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 جددث و كراءةاشخماع و                                            7152 أكتوبر 1             5341محرم  51  -ألاول    للصف اللغت العربيتاليوميت ملادة الخطت الدرشيت 

 الوخدة  العودة للمدرسة  عىوان الدرس حعلوب ممثٌل بارع  –الدرس الرابع  الحصت 

ّْ  أخجشُ٘،   األعئٍخ ثؼط ٚاغشح ، اٌمصخ غالف اعزضّشٚ  -اٌصفذخ االٌٚٝ-أػشض اٌمصخ ػٍٝ اٌغجٛسح اٌشل١ّخ  دقائق5 أعأٌُٙ ِبرا رزٛلؼْٛ اْ ٠ىْٛ ِٛظٛع  اٌمصخ ػٕٛاْ أ

 التهيئت الحافزة اٌمصخ رزذذس ػٓ ِبرا ؟

ممثل والفرق بينها بين كاذب –بارع   املفاهيم الجدًدة 
 

 عمليت الخعليم و الخعلم

 هواجج الخعلم خطواث الدرس  الخلويم الزمً

5 
ِب اعُ اٌىبرجخ ؟ ِب دٚس٘ب فٟ اٌمصخ؟ ِب اعُ 

 اٌشعبِخ؟ ِب 

ّْ  أخجشُ٘ ٚاث١ٓ ٌُٙ ِب ِؼٕٝ  .االع١ّٓ ِٛظغ ئٌٝ اعّٙب )ٔزبٌٟ( ٚأشش اٌمصخ ٚسعبِخ اعّٙب )ِش٠ُ ا١ٌّٙشٞ( اٌمصخ وبرجخ أ

 سعبِخ. ِؼٕٝ وبرجخ ِٚب

 سعُ اٌزٞ ٚاٌشخص اٌىزبة ِإٌف اعُ اٌّزؼٍُ ٠زوش

 .ِّٕٙب وً دٚس ِذذدا، ٌٗ اٌزٛظ١ذ١خ اٌشعِٛبد

5 
رٛص٠غ ٚسلخ ػًّ ٠ذذد اٌطبٌت ف١ٙب اٌشخص١بد 

 ثبٌشعُ ٚ ٠شعُ اٌّىبْ ٚ ٠ذذد اٌضِبْ 

 .ف١ٙب األدذاس ٚع١ش اٌمصخ ثذغت رٌه؟ ٠ذذس ثؼذ أْ رزٛلؼْٛ ِبرا: ِضال أعأي

 )شخص١بد ِغشد١خ( .رّض١ٍ١ب أداء اٌذٛاس فٟ اٌشخص١بد أدٚاس ِإد٠خ ِشدخ، غج١ؼ١خ، لشاءح اٌمصخ الشأ

 اٌشخص١بد: اٌمصخ فٟ اٌف١ٕخ اٌؼٕبصش اٌّزؼٍُ ٠ذذد

ب .اٌّىبْ ٚ اٌضِبْ ًِ  اٌؼشث١خ ٚسأ٠ٗ ف١ٙب. اٌٍغخ ِغزخذ

 االعزّبع ٌٍغشد ٚاٌزص٠ٛت 01

أ٠عب ٠ٚغأٌٛا ٠زذذصٛا ثأْ ٌُٙ ٚاعّخ اٌمصخ، فٟ سأ٠ُٙ ػٓ اٌّزؼ١ٍّٓ اعأي اٌمصخ ِٓ االٔزٙبء ثؼذ. 

شٟء ػ١ٍُٙ اٌزجظ ئرا ٌُٙ ٚٚظخ فُّٙٙ، رم١ظ أعئٍخ ػ١ٍُٙ اغشح. 

؟ أدذ٘ب دم١مخً  شب٘ذ ِٓ: اٌضؼٍت ٚ اٌف١ً ٚ اٌجمشحٚ اٌضسافخ ٚاٌضؼجبْ ٚإٌؼبِخ ػٓ اعأٌُٙ: األغفبي ٚخجشاد إٌص ث١ٓ اسثػ

 .١ٌزذذصٛا ِجبال ٌُٙ ٚارشن ؟رؼشف ا٠ٓ ٠ؼ١ش اٌضؼٍتً٘  ؟ٗرذجٛٔ ِب اٌذ١ٛاْ اٌزٞ ٚأ٠ٓ؟

 ٌّٛظٛع فّٙٗ ِظٙشاً  لصخ عشد اٌّزؼٍُ ٠ؼ١ذ

 .ثبٌصٛس ِغزؼ١ٕب اٌؼبِخ سعبٌزٗ ٚ إٌص

01 
 االعزّبع ٌٍمشاءح خالي اٌٍؼت ٚاٌزص٠ٛت 

وً غبٌج١ٓ ٠ٍصمبْ اٌىٍّز١ٓ ِغ ثؼعّٙب فٟ ٌٛدخ 

 اٌّفشداد. 

ٚألشأ٘ب ٠ٚشدد ٚسائٟ اٌطالة صُ ٍٔؼت ٌؼجخ  -اٌشخص١بد-أػشض ثطبلبد ثأعّبء اٌذ١ٛأبد اٌزٟ ٚسد اعّٙب فٟ اٌذسط 

اٌج١عبء(  اٌجذش ػٓ لش٠ٓ ِٓ خالي )ثطبلبد اٌىٍّبد ٔٛػ١ٓ ث١عبء ٍِٚٛٔخ ٠أخز اٌفش٠ك األٚي اٌٍّٛٔخ ٚاٌفش٠ك اٌضبٟٔ

 ٠ٕٚطٍمْٛ ٌٍجذش ػٓ لش٠ٓ. ٚاٌزٞ ٠جذ لش٠ٕٗ ٠مشأ ٌٗ ٌٍٚج١ّغ اعُ اٌذ١ٛاْ. ٠ٚىبفئْٛ.

٠مشأ اٌطبٌت اعّبء شخص١بد اٌمصخ لشاءح 

 صذ١ذخ.

 اٌّالدظخ ٚاالسشبد ٚاٌزص٠ٛت 8
اٌّزذشوخ ٠ٚىزجٗ أػشض اٌمصخ ػٍٝ اٌغجٛسح اٌشل١ّخ ، ٚالشأ ػٕٛأٙب ، ٠ٚىشس اٌطالة اٌمشاءح ، صُ اوزجٗ ػٍٝ اٌغجٛسح 

 اٌطالة فٟ عجٛسرُٙ اٌصغ١شح.

 ٠ىزت اٌطبٌت ػٕٛاْ اٌمصخ وزبثخ صذ١ذخ.

غش٠مخ  –ٌؼجخ رشر١ت اٌّزشبثٗ ػٍٝ دبئػ اٌّفشداد  –ٌؼجخ و١غبْ )اٌجذش ػٓ لش٠ٓ(  –اعزخذاَ اٌؼشض اٌّغشدٟ ٌٍذِٝ ٌغشد اٌمصخ  -ٔجٍظ دٍمخ ػٍٝ االسض العشد ٌُٙ اٌمصخ ٌٍّشح االٌٚٝ

 اٌزم١ٍذ ثزم١ٍذ اٌّؼٍّخ فٟ وزبثخ ػٕٛاْ اٌمصخ ػٍٝ اٌغجٛساد.
 :طرائم الخدريض

 :ألاوشطت والوشائل املصخخدمت ... -صسافخ  –أسٔت  –ٌؼجخ صؼٍت  –اٌغجٛسح اٌزو١خ  –عجٛسح اٌّؼٍّخ 

 :مهاراث اللرن الواخد والعشريً اٌمشاءح ٚفك ِإ٘الد ِزؼذدح . –االعزىشبف االعزمصبئٟ  –دً اٌّشىالد  –اٌزؼ١ٍُ ِزؼذد اٌّٛاسد  –اٌزفى١ش إٌبلذ 

س٠بظ١بد وُ د١ٛاْ فٟ اٌمصخ ، وُ غجك جٙضد اٌضسافخ ؟ وُ دٍٜٛ جٙضد إٌؼبِخ؟ ثبالٔج١ٍضٞ ِباعُ  –ػٍَٛ اٌذ١ٛأبد ٚ ِىبْ ِؼ١شزٙب ٚ أٛاػٙب ٚغؼبِٙب  -رشث١خ اعال١ِخ )ِخٍٛلبد هللا(  

 اٌذ١ٛأبد ثبٌٍغخ االٌٕج١ٍض٠خ؟
 :املواد ألاخرى الربط مع 

 :مفاهيم الخىميت املصخدامت 

 :املصؤوليت-املواطىت  لجل الدولة التي ترعانا مسؤولية الفرد لمتميز والفوز ورفع اسم بالده عاليًا في المسابقات فالفوز ليس شخصي بل ال

 دكائم( 5) ألاوشطت الالصفيت / الخكليفاث رٛص٠غ ٚسلخ ػًّ ٠ذذد اٌطبٌت ف١ٙب اٌشخص١بد ثبٌشعُ ٚ ٠شعُ اٌّىبْ ٚ ٠ذذد اٌضِبْ 

 مالحظاث املعلم

 املخميز مخوشط ضعيف
 الفروق الفردًت

 صرد القصت بأصلىب جمثُلي مكان وزمان القصتًخبرها شخصُاث و  شخصُاث في القصت3ًخبرها 

 
ً
  مصخوياث الخعلم: اهجز معظم هواجج الخعلم باجلان أهجز بعض هواجج الخعلم ًىجز أخياها
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 خرف)ث( الصوحي الوعي جدريباث+  كراءة                              7152 أكتوبر 8           5341محرم  58ألاول         للصف اللغت العربيتاليوميت ملادة الخطت الدرشيت 

   الحصت حعلوب ممثٌل بارع –الدرس الرابع  عىوان الدرس العودة للمدرسة الوخدة

  املخعلمين على اعرض -  -.. واهاقشهم حىلها  -زرافت -ثىر  -ثعبان-ثعلب اث:مجضم للمخعلمين أحظر التهيئت الحافزة
 
  فُلما

 
 دقائق5  - عنه معهم وأجحدثحُاة الثعالب  عن دقائق 3 ًخجاوز  ال قصيرا

 التركيب والخدليل املفاهيم الجدًدة
 

 عمليت الخعليم و الخعلم

 الزمً الخلويم  خطواث الدرس هواجج الخعلم

م ًلرأ
ّ
عت املشكىلت قراءة الكلماث املخعل  صَر

 . اللسوم عند املعلم من وبمضاعدة وصحُحت

ػٍمٙب ػٍٝ فٟ أٚساق اخشٜ ٍِٛٔخ أ اٌىٍّخ رزىشس أْ ػٍٝ اٌىٍّبد ِٓ وٍّخ ٚسلخ وً فٟ ِغٍفخ دشاس٠بَ ث١عبء ،ِىزٛة أٚساق ف١ٙب عٍخ أدعش

أْ ٠مَٛ ثبٌجذش ػٓ وٍّزٗ فٟ اٌجذاس ٚ .... وٍّخ ٌذ٠ٗ ِزؼٍُّ وً ِٓ اغٍت ٠فزذٙب،صُ ٚأْ ٚسلزٗ، ٠غذت أْ ِزؼٍُّ وً ِٓ غٍتٚأ. دبئػ اٌّفشداد 

 ..ٚ٘ىزا ٚ ِطبثمزٙب ِؼٙب،لشاءرٙب 

 5 اٌّالدظخ ٚاٌزص٠ٛت

إٌص، شف١ٙبً جّبػ١بً صُ فشد٠بً . ٌؼجخ عٍخ اٌّفبجئبد ٠مَٛ ثبئغ اٌجبٌٛٔبد ثزٛص٠غ ثبٌٛٔبد ػٍٝ اٌطالة ٌّٓ ٠ش٠ذ  لشاءح ػٍٝ اٌّزؼ١ٍّٓ رذس٠ت النص القرائي قراءة واضحت مشكىلت. ًلرأ

 اٌجٍّخ اٌّىزٛثخ فٟ ٚسلخ داخٍٗ.ثششغ اْ ٠غزٍُ اٌطبٌت اٌجبٌْٛ ٚ ٠فجشٖ ثبٌمٍُ صُ ٠مشأ 
 01 اٌّالدظخ ٚاٌزٛج١ٗ ٚاالسشبد

م ًميز
ّ
 ذاث الحروف بين القراءة أثناء املخعل

 الحركاث ذاث وألاخري  القصيرة الحركاث

لت   جدريب صوحي )املدود) الطٍى

ٌؼجخ ، صُ الَٛ ثغإاي ٌه اٌطٍجخ ِب  10ٌّجّٛػخ ِٓ االٌؼبة ٠ذزٛٞ اعّٙب ػٍٝ دشف اٌضبء ،  -ِذغٛط- مجسمات صغيرة: الَٛ ثزٛص٠غ  العاب

ثطبلبد ثٙب وٍّبد ثٙب دشف اٌضبء ٚاغٍت ِٓ اٌطبٌت ٔطك صٛس ٚٚصع أٚ -ٚاٌّجشد ٌشجٗ اٌّذغٛط-صٛد اٌضبء فٟ اعُ ٌؼجزه ، ٔزذٛي 

اٌذٍمز١ٓ اٌذاخ١ٍخ ٚاٌخبسج١خ ثذ١ش اٌذاخ١ٍخ ػٕذ٘ب ثطبلبد دشف اٌضبء ثأصٛارٗ اٌغزخ )َد ُس ِس صب صٛ صٟ( : ٌؼجخ و١جبٍْٔؼت صٛد اٌذشف . 

 دفزش اٌذسجبد.ٚاٌخبسج١خ رمشأ صٛد اٌذشف ٚأب دٚسٞ اٌّالدظخ ٚاٌزٛج١ٗ ٚاٌزم١١ُ فٟ 

 01 اٌّالدظخ ٚاٌزم١١ُ

طّبق م ًُ
ّ
اث بقىاعد معرفخه املخعل ُّ  الصىج

 .والتركُب الخحلُل عملُاث في والخهجئت

اششح ٌُٙ رشو١ت ِمبغغ ٌىٍّبد صالص١خ ثأٚساق الطؼٙب شف١ٙبً ٚثبٌّمص .. صُ اٚصع وٍّبد صالص١خ ِىزٛثخ فٟ ثطبلبد ػٍٝ اٌّجّٛػبد ثذ١ش 

٠ؼًّ اٌج١ّغ ثّجّٛػبد صٕبئ١خ ، فٟ رشو١ت اٌذشٚف ٚاٌىٍّبد . اٌزٟ رشًّ وٍّبد صالص١خ ٚ رذزٛٞ ػٍٝ ِذ. وٍّز١ٓ ٌىً ِجّٛػخ . رذ١ًٍ 

 ِشاػبح اٌفش٠ك غفً ِز١ّض ٚاخش ِزٛعػ اٚ ظؼ١ف ٌّشاػبح اٌفشٚق اٌفشد٠خ.-فٟ اٌغجٛساد اٌصغ١شح.  كتابة  ١خ ، وٍّبد صالص

 05 اٌّالدظخ ٚاٌزٛج١ٗ ٚاٌزم١١ُ 

  ٌؼجخ اٌمص ٚاٌٍصك ٌٍزذ١ًٍ ٚاٌزشو١ت  –ثبئغ اٌجبٌٛٔبد  –ٌؼجخ اٌّجغّبد ، ٌؼجخ ثطبلبد اٌصٛس ٚاٌىٍّبد  -ٌؼجخ اٌمشاءح اٌزطبثك  :طرائم الخدريض

 اٚساق ِٚمصبد ٚصّغ –اٌغجٛسح اٌزو١خ ٌؼشض اٌذسط ٚلشاءرٗ لشاءح ّٔٛرج١خ  –ثطبلبد  –اٌؼبة  :ألاوشطت والوشائل املصخخدمت

 اٌمشاءح ٚفك ِإ٘الد ِزؼذدح . –االعزىشبف االعزمصبئٟ  –دً اٌّشىالد  –اٌزؼ١ٍُ ِزؼذد اٌّٛاسد  –اٌزفى١ش إٌبلذ  :مهاراث اللرن الواخد والعشريً

 سثػ ثبٌؼٍَٛ . –ِشاػبح اٌفمشاء ثبئغ اٌجبٌٛٔبد )رشث١خ اعال١ِخ(  –االِٓ ٚاٌغالِخ اصٕبء اٌٍؼت ٚاٌمص ٚاٌٍصك  :املواد ألاخرى الربط مع 

  :مفاهيم الخىميت املصخدامت

 زؼبْٚ ِغ اٌطبٌت اٌزٞ ال٠غزط١غ اٌزؼٍُ ثغشػخ ٚٔغبػذٖ ٚٔٛجٗ ٚٔشجؼٗ.اٌّغ١ٌٛخ رجبٖ االصذلبء ٚٔ :املصؤوليت-املواطىت 

 دكائم( 5) ألاوشطت الالصفيت / الخكليفاث
ّٟ  ثاششاف « اٌج١ذ فٟ أدسط» وزبة فٟ اٌمشائٟ إٌص لشاءح ػٍٝ اٌزذسة -اوّبي وشاعخ إٌشبغ فٟ إٌّضي وزطج١ك ٌّب رؼٍّٕب –رذ١ًٍ ٚرشو١ت وٍّبد وٛاجت الصفٟ   األِش، ٌٚ

 ِؼٟ إٌص ٠مشؤٚا أْ ئ١ٌُٙ ثبٌطٍت اٌمبدِخ اٌذصخ عأثذأ أٟٔ ٚأخجشُ٘

 
 

 مالخظاث املعلم 

 الفروق الفردًت
 ضعيف مخوشط املخميز

 بهما حرف ثذكر مثال لكلمخين  حرف ث كلماث بها3جحلُل وجركُب كلمت ، ذكر مثال  ذكر امثلت لكلماث بها حرف ث بدون خطأ –كلماث 3كلماث وجركُب 3جحلُل 

  هواجج الخعلم بعضًىجز  هواجج الخعلم باجلان عظمًىجز م  مصخوياث الخعلم:
ً
 ًىجز أخياها
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 حرف)ث(والكخابي  الشفوي  الخجريد+ كراءة                          7112أكخوبر  9           1349مدرم 19        ألاول         للصف اللغت العربيتاليوميت ملادة الدرشيت 

   الحصت حعلوب ممثٌل بارع –الدرس الرابع  عىوان الدرس العودة للمدرسة الوخدة

 دقائق5 لغس )اصم حُىان ،زوجخه حعطُنا حلُب( .اصمائها وذكر اصخخراجها  وأطلب منهم  الثاءلبعع ألاشُاء التي جحخىي على حرف  للمخعلمين صىر ومجضماث أطع في صلت كل مجمىعت التهيئت الحافزة

 اللاعدة الىوراهيت.  بالياءمد  املفاهيم الجدًدة
 

 عمليت الخعليم و الخعلم

 الزمً الخلويم  خطواث الدرس هواجج الخعلم

م الكلماث املشكىلت في الدرش قراءة 
ّ
ًقرأ املخعل

عت وصحُحت وبمضاعدة من املعلم  .صَر
 اٚصع وٍّبد اٌذسط ، وً غبٌت ٠مشأ وٍّزٗ ، ٠ٚخجشٔب ػٕٙب . 

 اػشض اٌذسط ػٍٝ اٌغجٛسح ٠ٚمشأ ثؼط اٌطالة فشد٠بُ ِٓ اٌغجٛسح ٚأوشُِٙ. 
 05 اٌّالدظخ ٚاٌزص٠ٛت

م ٌعرف
ّ
 في وأشكالها وجرجُبها الحروف أصماء املخعل

 .الكلمت من املخخلفت مىاقعها

ألشأ اٌجٍّخ صُ ٠مشأ٘ب اٌطالة صُ اٌفذ أزجبُ٘ٙ ئٌٝ اٌذشف اٌٍّْٛ، ٘ٛ دشف اٌضبء )س( ٚ ٚشىٍٗ دغت . ػشض اٌجٍّٗ ػٍٝ اٌغجٛسٖ اٌزو١ٗ 

ِىبٔٗ فٟ اٌىٍّخ ،اششح شىً اٌذشف دغت ِىبٔخ ِٓ اٌىٍّخ ٚاسعُ ٌُٙ لطخ ٌٙب سأط ٚجغُ ٚر٠ً ٚاث١ٓ اْ اٌذشف وبٌمطخ ٠زغ١ش شىٍٗ ثزغ١ش 

 اٌٛعػ ٌٗ شىً ٚفٟ اٌز٠ً ٌٗ شى١ٍٓ اِب ِزصً ٚئِب ِٕفصً.  ِىبٔٗ فٟ جغُ اٌىٍّخ ففٟ اٌشأط ٌٗ شىً ٚفٟ

اششح صُ اجؼً اٌطبٌت ٠طجك فٟ 

 عجٛسرٗ اٌصغ١شح. ٚال١ُ اٌؼًّ
01 

م ٌعرف
ّ
 الكضرة، الظّمت،( القصيرة الحركاث املخعل

لت) الفخحت ) الُاء ألالف،الىاو،(- املدود- الطٍى

نطقها ا ٍو ا صحُح   هطق 

،  اٌىٍّبد ِٓ اٌذشف)س( ثزجش٠ذ صٛد ا ٌذشف اٌمص١ش ِغ اٌذشوبد ٚصٛرٗ اٌط٠ًٛ ِغ اٌّذٚد،  ألَٛ اػشض ثطبلبد صُ اش١ش الخزالف

، ثب١ٌبءاٌّذ  اٌط٠ًٛ )س( دشف صٛد ٌز١١ّض ثبعزخشاجٗ فٟ ثطبلخ رشجٗ شىٍٗ فٟ اٌىٍّخ.صُ أٔزمً اٌمص١ش اٌذشف صٛد ٌز١١ّض اٌزذس٠ت أٔفز

 اٌذشوبد ِغ اٌمص١ش اٌذشف ثصٛد رجذأ اٌزٟ اٌىٍّبد ػٓ اٌّزؼ١ٍّٓ ثغإاي اٌذصخ اخزُ.اٌط٠ًٛ اٌصٛد ٌز١ّض ، اٌجطبلبد أٚ اٌصٛس أػشض

 .إٌٛسا١ٔخ اٌمبػذح فٟ وّب

اٌّالدظخ ٚ اٌزم١١ُ ٌالعزجبثخ ٚ 

 اٌىزبثخ
05 

 ش ػٓ صٛد اٌذشف .. ٌؼجخ اٌمشاءح ثبٌجطبلبد / اعزخذاَ اٌغجٛسح اٌزو١خ ٌٍمشاءح ٚإٌّبلشخ ٚاٌزشد٠ذ/ اعزخذاَ ّٔبرط ٌٍذشٚف ثبشىبٌٙب ٚ اصٛارٙب / ٌؼت اثذ :طرائم الخدريض

 ثطبلبد ، وزبة اٌطبٌت ، اٌغجٛسح اٌزو١خ ، اٌغجٛساد اٌصغ١شح . :ألاوشطت والوشائل املصخخدمت

 اٌمشاءح ٚفك ِإ٘الد ِزؼذدح . –االعزىشبف االعزمصبئٟ  –دً اٌّشىالد  –اٌزؼ١ٍُ ِزؼذد اٌّٛاسد  –اٌزفى١ش إٌبلذ  :والعشريًمهاراث اللرن الواخد 

 سثػ ثبٌؼٍَٛ. –سثػ ثبٌزشث١خ االخالل١خ )اٌزؼبْٚ ٚدت االخش٠ٓ ٚإٌّبفغخ اٌشش٠فخ(  –سثػ ثبٌزشث١خ االعال١ِخ  –سثػ ثبٌؼٍَٛ  :املواد ألاخرى الربط مع 

  :مفاهيم الخىميت املصخدامت

  :املصؤوليت-املواطىت 

ّٟ  ثاششاف « اٌج١ذ فٟ أدسط» وزبة فٟ ثبٌزجش٠ذ اٌخبصخ اٌزذس٠جبد رٕف١ز ئٌٝ األغفبي أٚجٗ دكائم( 5) ألاوشطت الالصفيت / الخكليفاث  األِش، ٌٚ

 .ِؼه إٌص ٠مشؤٚا أْ ئ١ٌُٙ ثبٌطٍت اٌمبدِخ اٌذصخ عزجذأ أٔه ٚأخجشُ٘
 

 مالخظاث املعلم 

 الفروق الفردًت
 ضعيف مخوشط املخميز

 بها حرف ث لكلمت ذكر امثلت  كلماث بها حرف ث3ذكر مثال  5ذكر امثلت لكلماث او اشُاء بها )صىث الحرف معين( على الاقل

  مصخوياث الخعلم:
  هواجج الخعلم بعضًىجز  هواجج الخعلم باجلان عظمًىجز م

ً
 ًىجز أخياها
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   الحصت حعلوب ممثٌل بارع –الدرس الرابع  عىوان الدرس العودة للمدرسة الوخدة

 التهيئت الحافزة
  .واملدود( الحركاث) القصيرة أصىاتها مع الحرف بطاقاث اعرض ثم (ثالحرف) بصىث جبدأ لكلماث الصىر  من مجمىعت اعرض-

 .اصمه صىث جىافق التي الصىرة مع املناصب الحرف بطاقت مطابقت الاطفال من طلبا-
 دقائق5

 خط اليسخ. املفاهيم الجدًدة
 

الخعلمعمليت الخعليم و   

 الزمً الخلويم  خطواث الدرس هواجج الخعلم

م الكلماث املشكىلت في الدرش قراءة 
ّ
ًقرأ املخعل

عت وصحُحت وبمضاعدة من املعلم  .صَر
 اٚصع وٍّبد اٌذسط ، وً غبٌت ٠مشأ وٍّزٗ ، ٠ٚخجشٔب ػٕٙب . 

 ِىبفئخ اٌّز١ّض٠ٓ ٠مشأ اٌطفً إٌص اٌمشائٟ ِٓ اٌىزبة ١ٌزُ رم١١ُ اٌمشاءح .
 05 ٚاٌزص٠ٛت االعزّبع ٚاٌّالدظخ

م ًخدبع
ّ
ا واملقاطع الحروف رصم املخعل اٌىزبثخ ، ِغه اٌمُ ٚغش٠مخ  اششح غش٠مخ وزبثخ اٌذشف ثبٌغجٛسح ، صُ ٠زذسة اٌطفً ػٍٝ اٌغجٛسح اٌصغ١شح ِغ ِشٚسٞ ث١ُٕٙ ٌّالدظخ غش٠مخ .صلُما جدّبع 

 أٚصع ٚسلخ ػًّ رذس٠ت ػٍٝ اٌخطٛغ اٌّغزم١ّخ اٌّبئٍخ ، صُ االٔزمبي ٌىزبثخ اٌذشف فٟ وزبة اٌطبٌت . 
 01 اٌّالدظخ ٚاٌزص٠ٛت

  ًخحدث املخعلم عن الدروش املضخفادة من القصت
اٌّالدظخ ٚ اٌزم١١ُ ٌالعزجبثخ ٚ 

 اٌىزبثخ
05 

 ش ػٓ صٛد اٌذشف .. ٌؼجخ اٌمشاءح ثبٌجطبلبد / اعزخذاَ اٌغجٛسح اٌزو١خ ٌٍمشاءح ٚإٌّبلشخ ٚاٌزشد٠ذ/ اعزخذاَ ّٔبرط ٌٍذشٚف ثبشىبٌٙب ٚ اصٛارٙب / ٌؼت اثذ :طرائم الخدريض

 ثطبلبد ، وزبة اٌطبٌت ، اٌغجٛسح اٌزو١خ ، اٌغجٛساد اٌصغ١شح . :ألاوشطت والوشائل املصخخدمت

 اٌمشاءح ٚفك ِإ٘الد ِزؼذدح . –االعزىشبف االعزمصبئٟ  –دً اٌّشىالد  –اٌزؼ١ٍُ ِزؼذد اٌّٛاسد  –اٌزفى١ش إٌبلذ  :والعشريًمهاراث اللرن الواخد 

 سثػ ثبٌؼٍَٛ. –سثػ ثبٌزشث١خ االخالل١خ )اٌزؼبْٚ ٚدت االخش٠ٓ ٚإٌّبفغخ اٌشش٠فخ(  –سثػ ثبٌزشث١خ االعال١ِخ  –سثػ ثبٌؼٍَٛ  :املواد ألاخرى الربط مع 

  :مفاهيم الخىميت املصخدامت

  :املصؤوليت-املواطىت 

ل والصىث القصيرة ألاصىاث مع( ث)الحرف أطلب من ألاطفال كخابت دكائم( 5) ألاوشطت الالصفيت / الخكليفاث  الصغيرة الضبىراث باصخخدام .)بالُاء  املد( الطٍى
 

 مالخظاث املعلم 

 الفروق الفردًت
 ضعيف مخوشط املخميز

 كخابت الحرف في اول الكلمت كخابت الحرف بأشكاله في اول واخر الكلمت  كخابت الحرف بأشكاله ألاربعت حضب مىقعه في الكلمت

  مصخوياث الخعلم:
  هواجج الخعلم بعضًىجز  هواجج الخعلم باجلان عظمًىجز م

ً
 ًىجز أخياها

   
 

 

 

 


