها. .3
 إعراب جمع المذكر السالم إعرابا صحيحا. .4

 : مهارات التفكير العليا

 .الربط( -التطبيق  -التوظيف) 

 : استراتيجيات التعلم المقترحة

 .لعبة البازل 
 .اشحن بطاريتك 
 .ساعة اإلعراب 
 .أرسل سؤاال 

 : الوسائل التعليمية المقترحة

 اشحن بطاريات.ملون للعبة البازل واستراتيجية  ورق 
 .بطاقات الستراتيجية أرسل سؤاال 
 .مجسم لساعة اإلعراب 

 : خطوات تنفيذ الدرس

 : (دقائق 5) التهيئة: الخطوة األولى

: مثال) كلمة لجمع المذكر السالم ، فيكتبباستراتيجية البازليمكن للمعلم أن يهيئ للدرس 
عجم وخلفها سؤال خاص بدرس وكلمة م ،وخلفها سؤال خاص بجمع المذكر السالم، (مؤمنين
الطالب إلى إعادة تشكيل الكلمات وقراءة  ، ثم يوجهثم يقطع الورقة بصورة البازل ،المعجم
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والمعجم  ،ومناقشة اإلجابة للتذكير بجمع المذكر السالم وقاعدته ،خلف البطاقة السؤال الموجود
 وخطوات الكشف عن معنى الكلمة فيه.

 : دقيقة( 30) :العرض: الخطوة الثانية

 جهاز العرض. ب باستخدام السبورة التفاعلية أوعرض الفقرة الواردة في الكتا 
 يها.دة فا في القيم الوارويناقشهم بعده ،لقراءة الفقرة يعطي المعلم الطالب دقيقتين 
  أ() السؤال عنباستخدام استراتيجية اشحن بطاريتك يتم اإلجابة. 

يصنع المعلم مجسم بطارية : شرح االستراتيجية
ويقوم بطرح األسئلة على  ،ويوزعه على المجموعات

وإذا  ،الطالب حول جذر الكلمة والمعنى المعجمي
المكان في األول شريط أجابت المجموعة تلون ال

تعزز المجموعة  ، وهكذا... ثمالخالي من البطارية
 األكثر شحنا لبطاريتها.

 راجالمثلجات في سؤال االستخأعواد اختيار الطالب بلمعلم يمكن ل: ب() في السؤال. 
 حيث يطلب من كل ب ،يمكن للمعلم استخدام استراتيجية ساعة اإلعراب: ج() في السؤال

وتعزيز  ،ساعة اإلعرابمجموعة إعراب الكلمات حسب 
 المجموعة األسرع.

لى ثالثة إئري مقسم يتم صنع مجسم دا: شرح االستراتيجية
والقسم الثاني لوظيفة النحوية، القسم األول ل ،أقسام متحركة

عالمة لوالقسم الثالث  أو الحالة اإلعرابية، لحكم اإلعرابيل
 اإلعراب.

 : دقائق( 5) غلق الدرس: الخطوة الثالثة

  حيث أرسل سؤاال، يتم غلق الدرس باستخدام استراتيجية
ويكلف كل  ،يوزع المعلم بطاقات على شكل رسالة

إرسالها للمجموعة ، ثم مجموعة بكتابة سؤالين في الرسالة
أن تكون األسئلة خاصة ، على عنهامقابلة لإلجابة ال

 . السالم المعجم وجمع المذكر بدرسي
 ثم يناقشها  من أسئلة وإجاباتلرسائل وما بها يعلق المعلم ا
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 مع المجموعات  مع تقديم التعزيز المناسب لكل مجموعة.
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 ختباري(إمالء ا) ياءالهمزة المتوسطة على ال: األنشطة اإلمالئية: ثانيا: الدرس الثالث

 .حصة واحدة: المدة الزمنية

 بقا.روسة سااإلمالئية المدكتابة الطالب فقرة إمالء مسموعة موظفا الظواهر : المخرج العام

 اسي لدرللفصل ا يتبع المعلم خطوات تنفيذ درس اإلمالء االختباري في المحور األول
 .األول

 : الفقرة اإلمالئية
ة ظل بريئها لتالبيئة هي المحيط الذي يعيش فيه اإلنسان ويطمئن إليه، لذلك يجب المحافظة علي

ة، النظافأي معاملة سيئة، فنعم من اشتراها بمن كل عيب، بعيدة عن كل رزيئة، ونائية عن 

 وبئس من باعها بالتلوث.
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 (شرح فكرة مشروع) التوسع في فكرة: التعبير: اثالثً : الثالثالدرس 

 .تانحص: المدة الزمنية

 .معين في ترتيب منطقي التوسع في شرح فكرة مشروع: المخرج العام

 : أهداف الدرس

ف معنى .1  مشروع معين(.التوسع في فكرة ) تعر 

 -طريقة العمل -االنطالق في الفكرة -الهدف) :تحديد خطوات عرض مشروع معين .2
 .الفوائد المتوقعة(

 .ة واألساليب المناسبة في شرح الفكرةتوظيف الروابط اللفظي .3

 استخدام عالمات الترقيم المناسبة استخداما صحيحا. .4

 : مهارات التفكير العليا

 التقويم. -التركيب -الربط  

 : المقترحةوالوسائل التعليمية استراتيجيات التعلم 

 .العصف الذهني 

 فيديو مقترح من اليوتيوب بعنوان (youtube_2 :)إعادة تدوير الورق. 

 زل(.أفكار رائعة إلعادة تدوير الورق في المن) فيديو مقترح من اليوتيوب بعنوان 

 .صور لبعض المجسمات واالبتكارات المعاد تصنيعها من الورق 

 .الخرائط المعرفية 

 : خطوات تنفيذ الدرس

 : سبع دقائق() :التهيئة: الخطوة األولى

 ناقش مع مجموعتك كيف يمكن : يطرح المعلم على طالبه السؤال التالي: مقترح
 : التخلص من المخلفات التالية؟

ة خشبيالطاوالت ال -الجرائد والمجالت والكتب المستهلكة -علب الماء البالستيكية
 الهواتف القديمة المعطلة... -الزجاج المكسور -المالبس الممزقة -المهترئة

  يناقش المعلم الطالب في إجاباتهم، ثم يوضح لهم أثر عدم التخلص من هذه المخلفات
إعادة تدوير الورق( ) حول ينالمقترح أحد المقطعينبالشكل الصحيح، ثم يعرض عليهم 
 المخلفات.كأحد الحلول للتخلص السليم من 
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 : ة(دقيق 25) إعداد مخطط الكتابة() :الحصة األولى للدرس() العرض: الخطوة الثانية

 وجزا -فكر) يطلب المعلم من طالبه تأمل النشاط التمهيدي، واإلجابة عنه باستخدام- 
 شارك(.

 أفكار  عنه طالب ناقش المعلم طالبه حول أثر إعادة تدوير الورق على البيئة، ثم يسألي
 المستهلك. يمكن عن طريقها استخدام الورقأخرى 

 نه أنيكتب المعلم األفكار التي طرحها الطالب في بطاقات موحدة اللون، كما يمك 
ويمكن ) يعرض عليهم بعض الصور لمجسمات ومشاريع من الورق المستخدم

ذ ن تأخاالستفادة من الفيديو المقترح(، ثم يقلب البطاقات ويطلب من كل مجموعة أ
طلب بطاقة، على أن تكتب كل مجموعة عن الفكرة المطروحة خلف البطاقة عندما يُ 

 منها تحرير الموضوع. 

 ي فخريطة معرفية لخطوات التوسع  -على السبورة وعلى المجموعات- يعرض المعلم
ة الفكر -اسم المشروع: باستخدام الورق المستهلك، تتضمن الخريطةفكرة مشروع 
قعة لمتوالفوائد ا -طريقة العمل وخطواته -األدوات المستخدمة فيه -العامة للمشروع

 للمشروع(، ثم يطلب من كل مجموعة كتابة عبارات وكلمات قصيرة لكل عنصر في
 : الخريطة، كما في الشكل التالي

 

 
 

 ي رها فخرائط المدونة، ويطلب من كل مجموعة أن تتحدث عن عناصيتابع المعلم ال
 . دقيقة واحدة، مع مناقشة المجموعات األخرى لها

 : دقيقة( 30) الكتابة() :الحصة الثانية للدرس

••

••
الفوائد 
المتوقعة

فكرة 
المشروع

أدواته
طريقة 
العمل أو 
الخطوات
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 ها في هذه الحصة، يطلب المعلم من كل طالب البدء في تحرير الفكرة التي ناقشت
حروف العطف : اللفظية المناسبة، مثلمجموعته، ويعرض عليه بعض أدوات الربط 

أكثر  فعالثم والفاء لتتالي األفكار وتعاقبها(، كما يحثهم على استخدام األ) وخصوصا
 في وصف الخطوات والطريقة.

 ين أن طالب ل، ثم يطلب من كشفهيايتابع المعلم كتابات الطالب ويصححها : أثناء الكتابة
 .آلخراالكتب ليقرأ كل منهما موضوع اآلخر، ويبدي كل منهما رأيه في عمل  يتبادال

 م أما يترك المعلم المجال لبعض الطالب المجيدين في الكتابة للتحدث عن مشاريعهم
 زمالئهم.

 : دقائق( 10-8) غلق الدرس: الخطوة الثالثة

دث الطالب التحمن يعرض المعلم بعض كتابات الطالب بجهاز الفاكس كام، أو يطلب  -
 . لمميزة عن طريق التصويتا المشاريع، وتعزيز عن بعض المشاريع باختصار

 إعداد ورشة مصغرة لعمل مجسمات وأدوات مفيدة من الورق من قبل كل مجموعة قبل: فكرة -
علب  -بيوت لإلنارات -إطارات للصور -سيارات -بيوت كرتونية -علب أقالم) عرض الدرس

 جموعةمأقنعة...(، على أن تكتب كل  -فواصل كتب -زهور -أوريجامي -ديكورات بسيطة -للشتالت
 أثناء تحرير الموضوع.في عن مشروعها 
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 الثانيالمحور 
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 )المثنى(الدرس األول: أوال: األنشطة النحوية 

 حصتانالمدة الزمنية:

 .إعرابهالمثنى وعالمة تعرف المخرج العام:

 أهداف الدرس:

 .ثنى من المفرد والجمع في الكلماتتمييز الم .1
 حاصل في الكلمة عند تثنيتها.توضيح التغير ال .2
 .تحويل االسم المفرد إلى مثنى .3
 .لذي يطرأ على المثنى المضافالتغير ا بيان .4
 .ب المثنى إعرابا صحيحاإعرا .5

 مهارات التفكير العليا:

 الربط( -التطبيق -)التوظيف

 :استراتيجيات التعلم المقترحة

 .المسرح المنهجي 
 .استراتيجية كرة التعلم 
 .جرة البسكويت 
 .شجرة الذاكرة 

 الوسائل التعليمية المقترحة:

 .ورق ملون به مجسم كرة 
 .مجسم جرة بسكويت مع القطع 
 .جهاز عرض 

 خطوات تنفيذ الدرس:

 الحصة األولى: 

 دقائق(: 5الخطوة األولى: التهيئة )

  اآلتييمكن للمعلم أن يهيئ للدرس  بحوار بين المفرد والمثنى، ونقترح المشهد: 
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 كاته اإلعرابية معه، فيقول:ردا حامال حرنف"المفرد يسير وحيدا م
  أرىالأنا الكلمة تنقسم إلى ثالثة أقسام، لكنني منذ أن وصلت مدينة القواعد و إن يقال

ي حدثني صوتإال المفرد يتجول هنا وهناك، متى سأرى األقسام األخرى، متى سيكون هنا 
 نفسها؟ ابيةو يبعد وحدتي، كتاب، قلم، حقيبة، ما أقسامها األخرى، وهل لها حاالتي اإلعر

قاء نا ليظهر صوت فجأة قائال: أيها القوم لقد حان موعد ظهور النجوم فاليوم سيكون ل
ود السادس والدعوة عامة لمن يرغب في رؤيته.)يختفي الصوت ويعابالمثنى في الصف 

رع ن أسالمفرد حديثه( ما أسعدني وأخيرا سأرى القسم الثاني من أقسام الكلمة، يجب أ
 للصف السادس قبل أن يتعذر علي رؤية المثنى.

  وقفالمفي  بمثنى الكلمات الواردةان ، ويطلب منهم اإلتيمع الطالب الموقفيناقش المعلم 
 مع التذكير بأهداف الدرس. ،للتوصل إلى عنوان الدرس

 دقيقة(: 30) : العرض:الخطوة الثانية

 .عرض الفقرة الواردة في الكتاب باستخدام السبورة التفاعلية أو  جهاز العرض 
 يها.فردة ويناقشهم بعدها في القيم الوا ،يعطي المعلم الطالب دقيقتين  لقراءة الفقرة 
 ( يناقش المعلم طالبه حول داللة الكلمات التي تحتها خط.1في السؤال) 
  جية جرة البسكويت.استخدام استراتييمكن للمعلم ( 2)في السؤال 

 شرح االستراتيجية:

يتم صنع مجسم لجرة البسكويت وقطع  -
 البسكويت.

يكتب في الجرة )الكلمة المثناة(، وفي قطع  -
البسكوت يكتب )المطلوب( )مفردها، التغير في 

 بنية الكلمة، إعرابها(.
حسب  الطالببعد مناقشة اإلجابات يتم تشجيع  -

 .إجابات صحيحة عنها أجاب الطالبت التي يقطع البسكو
 لطالب إلى حذف نون المثنى عند اإلضافةينبه المعلم ا. 

 دقائق( 5) غلق الدرس:الخطوة الثالثة: 

جموعة ممن خالل توزيع نموذج الشجرة لكل وذلك  ،باستخدام شجرة الذاكرة يتم غلق الدرس
 ملء أوراق الشجرة بما تم دراسته عن المثنى.بمع تكليف الطالب 
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 دقائق(: 5الخطوة األولى: التهيئة ): الحصة الثانية

 .باستخدام مثلث الكلمات يمهد المعلم للحصة الثانية 

 :شرح االستراتيجية

يصنع المعلم مجسم مثلث في كل طرف منه  -
 .لكل مجموعة مثلث ، على أن يكونثالث دوائر

المعلم المفرد في منتصف المثلث، ويكلف  يكتب -
األولى،  الدائرةكل مجموعة تثنية الكلمة في 

وجمعها جمع مذكر سالما في الدائرة الثانية ، مع 
 الدائرة الثالثة. توظيف المثنى في جملة في

 

  ِّ ستكمال الدرس.ر المعلم الطالب بقاعدة المثنى البعدها يذك 

 دقيقة(: 30) : العرض:الخطوة الثانية

 لمعلم ها اأو أي فكرة يأتي ب ثنى من خالل مجسم الزهرة،يتناول المعلم الملحقات بالم
 لتعريف الطالب بالملحقات.

  مثلة وذلك بتحديد عالمة اإلعراب في األ(، 1)يتم مناقشة األمثلة في )أوظف(رقم
 قعها اإلعرابية.اومناقشة مو

 راب ( يتم مناقشة إعراب األمثلة الموجودة والتصحيح للطالب بعد اإلع2رقم ) في
 وتعزيزهم.

 دقائق( 5الخطوة الثالثة: غلق الدرس: )

 .استراتيجية الكرة يتم غلق الدرس باستخدام

 شرح االستراتيجية:
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فها ويمكنه تغلي -مثل الصورة إلى أقسام مجزأة -يطبع المعلم صورة كرة في أوراق -
 حراريا.

بحاالته كتابة المثنى  كل مجموعة، وعلى قسم منهافي  امفردما سا يسجل المعلم -
 .اإلعرابية

 

alm
an
ah
j.c
om
/om



42 

 

 لسطرالهمزة المتوسطة على ا: األنشطة اإلمالئية: ثانيا: الدرس األول

 حصة واحدة: المدة الزمنية

 كتابة صحيحة. سطرعلى ال منفردةكتابة الهمزة المتوسطة : المخرج العام

 : األهداف

 .سطرعلى المنفردة ذكر مواضع كتابة الهمزة المتوسطة  .1

 .سطرعلى ال منفردة تعليل كتابة الهمزة المتوسطة .2

 .سطرعلى ال منفردةإتقان كتابة الهمزة المتوسطة  .3

 : مهارات التفكير العليا

 .ـ االستنتاج

 ـ المقارنة.

 ـ إصدار الحكم.

 : التعلم المقترحةاستراتيجيات 

 ـ مثلث ما؟

 .نظارة البحثـ 

 .سلم المهامـ 

 : وسائل التعلم المقترحة

 .صورة نظارة ـ

 ـ شاشة عرض أو جهاز بروكسيما.

 ـ نموذج سلم المهام.

 : خطوات تنفيذ الدرس
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 : خمس دقائق() :التهيئة: الخطوة األولى

عليها مجموعة من الكلمات نظارة البحث، حيث يسجل يهيئ المعلم الدرس باستخدام 

المتضمنة همزة متوسطة بحاالتها األربع، ثم يطلب منهم البحث عن الكلمات التي لم يسبق 

 د استخراج الكلمات يسألهم عن كيفية كتابتها.وبع، لهم التعرض لطريقة كتابتها

 

 : دقيقة( 30) :العرض: الخطوة الثانية

  تابي "ك امجالسبورة أو الشاشة مستخدما برنيعرض المعلم الفقرة الواردة في الكتاب على

ذلك، لقيام بيدا لالذكي"، فيقرأ الفقرة الواردة في الكتاب قراءة نموذجية، أو يكلف طالبا مج

 مع حث الطالب على مالحظة الكلمات الملونة فيها.

 .يسأل الطالب عن الرابط المشترك بين الكلمات الملونة 

 لطالباويفضل تسجيلها على بطاقة ملونة تثبت أمام ) يطرح على الطالب مجموعة أسئلة 

 : طوال وقت الحصة(، هي

 كتبت الهمزة؟ كيف -

 ما حركة الهمزة؟ -

 ما حركة الحرف الذي يسبق الهمزة؟ -

 سطر، وملء باستخدام مثلث ما؟ يبدأ المعلم في ذكر مواضع الهمزة المتوسطة على ال

 .الفراغات في جمل التحليل
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  ،ملء لينتخب مجموعة من الطالب تباعا فينتقل المعلم بعد ذلك لحل تدريبات الكتاب

 الفراغات بالكلمة المناسبة مما بين القوسين.

 موعة ول مجأباستخدام التعلم التعاوني، مع تعزيز  ينتقل المعلم لإلجابة عن السؤال الثاني

 منجزة مجيدة، ثم مناقشة اإلجابات بصورة جماعية.

 خمس دقائق() غلق الدرس: الثالثةالخطوة 

 سبقاوضوع ممنموذج حيث يقوم بإعداد  ؛(سلم المهام) يختم المعلم درسه باستخدام استراتيجية

 ،ويكلف كل مجموعة باإلجابة عن المهمة مع تصويبها، على عدد المجموعات في الصف

تي موعة الالمج ليتأتى لهم االنتقال للمهمة التالية، ومن يخفق يخرج من المنافسة، ليتم تكريم

مها ليستخد A4الصورة مرفقة في الصفحة التالية بحجم ) تنجز كل المهام بصورة صحيحة.

 المعلم(.
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لمات ن الكالصحيحة عـ أمامك سلم المهام، عليك اجتيازه للوصول إلى باب القراءة باإلجابة 

قك في إخفا) :الموجودة على جوانب السلم، بذكر سبب كتابة الهمزة بالصورة التي كتبت عليها

 اإلجابة يحرمك من إكمال المهمة(.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  :القراءة

  :مؤيد

  :مأخوذ

  :بئر

  :نبوءة

  :كفاءة

  :مستاءة

  :مئذنة
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 ()تطبيقات: ثالثا: خط الرقعة ألولالدرس ا

 : حصة واحدة.المدة الزمنية

 .ابخط الرقعة كتابة صحيحة مع مراعاة قواعد رسمهالكلمات : كتابة المخرج العام

 أهداف الدرس:

 ها.دونمن جمل بخط الرقعة مع مراعاة قواعد رسم الحروف بالمحاكاة وو كلمات كتابة

 مهارات التفكير العليا:

 التطبيق. -تصويب الخطأ -

 استراتيجيات التعلم المقترحة:

  بادلني(.استراتيجية( 

 الوسائل التعليمية المقترحة:

 .جهاز عرض أو بطاقات لعرض العبارات 

 خطوات تنفيذ الدرس:

 يتم السير في الخطوات وفق ما ورد في الدرس األول من المحور األول. -

 دقائق(: 8الخطوة الثالثة: غلق الدرس )

  وتتلخص (بادلنيختامي باستخدام استراتيجية )كنشاط  ثنائييستطيع المعلم تطبيق نشاط 
 الطريقة في:

 و بيتيكتب كل طالب عبارة قصيرة من عنده في قصاصة ورقية )آية قرآنية أو حديث أ -
 شعري أو حكمة...(

 يسحب الطالب رقما من األعواد ليتبادل وزميله العبارات. -

 التي أخذها من زميله بخط الرقعة. يكتب كل طالب العبارة -

 يتابع المعلم األخطاء ويصوبها. -
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 الكتابة عن مستند بصري() التعبير: رابعًا: ولالدرس األ 

 صورة فوتوغرافية()  

 .تانحص: المدة الزمنية

 كتابة مقاطع تعبيرية وصفية عن صورة فوتوغرافية.: المخرج العام

 : أهداف الدرس

وحة ل -كاريكاتورية–صورة فوتوغرافية ) البصرية بأنواعها تعريف مفهوم المستندات .1
 ملصق...(. -شعار -فنية

 الصورة الفوتوغرافية من حيث اإلطار واللقطة وزاوية التصوير.عناصر وصف  .2

-هاوسط -أمام الصورة: كتابة مقاطع وصفية عن مضمون الصورة بمستوياتها الثالثة .3
 أعالها.

 : مهارات التفكير العليا

 الربط. -

 التركيب. -

 .الطالقة اللفظية -

 : المقترحةوالوسائل التعليمية استراتيجيات التعلم 

 يمكن االستعانة بصور يحضرها الطالب(.) صور فوتوغرافية مختلفة 

 الفاكس كام أو البروكسيما(.) جهاز عرض 

 .جدار الكلمات 

 : خطوات تنفيذ الدرس

 : سبع دقائق() :التهيئة: الخطوة األولى

عرض صته بحمكن للمعلم أن يهيئ للدرس بالطريقة التي يراها مناسبة، أويمكنه أن يهيئ ي -
 صورة) عدد من أنواع المستندات البصرية ويطلب من طالبه معرفة مسمى كل واحد منها

 تعانة(، ويمكن االسفوتوغرافية أو كاريكاتورية أو لوحة فنية أو شعار أو ملصق...
 ها لهدف الدرس.، لينطلق بعدةبالصور اآلتي
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 : ة(دقيق 25) إعداد مخطط الكتابة() :الحصة األولى للدرس() العرض: الخطوة الثانية

 ر د، مركزا على الصويناقش المعلم ميزة الصور التي عرضها على طالبه في التمهي
صور في خريطة معرفية(، ويمكنه االستعانة ببعض ال) الفوتوغرافية وبعض ما تحتويه

 الفوتوغرافية عن عمان.
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 وزاوية التصوير، وعناصر  -نوع اللقطة: يناقش طالبه في الصور السابقة من حيث
يق هذا النشاط في األعلى(، ويمكنه تطب -الوسط -األمام) مستويات المختلفةالالصورة في 

 : الجدول التالي تعلم تعاوني وفق

 تخير المواصفات() مواصفاته العنصر
 مركزة جدا -مركزة -قريبة -متوسطة -شاملة اللقطةنوع 

 من اليسار -من اليمين -من األسفل -من األمام -من األعلى زاوية االلتقاط
 مياه... -صخور -حيوانات -أعشاب -بيوت األمام() عناصر المستوى األول
 شاطئ... -جبال -بيوت الوسط() عناصر المستوى الثاني
 زرقة السماء... -األفق –الغيوم  األعلى() عناصر المستوى الثالث

 

  يطلب  ه، ثمبعدها يناقش المعلم طالبه في السؤال المطروح في الكتاب المدرسي بعد قراءت
احدة ة الويمكن تطبيق نشاط الدقيق) لها مالتحدث عن الطبيعة في أالسكا وفق تخيلهمنهم 
 للفرد(.

   ن عاب في الكتيعرض المعلم العبارات المطروحة في السؤال، ثم يعرض الصورة الواردة
 نحو الربط بين الصورة والعبارات.طالبه  ويوجهأالسكا، 
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 ي أو ف) ينتقل المعلم لوصف الصورة، ويبدأ بعرض التوجيهات المطلوبة على الشاشة
 بطاقات أو يكتبها على السبورة(.

  األسئلة اآلتية المقدمة التي سيبدأ بها الموضوع من خالليناقش طالبه في : 

 ما نوعية الصورة؟ أين يوجد هذا المكان؟ من التقط الصورة؟ وما مصدر الصورة؟ 

 : كتابة المقدمةوفيما يلي مقترح ل
ية ة والتمثل طبيعة حية لمنطقة جانيو بعاصم -لمصور مجهول-هذه الصورة الفوتوغرافية 

 ...الحصول عليها من موسوعة ويكبيديا عبر الشبكة العالمية.أالسكا، تم 

 ابقينتقل المعلم بعد ذلك لوصف عناصر الصورة مثل ما سبق مناقشته في الجدول الس 
 الخاص بعناصر الصورة ومواصفاتها، ثم يناقشهم فيه.

 يفالب بعدها يستعرض عددا من الكلمات والروابط اللفظية التي يمكن أن يستخدمها الط 
 ب هناوينبغي تنبيه الطالالربط بين عناصر الصورة المطلوبة في التوجيهات ووصفها، 

ضافة ، إلعلى استخدام عبارات الوصف أكثر من السرد، واستخدام األسماء أكثر من األفعا
 إلى حروف العطف...

 هم تابعتم لميطلب المعلم من طالبه في هذه الخطوة البدء في الكتابة، على أن يمر هو بينه
 ومالحظة األخطاء العامة، ومناقشتها.

 : دقيقة( 30) الكتابة() :الحصة الثانية للدرس

 درس ق اليسترجع المعلم في هذه الحصة الخطوات السابقة كتمهيد جديد في حال تم تطبي
في حصتين منفصلتين، ويطبق المعلم في هذه الحصة الخطوتين األخيرتين من 

 : السردية، وهمااستراتيجيات الكتابة الوصفية 

 النظارة(.) أرى أفكاري بوضوح أكثر -

 أتثبت مما كتبت. -

 سبق شرح الخطوتين في درس الوصف.: مالحظة
 

 : دقائق( 10-8) غلق الدرس: الخطوة الثالثة

يمكن للمعلم غلق الدرس بعرض بعض كتابات الطالب، أو استعراض بعض الصور  -
ة في ثالث لوصف عناصر الصورة مسابقة، وعمل الفوتوغرافية التي يحضرها الطالب

 أسطر، ثم اختيار أفضل وصف وتعليقه في لوحة الخبرة بعد تعزيز الطالب.
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  (جمع المؤنث السالم) األنشطة النحوية: أوال: الدرس الثاني

 حصتان.:المدة الزمنية

 جمع المؤنث السالم وعالمة إعرابه.تعرف المخرج العام:

 أهداف الدرس:

 المؤنث السالم من المثنى وجمع المذكر السالم.تمييز جمع  .1
 .ر الذي يطرأ على الكلمة عند جمعها جمع مؤنث سالماالتغي استنتاج .2
 .السالم المؤنث إعراب جمع عالماتتوضيح  .3
 الحركات اإلعرابية.مع مراعاة ل المفرد إلى جمع مؤنث سالم يحوت .4

 مهارات التفكير العليا:

 التطبيق( -التوظيف -)االستنتاج 

 :استراتيجيات التعلم المقترحة

 .كبّر عدستك 
 .التعلم التعاوني 
 .خريطة المفاهيم 
 .كف اليد 
 .غرد معنا 

 الوسائل التعليمية المقترحة:

 .عدسات مكبرة بحسب عدد المجموعات في الصف 
 .مجسم كف اليد 
 .مجسم الستراتيجية غرد معنا 

 خطوات تنفيذ الدرس:

 :دقائق( 5التهيئة ) :الخطوة األولى الحصة األولى:
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 تحوي كلمات جمعت  يوزع المعلم نشاًطا أعده مسبقا، يتمثل في صياغة فقرة قصيرة
كتبت بخط  جمع مذكر سالما وأخرى جمع مؤنث

تخراج الكلمات اسيكلف المعلم الطالب ، صغير
 مخالفا للجمع المذكر السالمالمجموعة جمعا 

 العدسة المكبّرة. مستخدما 
  يناقش المعلم الكلمات مع الطالب ليدخل معهم

 إلى  جمع  آخر هو جمع المؤنث السالم.

 دقيقة(: 30) الخطوة الثانية: العرض:

 .عرض الفقرة الواردة في الكتاب باستخدام السبورة التفاعلية أو  جهاز العرض 
 ا.ويناقشهم في القيم الواردة فيه ،لقراءة الفقرة يعطي المعلم الطالب دقيقتين 
 ( يناقش المعلم طالبه حول داللة الكلمات التي تحتها خط.1في السؤال) 
 ( يوجه المعلم الطالب 2في السؤال رقم )- إلى   -ونيباستخدام استراتيجية التعلم التعا

لحل  ايكتب و ،وعالمة إعرابها ،الكلمةومفردها، والتغيير الحاصل في بنية تحديد الكلمات 
 في الجدول المرفق بالكتاب المدرسي.

 دقائق(: 5) :غلق الدرسالخطوة الثالثة: 

قاعدة الخاصة بجمع الطالب الباستخدام خريطة المفاهيم يستنتج 
وعرض الخريطة  ،مع مناقشتها من قبل المعلمالمؤنث السالم،

 .مع التعزيز ،األفضل في اإلخراج والمعلومات

 

. ث السالملمؤناتاء جمع تاء الكلمة األصلية وينبه المعلم الطالب إلى الفرق بين  فائدة مهمة:
 .ويدعم ذلك بأمثلة على السبورة المدرسية

 

 :دقائق( 5التهيئة ) :الخطوة األولى :الحصة الثانية

 باستخدام  استراتيجية كف اليد. التمهيد:

 شرح االستراتيجية:
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أو يعرض الكف ورقيا أو يصنع المعلم مجسًما  لكف اليد،  -
ويكتب  في كل أصبع المطلوب كصورة في جهاز العرض، 

 من الطالب:
 تعريف جمع المؤنث السالم. (1
 التغيير الذي يحدث للمفرد عند جمعه.رصد  (2
 عالمات إعراب جمع المؤنث السالم. (3
 على جمع المؤنث السالم في حالة الرفع. مثاال (4
 على جمع المؤنث السالم في حالة النصب. مثاال (5

ب يعرض المعلم نشاط كل مجموعة على السبورة ويناقش طالبه في اإلجابات مع تصوي -
 األخطاء وتعزيز اإلجابات الصحيحة.

 دقيقة(: 30) الخطوة الثانية: العرض:

 ( رقم )كتابة (، وذلك بتحديد جمع المؤنث السالم و1يتم مناقشة األمثلة في )أوظف
 مة اإلعراب في األمثلة، ثم مناقشة موقعها اإلعرابي.عال

 ( يتم مناقشة إعراب األمثلة الموجودة2في رقم )، عراب والتصحيح للطالب بعد اإل
 وتعزيزهم.

 دقائق(: 5) :غلق الدرسالخطوة الثالثة: 

)غرد معنا( يوزع المعلم لكل مجموعة باستخدام استراتيجية 
تحتها خط في التي حويل الكلمات تويكلفهم  ،(بطاقة) غرد معنا

مع بيان موقعها  ،تغيير ما يلزمو الجمل إلى جمع مؤنث سالم
 .اإلعرابي

 

سطرعلى ال تطبيقات على الهمزة المتوسطة: األنشطة اإلمالئية: ثانيا: الدرس الثاني  

 .حصة واحدة: المدة الزمنية

 كتابة صحيحة. سطركتابة الهمزة المتوسطة على ال: المخرج العام

 : األهداف
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 .سطرذكر مواضع كتابة الهمزة المتوسطة على ال .1

 .سطرإتقان كتابة الهمزة المتوسطة على ال .2

 أللفومواضع كتابتها على ا سطرالتمييز بين مواضع كتاب الهمزة المتوسطة على ال .3

 .والواو والياء

 : مهارات التفكير العليا

 ـ التطبيق.

 ـ التوظيف.

 : التعلم المقترحةاستراتيجيات 

 اعكس بالمرآة.ـ 

 ـ أوراق المالحظات الملونة.

 ـ بطاقة إجادة.

 : وسائل التعلم المقترحة

 ـ مرايا صغيرة.

 .أوراق المالحظات الملونةـ 

 الفاكس جام( أو السبورة التفاعلية.) ـ جهاز العرض الرأسي

 ـ السبورة الصغيرة.

 : خطوات تنفيذ الدرس

 : دقائق( 10) :التهيئة: الخطوة األولى

، توسطةيهيئ المعلم للدرس باستعادة ما سبق دراسته من معلومات حول كتابة الهمزة الم
ع لسطر مكتابة الهمزة المتوسطة على ا مسوغاتوذلك بتوزيع أوراق العمل وقد سجل عليها 

يد يعة لأخرى لكتابة الهمزة على الحروف، وباستخدام المرآة يعكس الطالب الجمل مسوغات
 قراءتها بصورة معتدلة، ثم يسجل اإلجابة الصحيحة في مكانها المناسب.
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 : دقيقة( 20) :العرض: الخطوة الثانية

  يوزع المعلم مجموعة من أوراق المالحظات الملونة الالصقة، لكل مجموعة لونها

ويعنون كل قسم بكلمة من الكلمات  ،الخاص، ثم يقسم السبورة لست مجموعات

ويتيح للطالب وقتا يقدره  ،يختار الكلمة دون ترتيبثم المسطرة في التدريب األول، 

بدقيقة أو أقل ليسجل الطالب اإلجابة على ورقة المالحظات، ثم تعلق في مكانها 

يناقش المعلم طالبه في اإلجابات ويعزز اإلجابة  بعدهاالمناسب على السبورة، 

صحيحة األسرع، ويستمر بذلك إلى أن تنتهي ال

 الكلمات.

  يتيح للطالب وقتا لتسجيل اإلجابات في الكتاب

 الكتاب الذكي(.) مستخدما

 شاط باستخدام السبورات الصغيرة يوجه المعلم طالبه لتوظيف الكلمات ضمن الن

 المجيدين.نشائهم، مع تصويب الجمل وتعزيز إالثاني في جمل من 

 دقائق( 10) غلق الدرس: ةالخطوة الثالث

سئلة ، مضمنة مجموعة من األ(بطاقة إجادة)علم ورقة عمل معنونة بيوزع الم: مقترح

يتيح وأثناء الصياغة، في حول كتابة الهمزة المتوسطة، مع مراعاة الفروق الفردية 

  .للطالب وقتا لإلجابة عنها، ثم تصويب المنجز منها وتعزيزه

 بطاقة إجادة
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 المستوى الثاني األولالمستوى 

ـ ظلل البالون الذي يحوي همزة كتبت وفق 
همزة ساكنة مسبوقة ) :القاعدة اآلتية
 بحرف مكسور(

ـ علل كتابة الهمزة بالصورة التي كتبت 

 : عليها في الكلمات اآلتية

 ................................:.أفئدة()  (1

 ...............................:.سئل()  (2

 .............................:.تضاءل()  (3

 ........................:.تتألم()  (4

 ..........................:.كؤوس()  (5

 المستوى الرابع المستوى الثالث

أكمل الفراغ في الجمل اآلتية بالصورة -
 : المناسبة لرسم الهمزة

 .ك...ين على األراـ...جلس الضيوف متك (1

ها اجُ زَ مِّ  انَ كَ  ٍس ...}من كَ : تعالى قال (2

 .اإلنسان 5{ وًراافُ كَ 
 ـ ترا...ت لي أفكار عديدة. (3

ـ المـ...ذن خير مـ...دب بالتزامه  (4

 وأخالقه.

ما الكلمة المهموزة التي تعبر عن الجمل ـ 

 ؟اآلتية
 .ثوب يُحيط بالقِّسم األَْسفَل من البَدَن (1

()......... 

 أول ما قام به النبي الكريم بين المهاجرين (2

 ................() ر.واألنصا

ْدمة  (3  ل،فَضْ وما يُْعطى أو يُْمنَح اْعتِّرافًا بخِّ

 ..(............) .أو بعمٍل جدير بالتَّْقدير

 ....(.......)  مضاد كلمة "تفاءل". (4
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 (تطبيقات) خط الرقعة: ثالثا: الدرس الثاني

 حصة واحدة.: المدة الزمنية

 .ابخط الرقعة كتابة صحيحة مع مراعاة قواعد رسمهالكلمات كتابة : المخرج العام

اكاة جمل بخط الرقعة مع مراعاة قواعد رسم الحروف بالمحو كلمات كتابة: أهداف الدرس
 دونها.من و

 التطبيق. -تصويب الخطأ: مهارات التفكير العليا

 تحدي الكنز.: استراتيجيات التعلم المقترحة

 ، أو جهاز عرض.ة األبيات الواردةبطاقات لكتاب: الوسائل التعليمية المقترحة

 : خطوات تنفيذ الدرس

 يتم السير في الخطوات وفق ما ورد في الدرس األول من المحور الرابع. -

 : دقائق( 5) :غلق الدرس

  يستطيع المعلم تطبيق نشاط جماعي ختامي
 : تحدي الكنز، وتتلخص فيباستخدام 

عرض خريطة على شكل كنز في جهاز  -
 العرض.

يطلب المعلم من كل طالب كتابة كلمة واحدة  -
في قصاصة ورقية ثم وضعها في علبة 

 مخصصة لألسئلة. 

يختار المعلم طالبا من كل مجموعة باستخدام  -
األعواد، ويسحب الطالب ورقة ويكتب الكلمة 

 بخط الرقعة على السبورة.

يقيم المعلم مدى صحة الكتابة وعليه يرمي  -
ويتحرك في طريقه الطالب حجر النرد 

 للكنز، ثم تعزز المجموعة المتقدمة.
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 الكتابة عن مستند بصري() التعبير: رابعًا: ثانيالدرس ال

 كتابة بطاقة بريدية() 

 .تانحص: المدة الزمنية

 رسالة تتضمن مقاطع وصفية لمكان على بطاقة بريدية. كتابة : المخرج العام

 : أهداف الدرس

 البطاقة البريدية.التعريف بمفهوم  .1

 هية.استخدام أساليب األمر والنهي في تحويل المقاطع التعبيرية إلى مقاطع توجي .2

 كتابة مقاطع توجيهية صحيحة مع مراعاة الصحة اللغوية واألساليب المختلفة. .3

 : العليامهارات التفكير 

 الطالقة اللفظية. –التركيب  -

 : استراتيجيات التعلم المقترحة

  الدقيقة الواحدة. –التعلم التعاوني 

 : المقترحةالوسائل التعليمية 

 البروكسيما(.) جهاز عرض 

  نموذج كتابة البطاقة البريدية. –صور لبطاقات بريدية 

 : خطوات تنفيذ الدرس

 : دقائق(سبع ) :التهيئة: الخطوة األولى

 -ريديةباقة بط -لوحة فنية -توريةاكاريك -فوتوغرافية) يذك ر المعلم طالبه بأنواع الصور -
 ، ثم يطلب منهم التفريق بينها.شعار...(

هيعرض المعلم صورة بطاقة بريدية وصورة فوتوغرافية  - ز التميينحو طالبه  ويوج ِّ
 لينطلق منها لهدف الدرس.؛بينها
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 : دقيقة( 30) الحصة األولى: العرض: الخطوة الثانية

 دية، لبرييواصل المعلم مناقشته للطالب بالفرق بين الصورتين الفوتوغرافية والبطاقة ا
سالة ة ورالبطاقة البريدية هي عبارة عن صورة فوتوغرافي) :ويمكن اعتماد الفرق التالي

ي فويه تحت ، ثم يستعرض عليهم مواصفات البطاقة البريدية، وما(الوقت نفسهبريدية في 
 : الوجه األمامي والوجه الخلفي، ويمكنه استخدام األنموذج التالي
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  ر لعناصالسؤال األول في الكتاب المدرسي، ثم استكمال ايطلب المعلم من طالبه قراءة
ل و) الخاصة بالبطاقة البريدية َسل المرمن باريس(، ثم مناقشة عناصرها من حيث المرسِّ

ا، وال يت ل يه المرسفقيد إليه، ومحتوى الرسالة، والتأكيد على أن المحتوى عادة مايكون حرًّ
بتعابير ومقاطع معينة، فيمكنه أن يجمع بين وصف المكان ووصف الرحلة أو وصف 

 مشاعره، أو أي شيء يريده، حتى وإن كانت تهنئة. 

 يدية رداة برينتقل المعلم للسؤال الثاني في الكتاب المدرسي، ويطلب من طالبه كتابة بطاق 
ما على البطاقة السابقة، على أن تكون البطاقة من عمان، وتحديدا من مسقط، ملتز

 -همانوانالمرَسل والمرَسل إليه وع -التاريخ والعنوان -الخطاب) بالمطلوب في السؤال.
 (.-التوقيع -التوديع -دات، تجارب، لقاءات...( مشاه) المحتوى الحر

 .يطلب المعلم من طالبه البدء في الكتابة، على أن يمر هو بينهم لمتابعتهم 

 ب ما كتبه يستخدم المعلم خطوة تبادل الكتب ليقرأ كل طال: : دقيقة( 30) الحصة الثانية
 قراءتها.زميله، ويعلق عليه، ثم يتم انتقاء بعض البطاقات ل

 : دقائق( 10-8) غلق الدرس: الخطوة الثالثة

 : اليح التيمكن غلق الدرس بالطريقة التي يراها المعلم مناسبة، ويمكن األخذ بالمقتر -

 من البطاقات البريدية على المجموعات. ايوزع المعلم عدد 

 .يطلب منهم استكمال عناصرها ومحتواها 

 .تستعرض كل مجموعة بطاقتها 

  ها.خارج الخلف أو االتفاق على إرسالها ألحد ما من المدرسة أويمكن تعليقها في 

ية يحضر كل طالب صورة فوتوغرافية، ويخرج لهم المعلم نموذج البطاقة البريد: فكرة
ل ي زميوبعض الطوابع البريدية في ورق الصق، ثم يكتب كل طالب بطاقة بريدية يهديها أل

 يختاره. 
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 (تطبيقاتالدرس الثالث: أوال: األنشطة النحوية )

 حصة واحدة.المدة الزمنية:

 .توظيف المثنى وجمع المؤنث السالم توظيفا صحيحا.المخرج العام:

 أهداف الدرس:

 استخراج المثنى وجمع المؤنث السالم. .1
 سالما.الحاصل في الكلمة عند تثنيتها وجمعها جمع مؤنث توضيح التغيير  .2
 إعراب المثنى وجمع المؤنث السالم إعرابا صحيحا . .3
 صحيحا. والجمع في صياغة الجمل تطبيقا تطبيق قاعدة المثنى .4

 مهارات التفكير العليا:

 الربط( -التطبيق -)التوظيف

 استراتيجيات التعلم المقترحة:

 .استراتيجية  العصف الذهني 
 (أكتب كل ما أعرفه عن)ة ياستراتيج. 
 .استراتيجية الطاولة المستديرة 
 وصفة. ةاستراتيجي 

 الوسائل التعليمية المقترحة:

 .أوراق 
 .جهاز عرض 

 خطوات تنفيذ الدرس:
 دقائق( 5الخطوة األولى: التهيئة )

م ثلسالم، اى والثانية عن جمع المؤنث تعبر األولى عن المثن ،صورتينأن يعرض لمعلم مكن لي
عرفه ااتيجية )أكتب كل ما ثم باستخدام استر ،صحيحة حولهايطلب من الطالب صياغة جمل 

 ،لمؤنث الساعن قاعدة المثنى وجمع المالطالب كتابة كل ما يعرفونه يطلب المعلم  من عن..( 
 كتابته ومن ثم الدخول في الدرس. توبعدها يناقش ما تم
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 شرح االستراتيجية:

وعلى كل  ،يتم توزيع بطاقات على المجموعات
مجموعة كتابة ما تعرفه عن قاعدة المثنى وجمع 

 .المؤنث السالم 

 

 دقيقة(: 30الخطوة الثانية: العرض: )
 .عرض الفقرة الواردة في الكتاب باستخدام السبورة التفاعلية أو  جهاز العرض 
 يها.دة فيعطي المعلم الطالب دقيقتين  لقراءة الفقرة ويناقشهم بعدها في القيم الوار 
 إلجابة اب طال(يطلب المعلم من الم استراتيجية )الطاولة المستديرةفي السؤال )أ( باستخدا

 عن األسئلة المعطاة.

 شرح االستراتيجية:

يكتب كل متعلم إجابة في ،وبحيث يجلسون بشكل مستدير ؛يتم تقسيم الطالب إلى مجموعات
 ثم تدون بعد ذلك اإلجابة المتفق عليها. ،الجدول أو في الخانة المخصصة له في الجدول

 :(دقائق 5: )غلق الدرس: لثةالخطوة الثا
يطلب وطاة يكتب المعلم المعاني المع، ف(يتم استخدام استراتيجية )وصفة حل السؤال )ب( 

 .من الطالب توظيف المثنى وجمع المؤنث السالم توظيفا صحيحا في كتابة المطلوب
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 شرح االستراتيجية:

وعلى الطالب إعداد الوصفة بطريقة  -ي المطلوبأ -كتابة كلمات الوصفة يتم  -
 صحيحة.

 رابيمع مراعاة الموقع اإلع ،يتم تعزيز أسرع مجموعة تعدّ الوصفة بطريقة صحيحة -
 للكلمات وتوظيفها.
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 : الدرس الثالث

 إمالء اختباري() سطرالهمزة المتوسطة على ال: األنشطة اإلمالئية: ثانيا

 حصة واحدة: المدة الزمنية

 ابقا.روسة سكتابة الطالب فقرة إمالء مسموعة موظفا الظواهر اإلمالئية المد: المخرج العام

 اسي لدرللفصل ا يتبع المعلم خطوات تنفيذ درس اإلمالء االختباري في المحور األول
 .األول

 : الفقرة اإلمالئية
لغيوم بدت الأشرقت شمس الخريف لكنها لم تبدد مالءة الضباب، ولم تغير من رداءة الجو الذي 

صوفية، ءات الالمالبس الشتوية، ويلتفون بالعبا يرتدونسماءه، وإن كثيرا من الناس ما زالوا 

شون في م يعير، فيشعرون بهناءة بالغة؛ ألنهاويخرجون إلى الحقول المملوءة باألقحوان والنو

 أحضان الطبيعة، وينعمون ببراءتها،وصفاء نفوس أهلها.

 

  alm
an
ah
j.c
om
/om



66 

 

 الكتابة عن مستند بصري() التعبير: التعبير: ثالثًا: الثالثالدرس 

 الشعار() 

 .تانحص: المدة الزمنية

 كتابة مقاطع وصفية عن شعار معين.: المخرج العام

 : أهداف الدرس

 مفهوم الشعار وفائدته وأنواعه.تعريف  .1

ه، كتابة مقاطع وصفية عن الشعار من حيث رسمه وألوانه واألشكال المتداخلة في .2
 والرسالة التي يقدمها.

 : مهارات التفكير العليا

 التقويم. -التركيب -الربط  

 : المقترحةوالوسائل التعليمية استراتيجيات التعلم 

 ملونة.بطاقات  -صور لشعارات مختلفة 

 .التعلم التعاوني 

 شارك. -زاوج-فكر 

 : خطوات تنفيذ الدرس

 : سبع دقائق() :التهيئة: الخطوة األولى

 مل الع يهيئ المعلم طالبه بالطريقة التي يراها مناسبة، ويمكنه أن يذك رهم بشعار
 ه.التطوعي الذي مر عليهم مسبقا في الفصل الدراسي األول، ويناقشهم في عناصر

 

 : ة(دقيق 25) إعداد مخطط الكتابة() :الحصة األولى للدرس() العرض: الثانيةالخطوة 
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  يستعرض المعلم عددا من صور الشعارات، ويطلب من طالبه تحديد العناصر الواردة
 : فيه، والرسالة التي يقدمها، ويمكن االستعانة بالصور التالية

 

  

  

  

  

  

 حول شعار االحتياجات الخاصة (1) يطلب المعلم من طالبه تأمل النشاط التمهيدي ،
 شارك(. -زاوج -فكر) واإلجابة عنه باستخدام

 في ) ة عنهينتقل المعلم للنشاط الثاني، ويطلب منهم تأمل الشعار، وكتابة صفات قصير
 (تعلٍم تعاونيبطاقات ملونة وفي 

 ها.يبدأ الطالب في هذه الحصة الكتابة عن الشعار، وصفاته والرسالة التي يقدم 

 : دقيقة( 30) الكتابة() :الحصة الثانية للدرس

  مواصلة الكتابة.في هذه الحصة، يطلب المعلم من كل طالب 

 بين أن ل طاليتابع المعلم كتابات الطالب ويصححها شفويا، ثم يطلب من ك: أثناء الكتابة
 .آلخرايتبادال الكتب ليقرأ كل منهما موضوع اآلخر، ويبدي كل منهما رأيه في عمل 

 م أما ين في الكتابة للتحدث عن الشعاراتيترك المعلم المجال لبعض الطالب المجيد
 زمالئهم.

 : دقائق( 10-8) غلق الدرس: الخطوة الثالثة

 : ليالتا يغلق المعلم الدرس بالطريقة التي يراها مناسبة، ويمكنه أن يأخذ بالمقترح -
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  أو  اءةالصحة أو القريطلب من الطالب تصميم شعار عن المدرسة أو التعاون أو
 أي موضوع يرغبون به.

 .يكتب الطالب وصفا للشعار والرسالة التي يقدمها 

 لوحة الخبرة علىبعض الكتابات ويتم عمل ألبوم بسيط للصف وتعليقه  تُعرض. 
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  الثالثالمحور 
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 (جمع التكسير) األنشطة النحوية: أوال: الدرس األول

 حصتان. المدة الزمنية:

 التعرف على مفهوم جمع التكسير وحركاته اإلعرابية. المخرج العام:

 أهداف الدرس: 

 ن المفرد والجموع األخرى في الكلمات.م تمييز جمع التكسير .1
 تحويل جمع التكسير إلى مفرد. .2
 المفرد عند جمعه جمع تكسير.ات التي تطرأ على التغير بيان .3
 إعراب جمع التكسير إعرابا صحيحا. .4
 صحيحا وإعرابها. ع التكسير في صياغة الجمل تطبيقاة جمتطبيق قاعد .5

 مهارات التفكير العليا: 

 الربط( -التطبيق -التوظيف) 

 استراتيجيات التعلم المقترحة: 

 .استراتيجية  لعب األدوار 
 .استراتيجية القرص والمشابك 
 .استراتيجة شدّ الحبل 
 .استراتيجية جدار المعرفة 

 الوسائل التعليمية المقترحة: 

 .أوراق ومشابك 
 .أوراق بها صورة حبل وصورة حجر لجدار 
 .جهاز عرض 

 خطوات تنفيذ الدرس:

 دقائق(: 5) الخطوة األولى: التهيئةالحصة األولى: 

 .يمهد المعلم للدرس باستراتيجية لعب األدوار 
 دينة:الم المثنى منه والجمع، فيدخل يأتي المفرد )قلم( إلى مدينة القواعد للبحث عن -
 .المفرد )قلم(: يا سكان مدينة الضاد أنا المفرد أبحث عن المثنى والجمع 
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 .المثنى: أهال وسهال بك يا صديقي أنا المثنى أنا من دل على اثنين 
 .)المفرد: إذا ستخبرني عن المفرد من كلمة )قلم 
 لكلمة قع اطبعا على حسب مو ،و قلمينالمثنى: هذا سهل فالمثنى من كلمة )قلم( قلمان أ

 من اإلعراب.
 ين؟ل م  قلمين(، فما جمعه ياترى؟ هل هو قلمون أو ق   -قلم )قلمان ىفرد: إذن مثنالم 
  :حونا.نهم يسيرون  ال علم لي بذلك؛ لكن ستجد مرادك عند عائلة الجمع، وهاالمثنى 
 .المفرد: مرحبا يا أصدقائي 
 زيز.ع المذكر السالم(: أهال بك أيها الضيف العالجموع )جمع المؤنث السالم وجم 
 .)المفرد: جئت أبحث عن جمع لكلمة )قلم 
 دعن بجمع ما دل على مذكر ويسلم المفرد الجموع: نعتذر منك يا صديقي فأنا مختص 

ؤنث صديقتي جمع المال يمكن جمعها جمعا مذكرا سالما، ولكن كلمة قلم  جمعي له؛
ق ا صديبألف وتاء. لكن لدين المؤنث، وينتهي الجمع فيهالسالم مختصة بجمع االسم ا

 آخر يستطيع مساعدتك.
 .المفرد: من هو هذا الصديق؟ دلني عليه 
 .الجموع: إنه جمع التكسير 
 فرد: ولماذا يطلق عليه هذا االسم؟الم 

  الجموع: نحن في طريقنا لزيارته، فهال انضممت إلينا لمعرفته عن قرب؟ 

  ،هيا بنا )ينتهي المشهد(.المفرد: حبا وكرامة 
 في الحوار للوصول إلى عنوان الدرس.يناقش المعلم الطالب  -

 دقيقة(: 30) : العرض:الخطوة الثانية

 جهاز العرض.باستخدام السبورة التفاعلية أو  عرض الفقرة الواردة في الكتاب 
  يها.فردة الوايعطي المعلم الطالب دقيقتين  لقراءة الفقرة ويناقشهم بعدها في القيم 
 ( يناقش المعلم طالبه في نوع الكلمات الملونة في الفقرة. 1 في السؤال ) 
 ( 2 في السؤال  )يطبق استراتيجية  القرص 

 والمشابك.

 شرح االستراتيجية: 

(، دائرة) على شكل قرص ص  يأتي المعلم بورق ق  
مشابك يضع فيها يحضر و، ويقسمه إلى أقسام

ل قسم من القرص بحيث يكتب في ك ،قصاصة ورق
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 وعلى الطالب أن يكتب المفرد في المشبك ثم يضع المشبك مع الجمع.الجمع من الكلمات، 

  د وهو مفرعلى ال( التغيير الحاصل 4) ( و3) من خالل السؤالينيناقش بعدها المعلم
 .وعجمفي حالة الجمع للتوصل إلى تعريف جمع التكسير والتفريق بينه وبين بقية ال

 دقائق( 5) غلق الدرس:الخطوة الثالثة: 

 )شدّ الحبل(. يتم استخدام استراتيجية تأمل() في حل السؤال

 شرح االستراتيجية: 

ي فن عليه يوزع المعلم ورقة بها صورة حبل، وعلى كل طالبين أن يكتبا ما يتفقا -
 فيه من إعراب الكلمات تحت الحبل. نوما يختلفا إعراب الكلمات فوق الحبل،

 صاحب اإلجابات اإلعرابية لجمع التكسير ويحكم بفوز يناقش المعلم العالمات -
 .الصحيحة ويعززه

 

 

 

 

 دقائق(: 5) الخطوة األولى: التهيئة: الحصة الثانية

 باستخدام استراتيجية جدار المعرفة يمهد المعلم للحصة الثانية.

   شرح االستراتيجية:

على شكل حجر  ص  يأتي المعلم بورق ق   -
وعلى  ،على المجموعات هويوزع ،الجدار

المجموعات كتابة ما تعرفه عن جمع 
 التكسير من تعريف وإعراب.

يطلب من الطالب تعليق البطاقات لتشكيل  -
 جدار المعرفة لجمع التكسير.
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 دقيقة(: 30) : العرض:الخطوة الثانية

 رة في السؤال )أوظف( يعرض المعلم األمثلة الواردة في الكتاب باستخدام السبو
 التفاعلية أوجهاز العرض.

 نهممويطلب  ءة األمثلة واستخراج جمع التكسير،يعطي المعلم الطالب دقيقتين لقرا 
 اإلتيان بالمفرد.

 عدها ب ( يطلب المعلم من طالبه إعراب الكلمات إعرابا صحيحا ويناقش2) في السؤال
 .إجابات الطالب

 دقائق( 5) الخطوة الثالثة: غلق الدرس:

يعزز يطلب المعلم من طالبه رسم خريطة مفاهيم لقاعدة جمع التكسير مدعمة باألمثلة و
 صاحب أفضل خريطة مفاهيم.
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 طرفةالهمزة المت: األنشطة اإلمالئية: ثانيا: الدرس األول

 حصة واحدة: المدة الزمنية

 كتابة صحيحة. طرفةكتابة الهمزة المت: العامالمخرج 

 : األهداف

 .تعريف الهمزة المتطرفة .1

 ذكر صور الهمزة المتطرفة. .2

 .متطرفة بصورها األربعتعليل كتابة الهمزة  .3

 .طرفة بصورها المختلفةإتقان كتابة الهمزة المت .4

 : مهارات التفكير العليا

 ـ االستنتاج

 ـ المقارنة.

 ـ إصدار الحكم.

 : استراتيجيات التعلم المقترحة

 ـ مربع الهمزة المتطرفة

 ـ النصف والنصف اآلخر.

 ـ التعلم التعاوني.

 ـ المسابقات الثنائية.

 الخريطة الذهنية.ـ  

 : وسائل التعلم المقترحة

 الكتاب الذكي.                                  ـ بطاقات ملونة.ـ 
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 ـ نموذج مربع الهمزة المتطرفة.

 : خطوات تنفيذ الدرس

 : خمس دقائق() :التهيئة: الخطوة األولى

  همزةهمزة الوصل و) دراستها. تباستذكار مواضع الهمزة التي سبقيهيئ المعلم الدرس 

 القطع، والهمزة المتوسطة(

 

 دقيقة( 30) :العرض: الخطوة الثانية : 

 تابي امج"كيعرض المعلم الفقرة الواردة في الكتاب على السبورة أو الشاشة مستخدما برن

ذلك، لقيام بيدا لالذكي"، فيقرأ الفقرة الواردة في الكتاب قراءة نموذجية، أو يكلف طالبا مج

 مع حث الطالب على مالحظة الكلمات الملونة فيها.

 عهم وصل م، ومن خالل اإلجابة يتلملونةيسأل الطالب عن الرابط المشترك بين الكلمات ا

 نة.المتق صياغة تعريف مناسب لها، مع تعزيز اإلجاباتبإلى الهمزة المتطرفة، فيكلفهم 

 ي فاغات باستخدام مربع الهمزة المتطرفة، يبدأ المعلم في توجيه الطالب إلكمال الفر

ت جاباتحديد اإلالجزء األول من الدرس، ثم االنتقال للجدول ومنح الطالب دقيقتين ل

 بصورة فردية، مع مناقشتها جماعيا فور انقضاء الدقيقتين.
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استراتيجية النصف والنصف اآلخر بحيث  استخدممينتقل المعلم بعد ذلك لحل تدريبات الكتاب، 
.لرسم الهمزةسب يختار النصف المنايسجل الكلمة في جزء، والطالب   

  موعة المج التعلم التعاوني، مع تعزيزينتقل المعلم لإلجابة عن السؤال الثاني مستخدما

 عرض اإلجابات الصحيحة مستخدما الكتاب الذكي.يالمتقنة لعملها، ثم 

 يل تسج يوظف المعلم المسابقة الثنائية لحل التدريب الثالث، بحيث ينتخب طالبين بعد

مام وتكليف طالب ثالث بسحب بطاقة وعرضها أ الكلمات الثالث على بطاقات، وقلبها،

 الطالبين، مع تعزيز اإلجابة األصوب واألسرع.

 خمس دقائق() غلق الدرس: الخطوة الثالثة

ص ة لتلخييوجه كل مجموع( حيث الخريطة الذهنية ) يختم المعلم درسه باستخدام استراتيجية

ت، دقة المعلوما: عملها من حيثالدرس في خريطة ذهنية، مع تعزيز المجموعة المتقنة 

 وجمالية اإلخراج.
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 (تطبيقات) خط الرقعة: ثالثا: ألولالدرس ا

 حصة واحدة.: المدة الزمنية

 .ابخط الرقعة كتابة صحيحة مع مراعاة قواعد رسمهالكلمات كتابة : المخرج العام

 : أهداف الدرس

 ها.دونمن الحروف بالمحاكاة وجمل بخط الرقعة مع مراعاة قواعد رسم و كلمات كتابة

 : مهارات التفكير العليا

 التطبيق. -تصويب الخطأ -

 : استراتيجيات التعلم المقترحة

 تحدي الكتابة() استراتيجية. 

 : الوسائل التعليمية المقترحة

 .جهاز عرض أو بطاقات لعرض العبارات 

 : خطوات تنفيذ الدرس

 األول من المحور الرابع.يتم السير في الخطوات وفق ما ورد في الدرس 

 : غلق الدرس

  (كتابةتحدي ال) ختامي باستخدام استراتيجيةكنشاط  جماعييستطيع المعلم تطبيق نشاط 
 : وتتلخص الطريقة في

 كل مجموعة تقترح جملة على مجموعة تختارها. - 1     

في  لجملة( حجر النرد الختيار الطالب وفق ترتيبهصاحبة ا) ترمي المجموعة -1
 المجموعة.

ية هفشتلميحات  عبارة على السبورة، وعلى مجموعته إعطائهال الطالب المختاركتب ي -2
 لتعديل األخطاء.

 رى.دقيقة واحدة للكتابة والتعديل، ثم ينتقل التحدي لمجموعة أخ يُمنح الطالب -3
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 (وصف لوحة فنية) التعبير: رابعًا: ولالدرس األ

 .تانحص: المدة الزمنية

  طع وصفية للوحة فنية.كتابة مقا: المخرج العام

 : أهداف الدرس

 اللوحة الفنية وباقي المستندات البصرية. التفريق بين .1

 تحديد العناصر األساسية في وصف اللوحة الفنية. .2

 المختلفة.ة صحيحة مع مراعاة الصحة اللغوية واألساليب وصفيكتابة مقاطع  .3

 : مهارات التفكير العليا

 الربط. -االستنتاج –التركيب  -

 : استراتيجيات التعلم المقترحة

  الدقيقة الواحدة. -الخرائط المعرفية –التعلم التعاوني 

 : المقترحةالوسائل التعليمية 

 البروكسيما(.) جهاز عرض 

  للوحات فنيةصور. 

 : خطوات تنفيذ الدرس

 : سبع دقائق() :التهيئة: الخطوة األولى

 -ريديةقة ببطا -لوحة فنية -كاريكتورية -فوتوغرافية) يذك ر المعلم طالبه بأنواع الصور -
 .شعار...(، ثم يطلب منهم التفريق بينها

اصر ديد عنعددا من اللوحات الفنية العالمية والعمانية، لتكون مدخال لتحيعرض المعلم  -
 اللوحة الفنية.
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 : دقيقة( 30) الحصة األولى: العرض: الخطوة الثانية

 ي كل فالصور مع الطالب، ويطلب منهم تحديد العناصر األساسية  يواصل المعلم مناقشة
 -ةطبيع: مكونات الصورة -األلوان -موضوعها -عنوانها -صاحبها -نوع اللوحة) لوحة
بحيث  الخريطة المعرفية(،) الرؤية(، ويمكن تطبيق نشاط -نوع اللقطة-بشر... -أشجار

عود تخريطة معرفية تحوي العناصر السابقة، على أن  رسميطلب المعلم من كل مجموعة 
 إليها المجموعة بعد مناقشة النشاط في الخطوة التالية.

 ( لصنع الخرائط المعرفيةMindmeister) برنامج: فكرة تطبيق ذكي
 
 

 أنور ) ت المدرجة عن لوحة الرسام العمانيالمعلوما طالبا مجيدا إلى قراءةالمعلم  يوجه
يمكن للمعلم تطبيق النشاط باستراتيجية الدقيقة ) سونيا(، ثم اإلجابة عن البطاقة أسفل اللوحة
إلصاقها في البطاقة  الطالبالمعلومات، وعلى  االواحدة بعمل قصاصات ورقية ملونة فيه

 المطلوبة(.
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  ،ورة لمذكا لتعبئة البيانات الخاصة بعناصر الصورةيعود الطالب لخريطتهم التي رسموها
 ، ثم تعزيز الخرائط بتعليقها في لوحة الخبرة.في الخطوة السابقة

 .يطلب المعلم من طالبه البدء في الكتابة، على أن يمر هو بينهم لمتابعتهم 

 ه ب ما كتبيستخدم المعلم خطوة تبادل الكتب ليقرأ كل طال: : دقيقة( 30) الحصة الثانية
 زميله، ويعلق عليه، ثم يتم انتقاء بعض البطاقات لقراءتها.

 : دقائق( 10-8) غلق الدرس: الخطوة الثالثة

 : اليح التيمكن غلق الدرس بالطريقة التي يراها المعلم مناسبة، ويمكن األخذ بالمقتر -

  من بعض الطالب الموهوبين رسم لوحات خاصة بهم. -مسبقا–يطلب المعلم 

  اللوحات على السبورة.يتم عرض 

 .تختار المجموعات لوحة، وتكتب عناصرها 

 ا عن عناصر اللوحة. هيتصف كل مجموعة شف 
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(تطبيقات: األنشطة النحوية )الدرس الثاني: أوال  

  .حصة واحدةالمدة الزمنية: 

 توظيفا صحيحا. توظيف أنواع الجموع المخرج العام:

 أهداف الدرس: 

 على الكلمة عند جمعها. توضيح التغيير  الذي يطرأ .1
 استخراج الجموع من النص. .2
 إعراب الجموع الواردة في النص إعرابا صحيحا . .3
 توظيف جمع التكسير توظيفا صحيحا حسب موقعه من اإلعراب في الجملة. .4

 التفكير العليا:  مهارة

 التوظيف 

 استراتيجيات التعلم المقترحة: 

 .استراتيجية  مخطط السمكة 
  القمر.استراتيجية تنال 

 .ابحث عن قرين 

 .سحابة الكلمات 

 الوسائل التعليمية المقترحة: 

 .أوراق 
 .جهاز عرض 

 خطوات تنفيذ الدرس:

 :دقائق( 5التهيئة ) :الخطوة األولى

  باستخدام مخطط السمكة يوزع المعلم
ويكلف  كل  ،المخطط على كل مجموعة

باإلتيان بأمثلة على جمع مجموعة 
المؤنث السالم المذكر السالم وجمع 

 وجمع التكسير.
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 ذي الوتوضيح التغيير  ،مع مناقشة األمثلة ،يعرض المعلم المخططات على السبورة
 ؛ للفهم والتذكر.يطرأ على الكلمات عند الجمع

 دقيقة(: 30) الخطوة الثانية: العرض:

 ض.عرض الفقرة الواردة في الكتاب باستخدام السبورة التفاعلية أو  جهاز العر 
  يها.فاردة شهم بعدها في القيم الوويناق ،لقراءة الفقرة المعلم الطالب دقيقتينيعطي 
 األسئلة بعض األسئلة التي يطرحها، وعن طالب اإلجابة عن يطلب المعلم من ال

 .(تنال القمر) باستخدام استراتيجية (أ): (1) في السؤال المطروحة

 شرح االستراتيجية:  
بر يعبحيث  ؛في أوراق توزع على المجموعات (القمرتنال ) يتم كتابة حروف عبارة -

 -تذكر()ن -)تسئلة الواردة عن ما هو مطلوب حسب األمن كلمة )تنال(  كل حرف
 -ذكروعبارة )تنال القمر( تدمج بين نوع األسئلة )تلخص(،  -استخرج()ل -ناقش()ا
 وفيما يلي نماذج لألسئلة:لخص(، والتعزيز )القمر(،  -استخرج-ناقش

 )سؤال يضيفه المعلم(. ما تم مناقشته في الدرس سابقا. تذكر (1

 )سؤال أ(. في الكتاب وبعض المفردات الصعبة.ناقش النص   (2

 والجموع بأنواعها من النص )سؤال يضيفه المعلم(. المثنى استخرج  (3

 )سؤال يضيفه المعلم(. لخص قاعدة كل جمع من حيث التعريف واإلعراب.  (4
  ع ويكلف كل مجموعة بإعراب الكلمات م)ب(، سؤال الخاص باإلعراب الينتقل إلى

علم م اإلعراب من حيث الصحة والخطأ، ثم التصويب إن وجد الخطأ، ويمكن للمتقيي
ن أن يستخدم استراتيجية )ابحث عن قرين( في ربط الكلمة وإعرابها، والتي يمك

 النصف اآلخر...النصف و -الجذع والشجرة -تطبيقها بعدة طرق: أنصاف البيض
 .يعزز المعلم المجموعة التي أجادت في اإلجابات 

 دقائق(: 5) :غلق الدرسالخطوة الثالثة: 

لنشاط عرض ويمكنه في هذا ا ؛( مع المتابعة2) اإلجابة عن النشاطيوجه المعلم الطالب إلى 
يق سحابة الكلمات على السبورة )عن طريق رسم السحابة على السبورة أو عن طريق تطب

wordcloud) ية عرابمراعاة العالمة اإل مع ،للفراغ جمع التكسير المناسب، فيختار الطالب
 عة.مناقشة اإلجابات وتقديم التغذية الراج ثم ،حسب موقعه من الجملة للجمع
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 طرفةتطبيقات على الهمزة المت: األنشطة اإلمالئية: ثانيا: الدرس الثاني

 حصة واحدة: المدة الزمنية

 كتابة صحيحة.طرفة كتابة الهمزة المت: المخرج العام

 : األهداف

 المتطرفة.ذكر مواضع كتابة الهمزة  -1

 .طرفةإتقان كتابة الهمزة المت -2

 المتطرفة.التمييز بين مواضع كتاب الهمزة  -3

 : مهارات التفكير العليا

 ـ التطبيق.

 ـ التوظيف.

 : استراتيجيات التعلم المقترحة

 .مشابك الغسيلاستراتيجية ـ 

 التعلم التعاوني.استراتيجية ـ 

 ـ استراتيجية السلم والثعبان.

 : وسائل التعلم المقترحة

 .نماذج لمالبس ومشابك غسيلـ 

 .الكتاب الذكيـ 

 يفضل أن يكون إلكترونيا(.) ـ نموذج السلم والثعبان

 : خطوات تنفيذ الدرس
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 : خمس دقائق() :التهيئة: الخطوة األولى

بملء  ةطرفمتدراسته من معلومات حول كتابة الهمزة ال تيهيئ المعلم للدرس باستعادة ما سبق
 نموذج مربع الهمزة المتطرفة.

 

 : دقيقة( 30) :العرض: الخطوة الثانية

استراتيجية مشابك السؤال األول من الكتاب المدرسي باستعمال  عنيبدأ المعلم في اإلجابة  -

الغسيل، فيسجل الكلمات المراد كتابة همزتها على بطاقات مجسمة للمالبس، وكتابة 

الصور األربع للهمزة المتطرفة على مجموعة مشابك، ويكلف الطالب بتثبيت المالبس 

 همزة المناسب.على حبل الغسيل مستخدما المشبك الذي يمثل رسم ال

 

 

 

 

 

سئلة عن األ جابةطالبا لإل يختار، ثم السؤال الثاني للتفكير في إجابة ةالطالب دقيق ي المعلمعطي

ألفه  ذلك ممااسبا لأعواد المثلجات، أو الرؤوس المرقمة، أو ما يراه المعلم من بالتوالي باستعمال

 طالبه.

 لصف لخمساعلم يقسم الم( تعلم التعاونيال ) ، وباستخدام استراتيجيةلثاالنتقال للسؤال الثا -

ت كتب مجموعات، مع إعطاء كل مجموعة كلمة واحدة لتعليل كتابة الهمزة بالصورة التي

 عليها.

 خمس دقائق() غلق الدرس: الخطوة الثالثة -

alm
an
ah
j.c
om
/om



86 

 

 اللعبة ن خاناتحجر النرد يتحرك طالبان بي فيرمي استخدام استراتيجية السلم والثعبان،: مقترح

 مع توضيح سبب كتابة الهمزة المتطرفة بالصورة التي كتبت عليها.
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 (تطبيقات) خط الرقعة: ثالثا: الدرس الثاني

 حصة واحدة.: المدة الزمنية

 .ابخط الرقعة كتابة صحيحة مع مراعاة قواعد رسمهالكلمات كتابة : المخرج العام

اكاة جمل بخط الرقعة مع مراعاة قواعد رسم الحروف بالمحو كلمات كتابة: أهداف الدرس
 دونها.من و

 التطبيق. -تصويب الخطأ: مهارات التفكير العليا

 كلمة السر: استراتيجيات التعلم المقترحة

 بطاقات.: الوسائل التعليمية المقترحة

حور يتم السير في الخطوات وفق ما ورد في الدرس األول من الم: خطوات تنفيذ الدرس
 .األول

 : غلق الدرس

  كلمة السر، وتتلخص فيختامي باستخدام  فردييستطيع المعلم تطبيق نشاط : 

  عرض جدول فيه حروف مبعثرة الكتشاف كلمة السر.

 ة.عن المطلوب بشطب الحروف المناسبة، ثم كتابة الكلمة بالرقع يجيب الطالب  -1

 يتم شطب جميع الحروف الكتشاف كلمة السر ثم كتابتها بالرقعة كذلك.    -2

 : يمكن استخدام الصورة المقابلة، والمطلوب التالي   -3

 محمد() خاتم األنبياء. (1

 أفالج() جمع كلمة فلج. (2

 مشمش() من الفواكه. (3

 أبيض() من األلوان. (4

 يد() .الجسمفي  (5

 فك() من أجزاء الوجه. (6

 عمان() :كلمة السر
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 (عن الهواياتالكتابة ) التعبير: رابعًا: الثانيالدرس 

 .تانحص: المدة الزمنية

 عن فائدة الهوايات. مقاطع تعبيريةكتابة : المخرج العام

 : أهداف الدرس

 .توظيف معلومات في كتابة مقاطع تعبيرية عن الهوايات .1

 صحيحة مع مراعاة الصحة اللغوية واألساليب المختلفة.ال بة كتاال .2

 : مهارات التفكير العليا

 التقويم. -التركيب -الربط  

 : المقترحةوالوسائل التعليمية استراتيجيات التعلم 

  أو تعرض في جهاز العرض.ورقيا صور منشورات مطبوعة 

 .الدقيقة الواحدة 

 خريطة معرفية 

 شارك-زاوج-فكر. 

 : خطوات تنفيذ الدرس

 : سبع دقائق() :التهيئة: الخطوة األولى

  ض ا لبعصوريعرض عليهم يهيئ المعلم طالبه بالطريقة التي يراها مناسبة، ويمكنه أن
في  لواحدةاويمكن تطبيق نشاط الدقيقة )المتعلقة بهوايات مناسبة المنشورات المختلفة 

 .المناقشة بالتعلم التعاوني(

  قط؟ هل تقتصر على الصور ف عالم تحتوي الصور التالية؟: ناقشةالمنماذج ألسئلة
 ماعنوان كل صورة؟ 
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 طلب ثم ي ( حول منشور الهوايات1) يطلب المعلم من طالبه تأمل النشاط التمهيدي
 ارك(.ش -زاوج -فكر) باستخدام قراءة بعض محتوياته، ثم اإلجابة عن النشاط  هممن

  إجابات بالهوايات، ويطلب منهم تحديد المطلوب منهم فوائد يناقش المعلم طالبه في
 قصيرة وفق التوجيهات الواردة في النشاط الثاني في الكتاب.

ارسم : كفي معي() تطبيق رسم خريطة: مقترح -
: كفك في الورقة ثم حدد في األصابع مايلي

كيفية  -أوقات ممارستها -نوعها -هوايتي
 فوائدها. -ممارستها

  يناقش المعلم الطالب في هواياتهم، ثم يطلب منهم
 مستعينينفي الكتابة عن هواياتهم،  البدء

 .بالتوجيهات المذكورة، على أن يتابع هو عملهم
 : دقيقة( 30) الكتابة() :الحصة الثانية للدرس

 .في هذه الحصة، يطلب المعلم من كل طالب مواصلة الكتابة 

  لبين كل طا ، ثم يطلب منشفهيايتابع المعلم كتابات الطالب ويصححها : أثناء الكتابةفي
 آلخر.مل اعبدي كل منهما رأيه في أن يتبادال الكتب ليقرأ كل منهما موضوع اآلخر، ويُ 

 أمام زمالئهم. هواياتهمللتحدث عن  لبعض الطالب يترك المعلم المجال 

 : دقائق( 10-8) غلق الدرس: الخطوة الثالثة

 : يالتال المعلم الدرس بالطريقة التي يراها مناسبة، ويمكنه أن يأخذ بالمقترحيغلق  -

  تعليمي أو أي موضوع  توعوي أوأو  منشور إعالنييطلب من الطالب تصميم
 يرغبون به.

 يتحدث طالبان عن المنشور ومحتواه ونوعه والرسالة التي يوجهها. 

  كان المنشورات لتعليقها في أحد أرتعزز المنشورات كلها، ويتم اختيار أفضل
 المدرسة المميزة.
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 (تطبيقاتالدرس الثالث: أوال: األنشطة النحوية )  

 .حصة واحدة المدة الزمنية:

 توظيف المعجم والمثنى والجموع توظيفا صحيحا.  المخرج العام:

 أهداف الدرس: 

 بالجذر المعجمي للكلمات المشار إليها في الفقرة.اإلتيان  .1
 توظيف خطوات الكشف عن معنى الكلمات في المعجم. .2
 استخراج المثنى والجموع من الفقرة استخراجا صحيحا. .3
 إعراب المثنى والجموع إعرابا صحيحا. .4

 مهارات التفكير العليا: 

 الربط( -التطبيق  -التوظيف)

 استراتيجيات التعلم المقترحة: 

 شجرة الذاكرة. استراتيجية 
 .دوالب الكلمات 
 شحن بطاريتك.ا 

 الوسائل التعليمية المقترحة: 

 .جهاز عرض 
 .أوراق على شكل أوراق شجر ومجسم شجرة 
 .مجسم بطارية 

 خطوات تنفيذ الدرس:
 دقائق( 5الخطوة األولى: التهيئة )

 استخدام استراتيجية شجرة الذاكرةيمهد المعلم للدرس ب. 
 شرح االستراتيجية:  -
 (.عالجمو -المثنى -المعجم) :ثالث أشجار ويكتب في كل شجرةليأتي المعلم بمجسم  -

 هم كتابة ما يعرفونه عن كل شجرة.وعلي ،يوزع على الطالب أوراق األشجار  -

 .األوراق على األشجار الخاصة بهاالطالب  يعلق -

 التي كتبت ومن ثم يدخل في حل أنشطة الدرس. يناقشهم المعلم في المعلومات  -
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 دقيقة(: 30الخطوة الثانية: العرض: )
 جهاز العرض. ب باستخدام السبورة التفاعلية أوعرض الفقرة الواردة في الكتا 
 م الطالب دقيقتين  لقراءة الفقرةيعطي المعل (أ)النشاط  في. 
 سبق شرح  -أو تطبيق )الروليت(  استخدام دوالب الكلماتيمكن  (ب) نشاطفي ال

ن ثم وم ،في اختيار الكلمة لكل مجموعة، وعليهم اإلتيان بجذر الكلمة -االستراتيجية
 .البحث عن معناها في المعجم مع مراعاة ضوابط الكشف عن معنى الكلمات

 ج( يوجه المعلم طالبه إلى حل األسئلة)و ب() ينفي السؤال، 
باستراتيجية )اشحن بطاريتك( )سبق ويمكن للمعلم أن يعزز طالبه 

ومن ثم  ،باللون األخضر فيلون بطارية كل مجموعة شرحها(،
 أكثر مجموعة شحنت بطاريتها. يعزز

 

 (:دقائق 5: )غلق الدرس: لثةالخطوة الثا
 ثنىالجموع والم ، مع توظيفيطلب المعلم من طالبه كتابة فقرة قصيرة من أربعة أسطر

 ف المطلوب توظيفا صحيحا.يوظفي تز أفضل طالب يعزفيها،  ثم ت
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 إمالء اختباري() تطرفةالهمزة الم: األنشطة اإلمالئية: ثانيا: الدرس الثالث

 حصة واحدة: المدة الزمنية

 ابقا.روسة سكتابة الطالب فقرة إمالء مسموعة موظفا الظواهر اإلمالئية المد: المخرج العام

  درس اإلمالء االختباري في المحور األول.يتبع المعلم خطوات تنفيذ 

 : الفقرة اإلمالئية

لعلم اداء نانقضت إجازة الصيف، وبدأ العام الدراسي الجديد، وسعى الطالب لتلبية 

والهمة، بعدما قضى إجازة سعيدة في ممارسة هواياته حيث قرأ في وسائل 

ا اًما جديدالتواصل معارف مختلفة، وتابع أصداء ما يحبه، وها هو يبتدئ ع

ه ليئا متحمال عبء التعلم من غير تباطؤ أو تكاسل، وقد هيأ نفسه للعطاء، فهن

 عزيمته القوية.
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 الكتابة عن شعار() التعبير: التعبير: ثالثًا: الثالثالدرس 

 .تانحص: المدة الزمنية

 شعار معين. كتابة موضوع تعبيري مستوحى من: المخرج العام

 : أهداف الدرس
 مفهوم الشعار وفائدته وأنواعه.تعريف  .1

 من شعار.  موضوع عن القراءة والمطالعة وأهمية الكتاب مستوحىكتابة  .2

 صحيحة مع مراعاة الصحة اللغوية واألساليب المختلفة.ال بة كتاال .3

 : مهارات التفكير العليا
 التقويم. -التركيب -الربط  

 : المقترحةوالوسائل التعليمية استراتيجيات التعلم 

 فوائد القراءة(.)حول  نشيد أو مقطع) عرض مرئي عن القراءة من اليوتيوب 

  أو تعرض في جهاز العرض. ورقيا مطبوعة شعاراتصور 

 .خريطة معرفية 

 : خطوات تنفيذ الدرس
 : سبع دقائق() :التهيئة: الخطوة األولى

  ،لتي ارات عاالشيذكرهم بمعنى ونقترح أن يهيئ المعلم طالبه بالطريقة التي يراها مناسبة
من صور الشعارات وتحديد هدفها في  عرض عددعن طريق درسها في المحور الخامس،
 واحدة، ثم يناقش المعلم محتوى كل شعار مركزا على شعارنشاط جماعي في دقيقة 

 الكتاب.
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 : ة(دقيق 25) إعداد مخطط الكتابة() :الحصة األولى للدرس() العرض: الخطوة الثانية

  د تحدي المعلم من طالبه تأمل الشعار الوارد في الكتاب في النشاط األول، ثميطلب
به ع طالمالكلمات...(، محددا  -الحروف -الرسوم -وزالرم -األلوان): مكوناته من حيث

 الهدف األساس من الشعار.

 أهمية  -ءةقيمة القرا) يناقش المعلم طالبه في بعض القيم المستوحاة من الشعار المرفق
سي ألساأهمية المطالعة...( لينطلق بعدها إلى موضوع الكتابة ا -حب الوطن -الكتاب

 الوارد في النشاط الثاني من الكتاب المدرسي.

 قراءة فوائد اليعزز موضوع الكتابة بعنوان  امقطع يعرض على طالبهأن للمعلم  يمكن
 شاءئطي من إنلقراءة في مخطط خرابة خمس فوائد لمن اليوتيوب، ثم يطلب منهم كتا

 كل مجموعة.

 من تتض يناقش المعلم طالبه في الخرائط، ثم يناقش مع طالبه األفكار التي يمكن أن
 : الموضوع، ونقترح األفكار التالية

 قيمة القراءة. -

 كيف تقرأ؟ -

 أنواع الكتب. -

 كيف أنمي هواية المطالعة وحب القراءة؟ -

 فائدة المطالعة أو القراءة أو الكتب. -

  ي فدمهم الموضوع المطلوب، ويتابع المعلم تقيبدأ الطالب في هذه الحصة الكتابة عن
ل أن ب قبالكتابة، كأن يطلب من طالبه قراءة الفقرة األولى من مواضيعهم أمام الطال

 يواصلوا الكتابة، ومناقشة أخطائها العامة. 

 : دقيقة( 30) الكتابة() :الحصة الثانية للدرس

  ،يطلب المعلم من كل طالب مواصلة الكتابة.في هذه الحصة 

  لبين كل طا ، ثم يطلب منشفهيايتابع المعلم كتابات الطالب ويصححها : أثناء الكتابةفي
 خر.اآل رأيه في عمل منهمأن يتبادال الكتب ليقرأ كل منهما موضوع اآلخر، ويبدي كل 

  مام أ الموضوع عنيترك المعلم المجال لبعض الطالب المجيدين في الكتابة للتحدث
 زمالئهم.

 : دقائق( 10-8) غلق الدرس: الخطوة الثالثة
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 : ليالتا يغلق المعلم الدرس بالطريقة التي يراها مناسبة، ويمكنه أن يأخذ بالمقترح -

 .توزيع بعض الشعارات المختلفة 

 .التحدث عن الهدف األساسي للشعار أو القيم المستوحاة منه 
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