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دفتر تحضير اللغه العربية  

للصف الرابعللصف الرابع

الفصل األول  



الدرس األول

مها والعصافيرمها والعصافير
مراجعة



والعصافیر مھا:الدرس اللغة العربیة:المادة
قراءة -أنماط لغویة -محادثة:المھارة/الفرع

التاریخ/الیوم

الصف
األھداف
الحصة

الزمن د3 في العطلة  بھاما األعمال المفیدة التي قمت  :التعلم القبلي
الصیفیة ؟

د5 ماذا تحب أن تفعل في وقت الفراغ ؟ :التمھید

العطلة 

 التحدث الشفوي

األھداف

:المحادثة
أن یتحدث التلمیذ عن ما یشاھده في  - 1

تحقیق األھداف اجراءات الزمن

عرض صور المحادثة و مناقشتھا1 5

على  مناقشة األبعاد الخمسة للمحادثة و كتابتھا2
السبورة

5

توجیة التالمیذ لتصفح النص لمدة دقیقتین و تعبئة 3
بطاقات النص

2

القراءة  +استراتیجیة اعواد المثلجات للقراءة 4 15

ھیم
مفا

ال

 التحدث الشفوي
القراءة الصحیحة
القراءة الجھریة
القراءة الصامتة

أھمیة حسن  إدراك
الظن باآلخرین

الكلمة إلى  تنقسم
اسم وفعل وحرف

أن یتحدث التلمیذ عن ما یشاھده في  - 1
جیدة لصورة بلغة

أن یوضح التلمیذ األبعاد الخمسة للمحادثة  - 2
في الصورة أمامھ توضیحا صحیحا

:القراءة
أن یتصفح التلمیذ النص تصفحاً جیداً  - 3
أن یقرأ التلمیذ النص قراءة جھریة معبرة - 4
أن یوضح التلمیذ معاني المفردات الصعبة  - 5

بوضوح
أن یستنتج التلمیذ الفكرة العامة للنص - 6
أن یقرأ التلمیذ النص قراءة صامتة جیدة- 7
أن یبدي التلمیذ رأیھ في النص  - 8

:األنماط اللغویة
ةأن یقرأ التلمیذ النص قراءة صحیح - 9

القراءة  +استراتیجیة اعواد المثلجات للقراءة 4
العددیة

15

الحوار و المناقشة و البحث عن معاني المفردات في 5
المعجم

10

االستنباط+ المناقشة  والحوار  6 10

7توجیھ التالمیذ لقراءة النص قراءة صامتة   5

8التعلم الذاتي 5

توجیة التالمیذ لقراءة النص و تحدید أقسام الكلمة 9
قراءتھ و

10
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المالحظات التقویم

ماذا تشاھد فالصورة؟ -1
حدد األبعاد الخمسة للوحة المحادثة؟ -2
)اكمل..........(كاتب النص  -3
عدد شخصیات النص -4
.....معنى أیقظت -5
نظرة العصافیر لمھا استنتج من النص -6
........نوع النص  -7
القیمة المستخلصة من النص؟ ما-8
اقرأ الفقرة والحظ الكلمات الملونة -9

مصادر التعلم طرق التدریس

شریط سمعي العصف الذھني

فیلم تعلیمي تمثیل األدوار

برنامج 
محوسب

التعلم التعاوني

صور و 
رسومات

1 الخرائط الذھنیة

مجسمات االستنباط 1

حدد أركان 
الجملة الفعلیة

.اقترح عنوانا آخر للنص _1
ماذا تفعل إذا أخطأت في حق _ 2

زمیلك ؟

كتب و قصص 5 الحوار 
والمناقشة

1-9

خرائط القصة

بطاقات 3 التعلم الذاتي 8

األطلس التعلم باللعب

شبكة 
المعلومات

المحاكاة

البیئة خامات القراءة الجھریة و القراءة 
العددیة
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مھا والعصافیر :الدرس اللغة العربیة:المادة
أنماط إمالئیة-أنماط لغویة:المھارة/الفرع

التاریخ/الیوم

الصف
األھداف
الحصة

الزمن د3 .اسرد النص أمام زمالءك :التعلم القبلي

د5 مثل أمام زمالءك بأفعال لتتوصل لمعنى  :التمھید
الفعل

الترقیم عالمات

القراءة الصحیحة

األھداف
ل التلمیذ الجمل بكلمات مفیدة تامةأن یكم-10 

أن یستخدم التلمیذ أقسام الكلمة في حدیثة و  - 11
كتابتھ

تحقیق األھداف اجراءات الزمن

10المناقشة والحوار +  التعلم التعاوني 10

اعطاء التالمیذ أنشطة فردیة و توجیھھم للبحث و 11
األكتشاف

10

توجیة التالمیذ للقراءة بأستخدام أستراتیجیة أعواد 12
المثلجات

10

13طریقة الكف +الحوار و المناقشة  10

ھیم
مفا

ال

القراءة الصحیحة
الصحیحة الكتابة

التعبیر الكتابي

و  مراعاة الدقة
النظام أثناء 

الكتابة

عالمات  من
الترقیم في الكتابة 

!؟ . , 

كتابتھ
:األنماط األمالئیة

أن یقرأ التلمیذ األمثلة أمامھ قراءة -12
صحیحة

أن یتعرف التلمیذ على الفعل المضارع -13
المحذوف منھ حرف العلةمن خالل األمثلة

التلمیذ عالمات الترقیم  استخداماً  یتستخدمأن  -14
صحیحاً 

أن یكتب التلمیذ ما یملى علیھ كتابة كتابة  -15
.صحیحة 

13طریقة الكف +الحوار و المناقشة  10

التعلم التعاوني14 10

مع مناقشتھم في القضیة  تملیة التالمیذ الفقرة المطلوبة15
األمالئیة و تصحیح األخطاء الشائعة

15
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المالحظات التقویم

......الجملة الفعلیة من فعل و فاعل و  تتكون-10
اكتب جمل فعلیة مع توضیح أركانھا - 11

:أعرب الجملة التالیة اعراباً واضحاً 
أكلت الطفلة التفاحة

اقرأ األمثلة أمامك وضع خط تحت عالمات  -12
الترقیم

كون قصة من إنشاءك مع توضیح عالمات -13
.الترقیم

المالحظة أثناء الكتابة اإلمالئیة مع تصحیح _ 14
.األخطاء الشائعة على السبورة 

مصادر التعلم طرق التدریس

شریط سمعي العصف الذھني

فیلم تعلیمي تمثیل األدوار

برنامج 
محوسب

التعلم التعاوني 10-
14

صور و 
رسومات

الخرائط الذھنیة

مجسمات االستنباط 11

ما الفرق بین 
التاء المفتوحة 

والتاء المربوطة 
؟

فقرة من سطرین من  اكتب
إنشاءك تحتوي على كلمات 
منونة وكلمات منتھیة بتاء 

.        مربوطة

كتب و قصص الحوار 
والمناقشة

10-
18

خرائط القصة

بطاقات 11 التعلم الذاتي

األطلس التعلم باللعب

شبكة 
المعلومات

المحاكاة

البیئة خامات
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الدرس الثاني

أنا وجديأنا وجدي



أنا وجدي:  الدرس اللغة العربیة:المادة
أنماط -قراءة –محادثة : المھارة/الفرع

التاریخ/الیوم

الصف
األھداف
الحصة

الزمن د3 .اسرد النص السابق بأسلوبك: التعلم القبلي

د5 مع جدك في  بھااألنشطة التي تقوم  ما:التمھید
نھایة األسبوع؟

یربتون _
الطلح_
أذرع_

التحدث الشفوي

األھداف
:المحادثة

یصف التلمیذ ما یراه في الصورة وصفاً جیداً  أن- 1
أن یتحدث التلمیذ عن األبعاد الخمسة للصورة - 2

تحقیق األھداف اجراءات الزمن

عرض صور المحادثة ومناقشتھا 5

الخمسة للمحادثة التحدث عن الصورة باألبعاد 5

من حیث قراءة العنوان و  توجیة التالمیذ لتصفح النص
كاتب النص و المصدر و الھوامش و قراءة الصور

5 ھیم
مفا

ال

التحدث الشفوي
التصفحیة القراءة

القراءة الجھریة
توظیف المفردات
القراءة الصامتة

أھمیة  إدراك
توطید العالقات 

األسریة في 
المجتمع

النص حول  یدور
عالقة االبن بجده 

بھوتعلقھ 

أن یتحدث التلمیذ عن األبعاد الخمسة للصورة - 2
:القراءة

أن یتصفح التلمیذ النص تصفحاً جیداً  - 3
أن یقرأ التلمیذ قراءة جھریة معبرة - 4
أن یوضح التلمیذ معاني المفردات الصعبة ثم  - 5

یوظفھا فیجمل من أنشاءة
أن یبین التلمیذ الفكرة العامة للنص - 6
أن یصف التلمیذ الجد وصفا دقیقا - 7
أن یبدي التلمیذ اھتماما واضحا بالعالقة الوطیدة  - 8

.بین الجد والحفید
أن یبدي التلمیذ رأیھ في النص وماتضمنھ من قیم  - 9

و اتجاھات
:األنماط اللغویة

أن یقرأ التلمیذ الفقرة أمامھ قراءة صحیحة -10

توجیھ التالمیذ لقراء النص باستخدام استراتیجیة اعواد 
المثلجات و القراءة العكسیة و العددیة

15

وعرض البطاقات المفردات و  الحوار والمناقشة
استخدامھا ألنشاء جمل

15

استخدام استراتیجیة االستباط وعرض افكار الدرس 15

من خالل تخیل النص ورسمھ 10

التعلم الذاتي +الحوار و المناقشة  5

توجیة التالمیذ للقراءة الصامتة ولمناقشةأسئلة  5
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المالحظات التقویم

في الصورة صف ما تراه - 1
:  حدد في الصورة - 2
)المكونات،األلوان،الحركة،العالقات،القیم(
......كاتب النص  - 3

........مصدر النص
:متابعة التالمیذ في القراءة من خالل طرح األسئلة  - 4

ما الموقف الذي ظل یتكرر للحفید عندما یكون مع جده
ماذا كان یتخیل الطفل عند طرف الوادي؟ -ب
..........معنى یربتون - 5
استنتج الفكرة العامة للنص - 6
صف الجد كما ورد في النص - 7
ما رأیك في أقوال الجد الواردة في النص؟_ 8
ما رأیك في النص؟ - 9

مصادر التعلم طرق التدریس

شریط سمعي العصف الذھني

فیلم تعلیمي تمثیل األدوار

برنامج 
محوسب

التعلم التعاوني

صور و 
رسومات

1 الخرائط الذھنیة

مجسمات 7 االستنباط 6

ما رأیك في النص؟ - 9
اقتراح متابعة التالمیذ فیالقراءة من خالل  -10

مافكرة النص -عنوان للنص

ما ھي أركان 
الجملة االسمیة ؟

اذكر اسم الكتاب الذي أخذ  _1
.منھ النص

استنتج من النص صفات _ 2
.الجد

اكتب عبارة واحدة أعجبتك _ 3
.في النص

كتب و قصص الحوار 
والمناقشة

1 -9

خرائط القصة

بطاقات 5 التعلم الذاتي 7

األطلس التعلم باللعب

شبكة 
المعلومات

المحاكاة

ليالبیئة خامات
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أنا وجدي :الدرس اللغة العربیة:المادة
تعبیر -خط -أنماط إمالئیة:المھارة/الفرع

التاریخ/الیوم

الصف
األھداف
الحصة

الزم
ن

د3 .اسرد النص بلغتك :التعلم القبلي
د5 .عدد أسماء األشیاء الموجودة في الصف : التمھید

الجملة االسمیة
ھمزة الوصل 

والقطع

القراءة الصحیحة

األھداف
.أن یوضح التلمیذ نوع الجمل التي قرأھا_11
أن یستخدم التلمیذ الجملة االسمیة في حدیثة و  -12

كتابتھ

تحقیق األھداف اجراءات الزمن

 عرض الفقرة و قراءتھا ومالحظة الكلمات
الملونة

10

 األجابھحول الجمل ثم  مناقشةالتالمیذ من خالل سؤالھم
.علیھا للتوصل إلى معنى الجملة االسمیة

10

عرض الخریطة الذھنیة للقاعدة ومناقشتھا 10 ھیم
مفا

ال

القراءة الصحیحة
الكتابة الصحیحة

محاكاة النمط
التعبیر الكتابي

الدقة مراعاة
و النظام أثناء 

الكتابة

االسمیة تبدأ  الجملة
باالسم وتتكون من 
مبتدأ وخبر ویكونا 

 .مرفوعین 

كتابتھ
:األنماط اإلمالئیة

أن یقرأ التلمیذ الفقرة قراءة صحیحة -13
أن یمیز التلمیذ بین ھمزتي الوصل والقطع من  -14

.خالل األمثلة
أن یستخدم التلمیذ ھمزتي الوصل والقطع في  -15

.حدیثھ وكتابتھ
أن یكتب التلمیذ ما یملى علیھ كتابة صحیحة -16

:الخط
أن یكتب التلمیذ  جملة الخط كتابة صحیحة -17

:التعبیر
عبارات دالة على  بھاأن یكتب التلمیذ فقرة  -18

. الزمان والمكان كتابة صحیحة

عرض الفقرة و قراءتھا 10

المعلمة ثم قراءة  تكلیف تلمیذ بفعل األمر الذي تطلبھ
التعلم التعاوني+ الكلمات الملونة في الفقرة 

10

+  على السبورة ومناقشتھا  تكلیف التالمیذ بكتابة كلمات
التعلم الفردي

10

ثم قرائتھا  قراءة الفقرة اإلمالئیة ثم تملیتھا للتالمیذ
لتصحیح األخطاء ومناقشتھا

10

و التدریب على  عرض الكلمات والجمل ومناقشتھا
كتابتھا و محاكاة التالمیذ لذلك

20

عبارات دالة  على نص یشتمل  توجیة التالمیذ لكتابة
.على الزمان والمكان

25
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المالحظات التقویم
ما نوع الجمل التي قرأتھا وكیف تستدل على ذلك _11
.........و...... أركان الجملة االسمیة ھما  -12
.كون جملة اسمیة من خالل الموقف الصفي -13
...............ھمزة الوصل ھي _ 14

..................ھمزة القطع ھي 
كون مع زمیلك فقرة تشمل ھمزتي الوصل والقط 15 - 

متابعة التالمیذ في الكتابة اإلمالئیة من خالل  -16
الوقوف على ھمزتي الوصل والقطع

اكتب كلمات تشمل حرف المیم من خالل الموقف  -17
الصفي

اكتب نص یوضح خروجك لمنتزه مع عائلتك  -18
.مستخدما عبارات دالة على الزمان والمكان 

مصادر التعلم طرق التدریس

شریط سمعي العصف الذھني

فیلم تعلیمي تمثیل األدوار

برنامج 
محوسب

التعلم التعاوني 14

صور و 
رسومات

الخرائط الذھنیة 12

مجسمات االستنباط

ماذا تعرف عن 
أحمد شوقي؟

خمس جمل اسمیة من  اكتب_1
إنشاءك ثم حدد أركانھا باستخدام 

.جدول توضیحي
الصق في دفترك قصاصة _2

 بھاتعجبك واستخرج منھا كلمات 
ھمزتي قطع ووصل في جدول 

.توضیحي

كتب و قصص الحوار 
والمناقشة

10-
18

خرائط القصة

بطاقات التعلم الذاتي 15

األطلس التعلم باللعب

شبكة 
المعلومات

المحاكاة

ليالبیئة خامات
نز

الم
ب 

اج
الو

دم
لقا

س ا
در

 ال
اط

نش



الدرس الثاني

صحبة المكتب



صحبة المكتب :الدرس اللغة العربیة:المادة
انماط لغویة–قراءة  -محادثة: المھارة/الفرع

التاریخ/الیوم

الصف
األھداف
الحصة

الزمن د3 تحدث عن طفولة الكاتب مع جده في  :التعلم القبلي
.الدرس السابق

د5 ھم أصدقاءك في الروضة؟ من: التمھید

األھدافالمكتب صحبة

:المحادثة
في الصورة وصفاً 

تحقیق األھداف اجراءات الزمن

صورة المحادثة و مناقشتھا عرض 5

الخمسة للمحادثة التحدث عن الصورة باألبعاد 5

توجیة التالمیذ لتصفح النص من حث قراءة العنوان 
و الھوامش جوانب الصفحة وكاتب النص ومصدرة

5

توجیة التالمیذ لقراءة القصیدة بأستخدام استراتیجیة أعواد 
العددیة و العكسیة و السبورة التفاعلیھ المثلجات و القراءة

15 ھیم
مفا

ال

التحدث الشفوي
الجھریة القراءة

القراءة التصفحیة
توظیف المفردات

الحنین  استشعار
إلى أیام الطفولة 
.ومواقفھا الجمیلة

الشاعر  یتحدث
عن أیام الطفولة 

ومدرستھ 
.وأصدقاءه

في الصورة وصفاً  أن یصف التلمیذ ما یراه - 1
صحیحاً 

أن یتحدث التلمیذ عن األبعاد الخمسة للصورة - 2
:لقراءةا

أن یتصفح التلمیذ النص تصفحاً جیدً  - 3
أن یقرأ التلمیذ النص قراءة جھریة معبرة - 4
أن یوضح التلمیذ معاني المفردات الصعبة - 5
أن یبین التلمیذ الفكرة العماة للنص - 6
.أن یستشعر التلمیذ الحنین إلى أیام الطفولة - 7
أن یستنتج الصفات التي برزھا الشاعر في  - 8

.قصیدتھ
أن یبدي التلمیذ رأیھ في النص وما یتضمنھ من  - 9

قیم و أتجاھات
:األنماط اللغویة

أن ینشيء التلمیذ جمل فعلیھ بدقة -10

العددیة و العكسیة و السبورة التفاعلیھ المثلجات و القراءة

المفردات عرض بطاقات+ الحوار و المناقشة 10

األستنباط وعرض أفكار النص 10

التعلم الذاتي+  الحوار والمناقشة 10

المعلم الصغیر+ الحوار والمناقشة  10

)أتعمق(و مناقشة أسئلة  القراءة الصامتة 10

استخدام التعلم التعاوني+ الحوار والمناقشة 15

ات
ھار

الم
ات

اھ
تج

واأل
یم 

الق
ات

میم
لتع

ا



المالحظات التقویم
في الصورة صف ما تراه - 1
:  حدد في الصورة - 2
)المكونات،األلوان،الحركة،العالقات،القیم(
......كاتب النص  - 3

........مصدر النص
المتابعة أثناء القراءة من خالل طرح األسئلة- 4

-أ من المقصود في القصیدة؟
حدد البیت الذي یدل على صفات المدرسة - ب
)العتیق إلبیت( معنى - 5
ما الفكرة العامة للنص - 6
استنتج من القصیدة حنین الشاعر للطفولة - 7
حدد من القصیدة األبیات الدالة على وصف  - 8

مصادر التعلم طرق التدریس

شریط سمعي العصف الذھني

فیلم تعلیمي تمثیل األدوار

برنامج 
محوسب

التعلم التعاوني 10

صور و 
رسومات

1 الخرائط الذھنیة

مجسمات االستنباط 6

حدد من القصیدة األبیات الدالة على وصف  - 8
.األصدقاء

ما رأیك في النص ؟ - 9
.اذكر أركان الجملة الفعلیة - 10

ھي أركان  ما
الجملة الفعلیة؟

مع ) 4- 1(األبیات من  اكتب - 1
الضبط

في » قشیب الثیاب«وظف كلمة  - 2
جملة مفیدة

اكتب من القصیدة صفات  - 3
.المدرسة 

كتب و قصص الحوار 
والمناقشة

1 -10

خرائط القصة

بطاقات 5 التعلم الذاتي 7

األطلس التعلم باللعب

شبكة 
المعلومات

المحاكاة

التفاعلیة السبورة أعواد المثلجات و القراءة 
العددیة
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صحبة المكتب :الدرس اللغة العربیة:المادة
تعبیر-خط-أنماط إمالئیة: المھارة/الفرع

التاریخ/الیوم

الصف
األھداف
الحصة

الزمن د3 یسرد القصیدة بلغتھ: التعلم القبلي

د5 .بھمثل أمام زمالءك فعال تقوم  :التمھید

الفعل المضارع 
المعتل

القراءة الصحیحة

األھداف

أن یوظف التلمیذ الجملة الفعلیة في حدیثھ - 11
 .وكتابتھ
:اإلمالئیة األنماط

تحقیق األھداف اجراءات الزمن

قراءة قصة خارجیة + التعلم التعاوني
.واستخراج جملة فعلیة

10

استخدام استراتیجیة عظم السمكة على 
السبورة التفاعلیة

10

قراءة فقرة االمالء ومناقشتھا ثم تملیتھا  15

ھیم
مفا

ال

القراءة الصحیحة
الصحیحة الكتابة

التعبیر الكتابي

مراعاة الدقة
أثناء  و النظام

الكتابة

یحذف حرف 
العلة من آخر 

الفعل المضارع 
اذا 

)لم،ال،للِ (سبقتھ

:اإلمالئیة األنماط
أن یتعرف التلمیذ على الھمزة المتوسطة على  -12

.ألف ونبرة من خالل األمثلة
أن یكتب التلمیذ ما یملى علیھ كتابة صحیحة -13

:الخط
ح  جأن یكتب التلمیذ بیتا شعریا یتضمن حروف -14
كتابة صحیحة  خ

:التعبیر
أن یتعرف لتلمیذ مواضع الوصف في  -15

.النصوص المقروءة 
أن یربط التلمیذ بین الجمل لتكوین فقرة  -16

.باستخدام أدوات الربط 

على التالمیذ و تصویب األخطاء الشائعة

عرض البیت الشعري وقراءتة ومناقشة و 
استخراج القاعدة منھ ثم توجیة التالمیذ 

للكتابة بخط النسخ

20

و المناقشة الحوار 10

توجیھ التلمیذ للتعبیر الكتابي حول 
الموضوع

15
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المالحظات التقویم
:وظف فعل في الجمل اآلتیة - 11

على الطاولة.حقیبتي ............ - أ
.أحمد المنزل .........  -ب

:الھمزة في الكلمات التالیة حدد-12
طمأنینة_ أبنائھ _ متفائل _ نتائج _ یسأل 

األسئلة المتابعة أثناء الكتابة اإلمالئیة مع طرح -13
ھمزة متوسطة على  بھااستخرج من الفقرة كلمات - أ

.ألف وعلى نبرة
كیف یكتب الھمزة في جمع كلمة نتیجة ؟-ب

المتابعة أثناء الكتابة من خالل  -14
جھریةاقرأ الجملة قراءة  - أ

عنى للجملةم وضح -ب
.من الجملة خح  جاستخرج حرف  - ج

مصادر التعلم طرق التدریس

شریط سمعي العصف الذھني

فیلم تعلیمي تمثیل األدوار

برنامج 
محوسب

التعلم التعاوني 11

صور و 
رسومات

الخرائط الذھنیة

مجسمات االستنباط

.من الجملة خح  جاستخرج حرف  - ج
الشاعر  بھاستخرج من النص صفات التي وصف 15ا

- .رفاق المدرسة
.صف المشاھد بجمل من إنشاءك -16

حدد أعمال 
المرأة العمانیة 
في الصباح 

.الباكر 

.واحدة منھا انشيء جمل فعلیة مع إعراب
كلمات تحوي ھمزة  بھااكتب جملة 

.متوسطة على نبرة وعلى ألف

كتب و قصص 11 الحوار 
والمناقشة

11 -
16

خرائط القصة

بطاقات التعلم الذاتي

األطلس التعلم باللعب

شبكة 
المعلومات

المحاكاة

السبورة التفاعلیة ليعظم السمكة
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الدرس الثالث

خبز ولبنخبز ولبن



خبز ولبن  :الدرس اللغة العربیة:المادة
قراءة صامتة- قراءة جھریة-قراءة تصفحیة-محادثة: المھارة/الفرع

التاریخ/الیوم

الصف
األھداف
الحصة

الزمن د3 وصف الشاعر أصدقائھ؟ كیف: التعلم القبلي

د5 ماذا تفعل أمك في الصباح الباكر ؟: التمھید

الطوبج
األزقة

التحدث الشفوي

األھداف

:المحادثة
یراه في الصورة وصفاً  أن یصف التلمیذ ما- 1

صحیحاً 

تحقیق األھداف اجراءات الزمن

عرض صور المحادثة ومناقشتھا 5

التحدث عن الصورة باألنماط الخمسة للمحادثة 5

وكتابة بطاقة  توجیة الطالب لتصفح النص لمدة دقیقتین
النص

2

التالمیذ للقراءة الجھریة باستخدام استراتیجیة  توجیة
اعواد المثلجات و القراءة العددیة

15

ھیم
مفا

ال

التحدث الشفوي
القراءة التصحفیة

الجھریة القراءة
القراءة الصامتة

دور  إدراك
المرأة العمانیة 

في تنظیم شؤون 
.أسرتھا

 تقوم المرأة
العمانیة بعدة 
أعمال منذ 
نھوضھا في 

الصباح

صحیحاً 
أن یتحدث التلمیذ عن األبعاد الخمسة للصورة - 2

:القراءة
أن یتصفح التلمیذ النص تصفحاً جیداً  - 3
أن یقرأ التلمیذ النص قراءة جھریة معبرة - 4
أن یوضح التلمیذ معاني المفردات الصعبة و - 5

یوظفھا في جمل
أن یبین التلمیذ الفكرة العامة للنص - 6
.أن یستنتج التلمیذ أعمال المرأة العمانیة قدیما - 7
أن یبدي التلمیذ رأیھ في النص وما تضمنھ من قیم  - 8

و أتجاھات
:األنماط اللغویة

أن یستخدم التلمیذ الجملة االسمیة في حدیثھ  - 9
.وكتابتھ

اعواد المثلجات و القراءة العددیة

من خالل ھوامش النص  التعرف على معاني المفردات
وتوظیفھا باستخدام استراتیجیة التعلم التعاوني

10

من (األفكار و استخدام لعبھ  الحوار و المناقشة وطؤح
في الصف) أنا

10

التعلم الذاتي+ الحوار و المناقشة  5

و االجابة على اسئلة  توجیة التالمیذ للقراءة الصامتة
أتعمق و إبداء رأیھ

5

و قراءتھا و مناقشتھا عرض األمثلة 10

ات
ھار

الم
ات

اھ
تج

واأل
یم 

الق
ات

میم
لتع

ا



المالحظات التقویم

? ةتشاھد في الصور ماذا1
تحدث عن الصورة باستخدام األبعاد الخمسة - 2
.......كاتب النص - 3

.......مصدر النص
المتابعة في القراءة من خالل طرح األسئلة  - 4
عدد شخصیات النص - أ

كم عدد اسطر النص - ب
) فوھة(معنى  - 5
مشاھد البیت في الصباح بعد أن أعدت  صف - 6

.سالمة الخبز
استنتج من النص أعمال المرأة العمانیة  - 7

.وتأثیرھا غلى أفراد أسرتھا 

مصادر التعلم طرق التدریس

شریط سمعي العصف الذھني

فیلم تعلیمي تمثیل األدوار

برنامج 
محوسب

التعلم التعاوني 5

صور و 
رسومات

1 الخرائط الذھنیة

مجسمات االستنباط

.وتأثیرھا غلى أفراد أسرتھا 
ما رأیك فالنص؟ وما الموضوع الذي أعجبك  - 8

أكثر
........و.........تتكون الجملة االسمیة من  - 9

كون جملة اسمیة 
. واعربھا

ورد في النص عبارة تدل  _1 
على عدم وجود كھرباء في بیت 

اذكرھا..سالمة
في ) رداء ( وظف كلمة _ 2

.جملة مفیدة

كتب و قصص الحوار 
والمناقشة

1 -9

خرائط القصة

بطاقات التعلم الذاتي 7

األطلس التعلم باللعب

شبكة 
المعلومات

المحاكاة

البیئة خامات –اعواد المثلجات
القراءة العددیة
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ولبن  خبز:الدرس اللغة العربیة:المادة
خظ-تعبیر -امالئیة أنماط -أنماط لغویة: المھارة/الفرع

التاریخ/الیوم

الصف
األھداف
الحصة

الزمن د3 اسرد النص بلغتك:التعلم القبلي

د5  ابحث في النص عن كلمات تبدأ بھمزة:التمھید
.قطع

االسمیة الجملة
الجملة الفعلیة

الھمزة المتوسطة

األھداف
یستخدم التلمیذ الجملة الفعلیة في حدیثھ  أن-10

.وكتابنھ
:األنماط اإلمالئیة

تحقیق األھداف اجراءات الزمن

استخدام البطاقات و استراتیجیة عظم السمكة على 
السبورة التفاعلیة

10

و مناقشتھا عرض األمثلة و قراءتھا 10

استخدام خریطة المفاھیم على السبورة التفاعلیھ 10 ھیم
مفا

ال

القراءة الصحیحة
الكتابة الصحیحة

محاكاة النمط
التعبیر الكتابي

مراعاة الدقة
و النظام 
أثناءالكتابة

االسمیة  الجملة
تتكون من مبتدأ 

وخبر

:األنماط اإلمالئیة
ھمزة وصل وقطع  بھاأن یكتب التلمیذ كلمات  - 11

.كتابة صحیحة
ھمزة متوسطة على  بھاأن یوظف التلمیذ كلمات  -12

.ألف وعلى نبرة توظیفا صحیحا
أن یكتب التلمیذ ما یملى علیھ كتابة صحیحة -13

:الخط
أن یكتب التلمیذ حروفا وكلمات وحكمة نبویة  -14

.كتابة صحیحة شو  سمتضمنة حرفي 
:التعبیر

أن یوظف التلمیذ أدوات الربط في الكتابة  -17
.توظیفا صحیحا

على التالمیذ ومناقشة القضیة  قراءة النص اإلمالئي
اإلمالئیة ثم تملیتھم و تصویب األخطاء

10

ش  وتوجیة التالمیذ للكتابة  اسعرض بطاقات حرف 
للحرف الصحیحة

10

توجیة التالمیذ للكتابة في الكتاب المدرسي 10

الصورة ومناقشتھا والتعرف على أدوات الربط عرض 
من خالل عرض البطاقات ثم حث التالمیذ على كتابة 

.ًالنص السردي

15
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المالحظات التقویم
......و.......تتكون الجملة الفعلیة من  - 10

.رسم الفنان لوحة: الجملة  اعرب
:المتابعة في قراء النص وطرح االسئلة-11

حدد شخصیات النص
ضع دائرة حول الكلمات التي تبدأ بھمزة وصل

:امأل الفراغ بكلمات تبدأ بھمزة قطع  - 12
العشب في حدیقتنا.......... - أ

یرسم لوحة.......  - ب
األمالئياستخرج من النص  - 13
ھمزة متوسطة على ألف بھاكلمات  _
ھمزة متوسطة على نبرة بھاكلمات _

المختلفة بأشكالةش  اساكتب حرف  - 14

مصادر التعلم طرق التدریس

شریط سمعي العصف الذھني

فیلم تعلیمي تمثیل األدوار

برنامج 
محوسب

التعلم التعاوني

صور و 
رسومات

17 الخرائط الذھنیة 12

مجسمات االستنباط

المختلفة بأشكالةش  اساكتب حرف  - 14
ش  ساكتب كلمات تتضمن حرف  

.........،........،..........
اكتب الحكمة كتابة صحیحة-

., .....,.. أدوات الربط أثناء كتابة فقرة  من 15

عدد مظاھر 
قدرة هللا في 

الكون

:الجملة التالیة  اعرب
النسیم علیل_ 

تكتب الطالبة الدرس_ 

كتب و قصص الحوار 
والمناقشة

10-
18

خرائط القصة

بطاقات 10-
14

التعلم الذاتي

األطلس التعلم باللعب

شبكة 
المعلومات

المحاكاة

ليالتفاعلیة السبورة
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المحور الثاني
الدرس األولالدرس األول

حياتنا بال أرض



حیاتنا بال أرض :الدرس اللغة العربیة:المادة
صامتة/تصفحیة/جھریةقراءة + محادثة :المھارة/الفرع

التاریخ/الیوم

الصف
األھداف
الحصة

الزمن د3 الوطن؟ ما ھو:التعلم القبلي

د5 كیف تعبر عن حبك لوطنك ؟ :التمھید

الوطن
األرض

  التحدث الشفوي

األھداف
:المحادثة

أن یصف التلمیذ ما یراه في الصورة وصفاً  - 1
صحیحاً 

ھیم
مفا

ال

تحقیق األھداف اجراءات الزمن

عرض صور المحادثة ومناقشتھا 2

التحدث عن الصورة باألنماط الخمسة 5

النص لمدة دقیقتین ثم كتابة  توجیة الطالب لقراءة
بطاقة النص

2

توجیة التالمیذ للقراءة الجھریةباستخدام استراتیجیة 
القراءة العددیة+ أعواد المثلجات 

15

  التحدث الشفوي
القراءة 

 الجھریة،التصفحیة/
الصامتة

أھمیة  إدراك
األرض لإلنسان 

.بھاوتمسكھ 

ھو المكان  األرض
الذي نشأنا فیھ 
.وتربینا علیھ 

صحیحاً 
أن یتحدث التلمیذ عن األبعاد الخمسة للصورة - 2

:القراءة
أن یتصفح التلمیذ النص تصفحاً جیداً  - 3
أن یقرأ التلمیذ النص قراءة جھریة معبرة - 4
أن یوضح التلمیذ معاني المفردات الصعبة و  - 5

یوظفھا في جمل 
أن یبین التلمیذ الفكرة العامة للنص - 6
.أن یدرك التلمیذ أھمیة الوطن لإلنسان - 7
أن یبدي التلمیذ رأیھ في النص وما یتضمنھ من  - 8

قیم و اتجاھات
:األنماط اللغویة

أن یتعرف التلمیذ على أسماء اإلشارة من خالل - 9
قراءة االمثلة

ات
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یم 
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ات

میم
لتع
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التعرف على معاني المفردات من خالل الھوامش و 
توظیفھا باستخدام استراتیجیة التعلم التعاوني

15

الحوار و المناقشة و طرح االفكار و استخدام 
استراتیجیة عظم السمكة على السبورة التفاعلیة

10

التعلم الذاتي+ الحوار و المناقشة  10

األجابة على اسئلة أتعمق+ القراءة الصامتة 5

عرض األمثلة و قراءتھا و مناقشتھا 10



المالحظات التقویم

صف ما تراه في الصورة- 1
حدد األبعاد الخمسة للصورة - 2
:اكمل  - 3

......عنوان النص
.....كاتب النص

المتابعة في القراءة من خالل طرح األسئلة - 4
مانوع المقال- أ

عدد شخصیات النص-ب
ما الحوار الذي دار بین األخوین ؟- ج
................ال تنبسین ببنت شفة (معنى  - 5

وظف كلمة تطأ في جملة مفیدة
من خالل قراءتك للنص حدد الفكرة العامة للنص - 6
برأیك ما أھمیة األرض للفرد؟ اضرب أمثلة - 7

مصادر التعلم طرق التدریس

شریط سمعي العصف الذھني

فیلم تعلیمي تمثیل األدوار

برنامج 
محوسب

التعلم التعاوني 5

صور و 
رسومات

1 الخرائط الذھنیة

مجسمات االستنباط

برأیك ما أھمیة األرض للفرد؟ اضرب أمثلة - 7
ما رأیك فالنص؟ و ما القیمة المستخلصة منھ؟ - 8
 اقرأ النص أمامك وحدد الكلمات الملونة - 9

 
عدد أسماء 
.اإلشارة 

إصرار مروان على . علل _  1
.         بیع األرض 

اكتب من النص عبارة تدل _ 2
.     على أھمیة الوطن 

استنتج من النص عبارة تدل _  3
على سلوك األم أثناء مناقشة 

.        أبناءھا 

كتب و قصص الحوار 
والمناقشة

1-9

خرائط القصة

بطاقات 3 التعلم الذاتي 7

األطلس التعلم باللعب

شبكة 
المعلومات

المحاكاة

السبورة التفاعلیة القراءة العددیة عظم 
السمكة أعواد المثلجات
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حیاتنا بال أرض :الدرس اللغة العربیة:المادة
:المھارة/الفرع

التاریخ/الیوم

الصف
األھداف
الحصة

الزمن د3 اسرد النص بلغتك: التعلم القبلي

د5 ااإلشارة التي درستھا سابق اذكر أسماء:التمھید

اإلشارة أسماء
الھمزة المتوسطة

القراءة الصحیحة

األھداف
أن یوظف التلمیذ أسماء اإلشارة في حدیثة و  -10

كتابتة توظیفأ صحیحاً 
:األنماط األمالئیة

ھیم
مفا

ال

تحقیق األھداف اجراءات الزمن

 +استرایجیة عظم السمكة على السبورة التفاعلیة
التعلم الذاتي

10

عرض األمثلة و قراءتھا و مناقشتھا 10

خریطة المفاھیم على السبورة  استراتیجیة
التفاعلیة

10

القراءة الصحیحة
الكتابة الصحیحة
التعبیر الكتابي

مراعاة الدقة و 
النظام اثناء 

الكتابة

أسماء  من
اإلشارة ذلك 
وتلك للبعید

:األنماط األمالئیة
أن یتعرف التلمیذ على الھمزة المتوسطة على  - 11

السطر وعلى نبرة من خالل األمثلة
أن یوظف التلمیذ الھمزة المتوسطة على السطر  12

ونبرة  في حدیثة و كتابتھ
أن یكتب التلمیذ ما یملى علیھ كتابة صحیحة -13

:الخط
أن یكتب التلمیذ الجملة بخط النسخ كتابة  -14

صحیحة
:التعبیر

أن ینظم التلمیذ عناصر السرد أثناء الكتابة -15
أن یلخص  التلمیذ العبر من االحتفال بالمناسبات  -16

.الوطنیة

ات
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اھ
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واأل
یم 
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ات

میم
لتع

ا

قراءة النص اإلمالئي على التالمیذ ومناقشة 
اإلمالئیة ثم تملیتھم ومناقشة األخطاء  القضیة

الشائعة و التصحیح

10

و توجبھھم للكتابة في  مناقشة الحرف المطلوب
الكتاب المدرسي

20

 توجیة التالمیذ لقراءة النص واستخراج عناصر
السرد

10

توجیة الطالب للتعبیر الكتابي من خالل النص 
المطروح

20



المالحظات التقویم

.وظف ذلك وتلك في جمل مفیدة- 10
اكتب الكلمات الملونةعلى السبورة وحدد  -11

الھمزة المتوسطة منھا 
اقرأ إحدى القصص المفضلة لدیك _  12

واستخرج منھا ھمزة متوسطة على السطر 
.وعلى نبرة 

اكتب الكلمات التي تشمل ھمزة متوسطة  - 13
االمالئیةالتي سمعتھا من الفقرة 

اكتب الجملة كتابة صحیحة - 14
اختر أحد التعبیرین وعبر عنھ بطریقة  - 15

.حواریة

مصادر التعلم طرق التدریس

شریط سمعي العصف الذھني

فیلم تعلیمي تمثیل األدوار

برنامج 
محوسب

التعلم التعاوني

صور و 
رسومات

الخرائط الذھنیة 12

مجسمات االستنباط

استنتج أھمیة االحتفال بالمناسبات الوطنیة  - 16
.في حیاة الفرد 

 

بما وصفت    
الشاعرة بالدھا 
عمان ؟    

اكتب فقرة بسیطة من إنشاءك   
تشمل كلماتھا على ھمزة 

.متوسطة على ألف وعلى نبرة 

كتب و قصص الحوار 
والمناقشة

10-
11

خرائط القصة

بطاقات التعلم الذاتي

األطلس التعلم باللعب

شبكة 
المعلومات

المحاكاة

السبورة التفاعلیة ليعظم السمكة
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الدرس الثاني      

بالدي عمان        بالدي عمان        



بالدي عمان :الدرس اللغة العربیة:المادة
لغویة أنماط+صامتة/جھریة/تصفحیة/قراءة+ حادثةم:المھارة/الفرع

التاریخ/الیوم

الصف
األھداف
الحصة

الزمن د3 بما تحتفل السلطنة ھذه األیام؟ :التعلم القبلي

د5 اسرد موقف من حیاتك یدل على حبك :التمھید
لوطنك

الذرى
الفرقد

الشفوي التحدث

األھداف

:المحادثة
 أن یصف التلمیذ ما یراه في الصورة وصفاً  - 1

صحیحاً 

تحقیق األھداف اجراءات الزمن

عرض صور المحادثة ومناقشتھا 5

التحدث عن الصورة باألنماط الخمسة 5

النص لمدة دقیقتین ثم كتابة  توجیة الطالب لقراءة
بطاقة النص

2

توجیة التالمیذ للقراءة الجھریةباستخدام استراتیجیة 
القراءة العددیة+ أعواد المثلجات 

15

ھیم
مفا

ال

الشفوي التحدث
،القراءةالتصفحیة

،الصامتةالجھریة

أھمیة  إدراك
الوطن 

والمحافظة على 
إنجازاتھ 

الشاعرة  تتجدث
عن حبھا لعمان 

واالعتزاز 
بوطنھا

صحیحاً 
أن یتحدث التلمیذ عن األبعاد الخمسة للصورة - 2

:القراءة
أن یتصفح التلمیذ النص تصفحاً جیداً  - 3
أن یقرأ التلمیذ النص قراءة جھریة معبرة - 4
أن یوضح التلمیذ معاني المفردات الصعبة و  - 5

یوظفھا في جمل 
أن یبین التلمیذ الفكرة العامة للنص - 6
أن یعبر التلمیذ عن حبھ لوطنھ بعبارات واضحة - 7
أن یبدي التلمیذ رأیھ في النص وما یتضمنھ من  - 8

قیم و اتجاھات
:األنماط اللغویة

أن یتعرف التلمیذ على أسماء اإلشارة للبعید من - 9
خالل قراءة االمثلة

القراءة العددیة+ أعواد المثلجات 

التعرف على معاني المفردات من خالل الھوامش و 
توظیفھا باستخدام استراتیجیة التعلم التعاوني

10

الحوار و المناقشة و طرح االفكار و استخدام 
استراتیجیة عظم السمكة على السبورة التفاعلیة

10

التعلم الذاتي+ الحوار و المناقشة  10

األجابة على اسئلة أتعمق+ القراءة الصامتة 5

عرض األمثلة و قراءتھا و مناقشتھا 15
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المالحظات التقویم
صف ما تراه في الصورة- 1
حدد األبعاد الخمسة للصورة - 2
:اكمل  - 3

......عنوان النص
.....كاتب النص
......نوع النص

المتابعة في القراءة من خالل طرح األسئلة - 4
كم عدد أبیات القصیدة ؟- أ

كیف وصفت الشاعرة أجدادنا ؟ - ب
) العدا( معنى  - 5
استنتج الفكره العامة للنص - 6
أي بیت أعجبك ؟ وما السبب ؟ - 7

مصادر التعلم طرق التدریس

شریط سمعي العصف الذھني

فیلم تعلیمي تمثیل األدوار

برنامج 
محوسب

التعلم التعاوني 5

صور و 
رسومات

1 الخرائط الذھنیة

مجسمات االستنباط

أي بیت أعجبك ؟ وما السبب ؟ - 7
ما رأیك في النص؟ و ما القیمة المستخلصة  - 8

منھ؟
...........و...... من أسماء اإلشارة للبعید  - 9

 
حدد مواضع 

الھمزة المتوسطة 

اكتب من النص البیت الدال _ 1
على أن السلطان قابوس معلم 

.لشعبھ
بماذا تفتخر الشاعرة في _ 2

البیت الثالث ؟

كتب و قصص الحوار 
والمناقشة

1 -9

خرائط القصة

بطاقات 3 التعلم الذاتي 7

األطلس التعلم باللعب

شبكة 
المعلومات

المحاكاة

السبورةالتفاعلیة القراءة العددیة اعواد 
المثلجات عظم السمكة
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لقا

س ا
در

 ال
اط

نش



بالدي عمان :الدرس اللغة العربیة:المادة
تعبیر-خط-أنماط إمالئیة:المھارة/الفرع

التاریخ/الیوم

الصف
األھداف
الحصة

الزمن د3 حدد األفكار العامة التي تطرقت :  التعلم القبلي
.إلیھا الشاعرة 

د5 عدد مواضع الھمزة المتوسطة مع  :التمھید
.أمثلة

ذانك
تانك

األھداف

في حدیثة اإلشارة للبعید  أن یوظف التلمیذ أسماء -10
و كتابتة توظیفأ صحیحاً 

:األنماط األمالئیة

تحقیق األھداف اجراءات الزمن

 +استرایجیة عظم السمكة على السبورة التفاعلیة
التعلم الذاتي

10

عرض األمثلة و قراءتھا و مناقشتھا 10

خریطة المفاھیم على السبورة  استراتیجیة
التفاعلیة

10 ھیم
مفا

ال

القراءة 
الصحیحة
الكتابة 
الصحیحة

محاكاة النمط

مراعاة الدقة
و النظام اثناء 

الكتابة

ذانك  تستخدم
وتانك لإلشارة 

للمثنى البعید

:األنماط األمالئیة
من آخر الكلمة  أنیتعرف التلمیذ على الھمزة - 11

خالل األمثلة
 وآخر الكلمة في حدیثھ  أن یوظف التلمیذ الھمزة 12

كتابتھ
أن یكتب التلمیذ ما یملى علیھ كتابة صحیحة -13

:الخط
أن یكتب التلمیذ الجملة كتابة صحیحة -14

:التعبیر
ابة
أن یعید التلمیذ ترتیب أحداث النص ترتیبا  -16

صحیحا
أن یكتب التلمیذ نصا أحداثھ متتالیة بمناسبة  -15

. االحتفال بالعید الوطني

قراءة النص اإلمالئي على التالمیذ ومناقشة 
اإلمالئیة ثم تملیتھم ومناقشة األخطاء  القضیة

الشائعة و التصحیح

15

و توجبھھم للكتابة في  مناقشة الحرف المطلوب
الكتاب المدرسي

25

توجیة التالمیذ لقراءة النص السردي في الكتاب 
المدرسي

15

بأستخدام التعلم  كتابة النص السردي المطلوب
التعاوني

15
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المالحظات التقویم

الھمزة في الكلمات التالیة مع ذكر  حدد-10
)لؤلؤ-سبأ-شاطيء-سماء:( مواضعھا

ھمزة آخر الكلمة بھاجملة  اكتب -11
خریطة ذھنیة لتحدید مواضع  ارسم -12

الھمزة
اكتب ما تملیھ علیك المعلمة ثم  -13

استخرج القاعدة األساسیة من النص
اكتب الجملة كتابة صحیحة ثم  -14

استخرج منھ الحرف المطلوب
أعد ترتیب أحداث النص بوضع الرقم  -15

مصادر التعلم طرق التدریس

شریط سمعي العصف الذھني

فیلم تعلیمي تمثیل األدوار

برنامج 
محوسب

التعلم التعاوني

صور و 
رسومات

الخرائط الذھنیة 12

مجسمات االستنباط

أعد ترتیب أحداث النص بوضع الرقم  -15
.المناسب أمام الفقرات

عبركتابیاً عن النص المطلوب منك 16

 
صف الحیاة في  

. الحارة القدیمة 

ابحث من مصادر خارجیة عن 
ھمزة آخر الكلمة مع  بھاكلمات 

.تحدید مواضعھا 

كتب و قصص الحوار 
والمناقشة

10-
16

خرائط القصة

بطاقات التعلم الذاتي

األطلس التعلم باللعب

شبكة 
المعلومات

المحاكاة

التفاعلیة السبورة ليعظم السمكة
نز

الم
ب 

اج
الو

دم
لقا

س ا
در
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الدرس الثالث

حارتنا القديمة  



حارتنا القدیمة :الدرس اللغة العربیة:المادة
تصفحیة،جھریة،صامتة /قراءة-محادثة:المھارة/الفرع

التاریخ/الیوم

الصف
األھداف
الحصة

الزمن د3 أسرد النص السابق بلغتك:التعلم القبلي

د5 ھل تحب زیارة األقارب و لماذا؟:التمھید

الحارة
الزقاق

الشفوي التحدث

األھداف

:المحادثة
 أن یصف التلمیذ ما یراه في الصورة وصفاً  - 1

صحیحاً 

تحقیق األھداف اجراءات الزمن

عرض صورة المحادثة ومناقشتھا 2

التحدث عن األبعاد الخمسة للصورة 3

توجیة التالمیذ لقراءة النص لمدة دقیقتین ثم 
كتابة بطاقة النص

2

توجیة الطالب للقراءة الجھریة بأستخدام 
القراءة العددیة+ استراتیجیة أعواد المثلجات 

15 ھیم
مفا

ال

الشفوي التحدث
،القراءةالتصفحیة

،الصامتةالجھریة

على  الحرص
المحافظة على 
الموروث الشعبي

یصف الكاتب 
الحارة القدیمة 
وما فیھا من 

جمالیات 

صحیحاً 
أن یتحدث التلمیذ عن األبعاد الخمسة للصورة - 2

:القراءة
أن یتصفح التلمیذ النص تصفحاً جیداً  - 3
أن یقرأ التلمیذ النص قراءة جھریة معبرة - 4
أن یوضح التلمیذ معاني المفردات الصعبة و  - 5

یوظفھا في جمل 
أن یبین التلمیذ الفكرة العامة للنص - 6
أن یستنتج التلمیذ مظاھر الحیاة في الحارة  - 7

.القدیمة
أن یبدي التلمیذ رأیھ في النص وما یتضمنھ من  - 8

قیم و اتجاھات
:األنماط اللغویة

أن یتعرف التلمیذ على أسماء اإلشارة للقریب من - 9
خالل قراءة االمثلة

القراءة العددیة+ استراتیجیة أعواد المثلجات 

على معاني المفردات من خالل  التعرف
ھوامش النص و توظیفھا باستخدام استراتیجیة 

لتعلم التعاوني

10

على السبورة  استخدام تقنیة عظم السمكھ
التفاعلیة

20

التعلم الذاتي+الحوار والمناقشة 20

توجیة الطالب للقراءة الصامتة و األجابة على 
اسئلة أتعمق

5

عرض األمثلة و قراءتھا و مناقشتھا 15
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ا



المالحظات التقویم
صف ما تراه في الصورة- 1
اذكر مكونات الصورة من حیث- 2
العالقات - د الحركة- األلوان ج -المكونات ب - أ
القیم - ه
ھو كاتب النص؟ مانوع النص؟ما مصدر  من - 3

النص؟
متابعة التالمیذ في القراءة من خالل  - 4

طرح األسئلة
)اكمل.........(معنى الزقاق - 5
للنص الفكرةالعامةاستنتج - 6
.وضح مظاھر الحیاة في الحارة القدیمة- 7

? ما رأیك في النص - 8

مصادر التعلم طرق التدریس

شریط سمعي العصف الذھني

فیلم تعلیمي تمثیل األدوار

برنامج 
محوسب

التعلم التعاوني 5

صور و 
رسومات

1 الخرائط الذھنیة

مجسمات االستنباط

? ما رأیك في النص - 8
اقرأ األمثلة التي أمامك واستخرج الكلمات  - 9

الملونة واكتبھا على السبورة

جملة تشتمل  اقرأ
 بھاعلى كلمات 

. ھمزة متطرفة 
وضح الصورة الجمالیة في _ 1

أبوابھا متقابلة ” :قول الكاتب 
”تبتسم للزائرین

من األصوات التي كانت ال _ 2
تتوقف في القریة 

.........و......و....

كتب و قصص الحوار 
والمناقشة

1 -9

خرائط القصة

بطاقات التعلم الذاتي 7

األطلس التعلم باللعب

شبكة 
المعلومات

المحاكاة

السبورة التفاعلیة المثلجات القراءة  اعواد
العددیة عظم السمكة

لي
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حارتنا القدیمة :الدرس اللغة العربیة:المادة
تعبیر-خط-انماط امالئیة-انماط لغویة:المھارة/الفرع

التاریخ/الیوم

الصف
األھداف
الحصة

الزمن 3
د

.صف الحیاة في الحارة القدیمة  :التعلم القبلي

5
د

سماء :(بین مواضع الھمزة في الكلمات التالیة :التمھید
)سأل بئر

اإلشارة أسماء
الھمزة المتطرفة

القراءة الصحیحة

األھداف

أسماء اإلشارة للقریب في  أن یوظف التلمیذ -10
حدیثة و كتابتھ

:األنماط اإلمالئیة

تحقیق األھداف اجراءات الزمن

على السبورة  استخدام استراتیجیة عظم السمكة
التعلم الذاتي+ التفاعلیھ

10

عرض األمثلة و قراءتھا و مناقشتھا 10

استخدام استراتیجیة خریطة المفاھیم على السبورة 
التعلم الذاتي+التفاعلیة 

10 ھیم
مفا

ال

القراءة الصحیحة
الكتابة الصحیحة

محاكاة النمط

مراعاة الدقة
و النظام اثناء 

الكتابة

:األنماط اإلمالئیة
.التلمیذ الھمزة المتوسطة في كتابتھ ییستخدمأن - 11
.أن یستخدم التلمیذ الھمزة المتطرفة في كتابتھ -12
أن یكتب التلمیذ ما یملى علیھ كتابة صحیحة -13

:الخط
أن یكتب التلمیذ الكلمات والجمل بخط النسخ  -14

كتابة صحیحة
:التعبیر

أن یصف التلمیذ شفویا جامع السلطان قابوس  -15
.وصفا جیدا 

كأن یكتب التلمیذ وصف لبیت زمیلھ  -16

 قراءة النص اإلمالئي على التالمیذ ومناقشة القضیة
اإلمالئیة ثم تملیتھم ومناقشة األخطاء الشائعة و 

التصحیح

10

مناقشة القضیة األمالئیة 10

و كتابتھ بأشكالة المختلفة  مناقشة الحرف المطلوب
وضمن كلمات ثم توجیھھم للكتابة الصحیحة

20

النص قراءة صامتة مستعیناً  توجیة التالمیذ لقراءة
بالبطاقات التي أمامھ

15

األصدقاء إلى البیت للعب  یكتب نصاً سردیاً عن زیارة 15
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المالحظات التقویم

:إشارة للبعید  اكمل الجمل باسم- 10
جبالن مرتفعان .......- أ

بنتان مھذبتان ........- ب
:ھمزة متوسطة على بھاكلمات  اكتب -11

.............السطر 
...........متطرفة 

ھمزة آخر الكلمة من  بھااكتب كلمات  - 12
.خالل المشاھدة في الطبیعة 

المتابعة والمالحظة أثناء الكتابة من خالل  - 13
:طرح األسئلة 

اكتب الكلمات التي تشتمل على ھمزة متوسطة 
.وھمزة متطرفة مع ذكر مواضعھا

مصادر التعلم طرق التدریس

شریط سمعي العصف الذھني

فیلم تعلیمي تمثیل األدوار

برنامج 
محوسب

التعلم التعاوني

صور و 
رسومات

الخرائط الذھنیة 12

مجسمات االستنباط
.وھمزة متطرفة مع ذكر مواضعھا

اكتب جملة الخط على السبورة - 15
صف جامع السلطان قابوس - 16
اكتب نص سردي مستعیناً باألحداث على - 17

ھوامش الصفحة

قصة عمر  اسرد
.مع المرأة

انظر حولك واكتب كلمات  _1
.ھمزة آخر الكلمة بھا

اكتب ثالث جمل تشتمل على _ 2
 .أسماء اإلشارة للبعید المثنى

كتب و قصص الحوار 
والمناقشة

خرائط القصة

بطاقات التعلم الذاتي 10-
12

األطلس التعلم باللعب

شبكة 
المعلومات

المحاكاة

السبورة التفاعلیة ليعظم السمكة
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