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 دليل كتاب "أحب لغتي" للصف ألاول 
الفصل الدراس ي الثاني/ الجزء الثاني )محىرا النصىص القرائيت "هىاياتي" و "حكاياتي 

 العجيبت"(
 نمىذج لدليل املحىر الثالث: الدرشان ألاول، والثاني. أوال:
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 املحىر الثالث: هىاياتي 

 :أشاهد وأتحدث( ٔذٜ رذت اٌشعُ الدرس ألاول( 

 دصص 8  : للدرس كله املدة الزمنيت      

انضيٍ  انًهبسح /انهذف
 انًقزشح

 َشبط
 رًهٍذي
 اَزقبنً

انىسبئم  إجشاءاد انزُفٍز
ورقٍُبد 

 انزعهى وانزعهٍى
 انزقىٌى انخزبيً

يؤششاد 
رذقق 
 اٌّزؼٍُدٚس  خدٚس اٌّؼٍّ األهذاف

فً  انًزعهىٌزىقع يٍ 
 :أٌ أشبهذ وأرذذس

 ٠زذذس -
ؼجبساد ث

 ِشرجطخ
ّذز٠ٛبد ث

 اٌقٛسح.

 
٠زٛلغ أدذاصب ِٓ  -

خالي ٌٛدخ 
 .اٌّذبدصخ

 
 

 
 

 
ال ٌضٌذ 

صيٍ نىدخ 
انًذبدثخ 
عٍ دصخ 

 وادذح

 

 

ٔؾبه ر١ّٙذٞ 
ِٕبلؾخ اٌّزؼ١ٍّٓ 
دٛي ا٘زّبِبرُٙ 

 .ٚ٘ٛا٠برُٙ
 
  

 

 اػشمٟ ٌٛدخ اٌّذبدصخ. -
إِذٟ اٌّزؼ١ٍّٓ فشفخ ِٓ  -

اٌٍٛدخ ٌٕقف اٌضِٓ ١ٌزؤٍِٛا 
 دل١مخ.

اٌٍٛدخ ػٓ اهٍجٟ إ١ٌُٙ اٌزذذس  -
 رذذصب دشا.

ٚجٟٙ اٌّزؼ١ٍّٓ إٌٝ رٛظ١ف وً  -
 ِذز٠ٛبد اٌقٛسح فٟ دذ٠ضُٙ.

ٔبلؾٟ اٌٍٛدخ ِٕبلؾخ ِجغطخ ثؼذ  -
ٌّزؼ١ٍّٓ رذذس ِجّٛػخ ِٓ ا

ثذ١ش رؾزًّ ِٕبلؾزه ػٍٝ 
 اٌّىبْ: أ٠ٓ ٠جٍظ اٌطفالْ؟

 ً٘ ّ٘ب فٟ اٌّذسعخ؟و١ف ػشفذ؟

 ٚاٌفؼً:

ارشو١ُٙ ٠ذٍٍٛا  ِذسع١ب؟ً٘ ٠ٕجضاْ ٚاججب 
  رٌه ِغ ِجشس.

 
٠ٕزجٗ إٌٝ ٌٛدخ  -

اٌّذبدصخ اٌزٟ 
 رؼشمٙب اٌّؼٍّخ.

٠زؤًِ رفبف١ً  -
 اٌٍٛدخ.

ثؼجبساد ٠زذذس  -
ػٓ  ِزشاثطخ 

 اٌٍٛدخ.
أدذاصب ِٓ  ٠زٛلغ -

خالي ٌٛدخ 
  اٌّذبدصخ. 

 

 جٙبص -

اٌؼشك 

 )اٌجشٚوغ١ّب(

وزبة اٌّزؼٍُ  -

 .اإلٌىزشٟٚٔ

 

 
اهٍجٟ إٌٝ *

اٌّزؼ١ٍّٓ اٌزذذس 
ػٓ اٌٍٛدخ ِٓ 
دْٚ ِمبهؼخ، 

ٚادشفٟ ػٍٝ 
اٌز٠ٕٛغ ث١ٓ 

اٌّج١ذ، 
ٚاٌّزٛعو، 
 ٚاٌنؼ١ف. 

اٌزال١ِز ٠زخ١ً * 
٠ذٚس ث١ٓ   دٛاسا

 اٌطف١ٍٓ.

 

alm
an
ah
j.c
om
/om



 املحىر الثالث: هىاياتي. 

 أشتمع وأحيب( ٔذٜ رذت اٌشعُ :ألاول  الدرس(. 

انضيٍ  انًهبسح /انهذف
 انًقزشح

 َشبط
 رًهٍذي
 اَزقبنً

انىسبئم  إجشاءاد انزُفٍز
ورقٍُبد 

 انزعهٍى وانزعهى
 انزقىٌى انخزبيً

يؤششاد 
رذقق 
 اٌّزؼٍُدٚس  خدٚس اٌّؼٍّ األهذاف

انًزعهى فً ٌزىقع يٍ 
 :أسزًع وأجٍت أٌ

 ٠غزّغ إٌٝ إٌـ. -

 

٠ج١ت ػٓ أعئٍخ  -
 .)أعزّغ ٚأج١ت(

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
صيٍ 

أَشطخ 
)أسزًع 
وأجٍت( 
دصخ 
 وادذح

 

 ٔؾبه أزمبٌٟ
 

فّضال، رغؤي 
اٌغؤاي اٌّؼٍّخ 

 :ا٢رٟ
رز٘ت ٔذٜ إٌٝ 

 :اٌجذش ثقذجخ
 .أخ١ٙب -

 .أث١ٙب -

 .؟أِٙب -
  

رؤوذٞ ِٓ جب٘ض٠خ اٌّزؼ١ٍّٓ إٌٝ  -
 االعزّبع ٚأُٔٙ رخٍقٛا ِٓ اٌّؾززبد.

 الشئٟ إٌـ لشاءح االعزّبع. -

 (.1اهشدٟ اٌغؤاي سلُ) -

إِذٟ اٌّزؼ١ٍّٓ فشفخ ٌٍزفى١ش فٟ  -
 اخز١بس اٌّج١ت.اإلجبثخ لجً 

 رٍمٟ اإلجبثخ ِٓ ِجّٛػخ. -

 أػٍٕٟ اإلجبثخ اٌقذ١ذخ. -

أػ١ذٞ اٌؼجبسح وبٍِخ :)رز٘ت ٔذٜ إٌٝ  -
 اٌجذش وٟ رؾب٘ذ اٌغفٓ(.

 (.2اهشدٟ اٌغؤاي  سلُ) -

 إِذ١ُٙ فشفخ ٌٍزفى١ش فٟ اإلجبثخ. -

 رٍمٟ إجبثبد اٌّزؼ١ٍّٓ. -

أػ١ذٞ لشاءح اٌؼجبساد ِغ إجبثبرٙب،  -
 إٌٝ اٌشعُ( ِضال:)ٔؼُ، رؾؼش ٔذٜ ث١ًّ

وزجُٙ  فٟارشو١ُٙ ٠ذٚٔٛا اإلجبثبد  -
 ٌزضج١ذ فُٙ اٌّغّٛع.

 ربثؼ١ُٙ ٚفٛثٟ اٌخطؤ ػٍٝ اٌفٛس. -

  

 
٠زخٍـ ِٓ  -

 وً اٌّؾززبد.

٠ٕقذ إٌٝ   -
 لشاءح اٌّؼٍّخ. 

٠شوض فٟ  -
رفبف١ً أدذاس 

 إٌـ.

٠ج١ت ػٍٝ  -
أعئٍخ )أعزّغ 

 ٚأج١ت(.

٠زفبػً ِغ  -
اٌّؼٍّخ 

 ٚاٌضِالء.

٠ذْٚ اإلجبثبد  -
 .فٟ وزبثٗ

 

 

 جٙبص عّؼٟ.

 

ِب رشاٖ ٌّؼٍّخ 

 ِٕبعجب.

 

 
*ارشوٟ اٌّزؼ١ٍّٓ  

٠زذذصْٛ فٟ 
برُٙ ػٓ ِجّٛػ

٘ٛا٠برُٙ ٚالدظٟ 
  .االعزّبعاٌزذذس 

)ِزؼٍُ ٚادذ 
٠زذذس إٌٝ أفشاد 
ِجّٛػزٗ ٚاٌجم١خ 

ٚ٘ىزا  ٠غزّؼْٛ،
 ٠زجبدٌْٛ األدٚاس(
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 .املحىر الثالث: هىاياتي 

 (وأحيب )أقرأ.اٌشعُٔذٜ رذت  :ألاول  الدرس. 

انضيٍ  انًهبسح /انهذف
 انًقزشح

 َشبط
 رًهٍذي
 اَزقبنً

انىسبئم  إجشاءاد انزُفٍز
ورقٍُبد 

 انزعهى وانزعهٍى
 انزقىٌى انخزبيً

يؤششاد 
رذقق 
 اٌّزؼٍُدٚس  خدٚس اٌّؼٍّ األهذاف

فً  ىٌزىقع يٍ انًزعه
 أٌ: أقشأ وأجٍت

 ٠مشأ لشاءح ج١ٙشح -
 خب١ٌخ ِٓ األخطبء.

٠ٕبلؼ أ١ّ٘خ ِّبسعخ  -
 ٙٛا٠بد.اٌ

٠زفبػً ِغ ِؼٍّزٗ  -
 ٚصِالئٗ.

 

   

 
 

 

 
صيٍ 

أَشطخ 
)أقشأ 

وأجٍت( 
ثالس 

دصص 
ورنك 

هزشكٍض ن
قشاءح عهى 

 انُص.

رخزبس اٌّؼٍّخ 
اٌّذخً إٌّبعت 

 .ٌٍمشاءح
 

ًٌكٍ أٌ ٌكىٌ 
 انًذخم:

رذ١ًٍ وٍّبد  -
إٌٝ ِمبهغ ٠ىضش 

ف١ٙب اٌخطؤ أٚ 
 ٠زٛلغ اٌخطؤ ف١ٙب

 .ػٕذ لشاءرٙب
 
 هشح عؤاي ػبَ -

ٌٗ ػاللخ 
ثّٛمٛع 

 .اٌذسط
 

 

 

رمشأ اٌّؼٍّخ إٌـ ثقٛد  -
 ِغّٛع ٚثال أخطبء.

رطشح سؤاال نهفهى انًجًم )انفكشح  -
 انعبيخ(

 هب انُص؟نهىاٌخ انزً ٌزذذس عُيب ايثم: 

 يب هىاٌزك؟

 رؼ١ذ اٌّؼٍّخ لشاءح إٌـ. -
 رىٍف اٌّزؼ١ٍّٓ ثمشاءح إٌـ. -
 رزبثغ اٌّزؼ١ٍّٓ أصٕبء اٌمشاءح. -
رالدع أخطبء اٌّزؼ١ٍّٓ ِٚؼبٌجزٙب  -

 ٚفك خطخ ِّٕٙجخ.
رٛج١ُٙٙ إٌٝ اوزؾبف ِٛمغ اٌخطؤ  -

 ٚهشق ِؼبٌجزٗ ػٍٝ اٌفٛس.
رٛصع فشؿ اٌمشاءح ث١ٓ ج١ّغ  -

 اٌّزؼ١ٍّٓ.

 
 ٠غزّغ إٌٝ -

لشاءح 
 اٌّؼٍّخ.

 
ٌزفبعم يع  -

انًعهًخ 
وانضيالء 

دىل انسؤال 
 انًطشوح.

 
 

ٌسزًع إنى  -
قشاءح 

 انًعهًخ.

 
ٌقشأ انُص  -

قشاءح جهٍشح 
ويٍ دوٌ 

 

جٙبصاٌؼشك -

. 

ثطبلبد  -

 اٌىٍّبد.

ِب رشاٖ  -

اٌّؼٍّخ 

 ِٕبعجب.

 
ّؼٍّخ إٌٝ رطٍت اٌ

 اٌّزؼ١ٍّٓ لشاءح 
إٌـ ِغ ٚمغ 

ؽشٚه ٌٙزٖ 
اٌمشاءح ثٙذف رم١١ُ 

 جٛدح اٌمشاءح.
 ؽشٚه اٌمشاءح: 

 فذخ اٌمشاءح.)
االعزشعبي فٟ 

 (اٌمشاءح.
 اٌمشاءح:ٌزم١١ُ 

ّزؼٍُ ثبٌمشاءح ٠غّخ ٌٍ
ِغ رجٕت ِمبهؼزٗ أٚ 
ِغبػذرٗ إال إرا ثزي 
 جٙذا وج١شا ٌمشاءرٙب.

ث١ّٕب ٠مَٛ اٌّزؼٍُ 
ثبٌمشاءح لِٟٛ ثٛمغ 
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رطشح أعئٍخ ِزٕٛػخ ٌّٕبلؾخ ِؼٕٝ  -
اٌّفشداد اٌغبِنخ ٚاٌّنب١ِٓ 

اٌٛاسدح فٟ إٌـ. ٠ّىٓ أْ رطشح 
ٛاسدح أعئٍخ ِٓ ِخضٚٔٙب اٌٍفظٟ أٚ اٌ

 فٟ اٌىزبة.

إْ هشح األعئٍخ ٠ؤرٟ ث١ٓ لشاءاد      
 اٌّزؼ١ٍّٓ.

ٌٍّؼٍّخ أْ  رؼ١ذ لشاءرٙب ٌٍٕـ  ٠ّىٓ -
إْ الدظذ وضشح رؼضش اٌّزؼ١ٍّٓ فٟ 

 اٌمشاءح.

 

٠ّىٓ أْ رٍجؤ اٌّؼٍّخ إٌٝ ِٙبسح  -
ِزؼ١ٍّٙب ٌزؼ١ٓ اٌزذ١ًٍ إٌٝ ِمبهغ 

ػٍٝ لشاءح وٍّخ َوضُش رؼضشُ٘ فٟ 
 لشاءرٙب.

 

 أخطبء.

 
ٌزفبعم فً  -

اإلجبثخ عٍ 
أسئهخ أقشأ 

 .وأجٍت

 
ٌعىد إنى  -

انُص 
انقشاءح 
انفقشح 

انًزعهقخ 
ثبإلجبثخ فً 

أثُبء 
إجبثبرهى عٍ 

أسئهخ 
 .أقشأوأجٍت

 
ٌشٍش إنى  -

كهًبد انُص 
أثُبء قشاءح 

انًعهًخ 
 وانضيالء.

خو رذذ أٞ وٍّخ ٌُ  
٠مشأ٘ب ثؾىً فذ١خ 
ِغ رذذ٠ذ ٔٛع اٌخطؤ 

 ِضً:

 دزف. -

 رشدد. -

 اعزجذاي. -

 إدخبي. -

أخطبء فٟ اٌزؾى١ً  -
 أٚ اٌز٠ٕٛٓ.

اد أخطبء فٟ أفٛ -
اٌؼٍخ 

اٌط٠ٍٛخ)األٌف. 
 اٌٛاٚ. ا١ٌبء(.

أخطبء فٟ  -
اٌذشوبد) اٌفزذخ. 
 اٌنّخ. اٌىغشح(.

ٔطك األفٛاد  -
 ثؾىً غ١ش فذ١خ.

اعؤٌٟ اٌّزؼٍُ أعئٍخ  -
فٟ اٌفُٙ 

 ٚاالعز١ؼبة.

لذِٟ اٌضٕبء ٚاٌؾىش  -
 ثؼذ اٌمشاءح.
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 .املحىر الثالث: هىاياتي 

 أقرأ وأحيب(ٔذٜ رذت اٌشعُ :ألاول  الدرس(. 

انضيٍ  /انهذف انًهبسح
 انًقزشح

 َشبط
 رًهٍذي
 اَزقبنً

انىسبئم  إجشاءاد انزُفٍز
ورقٍُبد 
انزعهى 
 وانزعهٍى

انزقىٌى 
 انخزبيً

يؤششاد 
رذقق 
 األهذاف

 اٌّزؼٍُدٚس  خدٚس اٌّؼٍّ

 ربثع:

ٌزىقع يٍ انًزعهى فً 
 أقشأ وأجٍت أٌ:

١ّ٠ض أدٚاد  -
 اٌشعُ.

 
٠غّٟ أدٚاد  -

 اٌشعُ.

 

 ٠ىزت اعُ األداح. -

 
 

 

 ربثع

 

 
  

 

ففذخ اٌىزبة ػٓ هش٠ك اٌجٙبص ٚإْ رؼزس ٚجٛد اػشمٟ  -
 جٙبص ٔبلؾٟ إٌؾبه ِٓ اٌىزبة ِجبؽشح.

 اهٍجٟ إٌٝ أدذُ٘ لشاءح اٌغؤاي. -

ٔبلؾ١ُٙ فٟ فُٙ اٌّطٍٛة. ِب اٌّطٍٛة فؼٍٗ فٟ ٘زا  -
 إٌؾبه؟

 ػذدٞ اٌّطٍٛة ثؤفبثؼه ثؼذ أْ ٠زوش٘ب اٌّزؼٍّْٛ. -

.وزبثخ اعُ 2أداح اٌشعُ. . سعُ دائشح دٛي 1إرْ اٌّطٍٛة: -
 األداح فٟ اٌّىبْ اٌّخقـ ٌٍىزبثخ.

 اهٍجٟ إ١ٌُٙ ٚمغ أفبثؼُٙ ػٍٝ اٌّىبْ اٌّخقـ ٌٍىزبثخ. -

 اهٍجٟ إ١ٌُٙ فٟ ِجّٛػبرُٙ ٠فىشْٚ فٟ ِغ١ّبد اٌقٛس. -

ٔبلؾٟ ِغ١ّبد ج١ّغ اٌقٛس)ِّذبح، لٍُ سفبؿ، فشؽبح  -
أعٕبْ، ِطشلخ، ثٛفٍخ، وشاط سعُ، ١ِضاْ، أٌٛاْ ِبئ١خ، 

مشاك األظبفش(.شؽبح ر٠ٍٛٓ، ف ِِ 

 دٟٚٔ ِغ١ّبد اٌقٛس ػٍٝ اٌغجٛسح. -

 اهٍجٟ إ١ٌُٙ رٕف١ز اٌجضئ١خ اٌضب١ٔخ ِٓ إٌؾبه . -

 ربثؼٟ اٌّزؼ١ٍّٓ ٚفٛثٟ اٌخطؤ ػٍٝ اٌفٛس. -

 
٠زبثغ اٌّؼٍّخ ثفزخ  -

اٌىزبة ػٍٝ ففذخ 
 إٌؾبه.

٠مشأ اٌغؤاي أٚ ٠زبثغ  -
ص١ٍِٗ أصٕبء لشاءح 

 إٌؾبه.

٠زفبػً ِغ اٌّؼٍّخ  -
ٚصِالئٗ فٟ فُٙ 

 ِٓٚاعز١ؼبة اٌّطٍٛة 
 اٌغؤاي.

٠ؾبسن أفشاد ِجّٛػزٗ  -
 فٟ رغ١ّخ اٌقٛس.

٠زفبػً ِغ اٌّؼٍّخ  -
 ٚاٌضِالء.

٠ىزت ِغ١ّبد اٌقٛس  -
ألدٚاد اٌشعُ فٟ 

  اٌّىبْ إٌّبعت.

 

 

 ربثغ

 

 
اهٍجٟ إٌٝ *

ِجّٛػخ ِٓ 
اٌّزؼ١ٍّٓ لشاءح 

اٌىٍّبد اٌزٟ 
 وزجٛ٘ب.
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  الثالث: هىاياتي.املحىر 

 أقرأ وأحيب(ٔذٜ رذت اٌشعُ :ألاول  الدرس(. 

 انًهبسح /انهذف
 

انضيٍ 
 انًقزشح

 َشبط
 رًهٍذي
 اَزقبنً

انىسبئم  إجشاءاد انزُفٍز
ورقٍُبد انزعهى 

 وانزعهٍى
 انزقىٌى انخزبيً

ِؤؽشا
د 

رذمك 
األ٘ذا
 ف

 اٌّزؼٍُدٚس  خدٚس اٌّؼٍّ

 ربثع:

ٌزىقع يٍ انًزعهى فً 
 :وأجٍت أٌأقشأ 

زٛفً إٌٝ ٠ -
ِشادف اٌىٍّبد 
ِٓ ع١بق اٌجٍّخ.

 

٠مذَ ٔق١ذخ  -
ٌٍذفبظ ػٍٝ 

  اٌّٛ٘جخ.

 
 
 
 

 

 

 

 

 أِبَ اٌّزؼ١ٍّٓ. اػشمٟ إٌؾبه  - 

 اهٍجٟ إ١ٌُٙ لشاءح إٌؾبه . -

 ٔبلؾٟ اٌّطٍٛة فٟ إٌؾبه. -

 .اهٍجٟ إٌٝ اٌّزؼ١ٍّٓ إٔجبص إٌؾبه صٕبئ١ب -

 .فٛسا ربثؼ١ُٙ ٚفٛثٟ اٌخطؤ -

 ِغ ج١ّغ اٌّزؼ١ٍّٓ.ٔبلؾٟ اإلجبثبد  -

 ربثؼٟ رق٠ٛجبد اٌخطؤ.إِذ١ُٙ صِٕب ٌزؼذ٠ً أخطبئُٙ، ٚ -

 أزمٍٟ إٌٝ إٌؾبه اٌزبٌٟ فٟ اٌقفذخ رارٙب. -

 اهٍجٟ إ١ٌُٙ لشاءح إٌؾبه ِغ رٛم١خ اٌّطٍٛة فٟ إٌؾبه. -

ٔبلؾٟ ج١ّغ اٌّزؼ١ٍّٓ ف١ّب ٠ّىُٕٙ رمذ٠ّٗ ِٓ ٔقبئخ ٌٍذفبظ ػٍٝ  -
 اٌّٛ٘جخ.

 ٔق١ذزٗ. ارشوٟ وً ِزؼٍُ أْ ٠ذْٚ -

عبػذٞ اٌّزؼ١ٍّٓ اٌز٠ٓ ٠ذزبجْٛ إٌٝ ِزبثؼخ فٟ ف١بغخ ٔق١ذخ ِٓ  -
  أفىبسُ٘ اٌخبفخ. 

 اهٍجٟ إٌٝ ثؼل اٌّزؼ١ٍّٓ لشاءح ٔقبئذُٙ ػٍٝ ِغّغ صِالئُٙ. -

  .اٌّطشٚدخٔبلؾٟ إٌقبئخ  -

 
 ٠زبثغ اٌّؼٍّخ ف١ّب رؼشمٗ. -

 ٠غزّغ إٌٝ لشاءح إٌؾبه. -

٠زفبػً ِغ اٌّؼٍّخ ٚصِالئٗ  -
 إٌؾبه.فٟ ِٕبلؾخ 

٠ؾبسن ص١ٍِٗ فٟ إٔجبص  -
 إٌؾبه.

 وزبثٗ.فٟ ٠ذْٚ اإلجبثبد  -

٠زؤوذ ِٓ فذخ إجبثزٗ ثؼذ  -
 ِٕبلؾخ اٌّؼٍّخ ٌإلجبثبد.

 اٌزبٌٟ.   إٌؾبه٠مشأ  -

 ٠زفبػً ِغ صِالئٗ ٚاٌّؼٍّخ. -

  ٠ذْٚ ٔق١ذزٗ اٌخبفخ ثٗ. -

٠مشأ ٔق١ذزٗ ػٍٝ ِغبِغ  -
 صِالئٗ.

٠جشس ٔق١ذزٗ ١ٌمٕغ ثٙب  -
 ا٢خش٠ٓ.

 

 

جٙبص  -

 اٌؼشك.

وزبة  -

اٌّزؼٍُ 

 .اإلٌىزشٟٚٔ

 
اهٍجٟ إ١ٌُٙ *

رٛظ١ف  
وٍّزٟ)١ًِ، 
ٔبفؼخ( فٟ 

جًّ فذ١ذخ 
 رج١ٓ ِؼٕب٘ب.
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 .املحىر الثالث: هىاياتي 

 أقرأ وأكتب(ٔذٜ رذت اٌشعُ :ألاول  الدرس(. 

انضيٍ  انًهبسح /انهذف
 انًقزشح

 َشبط
 رًهٍذي
 اَزقبنً

انىسبئم  إجشاءاد انزُفٍز
ورقٍُبد 

 وانزعهٍىانزعهى 
 انزقىٌى انخزبيً

يؤششاد 
رذقق 
 اٌّزؼٍُدٚس  خدٚس اٌّؼٍّ األهذاف

انًزعهى فً أقشأ ٌزىقع يٍ 
 :وأكزت أٌ

١ّ٠ض اٌذشٚف  -
 اٌّزؾبثٙخ ؽىال.

 

٠مشأ وٍّبد  -
رؾزًّ دشٚفب 

 ِزؾبثٙخ.
 
 

٠ىزت دشٚفب  -
 .ِزؾبثٙخ

 
 
 

 
صيٍ 

أَشطخ 
أقشأ 

وأكزت 
دصزبٌ 

 فقظ.

 

 ٔؾبه ر١ّٙذٞ:
اهٍجٟ إٌٝ -

اٌّزؼ١ٍّٓ ٔطك 
اٌذشٚف ِٓ 
ٌٛدخ أٚ ِٓ 

ثطبلبد اٌذشٚف 
 اٌّغزمٍخ.

اهٍجٟ إ١ٌُٙ -
٠قٕفٛا اٌذشٚف 

فٟ ِجّٛػبد 
ثذغت رؾبثٗ 

 ٌٙب.بؽىأ
أثمٟ ػٍٝ 
اٌغجٛسح 

اٌذشٚف)ط،ػ
،ؿ،ك( 

 ثؼذٞ اٌجم١خ.ٚأ

 اػشمٟ إٌؾبه أِبَ اٌّزؼ١ٍّٓ. -

اهٍجٟ إ١ٌُٙ فٟ ألً ِٓ دل١مخ إٌظش  -
 ٚرؤًِ إٌؾبه  ثقّذ.

اهٍجٟ إٌٝ أدذُ٘ لشاءح إٌؾبه ٚٔبلؾٟ  -
 اٌّطٍٛة ف١ٗ.

اهٍجٟ إ١ٌُٙ اٌزفى١ش فٟ إجبثخ إٌؾبه  -
فشد٠ب ِٓ رذ٠ٚٓ اإلجبثخ)اٌزفى١ش فٟ 

 اإلجبثخ فمو(

اهٍجٟ إ١ٌُٙ ثؾىً صٕبئٟ ِٕبلؾخ إجبثبرُٙ  -
ؽف٠ٛب.)ِغ رذذ٠ذ صِٓ ال ٠ض٠ذ ػٓ 

 دل١مز١ٓ(

ٔبلؾٟ اإلجبثبد ِغ ج١ّغ  -
اٌّزؼ١ٍّٓ.)إٌّبلؾخ رؾًّ اٌذشف 

إٌّبعت فٟ اٌّىبْ إٌّبعت ٚأ٠نب 
ٚاٌزؾبثٗ  ؽىً اٌذشف فٟ اٌىٍّخ

ٚاالخزالف ث١ٓ رٍه 
 (اٌذشٚف)ط،ػ()ؿ،ك(

 اهٍجٟ إ١ٌُٙ وزبثخ اٌذشف فٟ اٌٙٛاء. -

 
٠زبثغ اٌّؼٍّخ فٟ  -

 ػشمٙب ٌٍٕؾبه.

 ٠زؤًِ إٌؾبه. -

 ٠مشأ إٌؾبه. -

أٚ ٠زبثغ لشاءح  -
 ص١ٍِٗ ٌٍٕؾبه.

٠زفبػً ِغ اٌّؼٍّخ  -
 ِٚغ صِالئٗ.

٠فىش فٟ دً  -
 إٌؾبه.

٠ٕبلؼ ص١ٍِٗ فٟ  -
اٌذً اٌزٞ رٛفً 

إ١ٌٗ ٘ٛ أٚ اٌزٞ 
 رٛفً إ١ٌٗ ص١ٍِٗ.

 ٠ىزت اإلجبثخ. -

٠ٍزضَ ثبٌضِٓ  -
اٌّذذد فٟ وً 

اٌجضئ١بد)اٌزؤًِ. 

 

جٙبص  -

 اٌؼشك.

وزبة  -

اٌّزؼٍُ 

 اإلٌىزشٟٚٔ.

 
اهٍجٟ إ١ٌُٙ *

ثؾىً فشدٞ 
اٌشجٛع إٌٝ إٌـ 

ٚسفذ اٌىٍّبد 
اٌزٟ اؽزٍّذ ػٍٝ 
اٌذشٚف اٌٛاسدح 

ٚرذ٠ٕٚٙب  فٟ إٌؾبه
ػٍٝ دفبرشُ٘ 

 اٌخبفخ.

ٔبلؾٟ اٌّزؼ١ٍّٓ *
اٌّزؼضش٠ٓ أفشاد٠ب فٟ 

اٌجٛأت اٌزٟ 
٠زؼضشْٚ ف١ٙب عٛاء 

ٔطك  فٟ أوبْ
ف أٚ اٌز١١ّض ٚاٌذش
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اهٍجٟ إ١ٌُٙ -
ٔطك ٘زٖ 
 اٌذشٚف.

صُ ادخٍٟ فٟ 
 إٌؾبه.

  

 

الدظٟ هش٠مخ وزبثزُٙ ٌٍذشف ِٓ د١ش  -
 فذخ ِغبس سعُ اٌذشف.

 ١ُٙ وزبثخ اإلجبثخ ػٍٝ وزجُٙ.اهٍجٟ إٌ -

 . فٛساربثؼٟ وزبثزُٙ ٚلذِٟ اٌزق٠ٛت  -

اهٍجٟ إ١ٌُٙ لشاءح اٌىٍّبد ثؼذ إوّبٌٙب  -
ثبٌذشف إٌبلـ)ٚجٟٙ ٘زا األِش إٌٝ 

اٌّزؼ١ٍّٓ اٌز٠ٓ ٠ذزبجْٛ إٌٝ ػٕب٠خ 
 ٚا٘زّبَ(.

  

 إٌّبلؾخ، اٌىزبثخ(.

 فٛسا٠قٛة اٌخطؤ  -
 إْ ٚجذ.

 

 ث١ّٕٙب أٚ وزبثزّٙب.
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 .املحىر الثالث: هىاياتي 

 أقرأ وأكتب(ٔذٜ رذت اٌشعُ :ألاول  الدرس(. 

انضيٍ  انًهبسح /انهذف
 انًقزشح

 َشبط
 رًهٍذي
 اَزقبنً

انىسبئم  إجشاءاد انزُفٍز
ورقٍُبد 

 انزعهى وانزعهٍى
 انزقىٌى انخزبيً

يؤششاد 
رذقق 
 اٌّزؼٍُدٚس  خدٚس اٌّؼٍّ األهذاف

 ربثع:

انًزعهى فً أقشأ ٌزىقع يٍ 
 وأكزت أٌ:

)اي( ١ّ٠ض -
 ِٓ اٌؾّغ١خ

 ٚاٌمّش٠خ.

٠ٕطك وٍّبد  -
ِجذٚءح ثـ)اي( 

اٌؾّغ١خ 
 ٚاٌمّش٠خ.

٠قٕف اٌىٍّبد  -
دغت ٔٛع)اي( 

اٌؾّغ١خ 
  ٚاٌمّش٠خ.

 
 
 

 

 ربثع

 

 ٔؾبه أزمبٌٟ:
اهٍجٟ إ١ٌُٙ 

لشاءح وٍّبد 
إٌؾبه 

اٌغبثك)اٌشعُ، 
 اٌخؾجٟ، إٌبط(.

 
دٟٚٔ اٌىٍّبد 

ٚامخ ػٍٝ ثخو 
اٌغجٛسح ثؼذ 

  لشاءرُٙ ِجبؽشح.
اهٍجٟ إ١ٌُٙ رذ٠ٛو 

اٌذشف اٌٛالغ 
)س،ر، ٚ٘ٛ ثؼذ)اي(

.)ْ 
اهٍجٟ إ١ٌُٙ إػبدح 

 لشاءح اٌىٍّبد.
وشسٞ لشاءره 

ٌٍىٍّبد دزٝ 
٠الدظْٛ اٌفشق فٟ 

 إٌؾبه أِبَ اٌّزؼ١ٍّٓ.اػشمٟ  -

 اهٍجٟ إ١ٌُٙ لشاءح إٌؾبه. -

 ٔبلؾٟ اٌّطٍٛة فٟ إٌؾبه. -

اهٍجٟ إ١ٌُٙ ثؾىً فشدٞ وزبثخ )اي( لجً  -
 وً وٍّخ.

 اهٍجٟ إ١ٌُٙ لشاءح اٌىٍّبد. -

 ثذلخ. ٚج١ُٙٙ إٌٝ ِالدظخ إٌطك -

 اوزجٟ اٌىٍّبد ثٛمٛح ػٍٝ اٌغجٛسح. -

دٟٚٔ اٌّالدظخ اٌفبسلخ ث١ٓ)اي( فٟ  -
 اٌىٍّبد.

٠ُٙ أْ)اي( اٌؾّغ١خ ال رظٙش فٟ أخجش -
إٌطك فٟ د١ٓ أْ )اي( اٌمّش٠خ رظٙش 

فٟ إٌطك. أِب فٟ اٌىزبثخ فئّٔٙب 
 رىزجبْ)اي( عٛاء اٌؾّغ١خ أَ اٌمّش٠خ.

إْ وبٔذ ٘زٖ اٌّؼٍِٛخ ِؼشٚفخ ٌذ٠ُٙ  -
 روش٠ُٙ ثٙب.

أظٙشٞ فٟ ٔطمه اٌذشف اٌّؾذد اٌٛالغ  -
 ثؼذ )اي( اٌؾّغ١خ.

اٌّالدظبد عجٍٟ ػٍٝ اٌغجٛسح رٍه  -
 .ِٓ أفٛاُ٘ٙ ٚثؤعٍٛثُٙ

ػٛدٞ ثُٙ إٌٝ ففذخ اٌىزبة ٚاهٍجٟ  -

 
٠زبثغ اٌّؼٍّخ ف١ّب  -

 رؼشمٗ.

٠مشأ أٚ ٠غزّغ  -
 ٌمشاءح إٌؾبه.

٠زفبػً ِؼُٙ فٟ  -
 إٌّبلؾخ.

٠ىزت )اي( لجً  -
 اٌىٍّبد فٟ إٌؾبه.

٠مشأ اٌىٍّبد ثؼذ  -
 إمبفخ )اي(.

٠الدع ٔطك)اي(  -
 ىٍّبد.فٟ ج١ّغ اٌ

٠ؾبسن ِؼٍّزٗ  -
ٚصِالئٗ فٟ 
اعزخالؿ 

 االعزٕزبجبد.

١ّ٠ض ث١ٓ)اي(  -
اٌؾّغ١خ ٚاٌمّش٠خ 

 عّؼ١ب.

٠ٕجض إٌؾبه فٟ  -
 اٌىزبة اٌّذسعٟ.

 

جٙبص 

 اٌؼشك.

 

 

 
 .ٌؼجخ ػٓ هش٠ك*

اٌؼجٟ ِؼُٙ ٌؼجخ 
رىؾف فُّٙٙ 

ٚاعز١ؼبثُٙ ي)اي( 
اٌؾّغ١خ ٚاٌمّش٠خ 

 ِضال:

 فىشح اٌٍؼجخ

رمَٛ أٞ ٌؼجخ 
رخزبس٠ٕٙب ػٍٝ لشاءح  

وٍّبد جذ٠ذح ٌُ 
٠ّشٚا ثٙب فٟ اٌذسط 
ٚاهٍجٟ إ١ٌُٙ رذذ٠ذ 
ٔٛع اٌالَ عّؼب ِٓ 

 دْٚ أْ ٠شٚ٘ب.

لغّٟ اٌّزؼ١ٍّٓ إٌٝ 
 ِجّٛػز١ٓ.
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 اٌمشاءح.
اعؤ١ٌُٙ ػٓ 
 ِالدظزُٙ.

ِبرا رالدظْٛ فٟ 
 إٌطك؟

اجّؼٟ ػذدا ِٓ 
ِالدظبد اٌّزؼ١ٍّٓ 

ِغز٠ٛبد ِٓ 
ِخزٍفخ)اٌج١ذ، 

اٌّزٛعو، اٌّذزبط 
 إٌٝ ػٕب٠خ(.

ثؼذ رٌه أخجش٠ُٙ 
ثبٌّالدظخ ٟٚ٘: 

)عّبػُٙ  ٌقٛد  
اٌالَ فٟ وٍّخ 
اٌخؾجٟ ٚػذَ 

عّبػُٙ ٌٙب ػٕذ 
لشاءح وٍّزٟ اٌشعُ 

 ٚإٌبط(
ٌٍّٚض٠ذ  "لٌٟٛ ٌُٙ:

فٟ ٘زا اٌّٛمٛع 
ٕٔظش إٌٝ إٌؾبه 

ا٢رٟ" ٚافزذٟ 
 اٌىزبة ػٍٝ إٌؾبه.

 

 إ١ٌُٙ إوّبي إٔجبص إٌؾبه ثؾىً فشدٞ.

رفمذ٠ُٙ ُٚ٘ ٠ؤدْٚ إٌؾبه ٚلذِٟ  -
 اٌزق٠ٛت اٌفٛسٞ ٌٍخطؤ.

 اجّؼٟ ِالدظبره                                              -
ثذلخ ٌزذ١ٍٍٙب ٚاوزؾبف اٌّزؼٍُ 

 ٌّزؼٍُ غ١ش اٌّغزٛػتاٌّغزٛػت ِٓ ا
أٚ اٌجٛأت اٌزٟ ٠مغ ف١ٙب اٌزجبط ث١ٓ 

 اٌّزؼ١ٍّٓ.

 االعزٕزبجبد: -

اٌزؾبثٗ ث١ٓ )اي( اٌؾّغ١خ ٚاٌمّش٠خ أّٔٙب 
 رظٙشاْ فٟ اٌىزبثخ.

 االخزالف ث١ٓ)اي( اٌؾّغ١خ ٚاٌمّش٠خ:
)اي( اٌؾّغ١خ ال ٔغّؼٙب فٟ إٌطك  .1

 ٚ)اي( اٌمّش٠خ ٔغّؼٙب فٟ إٌطك.

ثؼذ)اي( اٌؾّغ١خ ٠ىْٛ اٌذشف اٌٛالغ  .2
ِؾذدا أِب )اي( اٌمّش٠خ ال٠ىْٛ ِؾذدا 

ثً ٠ؤخز دشوخ اٌفزذخ أٚ اٌنّخ أٚ 
 اٌىغشح.

رٍه االعزٕزبجبد ثق١بغبد  رغجً -
  اٌّزؼ١ٍّٓ ال ثق١بغبد اٌّؼٍّخ.

 اهٍجٟ إ١ٌُٙ رغج١ٍٙب ػٍٝ دفبرشُ٘. -

ِىٕٟ اٌّزؼ١ٍّٓ ِٓ اٌز١١ّض ث١ٓ)اي(  -
رؼ١ّ١ٍخ لف اٌؾّغ١خ ٚاٌمّش٠خ فٟ ِٛا

لبدِخ ِٓ دْٚ إهبٌخ ٚثٕؾبهبد ِذججخ 
 ٚؽبئمخ ٚعش٠ؼخ.

 سوضٞ ػٍٝ ر١١ّض٘ب عّؼ١ب ٚوزبث١ب. -

٠قٛة أخطبءٖ إْ  -
 ٚجذد.

االعزٕزبجبد ٠غجً  -
  ػٍٝ دفزشٖ اٌخبؿ.

٠طجك ِب رؼٍّٗ  -
دٛي)اي( فٟ 

 .ٔؾبهبرٗ اٌمشائ١خ
 ٚاٌىزبث١خ.

 

رغّٝ وً ِجّٛػخ 
ثبعُ)اي(اٌؾّغ١خ 

ٚاألخشٜ ثبعُ 
 )اي(اٌمّش٠خ.

الشئٟ اٌىٍّخ ػٍخ 
ِغبِؼُٙ ٚوً 

 ِجّٛػخ رذذد ٔٛػٙب
صُ اهٍجٟ إ١ٌُٙ وزبثزٙب 

ٌززؤوذٞ ِٓ فذخ 
اٌىزبثخ اإلِالئ١خ 

 ٌٍىٍّخ.
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 .املحىر الثالث: هىاياتي 

 أكتب بخط حميل(ٔذٜ رذت اٌشعُ :ألاول  الدرس(. 

انضيٍ  انًهبسح /انهذف
 انًقزشح

 َشبط
 رًهٍذي
 اَزقبنً

انىسبئم  إجشاءاد انزُفٍز
ورقٍُبد 

 انزعهى وانزعهٍى
 انزقىٌى انخزبيً

يؤششاد 
رذقق 
 اٌّزؼٍُدٚس  خدٚس اٌّؼٍّ األهذاف

 

 ٌزىقع يٍ انًزعهى أٌ:

٠ىزت ػجبسح ثخو  -
 . ٚج١ًّٚامخ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 ربثع

 

 ٔؾبه ر١ّٙذٞ:
اهٍجٟ إٌٝ 

اٌّزؼ١ٍّٓ لشاءح 
اٌٛاسدح فٟ اٌؼجبسح 

إٌـ ِٓ 
وٍّخ)وبٔذ( إٌٝ 
 وٍّخ)فغش٘ب(.

٠فنً أْ رخزبسٞ 
ٌمشاءح ٘زٖ اٌؼجبسح 

اٌّزؼ١ٍّٓ اٌز٠ٓ 
٠ذزبجْٛ إٌٝ 

 ِزبثؼخ.
اهٍجٟ إٌٝ ثؼنُٙ 

وزبثخ اٌىٍّبد 
ا٢ر١خ)وبٔذ، ِٕز، 

فغش٘ب( ػٍٝ 
 عجٛسح اٌفقً.
أخجش٠ُٙ أُٔٙ 

ع١ٕزمٍْٛ ا٢ْ إٌٝ 

 .إٌؾبه أِبَ اٌّزؼ١ٍّٓ اػشمٟ -

 اهٍجٟ إ١ٌُٙ لشاءح إٌؾبه. -

 ٔبلؾٟ اعز١ؼبثُٙ ٌٍّطٍٛة. -

اوزجٟ أِبُِٙ ػٍٝ عجٛسح اٌفقً  -
ٚاؽشدٟ ِغبس سعُ وً دشف فٟ 

اٌىٍّخ ِٓ ثذا٠خ وزبثخ اٌذشف إٌٝ ٔٙب٠زٗ 
 ٚ٘ىزا ِغ ج١ّغ اٌىٍّبد فٟ اٌؼجبسح.

 عجٛسح اٌفقً.دسث١ُٙ ػٍٝ اٌىزبثخ ػٍٝ  -

اعؤ١ٌُٙ فٟ هش٠مخ وزبثخ ثؼل اٌذشٚف  -
 وً ِزؼٍُ ثذغت أخطبئٗ اٌىزبث١خ، ِضال:

إرا وبْ )ط( ِٓ اٌّزؼ١ٍّٓ ٠زؼضش فٟ وزبثخ 
دشف)وـ( فٟ أٚي اٌىٍّخ فبلقذ٠ٗ 

 ثبٌغؤاي ػٓ هش٠مخ وزبثخ ٘زا اٌذشف.

٘زا إٌؾبه فشفزه اٌض١ّٕخ ٌّؼبٌجخ  -
 ٌذ٠ه.األخطبء اٌىزبث١خ ٌذٜ اٌّزؼ١ٍّٓ 

اجّؼٟ ِالدظبره ػٓ اٌّزؼ١ٍّٓ  -
ٚاسفذ٠ٙب ٚمؼ١ٙب ٔقت ػ١ٕ١ه 

 ٌّؼبٌجزٙب رذس٠ج١ب فٟ وً ٔؾبه وزبثٟ.

 
 ٠زبثغ اٌّؼٍّخ ثذلخ. -

٠ؾبسن ِؼٍّزٗ  -
ٚصِالئٗ فٟ 

 إٌمبػ.

٠غزٛػت و١ف١خ  -
اٌىزبثخ اٌقذ١ذخ 
 ٌذشٚف اٌىٍّبد.

٠ىزت وزبثخ  -
 .ٚج١ٍّخ فذ١ذخ

٠زجبٚة ِغ اٌّؼٍّخ  -
إٔجبص فٟ 

اٌزق٠ٛجبد 
  اٌّطٍٛثخ .

 

 

جٙبص 

 اٌؼشك.

عجٛسح 

 اٌفقً.

اٌغجٛساد 

 
اهٍجٟ إ١ٌُٙ *

وزبثخ ػجبسح ثؾشه 
أْ رىْٛ ِؼظُ 
دشٚف وٍّبرٙب 
ِّب ٚسدد فٟ 
 ػجبسح إٌؾبه.

٠ّىٓ أْ رىْٛ اٌؼجبسح 
ِٓ إٌـ أٚ دسٚط 

 أخشٜ.

٠ّىٓ أْ رىْٛ اٌؼجبسح 
)رؾب٘ذ  :اٌّمزشدخ

 اٌغفٓ صُ رشعّٙب(.

. 
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 وزبثخ ثم١خ اٌؼجبسح.
فزخ اهٍجٟ إ١ٌُٙ 

اٌىزبة ػٍٝ ففذخ 
 إٌؾبه.

 

ا٢ْ ٚج١ُٙٙ إٌٝ وزبثخ ػجبسح اٌخو  -
 ػٍٝ وزجُٙ.

ربثؼ١ُٙ أصٕبء اٌىزبثخ ٚلذِٟ اٌزق٠ٛجبد  -
 اٌفٛس٠خ.

إرا اوزؾفذ ٚجٛد خطؤ وزبثٟ ؽبئغ ث١ٓ  -
وض١ش ُِٕٙ أٚلفٟ اٌىزبثخ ٚأػ١ذٞ 

رٛف١ف اٌىزبثخ ٚإِذ١ُٙ اٌزذس٠ت 
 اٌىبفٟ فٟ د١ٕٗ.

مؼٟ فٟ اٌذغجبْ أْ ٘زا إٌؾبه  -
٠ذزبط إٌٝ رآصس عّؼٟ ٚثقشٞ 

ٚدشوٟ ٚ٘ٛ ١ٌظ ثبألِش اٌجغ١و ػٍٝ 
ِزؼٍُ فٟ ٘زا اٌؼّش فٙٛ ثال ؽه ٠ذزبط 

ِٕه إٌٝ ؽشح ِزؤْ ٚفجش ٚرذس٠ت 
ِىضف ِٚزٕٛع ػٍٝ عجٛسح اٌفقً أٚ 

ٌّذسعٟ أٚ اٌىزبة ا عجٛساد اٌقغ١شح
 أٚ أٚساق خبسج١خ.

  

 اٌقغ١شح.
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 .املحىر الثالث: هىاياتي 

 أعبر(ٔذٜ رذت اٌشعُ :ألاول  الدرس(. 

انضيٍ  انًهبسح /انهذف
 انًقزشح

 َشبط
 رًهٍذي
 اَزقبنً

انىسبئم  إجشاءاد انزُفٍز
ورقٍُبد 
انزعهى 
 وانزعهٍى

انزقىٌى 
 انخزبيً

يؤششاد 
رذقق 
 األهذاف

 اٌّزؼٍُدٚس  خدٚس اٌّؼٍّ

 

 ٌزىقع يٍ انًزعهى
فً َشبط انزعجٍش 

 أٌ:

٠ؼجش وزبث١ب  -
ثئوّبي 

لقخ 
ِغزؼ١ٕب 
  ثبٌقٛس.

 

 

صيٍ 
انزعجٍش 
دصخ 
وادذح 

 فقظ

 ر١ّٙذٞ:ٔؾبه 
أٍِٟ ػٍٝ اٌّزؼ١ٍّٓ 

اٌؼجبسح 
ا٢ر١خ:)٘ٛا٠زٟ 
اٌّفنٍخ لشاءح 

 اٌمقـ(.
ثؼذ وزبثزٙب رؤوذٞ 

خٍٛ٘ب ِٓ ِٓ 
األخطبء اٌىزبث١خ 

إػبدح وزبثزٙب ػٍٝ ٚ
 عجٛسح اٌفقً.

ثؤْ أخجش٠ُٙ 
ُ٘ ٠قٛثٛا أخطبء

 ثؤٔفغُٙ.
ثؼذ اٌىزبثخ ِٕٚبلؾخ 

األخطبء اعؤ١ٌُٙ 
ػٓ ٘ٛا٠برُٙ 

 اٌّفنٍخ.

 .إٌؾبه أِبُِٙ اػشمٟ -

 إ١ٌُٙ لشاءح إٌؾبه.اهٍجٟ  -

 ٔبلؾٟ اٌّطٍٛة فٟ اٌغؤاي. -

 فٟ إٌؾبه،ِضً:ح األٌٚٝ ٔبلؾٟ اٌقٛس -

 ِٓ ٘زٖ اٌجٕذ؟ ِٚبرا رفؼً؟
 اهٍجٟ إ١ٌُٙ لشاءح إٌـ اٌّمبثً ٌٍقٛسح.ثؼذ إٌمبػ 

 ٔبلؾٟ اٌقٛسح اٌضب١ٔخ. -

أزمٍٟ إٌٝ ِٕبلؾخ اٌقٛسح اٌضبٌضخ ٚاهٍجٟ إ١ٌُٙ  -
 اٌّمبثً ٌٍقٛسح. لشاءح إٌـ

 اسجؼٟ إٌٝ اٌجضء إٌبلـ فٟ إٌـ. -

اهٍجٟ إ١ٌُٙ ِغ أفشاد ِجّٛػزُٙ ٠ٕبلؾٛا اٌجضء  -
 .ثبالعزؼبٔخ ثبٌقٛسح اٌّمبثٍخ ٌٗ اٌّفمٛد ِٓ إٌـ

ٔبلؾٟ ػًّ اٌّجّٛػبد ٚفٛثٟ األخطبء ػٍٝ  -
 اٌفٛس.

ثبالعزؼبٔخ ثبٌقٛسح  اهٍجٟ إ١ٌُٙ إوّبي إٌـ -
 .إٌـ ٚٔٙب٠زٗ ٠خثذا ثّب ٠زٕبعت ِغ اٌّمبثٍخ ٚ

ارشوٟ اٌّجبي ٌٍّزؼ١ٍّٓ ٌّٓ ٠ش٠ذ أْ ٠غزمً  -
 ثبٌىزبثخ ػٓ ثم١خ اٌّجّٛػبد.

 
٠زبثغ اٌّؼٍّخ ف١ّب  -

 رؼشمٗ.

٠مشأ أٚ ٠زبثغ لشاءح  -
 إٌؾبه.

٠زفبػً ِغ اٌّؼٍّخ  -
فٟ ِٕبلؾخ  ٚصِالئٗ

 اٌغؤاي ٚاٌقٛس.

٠ىزت ثّؼ١خ  -
ِجّٛػزٗ اٌجضء 

اٌٛعو إٌبلـ فٟ 
إٌـ ثبالعزؼبٔخ 

 اٌّمبثٍخ. ثبٌقٛسح

٠قٛة األخطبء  -
ػٍٝ اٌفٛس إْ 

 ٚجذد.

٠ىًّ إٌـ ثبٌجضء  -
اٌٛعو ِٓ إٔؾبئٗ 
ِغزؼ١ٕب ثبٌقٛسح 

  اٌّمبثٍخ.

 

 جٙبص اٌؼشك

 
لذِٟ ٔؾبهب *

ِّبصال ٌٙزا إٌؾبه 
ثذ١ش ٠شٜ 

ِغزٕذا ٠ٚؼجش ػٕٗ 
ِٓ إٔؾبئٗ 

 اٌخبؿ.

٠ّىٓ اعزضّبس 
فٛس إٌـ 

اٌمشائٟ أٚ ٌٛدخ 
اٌّذبدصخ فٟ 

 اٌزؼج١ش اٌىزبثٟ.
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 املحىر الثالث: هىاياتي 

 :أشاهد وأتحدث(. ص٠ٕت رقٕغ وضثب الدرس الثاني( 

  :دصص 8  املدة الزمنيت للدرس كله      

 انضيٍ انًقزشح انًهبسح /انهذف
 َشبط

 رًهٍذي
 اَزقبنً

انىسبئم ورقٍُبد انزعهى  إجشاءاد انزُفٍز
يؤششاد رذقق  انزقىٌى انخزبيً وانزعهٍى

 اٌّزؼٍُدٚس  دٚس اٌّؼٍُ األهذاف

ٌزىقع يٍ انًزعهى 
فً أشبهذ 

 وأرذذس أٌ:
 

٠زذذس ثؼجبساد 
ِشرجطخ ػٓ ِذز٠ٛبد 

 اٌقٛسح.

 
٠زٛلغ أدذاصب ِٓ خالي 

 ٌٛدخ اٌّذبدصخ.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ال ٌضٌذ صيٍ 
نىدخ انًذبدثخ 

عٍ دصخ 
 وادذح فقظ.

 
ٔؾبه ر١ّٙذٞ 

ِٕبلؾخ اٌّزؼ١ٍّٓ 
فٟ ثشٔبِجُٙ 

 ا١ٌِٟٛ .
 

اٌٛلٛف ػٍٝ رٍه 
اٌقٕبػبد 

اٌجغ١طخ ِٓ د١ش 
 فبئذرٙب ٌُٙ.

 
ِٕبلؾخ اٌقٕبػخ 

ا١ٌذ٠ٚخ اٌزٟ لبِٛا 
 ثٙب .

  
 

 اػشمٟ ٌٛدخ اٌّذبدصخ.

إِذٟ اٌّزؼ١ٍّٓ فشفخ ِٓ اٌضِٓ 
 ١ٌزؤٍِٛا اٌٍٛدخ ٌٕقف دل١مخ.

اهٍجٟ إ١ٌُٙ اٌزذذس ػٓ اٌٍٛدخ 
 رذذصب دشا.

ٚجٟٙ اٌّزؼ١ٍّٓ إٌٝ رٛظ١ف وً 
 ِذز٠ٛبد اٌقٛسح فٟ دذ٠ضُٙ.

لؾٟ اٌٍٛدخ ِٕبلؾخ ِجغطخ ثؼذ ٔب
رذذس ِجّٛػخ ِٓ اٌّزؼ١ٍّٓ 

ثذ١ش رؾزًّ ِٕبلؾزه ػٍٝ 
 اٌّىبْ: أ٠ٓ رجٍظ اٌطفٍخ؟

ً٘ ٟ٘ فٟ إٌّضي؟و١ف ػشفذ 
 رٌه؟

 ٚاٌفؼً:
 ً٘ رقٕغ اٌجٕذ اٌذٍٜٛ؟ 

 ارشو١ُٙ ٠ذٍٍٛا رٌه ِغ ِجشس. 

 
٠ٕزجٗ إٌٝ ٌٛدخ  -

اٌّذبدصخ اٌزٟ 
 رؼشمٙب اٌّؼٍّخ.

 اٌٍٛدخ.٠زؤًِ رفبف١ً  -
٠زذذس ثؼجبساد  -

 ِزشاثطخ  ػٓ اٌٍٛدخ.
٠زٛلغ أدذاصب ِٓ خالي  -

 ٌٛدخ اٌّذبدصخ.  

 

جٙبص اٌؼشك 

 )اٌجشٚوغ١ّب(

 وزبة اٌّزؼٍُ اإلٌىزشٟٚٔ.

 خبِبد اٌج١ئخ ٌقٕغ وٛثب .

 

 
اهٍجٟ إٌٝ اٌّزؼ١ٍّٓ 
اٌزذذس ػٓ اٌٍٛدخ 
ِٓ دْٚ ِمبهؼخ، 

ٚادشفٟ ػٍٝ 
اٌز٠ٕٛغ ث١ٓ اٌّج١ذ، 

ٚاٌّزٛعو، 
 ٚاٌنؼ١ف. 
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 .املحىر الثالث: هىاياتي 

 :أشتمع وأحيب(. ص٠ٕت رقٕغ وٛثب الدرس الثاني( 

انضيٍ  انًهبسح /انهذف
 انًقزشح

 َشبط
 رًهٍذي
 اَزقبنً

انىسبئم  إجشاءاد انزُفٍز
ورقٍُبد 
انزعهى 
 وانزعهٍى

 انزقىٌى انخزبيً
يؤششاد 

رذقق 
 األهذاف

 اٌّزؼٍُدٚس  دٚس اٌّؼٍُ

ٌزىقع يٍ انًزعهى فً أسزًع 
 وأجٍت أٌ:

 
 ٠غزّغ إٌٝ إٌـ. -
٠شثو ث١ٓ اٌّبدح اٌخبَ  -

 ٚإٌز١جخ.
 
٠ج١ت ػٓ أعئٍخ رم١ظ فُٙ  -

 اٌّغّٛع. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

صيٍ 
أَشطخ 
)أسزًع 
وأجٍت( 
دصخ 
 وادذح

 

 
ٔؾبه 
 أزمبٌٟ

 
فّضال، رغؤي 

اٌّؼٍّخ 
اٌغؤاي 
 ا٢رٟ:

 
ِب ٟ٘ األؽ١بء  
اٌزٟ  ِّىٓ أْ 

ٔقٕؼٙب 
 ثؤٔفغٕب؟

دب٠ٚبد اٌطؼبَ 
، لٛاس٠ش 

 ا١ٌّبٖ، اٌفخبس؟ 

رؤوذٞ ِٓ جب٘ض٠خ اٌّزؼ١ٍّٓ إٌٝ االعزّبع ٚأُٔٙ 
 رخٍقٛا ِٓ اٌّؾززبد.

 الشئٟ إٌـ لشاءح االعزّبع.

 (.1اهشدٟ اٌغؤاي سلُ)

اٌّزؼ١ٍّٓ فشفخ ٌٍزفى١ش فٟ اإلجبثخ لجً اخز١بس إِذٟ 
 اٌّج١ت.

 رٍمٟ اإلجبثخ ِٓ ِجّٛػخ.

 أػٍٕٟ اإلجبثخ اٌقذ١ذخ.

 أػ١ذٞ اٌؼجبسح وبٍِخ :)فٕؼذ ص٠ٕت وٛثب ِٓ اٌط١ٓ(.

 (.2اهشدٟ اٌغؤاي  سلُ)

 إِذ١ُٙ فشفخ ٌٍزفى١ش فٟ اإلجبثخ.

 رٍمٟ إجبثبد اٌّزؼ١ٍّٓ.

اهٍجٟ إ١ٌُٙ ر٠ٍٛٓ ٘ٛا٠خ ص٠ٕت اٌّفنٍخ ربثؼ١ُٙ 
 ٚفٛثٟ اٌخطؤ ػٍٝ اٌفٛس. 

 
٠زخٍـ ِٓ وً 

 اٌّؾززبد.

٠ٕقذ إٌٝ لشاءح  
 اٌّؼٍّخ. 

٠شوض فٟ رفبف١ً 
 أدذاس إٌـ.

٠ج١ت ػٍٝ أعئٍخ 
 )أعزّغ ٚأج١ت(.

 
٠زفبػً ِغ اٌّؼٍّخ 

 ٚاٌضِالء.

٠ذْٚ اإلجبثبد ١ٌضجذ 
 فُٙ اٌّغّٛع.

 

 

جٙبص 

 عّؼٟ.

 

 
*ارشوٟ اٌّزؼ١ٍّٓ  

٠زذذصْٛ فٟ 
ِجّٛػبرُٙ ػٓ 

األػّبي اٌزٟ لبِٛا 
ثقٕؼٙب ثؤٔفغُٙ 

ٚالدظٟ اٌزذذس 
 ٚاٌزٍمٟ.

)ِزؼٍُ ٚادذ ٠زذذس إٌٝ 
أفشاد ِجّٛػزٗ ٚاٌجم١خ 

٠غزّؼْٛ، ٚ٘ىزا 
 ٠زجبدٌْٛ األدٚاس(

ال ٠ٕفز ٘زا إٌؾبه ػٕذ 
ج١ّغ أفشاد اٌّجّٛػخ 

فٟ اٌجٍغخ اٌٛادذح ٚإّٔب 
ح ِٓ ٠ٕفز فٟ وً ِش

ِزؼٍُ إٌٝ ِزؼ١ٍّٓ فمو 
/اٌٙذف ِالدظخ 

اٌزذذس ٚاٌزذسة ػٍٝ 
 االعزّبع.

. 
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 .املحىر الثالث: هىاياتي 

 :أقرأ وأحيب(. ص٠ٕت رقٕغ وٛثب الدرس الثاني( 

 انضيٍ انًقزشح انًهبسح /انهذف
 َشبط

 رًهٍذي
 اَزقبنً

انىسبئم ورقٍُبد  إجشاءاد انزُفٍز
يؤششاد رذقق  انزقىٌى انخزبيً انزعهى وانزعهٍى

 اٌّزؼٍُدٚس  دٚس اٌّؼٍُ األهذاف

ٌزىقع يٍ انًزعهى فً أقشأ 
 وأجٍت أٌ:

 
 ٠مشأ لشاءح ج١ٙشح -

 خب١ٌخ ِٓ األخطبء.

٠ٕبلؼ أ١ّ٘خ ِّبسعخ  -
 اٌٙٛا٠بد.

٠زفبػً ِغ ِؼٍّزٗ  -
 ٚصِالئٗ.

   
 
 
 

 
صيٍ أَشطخ 

)أقشأ 
وأجٍت( 
ثالس 

دصص 
ورنك 

نهزشكٍض عهى 
قشاءح 
 انُص.

 رخزبس
اٌّؼٍّخ 
اٌّذخً 

إٌّبعت 
 ٌٍمشاءح.

 
ًٌكٍ أٌ 

ٌكىٌ 
 انًذخم:

رذ١ًٍ  -
وٍّبد إٌٝ 

ِمبهغ 
٠ىضش ف١ٙب 
اٌخطؤ أٚ 

٠زٛلغ 
اٌخطؤ ف١ٙب 

ػٕذ 
 لشاءرٙب.

 
هشح  -

 
الشئٟ  إٌـ ثقٛد 

 ِغّٛع ٚثال أخطبء.

اطشدً سؤاال نهفهى 
 انًجًم )انفكشح انعبيخ(

انًهبسح انزً يب هً يثم: 
 ارقُزهب صٌُت ؟

 يب يهبسرك؟
 أػ١ذٞ  لشاءح إٌـ.

وٍفٟ اٌّزؼ١ٍّٓ ثمشاءح 
 إٌـ.

 ربثؼ١ُٙ أصٕبء اٌمشاءح.

الدظٟ أخطبء اٌّزؼ١ٍّٓ 
ٚػبٌج١ٙب ٚفك خطخ 

 ِّٕٙجخ.

ٚج١ُٙٙ إٌٝ اوزؾبف 

 
 ٠غزّغ إٌٝ لشاءح اٌّؼٍّخ.

 
٠زفبػً ِغ اٌّؼٍّخ ٚاٌضِالء 

 دٛي اٌغؤاي اٌّطشٚح.

 
 

 ٠غزّغ إٌٝ لشاءح اٌّؼٍّخ.

 
٠مشأ إٌـ لشاءح ج١ٙشح ِٚٓ 

 دْٚ أخطبء.

 
٠زفبػً فٟ اإلجبثخ ػٍٝ أعئٍخ 

 ٚأج١ت.ألشأ 

 
٠ؼٛد إٌٝ إٌـ اٌمشاءح اٌفمشح 

اٌّزؼٍمخ ثبإلجبثخ فٟ أصٕبء 
إجبثبرُٙ ػٓ أعئٍخ ألشأ 

 ٚأج١ت.

 
٠ؾ١ش إٌٝ وٍّبد إٌـ أصٕبء 

 

 جٙبص اٌؼشك.

 ثطبلبد اٌىٍّبد.

 

 

 
اهٍجٟ  إٌٝ اٌّزؼ١ٍّٓ 

لشاءح  إٌـ ِغ ٚمغ 
ؽشٚه ٌٙزٖ اٌمشاءح ثٙذف 

 اٌمشاءح.رم١١ُ جٛدح 
 ششوط انقشاءح: 
 )صذخ انقشاءح.

 االسزشسبل فً انقشاءح.(
 نزقٍٍى انقشاءح:

ٌسًخ نهًزعهى ثبنقشاءح 
يع رجُت يقبطعزه أو 

يسبعذره إال إرا عجض ثعذ 
أٌ ثزل جهذا كجٍشا 

 نقشاءرهب.
ثًٍُب ٌقىو انًزعهى 

ثبنقشاءح قىيً ثىضع خظ 
رذذ أي كهًخ نى ٌقشأهب 
ثشكم صذٍخ يع رذذٌذ 

 انخطأ يثم:َىع 
 دزف.

 رشدد.
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عؤاي ػبَ 
ٌٗ ػاللخ 

ثّٛمٛع 
 اٌذسط.
 
 

ِٛمغ اٌخطؤ ٚهشق 
 ِؼبٌجزٗ فٛسا.

ٚصػٟ فشؿ اٌمشاءح ث١ٓ 
 ج١ّغ اٌّزؼ١ٍّٓ.

ِزٕٛػخ اهشدٟ أعئٍخ 
ٌّٕبلؾخ ِؼٕٝ اٌّفشداد 

اٌغبِنخ ٚاٌّنب١ِٓ 
اٌٛاسدح فٟ إٌـ. ٠ّىٓ أْ 
رطشدٟ أعئٍخ ِٓ ِخضٚٔه 

اٌٍفظٟ أٚ اٌٛاسدح فٟ 
 اٌىزبة.

إْ هشح األعئٍخ ٠ؤرٟ ث١ٓ  
 لشاءاد اٌّزؼ١ٍّٓ.

٠ّىٕه إػبدح لشاءح  إٌـ 
إْ الدظذ وضشح رؼضش 
 اٌّزؼ١ٍّٓ فٟ اٌمشاءح.

 

٠ّىٕه اٌٍجٛء إٌٝ ِٙبسح 
اٌزذ١ًٍ إٌٝ ِمبهغ ٌزؼ١ٕٟ 

ِزؼ١ٍّه ػٍٝ لشاءح وٍّبد 
َوضُش رؼضشُ٘ فٟ أصٕبء 

 لشاءرٙب.

 

 اسزجذال. لشاءح اٌّؼٍّخ ٚاٌضِالء.

 إدخبل.

أخطبء فً انزشكٍم أو 
 انزُىٌٍ.

أخطبء فً أصىاد انعهخ 
انطىٌهخ)األنف. انىاو. 

 انٍبء(.

أخطبء فً انذشكبد) 
 انفزذخ. انضًخ. انكسشح(.

َطق األصىاد ثشكم غٍش 
 صذٍخ.

اسأنً انًزعهى أسئهخ فً 
 انفهى واالسزٍعبة.

قذيً انثُبء وانشكش ثعذ 
 انقشاءح.
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 .املحىر الثالث: هىاياتي 

 :أقرأ وأحيب(. ص٠ٕت رقٕغ وٛثب الدرس الثاني( 

 انضيٍ انًقزشح انًهبسح /انهذف
 َشبط

 رًهٍذي
 اَزقبنً

انىسبئم  إجشاءاد انزُفٍز
ورقٍُبد 
انزعهى 
 وانزعهٍى

 انزقىٌى انخزبيً
يؤششاد 

رذقق 
 األهذاف

 اٌّزؼٍُدٚس  دٚس اٌّؼٍُ
 

 
 ربثع:

 
ٌزىقع يٍ انًزعهى فً 

 أقشأ وأجٍت أٌ:
 
١ّ٠ض أدٚاد  -

 اٌقٕبػخ.
 
٠غّٟ أدٚاد  -

 اٌقٕبػخ.
 
 
 ٠ىزت اعُ اٌقٕبػخ. -
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 ربثع

 
 ٔؾبه أزمبٌٟ:

اهٍجٟ إٌٝ اٌّزؼ١ٍّٓ 
لشاءح إٌـ ِٓ: )أفجخ 

 ا٢ْ جب٘ضا...(
إٌٝ: )ثفنً ِٙبسح 

 ص٠ٕت(.
اهٍجٟ إ١ٌُٙ سعُ خو 

رذذ اٌؾٟء اٌزٞ رقٕغ 
 اٌىٛة.ثٗ ص٠ٕت 

 رٍمٟ ُِٕٙ اإلجبثبد.
اهٍجٟ إٌٝ أدذُ٘ روش 

 رٌه اٌؾٟء.
أػ١ذٞ: اٌؾٟء اٌزٞ 

فٕؼذ ثٗ ص٠ٕت وٛثب ٘ٛ 
 اٌط١ٓ.

 
  

 

اػشمٟ ففذخ اٌىزبة ػٓ هش٠ك اٌجٙبص ٚإْ رؼزس 
 ٚجٛد جٙبص ٔبلؾٟ إٌؾبه ِٓ اٌىزبة ِجبؽشح.

 اهٍجٟ إٌٝ أدذُ٘ لشاءح اٌغؤاي.

فؼٍٗ فٟ ٘زا ٔبلؾ١ُٙ فٟ فُٙ اٌّطٍٛة. ِب اٌّطٍٛة 
 إٌؾبه؟

 ػذدٞ اٌّطٍٛة ثؤفبثؼه ثؼذ أْ ٠زوش٘ب اٌّزؼٍّْٛ.

 . أسرت ِشادً فٕغ اٌىٛة. 1إرْ اٌّطٍٛة:

 .أفً اٌىٍّخ ثبٌقٛسح إٌّبعجخ .2

اهٍجٟ إ١ٌُٙ فٟ ِجّٛػبرُٙ ٠فىشْٚ فٟ ِغ١ّبد 
 اٌقٛس.

ٔبلؾٟ ِغ١ّبد ج١ّغ اٌقٛس)دٚالة، سف،هبٌٚخ، 
 ِغغٍخ(.

 اٌغجٛسح.دٟٚٔ ِغ١ّبد اٌقٛس ػٍٝ 

 اهٍجٟ إ١ٌُٙ رٕف١ز اٌجضئ١خ اٌضب١ٔخ ِٓ إٌؾبه .

 ربثؼٟ اٌّزؼ١ٍّٓ ٚفٛثٟ اٌخطؤ ػٍٝ اٌفٛس.

 
٠زبثغ اٌّؼٍّخ. ثفزخ اٌىزبة 

 ػٍٝ ففذخ إٌؾبه.

٠مشأ اٌغؤاي أٚ ٠زبثغ 
 ص١ٍِٗ أصٕبء لشاءح إٌؾبه.

٠زفبػً ِغ اٌّؼٍّخ 
ٚصِالئٗ فٟ فُٙ 

ٚاعز١ؼبة اٌّطٍٛة فٟ 
 اٌغؤاي.

اد ِجّٛػزٗ ٠ؾبسن أفش
 فٟ رغ١ّخ اٌقٛس.

٠زفبػً ِغ اٌّؼٍّخ 
 ٚاٌضِالء.

٠ىزت ِغ١ّبد اٌقٛس 
ألدٚاد اٌشعُ فٟ اٌّىبْ 

 إٌّبعت. 

 

 

 

 ربثغ

 
*اهٍجٟ إٌٝ 
ِجّٛػخ ِٓ 

اٌّزؼ١ٍّٓ لشاءح 
اٌىٍّبد اٌزٟ 

 وزجٛ٘ب.
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 .املحىر الثالث: هىاياتي 

 :أقرأ وأحيب(. ص٠ٕت رقٕغ وٛثب الدرس الثاني( 

 انضيٍ انًقزشح /انهذفانًهبسح 
 َشبط

 رًهٍذي
 اَزقبنً

انىسبئم ورقٍُبد  إجشاءاد انزُفٍز
يؤششاد رذقق  انزقىٌى انخزبيً انزعهى وانزعهٍى

 اٌّزؼٍُدٚس  دٚس اٌّؼٍُ األهذاف

 ربثع:
 

 ٌزىقع يٍ انًزعهى فً أقشأ وأجٍت أٌ:
 

٠زٛفً إٌٝ ِشادف اٌىٍّبد ِٓ ع١بق 
 اٌجٍّخ.

 
 ٠مذَ ٔق١ذخ ٌٍذفبظ ػٍٝ اٌّٙبسح. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 ربثع

 
 ٔؾبه أزمبٌٟ:

اهٍجٟ إٌٝ اٌّزؼ١ٍّٓ ِّٓ 
٠ذزبجْٛ إٌٝ ِزبثؼخ لشاءح 
)ٚثذأد رنغو، ٚرؼجٓ، 
ٚرقٕغ ِٓ لطؼخ اٌط١ٓ 

ؽىال ج١ّال...( اٌٛاسدح فٟ 
 إٌـ.

اهشدٟ اٌغؤاي اٌزبٌٟ  
 ٚٚج١ٙٗ إٌٝ اٌج١ّغ

ِب اٌؼًّ اٌزٞ رؾؼش ثب١ًٌّ 
 إ١ٌٗ؟ 

ٔبلؾٟ ثؼل اٌّٙبساد 
اٌّزؼ١ٍّٓ ِٓ د١ش فبئذح 
 اٌّٙبسح ٚو١ف١خ رط٠ٛش٘ب.

 

 

اػشمٟ إٌؾبه  أِبَ  -
 اٌّزؼ١ٍّٓ.

 اهٍجٟ إ١ٌُٙ لشاءح إٌؾبه . -

ٔبلؾٟ اٌّطٍٛة فٟ  -
 إٌؾبه.

اهٍجٟ إٌٝ اٌّزؼ١ٍّٓ  -
 إٔجبص إٌؾبه صٕبئ١ب.

ٔبلؾٟ اإلجبثبد ِغ ج١ّغ  -
 اٌّزؼ١ٍّٓ.

 

 
 ٠زبثغ اٌّؼٍّخ ف١ّب رؼشمٗ.

 ٠غزّغ إٌٝ لشاءح إٌؾبه.

٠زفبػً ِغ اٌّؼٍّخ 
ٚصِالئٗ فٟ ِٕبلؾخ 

 إٌؾبه.

٠ؾبسن ص١ٍِٗ فٟ إٔجبص 
 إٌؾبه.

 اٌزبٌٟ.   إٌؾبه٠مشأ 

٠زفبػً ِغ صِالئٗ 
 ٚاٌّؼٍّخ.

 

 

 جٙبص اٌؼشك.

وزبة اٌّزؼٍُ 

 اإلٌىزشٟٚٔ.

 

 
*اهٍجٟ إ١ٌُٙ رٛظ١ف  

وٍّزٟ)رنغو، رؼجٓ( فٟ 
 جًّ فذ١ذخ رج١ٓ ِؼٕب٘ب.

. 
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 .املحىر الثالث: هىاياتي 

 :أقرأ وأكتب(. ص٠ٕت رقٕغ وٛثب الدرس الثاني( 

 انضيٍ انًقزشح انًهبسح /انهذف
 َشبط

 رًهٍذي
 اَزقبنً

انىسبئم  إجشاءاد انزُفٍز
ورقٍُبد 
انزعهى 
 وانزعهٍى

 انزقىٌى انخزبيً
يؤششاد 

رذقق 
 األهذاف

 اٌّزؼٍُدٚس  اٌّؼٍُ دٚس

 
ٌزىقع يٍ انًزعهى فً 

 أقشأ وأكزت أٌ: 
 
٠ٛظف أعٍٛة   -

اٌزؼجت فٟ دذ٠ضٗ 
 ٚوزبثزٗ.            

 
٠ٛظف دشٚف  -

 اٌجش.
 
٠نجو ثبٌؾىً أٚاخش  -

 اٌىٍّبد اٌّجشٚسح.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

صيٍ أَشطخ 
أقشأ وأكزت 
 دصزبٌ فقظ.

 

 
 ٔؾبه ر١ّٙذٞ:

اهٍجٟ إٌٝ -
اٌّزؼ١ٍّٓ لشاءح 

ِٓ وٍّخ  إٌـ
)أخ١شا( إٌٝ 

 ِب أجٍّٗ!(وٍّخ)
اهشدٟ إٌمبػ  -

 ا٢رٟ:
٠جذٚ أْ ص٠ٕت 

أػذد ؽ١ئب ج١ّال، 
 ِب ٘ٛ ٠ب رشٜ؟

فف ؽؼٛس  -
 ص٠ٕت.

فف ؽؼٛس  -
 األَ.

١٘ب ثٕب إٌٝ  -
 إٌؾبه 

 

 

اػشمٟ إٌؾبه أِبَ 
 اٌّزؼ١ٍّٓ.

اهٍجٟ إ١ٌُٙ فٟ ألً ِٓ دل١مخ 
 لشاءح إٌؾبه لشاءح فبِزخ.

لشاءح إٌؾبه اهٍجٟ إٌٝ أدذُ٘ 
ػٍٝ ِغبِغ صِالئٗ صُ الشئٟ 

ػجبسح اٌزؼجت)ِب أجٍّٗ!( 
ثٕجشح اٌزؼجت ِغ اٌزّض١ً 

اٌجغذٞ ٌالٔفؼبي اٌزؼججٟ صُ 
إِذٟ اٌّزؼ١ٍّٓ فشفخ وبف١خ 

ٌمشاءح اٌؼجبسح اٌزؼجج١خ ثبٌزّض١ً 
 اٌجغذٞ وّب فؼٍذ أٔذ.

 اهٍجٟ إ١ٌُٙ وزبثخ اإلجبثخ.

ثؼذ اٌىزبثخ اهٍجٟ إ١ٌُٙ ف١بغخ 
 اد رؼجج١خ ِٓ إٔؾبئُٙ.ػجبس

أزمٍٟ إٌٝ اٌجضئ١خ اٌزب١ٌخ 
ٚاهٍجٟ إ١ٌُٙ فٟ ِجّٛػبد 

لشاءح إٌؾبه ِٕٚبلؾزٗ ٚاٌزفى١ش 
فٟ اٌذً ِٓ دْٚ رذ٠ٚٓ 

 ٠زبثغ اٌّؼٍّخ فٟ ػشمٙب ٌٍٕؾبه.

 ٠زؤًِ إٌؾبه.

 ٠مشأ إٌؾبه.

 أٚ ٠زبثغ لشاءح ص١ٍِٗ ٌٍٕؾبه.

 ٠زفبػً ِغ اٌّؼٍّخ ِٚغ صِالئٗ.

 ٠فىش فٟ دً إٌؾبه.

٠ٕبلؼ ص١ٍِٗ فٟ اٌذً اٌزٞ رٛفً إ١ٌٗ 
 إ١ٌٗ ص١ٍِٗ.٘ٛ أٚ اٌزٞ رٛفً 

 ٠ىزت اإلجبثخ.

٠ٍزضَ ثبٌضِٓ اٌّذذد فٟ وً جضئ١خ 
 )اٌزؤًِ، إٌّبلؾخ، اٌىزبثخ(.

٠قٛؽ ػجبساد ِٓ إٔؾبئٗ ِٛظفب أعٍٛة 
 اٌزؼجت ٚدشٚف اٌجش.

 ٠قٛة اٌخطؤ فٛسا إْ ٚجذ.

 

 

جٙبص 

 اٌؼشك.

وزبة اٌّزؼٍُ 

 اإلٌىزشٟٚٔ.

ثطبلبد 

 اٌذشٚف .

 
*لذِٟ إ١ٌُٙ فٟ 

ِجّٛػبرُٙ 
 لققب ِٕبعجخ

ألػّبسُ٘ 
ٚاهٍجٟ إ١ٌُٙ  

اعزخشاط دشٚف 
اٌجش اٌٛاسدح فٟ 

 إٌؾبه.
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 االجبثخ. 

ٔبلؾٟ إٌؾبه ِغ ج١ّغ 
اٌّزؼ١ٍّٓ ثذءا ثّٕبلؾخ ِذٜ 

فُٙ اٌّطٍٛة ٚأزٙبء ثبإلجبثخ، 
ثؼذ إٌّبلؾخ اهٍجٟ إ١ٌُٙ رذ٠ٚٓ 

 اإلجبثخ.

ٔؾبهب خبسج١ب ِؾبثٙب  لذِٟ
٠ٕجض فٟ ِجّٛػبد، 

ٚاٌّزؼٍّْٛ ٠نؼْٛ دشف 
اٌجش إٌّبعت فٟ اٌفشاؽ 

 إٌّبعت.    

ٔبلؾٟ اإلجبثبد ِغ ج١ّغ 
اٌّزؼ١ٍّٓ.)إٌّبلؾخ رؾًّ 

اٌذشف إٌّبعت فٟ اٌّىبْ 
إٌّبعت ٚأ٠نب رؾى١ً ٔٙب٠خ 

 اٌىٍّبد.

اهٍجٟ إ١ٌُٙ لشاءح اٌجًّ ثؼذ 
خ إوّبٌٙب ثبٌذشف اٌجش إٌبلق

)ٚجٟٙ ٘زا األِش إٌٝ 
اٌّزؼ١ٍّٓ اٌز٠ٓ ٠ذزبجْٛ إٌٝ 

 ػٕب٠خ ٚا٘زّبَ(.
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 .املحىر الثالث: هىاياتي 

 :أكتب بخط حميل(. ص٠ٕت رقٕغ وٛثب الدرس الثاني( 

 انضيٍ انًقزشح انًهبسح /انهذف
 َشبط

 رًهٍذي
 اَزقبنً

انىسبئم ورقٍُبد  إجشاءاد انزُفٍز
 انخزبيًانزقىٌى  انزعهى وانزعهٍى

يؤششاد 
رذقق 
 اٌّزؼٍُدٚس  دٚس اٌّؼٍُ األهذاف

 
 

 ٌزىقع يٍ انًزعهى أٌ: 
 
 

٠ىزت ػجبسح ثخو 
 ٚامخ ٚج١ًّ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 ربثع

 ٔؾبه ر١ّٙذٞ:
اهٍجٟ إٌٝ اٌّزؼ١ٍّٓ 
لشاءح اٌؼجبسح اٌٛاسدح 

فٟ إٌـ ِٓ 
وٍّخ)أخزد( إٌٝ 

 وٍّخ)ِٕبعجخ(.
٠فنً أْ اخزبسٞ 

اٌؼجبسح ٌمشاءح ٘زٖ 
اٌّزؼ١ٍّٓ اٌز٠ٓ 

 ٠ذزبجْٛ إٌٝ ِزبثؼخ.
اهٍجٟ إ١ٌُٙ وزبثخ 

اٌىٍّبد ا٢ر١خ )أخزد، 
رجذٚ، ِٕبعجخ( ػٍٝ 

 عجٛسارُٙ.
أخجش٠ُٙ أُٔٙ ع١ٕزمٍْٛ 

ا٢ْ إٌٝ وزبثخ ثم١خ 
 اٌؼجبسح.

اهٍجٟ إ١ٌُٙ فزخ اٌىزبة 
 ػٍٝ ففذخ إٌؾبه.

 

 اػشمٟ إٌؾبه أِبَ اٌّزؼ١ٍّٓ.

 إٌؾبه.اهٍجٟ إ١ٌُٙ لشاءح 

 ٔبلؾٟ اعز١ؼبثُٙ ٌٍّطٍٛة.

اوزجٟ أِبُِٙ ػٍٝ عجٛسح اٌفقً ٚاؽشدٟ 
ِغبس سعُ وً دشف فٟ اٌىٍّخ ِٓ ثذا٠خ 
وزبثخ اٌذشف إٌٝ ٔٙب٠زٗ ٚ٘ىزا ِغ ج١ّغ 

 اٌىٍّبد فٟ اٌؼجبسح.

 دسث١ُٙ ػٍٝ اٌىزبثخ ػٍٝ عجٛسح اٌفقً.

اعؤ١ٌُٙ فٟ هش٠مخ وزبثخ ثؼل اٌذشٚف وً 
اٌىزبث١خ، ِضال:إرا وبْ ِزؼٍُ ثذغت أخطبئٗ 

أدذُ٘ ٠زؼضش فٟ وزبثخ دشف)ؿ أٚ ه( أ٠ب 
وبْ  فبلقذ٠ٗ ثبٌغؤاي ػٓ هش٠مخ وزبثخ ٘زا 

 اٌذشف.

٘زا إٌؾبه فشفزه اٌض١ّٕخ ٌّؼبٌجخ األخطبء 
 اٌىزبث١خ ٌذٜ اٌّزؼ١ٍّٓ ٌذ٠ه.

اجّؼٟ ِالدظبره ػٓ اٌّزؼ١ٍّٓ ٚاسفذ٠ٙب 
ٚمؼ١ٙب ٔقت ػ١ٕ١ه ٌّؼبٌجزٙب رذس٠ج١ب فٟ 

 ؾبه وزبثٟ.وً ٔ

ا٢ْ ٚج١ُٙٙ إٌٝ وزبثخ ػجبسح اٌخو ػٍٝ 

 
 ٠زبثغ اٌّؼٍّخ ثذلخ.

 
 ٠ؾبسن ِؼٍّزٗ ٚصِالئٗ فٟ إٌمبػ.

 
و١ف١خ اٌىزبثخ اٌقذ١ذخ ٌذشٚف ٠الدع 

 اٌىٍّبد.

 
٠ىزت ػجبسح اٌخو وزبثخ فذ١ذخ 

 ٚج١ٍّخ.

 
٠زجبٚة ِغ اٌّؼٍّخ فٟ إٔجبص 

 اٌزق٠ٛجبد اٌّطٍٛثخ .
 
 
 
 
 
 

 

 جٙبص اٌؼشك.

 عجٛسح اٌفقً.

اٌغجٛساد 

 اٌقغ١شح.

 
*اهٍجٟ إ١ٌُٙ 
وزبثخ ػجبسح 

ثؾشه أْ رىْٛ 
ِؼظُ دشٚف 

وٍّبرٙب ِّب 
ٚسدد فٟ ػجبسح 
 إٌؾبه)ِب أِىٓ(.

٠ّىٓ أْ رىْٛ 
اٌؼجبسح ِٓ إٌـ 
 أٚ دسٚط أخشٜ.
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 وزجُٙ.

ربثؼ١ُٙ أصٕبء اٌىزبثخ ٚلذِٟ اٌزق٠ٛجبد 
 اٌفٛس٠خ.

إرا اوزؾفذ ٚجٛد خطؤ وزبثٟ ؽبئغ ث١ٓ وض١ش 
ُِٕٙ أٚلفٟ اٌىزبثخ ٚأػ١ذٞ رٛف١ف اٌىزبثخ 

 ٚإِذ١ُٙ اٌزذس٠ت اٌىبفٟ فٟ د١ٕٗ.

مؼٟ فٟ اٌذغجبْ أْ ٘زا إٌؾبه ٠ذزبط إٌٝ 
صس عّؼٟ ٚثقشٞ ٚدشوٟ ٚ٘ٛ ١ٌظ رآ

ثبألِش اٌجغ١و ػٍٝ ِزؼٍُ فٟ ٘زا اٌؼّش فٙٛ 
ثال ؽه ٠ذزبط ِٕه إٌٝ ؽشح ِزؤْ ٚفجش 

ٚرذس٠ت ِىضف ِٚزٕٛع ػٍٝ عجٛسح اٌفقً 
أٚ عجٛساد اٌقغ١شح أٚ اٌىزبة اٌّذسعٟ أٚ 

 أٚساق خبسج١خ.
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 .املحىر الثالث: هىاياتي 

 :أعبر(. ص٠ٕت رقٕغ وٛثب الدرس الثاني( 

انضيٍ  انًهبسح /انهذف
 انًقزشح

 َشبط
 رًهٍذي
 اَزقبنً

انىسبئم  إجشاءاد انزُفٍز
ورقٍُبد 
انزعهى 
 وانزعهٍى

 انزقىٌى انخزبيً
يؤششا

رذقق د 
 األهذاف

 اٌّزؼٍُدٚس  دٚس اٌّؼٍُ

 

ٌزىقع يٍ انًزعهى فً 
 َشبط انزعجٍش أٌ:

٠ؼجش وزبث١ب ثئوّبي  -
لقخ ِغزؼ١ٕب 

 ثبٌقٛس. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

صيٍ 
انزعجٍش 
دصخ 

 وادذح فقظ

 ٔؾبه ر١ّٙذٞ:
أٍِٟ ػٍٝ اٌّزؼ١ٍّٓ 

اٌؼجبسح ا٢ر١خ:)اٌقٕبػخ 
 ا١ٌذ٠ٚخ ِٓ ٘ٛا٠برٟ(.

ِٓ ثؼذ وزبثزٙب رؤوذٞ 
خٍٛ٘ب ِٓ األخطبء 

اٌىزبث١خ ٚإػبدح وزبثزٙب 
 ػٍٝ عجٛسح اٌفقً.

أخجش٠ُٙ ثؤْ ٠قٛثٛا 
 أخطبءُ٘ ثؤٔفغُٙ.

ثؼذ اٌىزبثخ ِٕٚبلؾخ 
األخطبء اعؤ١ٌُٙ ػٓ 

 ٘ٛا٠برُٙ اٌّفنٍخ.

 

 اػشمٟ إٌؾبه أِبُِٙ.

 اهٍجٟ إ١ٌُٙ لشاءح إٌؾبه.

 ٔبلؾٟ اٌّطٍٛة فٟ اٌغؤاي.

 إٌؾبه،ِضً:ٔبلؾٟ اٌقٛسح األٌٚٝ فٟ 

 ِبرا رفؼً اٌفزبح ثبٌط١ٓ ؟
 ثؼذ إٌمبػ اهٍجٟ ُِٕٙ لشاءح إٌـ اٌّمبثً ٌٍقٛسح.

 ٔبلؾٟ اٌقٛسح اٌضب١ٔخ ٚاهٍجٟ ُِٕٙ لشاءح إٌـ اٌّمبثً .

 أزمٍٟ إٌٝ ِٕبلؾخ اٌقٛسح اٌضبٌضخ .

 اسجؼٟ إٌٝ اٌجضء إٌبلـ فٟ إٌـ.

اٌّفمٛد ِٓ إٌـ اهٍجٟ ُِٕٙ  ِغ أفشاد ِجّٛػزُٙ ٠ٕبلؾٛا اٌجضء 
 ثبالعزؼبٔخ ثبٌقٛسح اٌّمبثٍخ ٌٗ.

 ٔبلؾٟ ػًّ اٌّجّٛػبد ٚفٛثٟ األخطبء ػٍٝ اٌفٛس.

اهٍجٟ ُِٕٙ إوّبي إٌـ ثبالعزؼبٔخ ثبٌقٛسح اٌّمبثٍخ ٚ ثّب ٠زٕبعت 
 ِغ ثذا٠خ إٌـ ٚٔٙب٠زٗ.

ارشوٟ اٌّجبي ٌٍّزؼ١ٍّٓ ٌّٓ ٠ش٠ذ أْ ٠غزمً ثبٌىزبثخ ػٓ ثم١خ 
 اٌّجّٛػبد.  

اٌّؼٍّخ ف١ّب ٠زبثغ 
 رؼشمٗ.

٠مشأ أٚ ٠زبثغ لشاءح 
 إٌؾبه.

٠زفبػً ِغ اٌّؼٍّخ 
ٚصِالئٗ فٟ ِٕبلؾخ 

 اٌغؤاي ٚاٌقٛس.

٠ىزت ثّؼ١خ ِجّٛػزٗ 
اٌجضء األخ١ش  إٌبلـ فٟ 
إٌـ ثبالعزؼبٔخ ثبٌقٛسح 

 اٌّمبثٍخ.

٠قٛة األخطبء ػٍٝ 
 اٌفٛس إْ ٚجذد.

٠ىًّ إٌـ ثبٌجضء 
األخ١ش ِٓ إٔؾبئٗ ِغزؼ١ٕب 

 ثبٌقٛسح اٌّمبثٍخ. 

 

 

جٙبص 

 اٌؼشك

 

 
لذِٟ ٔؾبهب *

ِّبصال ٌٙزا 
إٌؾبه ثذ١ش 
٠شٜ ِغزٕذا 

٠ٚؼجش ػٕٗ ِٓ 
 إٔؾبئٗ اٌخبؿ.
٠ّىٓ اعزضّبس 
فٛس إٌـ 

اٌمشائٟ أٚ ٌٛدخ 
اٌّذبدصخ فٟ 

 اٌزؼج١ش اٌىزبثٟ.
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