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 الفصل األول

  مهارتا القراءة والكتابة
 (  لغتياألدب النظري للمهارات )       

ا جهريًّا مشكوالً سليم النطق متمثالً المعنى 1  يقرأ نصًّ

البنية مع نطق الحركات في أواخر الكلمات   يستطيع الطالب من خالل هذه المهارة قراءة نص سليم
 يتمثّل من خالله المعنى .

 .من الذاكرتين القريبة والبعيدة. يكتب كلمات تحوي ظواهر لغويّة 2

يكتب الطالب كلمات تملى عليه تحوي بعض الظواهر اللغويّة مثل )الحركة الطويلة, التاء المربوطة, 
الكلمة, التنوين, أل الشمسية والقمريّة, الحرف المشّدد, همزتا الوصل التاء المفتوحة, الهاء في آخر 

 والقطع(.

 يستنتج المعنى العام لما يقرؤه. 3

 يحدد الطالب الفكرة األساسية للجملة أو النص المقروء.

 

 ات التربية اإلسالميةمهار       
 (القرآن الكريم ـ التوحيد ـ الفقهاألدب النظري للمهارات )

 يتلو السور بصورة صحيحة مع التأدب مع كتاب هللا  1

, مع اآليات بشكل سليم خالي من اللحن يستطيع الطالب من خالل هذه المهارة تالوة
 خالل الجلوس والوضوء قبل القراءة.تأدبه من 

 أماكن السور المطلوبة على يتعرف 2

 يحدد الطالب مكان السورة.

 ينطلق في قراءة السور  3

 الحروف. محافًظا على سالمة مخارجمنطلق  الطالب قادر على التالوة بشكليكون 



 

 

 ات الرياضياتمهار

 ) رياضيات (  األدب النظري للمهارات
 

 كل عدد معطى زلةيحدد منيقرأ الطالب األعداد و 1
يستطيع الطالب من خالل هذه المهارة قراءة األعداد وتحديد منزلة كل عدد معطى وبذلك يستطيع 

 الطالب قراءة األعداد بطريقة صحيحة.
 

 ها.يقرؤيكتب الطالب الكسور و 2

 يقرأ أي كسر معطى له قراءة صحيحة.ب من خالل هذا المهارة أن يكتب ويستطيع الطال    
 

 

 

 

 

 

 

 يبين أركان اإلسالم ومعانيها ودليلها  4

 يستطيع الطالب التفريق بين كل ركن مع االستدالل.

 يطبق الوضوء والصالة تطبيقًا عمليًا صحيًحا 5

 للنواقض.يستطيع الطالب الوضوء بشكل صحيح مراعيًا الترتيب ومدرًكا 



 

 ات العلوممهار
 ) العلوم (  األدب النظري للمهارات

 

 ) لغتي (  المهارات الخاصة بالقراءة والكتابة

 المهارات المستهدفة م

ا جهريًّا مشكوالً  1  سليم النطق متمثالً المعنىبالحركات  يقرأ نصًّ

 يكتب كلمات تحوي ظواهر لغويّة من الذاكرتين القريبة والبعيدة.. 2

 يستنتج المعنى العام لما يقرؤه. 3
 

 

 

 تصنيف و تسمية األماكن الحية التي تعيش فيها المخلوقات الحية. 1

التي تعيش فيها المخلوقات الحية,  يتمكن الطالب من خالل هذه المهارة أن يصنف األماكن
 وكذلك يتمكن من معرفتها.

 تطبيق الطريقة العلمية التي يستخدمها العلماء بصورة مبسطة. 2

 .تي يستخدمها العلماء بصورة مبسطةيطبق الطالب الطريقة العلمية ال

 المقارنة بينها تبعًا لصفاتها الجسمية.تصنيف الحيوانات و 3

 خالل المهارة أن يقوم بتصنيف الحيوانات وأن يقارن بينها. يستطيع الطالب من



 

 (   القرآن الكريم ـ التوحيد ـ الفقه)  بالتربية اإلسالميةالمهارات الخاصة 

 

 بالرياضيات المهارات الخاصة 

 المهارات المستهدفة م

 يحدد منزلة كل عدد معطى.يقرأ الطالب األعداد و 1

 ها.ؤيكتب الطالب الكسور و يقر 2
 

 بالعلوم المهارات الخاصة 

 

  المهارات المستهدفة م

 .رة صحيحة مع التأدب مع كتاب هللايتلو السور بصو 1

 .يتعرف أماكن السور المطلوبة 2

 .ينطلق في قراءة السور 3

 يبين أركان اإلسالم ومعانيها ودليلها  4

 يطبق الوضوء والصالة تطبيقًا عمليًا صحيًحا 5

 المستهدفة المهارات  م

 .و تسمية األماكن الحية التي تعيش فيها المخلوقات الحية تصنيف 1

 تطبيق الطريقة العلمية التي يستخدمها العلماء بصورة مبسطة. 2

 .رنة بينها تبعًا لصفاتها الجسميةالمقاتصنيف الحيوانات و 3



 

 ) لغتي (  األساليب والطرق المستخدمة لتدريب الطالب

 األساليب المهارة م

1 
ا جـهـريًّا مشـكـوالً   يقـــرأ نصًّ

سليم النطق متمثالً بالحركـات 
 .المعنى

  استراتيجية التعلم الذاتي بأسلوب
 فردي.

 .التهيئة الذهنية وإثارة الدافعية 

2 
حوي ـمات تـب كلـتـيك
ن الذاكرتين ـة مــواهر لغويّ ـظ

 دة..ـبة والبعيـالقري

  بأسلوب استراتيجية التعلم التعاوني
 جامعي.

  وضوح الشرح وعملية التفسير وتلوين
 الكلمات شفهيًّا.

 يستنتج المعنى العام لما يقرؤه. 3
  ,استراتيجية العصف الذهني

واستراتيجية الحوار والنقاش بأسلوب 
 جماعي.

 .إثارة الدافعية والتعزيز بأنواعه 

 

 اإلسالمية (  األساليب والطرق المستخدمة لتدريب الطالب ) التربية

 األساليب المهارة م

يتلو السور بصورة صحيحة مع  1
 التأدب مع كتاب هللا 

  استراتيجية التعلم الذاتي بأسلوب
 فردي.

 .التهيئة الذهنية وإثارة الدافعية 

 يتعرف أماكن السور المطلوبة 2
  استراتيجية التعلم التعاوني بأسلوب

 جامعي

  استراتيجية تعلم باألقران 

 إثارة الدافعية والتعزيز بأنواعه  ينطلق في قراءة السور  3



 

يبين أركان اإلسالم ومعانيها  4
 ودليلها 

  استراتيجية العصف الذهني 

  استراتيجية االقتران 

يطبق الوضوء والصالة تطبيقًا  5
 عمليًا صحيًحا

  تقديم عروض مرئية 

 استراتيجية تصحيح الخطأ 

 رياضيات ( الاألساليب والطرق المستخدمة لتدريب الطالب ) 

 األساليب المهارة م

يحدد يقرأ الطالب األعداد و 1
 منزلة كل عدد معطى.

  استراتيجية التعلم الذاتي بأسلوب
 فردي.

  استراتيجية التعلم التعاوني بأسلوب
 جماعي.

يكتب الطالب الكسور  2
 ها.ويقرؤ

  استراتيجية تلوين الكسور. 
 استراتيجية العصف الذهني 

 األساليب والطرق المستخدمة لتدريب الطالب ) العلوم ( 

 األساليب المهارة م

1 
و تسننننننمية األماكن  تصنننننننيف

الننحننينننة الننتنني تننعننيننش فننيننهنننا 
 .المخلوقات الحية

  استراتيجية التعلم الذاتي بأسلوب
 فردي.

 .التهيئة الذهنية وإثارة الدافعية 

التي  تطبيق الطريقة العلمية 2
 يستخدمها العلماء بصورة مبسطة.

 .استراتيجية االستقصاء 

  تحديد خطوات الطريقة العلمية التي
 يضعها العلماء.

رنة المقاتصنيف الحيوانات و 3
 .بينها تبعًا لصفاتها الجسمية

  توظيف الصور واألشكال والمنظمات
 .التخطيطية بأسلوب فردي

  اهتمام من خالل نشاطات تمهيدي إثارة
 متنوعة بأسلوب جماعي.



 

 

الدروس المقّررة خالل الحصص في أمثلة تطبيقيّة للمرحلة ودمجها 
 لمهارات ) لغتي( الدراسيّة

 أمثلة تطبيقيّة المهارة م

1 

ا جـهـريًّا  يقـــرأ نصًّ
مشـكـوالً بالحركـات 
سليم النطق متمثالً 

 المعنى.

  قراءة الدرس وفق استراتيجية التعلم الذاتي
يطبق بأسلوب فردي مع مراعاة الوقف بحيث 

 الصحيح وتلوين الكلمات )التنغيم والنبر(.

2 

يكـتـب كلـمات تـحوي 
ويّــة مـن ـر لغـظـواه
ة ـريـبـن القـيـرتــالذاك

 والبعيـدة..

  كتابة كلمات تحوي ظواهر مثل: التنوين, التاء
المفتوحة والتاء المربوطة, أل الشمسية 

نهاية الكلمة, الحرف والقمرية, الهاء في 
المشّدد وغيرها وفق استراتيجيّة التعلّم 
التعاوني عن طريق تقسيم الفصل إلى 

 .مجموعات, أو عن طريق التشّكل التلقائي

يستنتج المعنى العام لما  3
 يقرؤه.

 ستنتاج الفكرة العاّمة إثارة أسئلة توجيهيّة ال
من النص المقروء من خالل استراتيجيتي 

الذهني والحوار والمناقشة وفق العصف 
 أسلوب تعلمي جماعي.

 

 

 

 

 



 

أمثلة تطبيقيّة للمرحلة ودمجها في الدروس المقّررة خالل الحصص 
 الدراسيّة لمهارات ) التربية اإلسالمية(

 أمثلة تطبيقيّة المهارة م

1 
يتلو السور بصورة 
صحيحة مع التأدب 

 مع كتاب هللا 

 يات بحيث يطبق عن طريق التلقين قراءة اآل
مع التركيز على مخارج الحروف ثم تستخدم 
طريقة التعلم الذاتي يتبعها استخدام استراتيجية 

 تصحيح األخطاء . 

يتعرف أماكن السور  2
 المطلوبة

  تستخدم طريقة التعلم الذاتي في تحديد أماكن
 السور واآليات 

في قراءة  ينطلق 3
 السور 

  وفق استراتيجية المعلم الصغير تقرأ اآليات
واستراتيجية التعلم باللعب ) اإلسراع في 

 إكمال اآلية (

يبين أركان اإلسالم  4
 ومعانيها ودليلها 

  تستخدم استراتيجية العصف الذهني والتعلم
 التعاوني 

5 
 

يطبق الوضوء 
والصالة تطبيقًا عمليًا 

 صحيًحا

 (  تستخدم طريقة التدريس الجماعي )النمذجة
ثم يبدأ الطالب بالتطبيق العملي مقرونًا 
 باستخدام استراتيجية تصحيح األخطاء

 

 



 

أمثلة تطبيقيّة للمرحلة ودمجها في الدروس المقّررة خالل الحصص 
 الدراسيّة لمهارات ) الرياضيات(

 أمثلة تطبيقيّة المهارة م

1 

يقرأ الطالب األعداد 
يحدد منزلة و ويكتبها

 كل عدد معطى.

  الطالب األعداد بشكل فردي ومن ثم يقرأ
يطلب منه وضع يده على منزلة محددة مثالً 
منزلة المئات, ويطلب منه كتابة منزلة العدد 

 بشكل مستقل.

2 

 
 

ن يطالب عدديجمع ال
 بطريقة سليمة .

  يتم عن طريق تقسيم الطالب على مجموعات
يعملون ويتشاركون مع بعضهم في حل 

 .المعطاهمسائل جمع األعداد 

3 

 
 

يستطيع الطالب القيام 
ن بطريقة يبطرح عدد

 صحيحة .

  عن طريق العصف الذهني مثالً كم طالب
بالفصل لديه قلم أزرق فلو كان عدد الطالب 

 8طالب والطالب الذين لديهم قلم أزرق  20
 فكيف نكتب هذا الكسر.

 

 

 

 

 

 



 

أمثلة تطبيقيّة للمرحلة ودمجها في الدروس المقّررة خالل الحصص 
 الدراسيّة لمهارات ) العلوم(

 أمثلة تطبيقيّة المهارة م

1 

تسمية تصنيف و
األماكن الحية التي 

تعيش فيها المخلوقات 
 الحية.

   تتم عن طريق التعلم باللعب باختيار
الب وعرض عشوائي لمجموعة من الط

يقوم الطالب للحيوانات ومجموعة صور 
بتسميتها وتصنيفها وتحسب له نقطة لكل 

 إجابة صحيحة.

2 

 
تطبيق الطريقة العلمية 
التي يستخدمها العلماء 

 بصورة مبسطة.

  يتم عن طريق تقسيم الطالب على مجموعات
يعملون ويتشاركون مع بعضهم في تطبيق 

 .الطريقة العلمية

3 

 
تصنيف الحيوانات 

بينها تبعًا المقارنة و
 لصفاتها الجسمية .

 م عن طريق مجموعة من الحيوانات تت
يتم تصنيفها مع طرح عدة أسئلة لماذا و

 تم تصنيفها بهذا التصنيف.

 

 

 

 

 

 

 



 

 الثانيالفصل 

  المعارف والمهارات األساسيّة

 
 (  لغتياألدب النظري للمهارات ) 

 معرفة الحروف بحركاتها القصيرة والطويلة. 1

الطالب على معرفة بالحروف كلها بحركاتها, باإلضافة إلى التمييز بين الحركة القصيرة يكون 
 وحروف المد )األلف, والواو, والياء(.

 قراءة الكلمات مشكولة بالحركات. 2

 يقرأ الطالب كلمات مشكولة بالحركات مراعيًا سالمة المخارج والنطق واألداء والصوت الجهري.

 ظواهر لغويّة. كتابة كلمات تحوي 3

يكتب الطالب كلمات تحوي همزة قطع وهمزة وصل وتنوين وتاء مفتوحة وتاء مربوطة وهاء في نهاية 
 الكلمة, وضمائر متصلة وأل الشمسية وأل القمريّة.

 

 (  التربية اإلسالميةاألدب النظري للمهارات ) 

 

 يتلو السور بصورة صحيحة مع التأدب مع كتاب هللا  1

, مع اآليات بشكل سليم خالي من اللحن الطالب من خالل هذه المهارة تالوةيستطيع 
 خالل الجلوس والوضوء قبل القراءة.تأدبه من 

 أماكن السور المطلوبة على يتعرف 2

 يحدد الطالب مكان السورة.



 

 ينطلق في قراءة السور  3

 .الحروف مخارجمحافًظا على سالمة منطلق  يكون الطالب قادر على التالوة بشكل

 يبين أركان اإلسالم ومعانيها ودليلها  4

 .يستطيع الطالب التفريق بين كل ركن مع االستدالل

 يطبق الوضوء والصالة تطبيقًا عمليًا صحيًحا 5

 .يستطيع الطالب الوضوء بشكل صحيح مراعيًا الترتيب ومدرًكا للنواقض

 

 (  الرياضيات)  األدب النظري للمهارات

 يقرأ الطالب األعداد و يحدد منزلة كل عدد معطى 1

يستطيع الطالب من خالل هذه المهارة قراءة األعداد وتحديد منزلة كل عدد معطى وبذلك 
 يستطيع الطالب قراءة األعداد بطريقة صحيحة.

 يكتب الطالب الكسور و يقرأها. 2

 كسر معطى له قراءة صحيحة.يقرأ أي ب من خالل هذا المهارة أن يكتب ويستطيع الطال    

 يستطيع الطالب القيام بطرح عددان بطريقة صحيحة 3

بطريقة صحيحة بشكل  يستطيع الطالب من خالل المهارة أن يقوم بعملية طرح عددان
 أفقي و رأسي.

 يقرأ الطالب الكسور و يكتبها. 4

 يقرأ الطالب من خالل هذا المهارة أي كسر معطى له قراءة صحيحة.

 

 



 

 األدب النظري للمهارات ) علوم ( 

 .تصنيف و تسمية األماكن الحية التي تعيش فيها المخلوقات الحية 1

يتمكن الطالب من خالل هذه المهارة أن يصنف األماكن التي تعيش فيها المخلوقات الحية, 
 .وكذلك يتمكن من معرفتها

 مبسطة.تطبيق الطريقة العلمية التي يستخدمها العلماء بصورة  2

 .تي يستخدمها العلماء بصورة مبسطةيطبق الطالب الطريقة العلمية ال

 .رنة بينها تبعًا لصفاتها الجسميةالمقاتصنيف الحيوانات و 3

 .تصنيف الحيوانات وأن يقارن بينهايستطيع الطالب من خالل المهارة أن يقوم ب

 

 المهارات األساسية للصفوف األوليّة

 حزمة لغتي م

 معرفة الحروف بحركاتها القصيرة والطويلة. 1

 قراءة الكلمات مشكولة بالحركات. 2

 كتابة كلمات تحوي ظواهر لغويّة. 3

 

 

 



 

 حزمة التربية اإلسالمية  م

 .رة صحيحة مع التأدب مع كتاب هللايتلو السور بصو 1

 .يتعرف أماكن السور المطلوبة 2

 .ينطلق في قراءة السور 3

 يبين أركان اإلسالم ومعانيها ودليلها  4

 يطبق الوضوء والصالة تطبيقًا عمليًا صحيًحا 5

 

 حزمة الرياضيات  م

 يقرأ الطالب األعداد ويكتبها و يحدد منزلة كل عدد معطى. 1

 .يجمع الطالب عددان بطريقة سليمة 2

 .القيام بطرح عددان بطريقة صحيحة يستطيع الطالب 3

 

 

 حزمة العلوم  م

 .و تسمية األماكن الحية التي تعيش فيها المخلوقات الحية تصنيف 1

 تطبيق الطريقة العلمية التي يستخدمها العلماء بصورة مبسطة. 2

 .رنة بينها تبعًا لصفاتها الجسميةالمقاتصنيف الحيوانات و 3

 

 



 

 (  لغتياألساليب والطرق المستخدمة لتدريب الطالب ) 

 األساليب المهارة م

معرفة الحروف بحركاتها  1
 القصيرة والطويلة.

 .استراتيجية التعلم الذاتي بأسلوب فردي 

 .التهيئة الذهنية وإثارة الدافعية 

قراءة الكلمات مشكولة  2
 بالحركات.

  استراتيجية التعلم التعاوني بأسلوب
 جماعي.

  وضوح الشرح وعملية التفسير وتلوين
 الكلمات شفهيًّا.

كتابة كلمات تحوي ظواهر  3
 لغويّة.

  استراتيجية المعلم الصغير, والتدريس
 التبادلي بأسلوب جماعي.

 .إثارة الدافعية والتعزيز بأنواعه 

 

)التربية  األساليب المستخدمة لتدريب وتعليم الطالب على المهارة
 ( اإلسالمية

 األساليب المهارة م

1 
رة يتلو السور بصو

صحيحة مع التأدب مع 
 كتاب هللا.

  استراتيجية التعلم الذاتي بأسلوب
 فردي.

 .التهيئة الذهنية وإثارة الدافعية 

يتعرف أماكن السور  2
 .المطلوبة

  استراتيجية التعلم التعاوني بأسلوب
 جامعي

 .استراتيجية تعلم باألقران 

 إثارة الدافعية والتعزيز بأنواعه  ينطلق في قراءة السور. 3



 

أركان اإلسالم  يبين 4
 ومعانيها ودليلها.

 .استراتيجية العصف الذهني 

 .استراتيجية االقتران 

يطبق الوضوء والصالة  5
 .تطبيقًا عمليًا صحيًحا

  تقديم عروض مرئية 

 استراتيجية تصحيح الخطأ. 

 

 ( الرياضيات) األساليب المستخدمة لتدريب وتعليم الطالب على المهارة

 األساليب المهارة م

1 
 يقرأ الطالب األعداد ويكتبها

يحدد منزلة كل عدد و
 معطى.

 .استراتيجية التعلم الذاتي بأسلوب فردي 

 .التعلم باللعب 

2 
ن بطريقة ييجمع الطالب عدد

استراتيجية التعلم التعاوني بأسلوب   سليمة .
 جماعي.

 

3 
يستطيع الطالب القيام بطرح 

الصغير, والتدريس استراتيجية المعلم   ن بطريقة صحيحة .يعدد
 التبادلي بأسلوب جماعي.

 .إثارة الدافعية والتعزيز بأنواعه 

 

 

 

 

 



 

 األساليب المستخدمة لتدريب وتعليم الطالب على المهارة )العلوم ( 

 األساليب المهارة م

1 

 
تسمية األماكن الحية و تصنيف

التي تعيش فيها المخلوقات 
 الحية.

  فردي.استراتيجية التعلم الذاتي بأسلوب 
 التعلم باللعب. 

2 

 
تطبيق الطريقة العلمية التي 

يستخدمها العلماء بصورة 
 مبسطة.

  استراتيجية التعلم التعاوني بأسلوب
 جماعي.

 

3 

 
رنة تصنيف الحيوانات و المقا
 .بينها تبعًا لصفاتها الجسمية

 راتيجية المعلم الصغير, والتدريساست. 
 .التبادلي بأسلوب جماعي 
  الدافعية والتعزيز بأنواعه.إثارة 

 

أمثلة تطبيقيّة للمرحلة ودمجها الدروس المقّررة خالل الحصص 
 (  لغتيالدراسيّة ) 

 أمثلة تطبيقيّة المهارة م

1 

مــعــرفــة الحــروف 
بحركاتــها 
القـــصـيرة 
 والطويــلة.

 وفق استراتيجية التعلم الذاتي  نطق الحروف
مراعاة بحيث يطبق بأسلوب فردي مع 

استطالة الحركة القصيرة والطويلة )حرف 
 المد(.

قراءة الكلمات  2
 مشكولة بالحركات.

  قراءة الكلمات وفق استراتيجيّة التعلّم
التعاوني عن طريق تقسيم الفصل إلى 

أو عن طريق التشّكل التلقائي؛  مجموعات,
بحيث يتعّرف الطالب على النطق الصحيح 
للكلمات ويعيد تكرارها بالتهجئة أو لقراءة 

 التصويريّة. 



 

كتابة كلمات تحوي  3
 ظواهر لغويّة.

  ,كتابة كلمات تحوي ظواهر مثل: التنوين
التاء المفتوحة والتاء المربوطة, أل الشمسية 

نهاية الكلمة, الحرف والقمرية, الهاء في 
المشّدد وغيرها, وفق استراتيجيّة المعلم 

 الصغير أو التدريس التبادلي.

 

أمثلة تطبيقيّة للمرحلة ودمجها في الدروس المقّررة خالل الحصص 
 الدراسيّة ) التربية اإلسالمية ( 

 أمثلة تطبيقيّة المهارة م

1 
يتلو السور بصورة 
صحيحة مع التأدب 

 مع كتاب هللا 

  قراءة اآليات بحيث يطبق عن طريق التلقين
مع التركيز على مخارج الحروف ثم تستخدم 
طريقة التعلم الذاتي يتبعها استخدام استراتيجية 

 تصحيح األخطاء . 

يتعرف أماكن  2
 السور المطلوبة

  تستخدم طريقة التعلم الذاتي في تحديد أماكن
 السور واآليات 

ينطلق في قراءة  3
 السور 

 غير تقرأ اآليات وفق استراتيجية المعلم الص
واستراتيجية التعلم باللعب )اإلسراع في 

 (إكمال اآلية

يبين أركان اإلسالم  4
 ومعانيها ودليلها 

  تستخدم استراتيجية العصف الذهني والتعلم
 .التعاوني 



 

5 
 

يطبق الوضوء 
والصالة تطبيقًا 

 عمليًا صحيًحا

 ( طريقة التدريس الجماعي )النمذجة تستخدم
ثم يبدأ الطالب بالتطبيق العملي مقرونًا 
 باستخدام استراتيجية تصحيح األخطاء

 

الدروس المقّررة خالل الحصص في أمثلة تطبيقيّة للمرحلة ودمجها 
 ( الرياضيات)  الدراسيّة

 أمثلة تطبيقيّة المهارة م

1 

يقرأ الطالب األعداد 
منزلة يحدد و ويكتبها

 كل عدد معطى.

  يقرأ الطالب األعداد بشكل فردي ومن ثم
يطلب منه وضع يده على منزلة محددة مثالً 
منزلة المئات, ويطلب منه كتابة منزلة العدد 

 .بشكل مستقل

2 

 
 

ن يطالب عدديجمع ال
 بطريقة سليمة .

  يتم عن طريق تقسيم الطالب على مجموعات
يعملون ويتشاركون مع بعضهم في حل 

 .مسائل جمع األعداد المعطاه

3 

 
 

يستطيع الطالب القيام 
ن بطريقة يبطرح عدد

 صحيحة .

  عن طريق العصف الذهني مثالً كم طالب
بالفصل لديه قلم أزرق فلو كان عدد الطالب 

 8قلم أزرق  طالب والطالب الذين لديهم 20
 .فكيف نكتب هذا الكسر

 

 

 

 



 

المقّررة خالل الحصص أمثلة تطبيقيّة للمرحلة ودمجها في الدروس 
 العلوم( الدراسيّة )

 أمثلة تطبيقيّة المهارة م

1 

تسمية تصنيف و
األماكن الحية التي 

تعيش فيها المخلوقات 
 الحية.

   تتم عن طريق التعلم باللعب باختيار
الب وعرض عشوائي لمجموعة من الط

يقوم الطالب مجموعة صور للحيوانات و
بتسميتها وتصنيفها وتحسب له نقطة لكل 

 .إجابة صحيحة

2 

 
تطبيق الطريقة العلمية 
التي يستخدمها العلماء 

 بصورة مبسطة.

  يتم عن طريق تقسيم الطالب على مجموعات
ويتشاركون مع بعضهم في تطبيق يعملون 

 .لطريقة العلميةا

3 

 
تصنيف الحيوانات 

المقارنة بينها تبعًا و
 لصفاتها الجسمية .

 م عن طريق مجموعة من الحيوانات تت
يتم تصنيفها مع طرح عدة أسئلة لماذا و

 تم تصنيفها بهذا التصنيف.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 الثالثالفصل 

 مهارات القدرات 
 

 ) لغتي (  القدرات مهاراتاألدب النظري ل

 تكوين جملة مختصرة. 1

 درسها في النص المقروء. من كلماتمفيدة يستطيع الطالب تكوين جملة 

 ربط كلمات مع بعضها. 2

 يستطيع الطالب ربط الكلمات تراصفيًّا وسياقيًّا.

 

 القدرات ) التربية اإلسالمية  (  مهاراتاألدب النظري ل

 المطلوبة بصورة صحيحةتالوة السورة  1

 حفظ السورة بشكل صحيح مع االنطالق في القراءة.يستطيع الطالب من خالل هذه المهارة 

 يبين أركان اإلسالم ومعانيها ودليلها 2

 يستطيع الطالب معرفة أركان اإلسالم ويبين معانيها والدليل على كل ركن.

 يطبق الوضوء والصالة تطبيقًا عمليًا صحيًحا 3

 .ةصحيح ء بطريقة صحيحة وأداء الصالة بصورةيستطيع الطالب تطبيق الوضو

 

 



 

 القدرات ) الرياضيات  (  مهاراتاألدب النظري ل

 .مقارنتهاكتابة الكسور وقراءتها و 1

 .مقارنتها بصورة صحيحةالكسور و كتابتها ويستطيع الطالب من خالل هذه المهارة قراءة 

 

 ( القدرات ) العلوم  مهاراتاألدب النظري ل

 تطبيق الطريقة العلمية التي يستخدمها العلماء بصورة مبسطة 1

 يطبق الطالب الطريقة العلمية التي يستخدمها العلماء بصورة مبسطة .

 

 )لغتي( مهارات القدرات الخاّصة

 المهارة م

 تكوين جملة مختصرة. 1

 ربط كلمات مع بعضها. 2
 

 (لتربية اإلسالمية)امهارات القدرات الخاّصة 

 المهارة م

 تالوة السور بصورة صحيحة. 1

  معرفة أركان اإلسالم. 2

 .يطبق الوضوء والصالة تطبيقًا عمليًا صحيًحا 3

 



 

 مهارات القدرات الخاّصة )الرياضيات( 

 المهارة م

 .كتابة الكسور وقراءتها و مقارنتها 1
 

 مهارات القدرات الخاّصة )العلوم(

 المهارة م

 .تطبيق الطريقة العلمية التي يستخدمها العلماء بصورة مبسطة 1
 

 

 ) لغتي ( األساليب المستخدمة لتدريب وتعليم الطالب على مهارة القدرات

 األساليب المهارة م

 تكوين جملة مختصرة. 1

 .استراتيجية التعلم الذاتي بأسلوب فردي 

  استراتيجيّة التعلم التعاوني بأسلوب
 جماعي.

 .التهيئة الذهنية وإثارة الدافعية 

 روضوح الشرح وعملية التفسي. 

 .التعزيز بأنواعه 

 ربط كلمات مع بعضها. 2

 اتيجية التعلم التعاوني بأسلوب استر
 عي.امج

 وضوح الشرح وعملية التفسير. 

 .ربط الكلمات باستعماالتها اليومّية 

 .إثارة الدافعية والتعزيز بأنواعه 

 

 

 

 



 

التربية األساليب المستخدمة لتدريب وتعليم الطالب على مهارة القدرات ) 
 (اإلسالمية

 األساليب المهارة م

تالالالالالالالالوة السالالالالالالالور بصالالالالالالالورة  1
 صحيحة.

 .استراتيجية التعلم الذاتي بأسلوب فردي 

 .التهيئة الذهنية وإثارة الدافعية 

 استراتيجية العصف الذهني   معرفة أركان اإلسالم. 2

 االقتران استراتيجية 

طبق الوضوء والصالة ت 3
 .تطبيقًا عمليًا صحيًحا

  تقديم عروض مرئية 

 استراتيجية تصحيح الخطأ 

 

  األساليب المستخدمة لتدريب وتعليم الطالب على مهارة القدرات ) الرياضيات ( 

 األساليب المهارة م

الكسور وقراءتها  كتابة 1
 .مقارنتهاو

 التفسير و قياس قدرة الطالب على التحليل
 وحل المشكالت.

 

 (  العلوم األساليب المستخدمة لتدريب وتعليم الطالب على مهارة القدرات ) 

 األساليب المهارة م

قياس قدرة الطالب على التحليل و التفسير   .تطبيق الطريقة العلمية 1
 .وحل المشكالت



 

 

 تحديد أدوار الفئات

 الدور الفئة م

 لدى الطالب. دراسة نقاط الضعف  المعلم 1

 .وضع الخطة العالجية المناسبة 

المرشد  2
 الطالبي

  متابعة حالة الطالب وتزويد المعلم بما يحتاج إليه من
 حيث التشخيص والعالج.

  التواصل مع أسرة الطالب للوقوف على نقاط ضعف
الطالب ومشاركة المعلم في إيجاد خطة عالجي لتتبع 

 الحلول الممكنة.

 المعلم ودعمه وتزويده بما يحتاج إليه.متابعة   القائد 3

مشرف ال 4
 تربويال

 .دعم معلمي التخصص بالتأهيل والتنمية والخبرات 

  تزويد المعلم باألساليب والطرق الالزمة لتحقيق
 المهارات.

 

  متابعة المعلم وإنجازه للخطط العالجيّة وتقديم
 المرئيات الكفيلة باجتياز الطالب للمهارة.

 
  القبلي والبعدي .تجويد القياس 

 


