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املركز العريب للخدمات التربوية

دليل املعلم

الرابع

مالحظة: مازال قيد األعداد
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 تتجّلى أمهّية هذا املنهج فيما يلي:

- القراءة والفهم: أردنا اتني املهارتني االرتقاء باملستوى املعرّيف والّذهّني واحلّسّي للمتعّلم من خالل تلقّيه جمموعة من الّنصوص 

املشّوقة واّليت ختّص واقعه املعيش وحميطه االجتماعّي،  ودعمنا هذه الغاية جبملة من املهارات، وقرص مضغوط للتسهيل عليه 

الّتعرف على الكلمات واجلمل ومن ّمث القراءة بأسلوب سليم، وهو ما سيساعده على الفهم واإلجابة على الّتبطقات املصاحبة 

لكّل درس.  

احلسّية  املهارات  من  العديد  من  انطالًقا  واملعىن،  البنية  صحيحة  تكوين مجل  على  قادرا  املتعّلم  جعل  واملحادثة:  الّتعبري   -

والّذهنّية.

والكلمة  ومعناها،  والكلمة  واجلمع،  واملّثىن  املفرد  تتضمن  املفردات  من  قاموسا  يكتسب  املتعّلم  جعلنا  الّلغوّية:  الّتنمية   -

وعكسها.

- القواعد واإلمالء: خّصصنا كتابا مستقّال ملاّدة: الّنحو والّصرف واإلمالء، تلبية لرغبة العديد من املدّرسني والّتربوّيني وتقديرا 

مّنا مجيعا ألمهّية هذه

 املواّد، وربطناه بالكتاب األساس. غايتنا يف هذا جعل املتعّلم قادرا على توظيف أمناط حنوّية وصرفّية عند الكتابة واملحادثة.
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الّتقومي

الّصفحة

1

االستماع

املهارات املستهدفة

الّنطق

القراءة

الّتقييم

الّتقومي: الّتركيز على الفهم من خالل مهاريت االستماع والقراءة:
-االستماع: لنصوص معربة عن قضّية اجتماعّية أو تربوّية أو أخالقّية. 

-القراءة: تدريب املتعّلم على القراءة الّصحيحة.
-الكفاءات: تنمية اإلدراك البصري والّسمعي عند املتعّلم جبعله قادرا على استيعاب ما يسمع 

ومن ُثّم إجادة القراءة والّنطق الّسليم للكلمات.
الّتقييم: على املدّرس (ة) ضرورة التأكد من حتقيق الكفاءات املستهدفة من خالل إشارك النتعّلم 

يف القراءة.

الوسائل الّتعليمّية:
.(CD) ينبغي االعتماد على القرص املدمج-

-ينبغي االعتماد على البطاقات الّتربوّية.
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الّتقومي: معاجلة منطني من الّتمارين يف أغلب احلاالت:
-الّتعبري / الّليسانيات: عرضنا فيها كلمات حتوي حروف متشاة يف الّنطق أو الّرسم.

-الكتابة: اإلجابة عن أسئلة تتعلق بفهم الّنّص.
-الكفاءات:

-جعل املتعّلم قادرا عن الّتمييز بني خمتلف احلروف املتشاة يف الّنطق والّرسم.
-جعل املتعّلم قادرا عن اإلجابة عن أسئلة تتعّلق بفهم الّنّص.

الّتقييم: على املدرس (ة) ضرورة التأكد من حتقيق الكفاءات املستهدفة.

الّتقومي

االستماع

املهارات املستهدفة

القراءة

الكتابة

الّتقييم

الّصفحة

2

مالحظة
تنّوعت أمناط املهارات يف هذه الّصفحة لذلك جيب الرجوع إىل اخلطة الّتفصلّية لكّل درس.
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الّتقومي: عاجلنا يف هذه الّصفحة الّتعبريواملحادثة.
-الّتعبري: وجهنا املتعّلم إىل:

          - العمل على الّربط بني الّصورة والعبارات الّدالة عليها.
          - وإىل االقتدار على إكمال مجل ترتبط بنّص الّدرس. 

          - إىل االقتدار على الّربط بني أجزاء مجل.
-الكفاءات:

-جعل املتعّلم قادرا على الّتعبري واملحادثة.
الّتقييم: على املدرس (ة) ضرورة التأكد من حتقيق الكفاءات املستهدفة.

الّصفحة

3

مالحظة
- تنّوعت أمناط املهارات يف هذه الّصفحة لذلك جيب الرجوع إىل اخلطط الّتفصلّية لكّل درس.

الّتقومي

االستماع

املهارات املستهدفة

الّتعبري

القراءة

الّتقييم
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الّتقومي

االستماع

املهارات املستهدفة

الكتابة

الّتعبري

الّتقييم

الّصفحة

4

الّتقومي: تضمنت هذه الّصفحة دروس مبسطة يف القواعد.
-الكتابة: تأهيل املتعّلم على صياغة مجل وفقا ألمناط لغوّية.

-الّتعبري: تشجيع املتعّلم على الّتعبري عن اجلمل اّليت حررها.
-الكفاءات:

-جعل املتعّلم قادرا على كتابة مجلة ضمن سياق لغوّي حمّدد.
الّتقييم: على املدّرس (ة) ضرورة التأكد من حتقيق الكفاءات املستهدفة.

الوسائل الّتعليمّية:
-ينبغي على املعّلم االعتماد على البطاقات الّتربوّية املتضمنة لوحات تربوّية.
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املستوى: الرابع / القواعد املبسطة اجلزء 1 - 70 صفحة  

-االرتقاء مبادة الّنحو والّصرف واإلمالء وإخراجها من جماهلا الّنظري املجرد إىل املجال احلسّي امللموس املتصّل بعامل املتعّلم 

وحميطه.

-عدم اخلوض يف تفاصيل القواعد الّنحوّية والّصرفّية واإلمالئّية، واالكتفاء بتعريف مبسط وخمتصر لكّل درس ّمث تقدمي جمموعة 

من الّتطبيقات لترسيخ املهارات املستهدفة.

-وضعنا يف آخر كّل حمور أو جمموعة من الّدروس تقييما الختبار مدى استيعاب املتعّلم ملّا أكتسبه من مهارات.

استعماهلا  املفردات أمساء وأفعاال وأدوات حنوّية وصرفّية وإمالئّية جيعله قادرا على  زاًدا كبًريا من  املتعّلم يكتسب  -جعلنا 

وتوظيفها بأسلوب صحيح بعيد عن الّتعقيدات املمّلة.

-عرضنا املاّدة املقّررة عرضا يناسب املستوى املخّصص هلا والوقت املحّدد لدراستها. وقد اتِّبعنا يف هذه اخلّطة الّتعليمّية أسلوًبا 

يتدرج باملتعّلم تدرجا منهجّيا يسهل عليه االستيعاب. 

-تركنا للمرّبي حرّية تقدمي الّدروس أو تأخريها واختيار املهارات املناسبة ملستوى طالبه وحتديد الوقت لكّل ماّدة من مواد 

الّنحو أو الّصرف أو اإلمالء.
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 أوًال: الكتاب األساس

درس  ( فصل الربيع )
 

ينتظر أن حيقق الطالب نواتج التعلم التالية:

1 /  الفهم العام بعد االستماع لقراءة النص (فصل الربيع) من املعلم.
2 /  القراءة اجلهرية الصحيحة وفق مهارات القراءة اجلهرية.

3 /  الفهم التفصيلي لألفكار.
4 /  إثراء املعجم اللغوي للطالب.

5 / القدرة على التعبري الشفوي واملحادثة بلغة عربية سليمة.
6 / القدرة على صياغة مجل سليمة البناء وفقًا ألمناط ُلغوية، مث التعبري عنها.

الوسائل التعليمية:
1 /  القرص املدمج.

2 /  البطاقات واللوحات.
3 / الكتاب املدرسي والصور املرفقة.

سريالدرس:

1 / البسملة، مث إمساع التالميذ قصة قصرية يف حدود دقيقتني لشد انتباههم.
2 / متابعة إجناز الواجب البييت.

3 / االستماع للنص من قبل املعلم لتكوين فكرة عامة عن مضمون النص يف ظل إغالق الكتب، على أن  
يتبعه سؤال حمدد عن املعىن العام يف النص، ( ضع عنوانًا جديدًا للنص ). 

4 / يفتح التالميذ الكتاب املدرسي ليتابعوا قراءة النص جهريًا من قبل املعلم، يف ظل مراعاة ملهارات القراءة  
اجلهرية ( صحة الضبط - السرعة املناسبة - الصوت املسموع - القراءة مجلة مجلة - القراءة املعربة). 

5 / يبدأ التالميذ بالقراءة اجلهرية بدءًا باملجيدين على أن تصوب األخطاء أوًال بأول.
6 / ينتقل املعلم إىل الفهم التفصيلي لألفكار من خالل توظيف أسئلة الكتاب املدرسي، واإلجابة عن أسئلة  

تتعلق بفهم النص.
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7 / ينتقل املعلم إىل تعزيز املعجم اللغوي، والتعرف إىل احلروف املتشاة يف النطق والرسم والتمييز بني  
احلروف املتشاة يف النطق والرسم.

8 / ينتقل املعلم إىل تعزيز قدرة التالميذ على التعبري الشفوي واملحادثة من خالل الربط بني الصورة والعبارة، 
والربط بني أجزاء اجلمل، وإكمال مجل ترتبط بنص الدرس.

9 / يف املرحلة األخرية ينتقل املعلم إىل تعزيز مهارة الكتابة من خالل صياغة مجل وفقًا ألمناط ُلغوية، والتعبري  
عن اجلمل اليت كتبها.

ملحوظات للمعلم:
1 / يتم تناول الكتاب األساس قبل تناول كتاب القواعد املبسطة.

2 / املفضل عدم االنتقال من مهارة إىل أخرى، إال بعد التأكد من إجادة التلميذ للمهارة األوىل.
3 / ميكن للمعلم أن يوظف أوراق عمل تثري نشاطات الكتاب. 

4 / ُيدرب الطلبة يف هذه املرحلة على العمل اجلماعي إىل جانب العمل الفردي.
5 / الدور األساس للمعلم هو التوجيه واإلرشاد، والدور األكرب هو للتالميذ.

6 / تبدأ األعمال الكتابية بالتلميذ وتنتهي بالتلميذ. ويتابع املعلم أداءات التالميذ ميدانيا، على أن يقوم  
بتصويب األخطاء فرديًا أو مجاعيا.

الواجب البييت:
1 / من شروط الواجب البييت، أن يكون هادفًا، وقصريا، وأن يتم متابعة إجنازه يف بداية احلصة التالية.

2 / ميكن للمعلم أن يعطي التلميذ ورقة عمل إثرائية، أو يكلفه بنشاط عام خيدم اللغة العربية 
3 / من املفيد أن ينوع املعلم أساليب التشجيع والتحفيز.
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ثانيًا: القواعد املبسطة 
( أنواع  الكلمة )

 

ينتظر بعد دراسة ( أنواع اجلملة ) أن حيقق الطالب نواتج التعلم التالية:

1 / أن يتعرف إىل مفهوم اجلملة املفيدة.
2 / أن يتعرف إىل نوعي اجلملة ( اجلملة االمسية - اجلملة الفعلية ).
3 / أن يتعرف إىل سبب تسمتهما باجلملة االمسية، واجلملة الفعلية.

طريقة  التدريس:
1 / الطريقة املفضلة يف تدريس القواعد النحوية هي الطريقة االستقرائية، اليت تبدأ بعرض  األمثلة مث  

مناقشتها مث استخراج القاعدة مث التطبيق.
2 / ويتم تطبيق الطريقة االستقرائية من خالل توظيف املناقشة واحلوار.

3 / توظف طريقة التعلم الذايت عند حل التدريبات، حيث يبدأ احلل بالطالب وينتهي بالطالب.
 

سري الدرس:
1 / البدء بالبسملة، مث متابعة إجناز الواجب البييت.

2 / مراجعة ما سبقت دراسته يف احلصة السابقة ( شفويا أو كتابيًا).
3 / تدوين األمثلة على السبورة، أو عرضها من خالل لوحة ورقية.

4 / مناقشة استقرائية لألمثلة تنتهي باستنتاج القاعدة، اليت ُيدون مضموا على السبورة، ويطلب من بعض  
التالميذ قراءا للتثبيت.

5 / التطبيق على القاعدة املستنتجة من خالل حل تدريبات الكتاب املدرسي.

اإلمالء:
يتم التعامل مع اإلمالء مثل القواعد أي توظف الطريقة االستقرائية يف استنتاج القاعدة اإلمالئية مث التطبيق  

عليها من خالل توظيف تدريبات الكتاب املدرسي.
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ملحوظات للمعلم:
1 / أفضل أسلوب لفهم القاعدة هو أسلوب املحاكاة والتطبيق، دون التركيز على حفظها.

2 / كثرة التدريبات يف ممارسة القاعدة ( شفويا وكتابيا ) يعززها لدى الطالب.
3 / ميكن للمعلم توظيف أوراق العمل اإلضافية حلل النشاطات.

الواجب البييت:
1 / ُيكثر املعلم من الواجب البييت املناسب ملستوى الطالب من خالل حماكاة تدريبات الكتاب أو بناء تدريبات 

جديدة .
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الّدرس: األّول       املعّلمة والّتلميذ

األهداف:
الكتاب األساس:  ( 7-4)

الّصفحة األوىل / االستماع والقراءة:
-الشخصيات: زينب-سعيد

-األفعال: تسكن-تدرس-أدرس-تعملني
-العبارات: ما امسك-من أي بلد-كيف حالك-احلمد هللا خبري-الّصّف الّرابع-اللغة العربّية

-املكان: تونس-باريس
-االستفهام: ما ..؟ - كيف ..؟ - يف أّي ..؟ - أين ..؟ -  ماذا..؟

الكفايات املستهدفة: أسلوب لّتعارف بني األفراد.
الّصفحة الّثانّية / فهم الّنّص:

-حتديد نوع الّنّص. 
-اإلجابة عن األسئلة.

-الّربط بني الّشخصّية وقوهلا.
 الّصفحة الّثالثة / املحادثة والّتعبري:
-إكمال اجلمل بعبارات من الّنّص.

-تركيب مجل على هذا الّنحو: أنا من كندا = أنا كندّي. / استعمال أمساء بلدان. 
-وصف ما تعرب عنه كّل صورة يف مجل. 
الّصفحة الّرابعة / التنمية الّلغوّية واخلّط: 

التنمية الّلغوّية:
-البحث يف معاين الكلمات.

-استخراج من الّنّص: حروف اجلّر وحروف العطف.
-وضع احلركات القصرية للكلمات املطلوبة.

اخلّط والّنسخ: كتابة اجلملة.
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الّدرس: الّثاين       املوّظفة والّطفل

األهداف:
الكتاب األساس:  (11-8)

الّصفحة األوىل / االستماع والقراءة:
-األشخاص: املوظفة-الطفل

-األفعال: تسكن-يعمل-تريد
-العبارات: عائلتك-أبوك-أّمك-إخوة-تسجيل-قراءة الكتب والقصص

-املكان: شارع األمرية-املكتبة           -املهن:مهندس-معّلمة   
-االستفهام: ما ..؟ - ماذا ..؟ - هل ..؟ - ملاذا ..؟

الكفايات املستهدفة: كيفية الّتعريف بالّنفس
الّصفحة الّثانّية / فهم الّنّص:

-حتديد نوع الّنّص.
-حتديد الّشخصّيات واملكان واحلدث بالّرجوع إىل الّنّص. 

-اإلجابة عن األسئلة.
-الّربط بني الّشخصّية وقوهلا.

 الّصفحة الّثالثة / املحادثة والّتعبري:
-إكمال اجلمل بعبارات من الّنّص.

-تركيب مجل على هذا الّنحو: أين تسكن يا زياد = أنا أسكن يف مدينة. / استعمال أمساء األماكن. 
-وصف ما تعرب عنه كّل صورة يف مجل. 
الّصفحة الّرابعة / التنمية الّلغوّية واخلّط: 

التنمية الّلغوّية:
-البحث يف معاين الكلمات.

-استخراج من الّنّص: حروف اجلّر وحروف العطف.
-االستماع ّمث تصحيح الكلمات اّليت رمست خطأ (الّتنوين).

اخلّط والّنسخ: كتابة اجلملة.
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الّدرس: الّثالث       مدرسيت
األهداف:

الكتاب األساس:  (15-12)
الّصفحة األوىل / االستماع والقراءة:

-األفعال: زيدي-جيّد-أغسل-حيمل-تنادي-أعدو-ألعرْف.
-األمساء: الطفل الالهي-املجتهد اهلادي-جيد الكتبا-أغسل وجهي-أيب حيملين- تنادي األّم-مدرسيت أعدو-أنا 

جمتمهد.
-املكان: املدرسة

-الصفات:الّطفل الّالهي-املجتهد اهلادي.
الكفايات املستهدفة: حّب: الوالدين واملدرسة واالجتهاد والّنّظافة. 

الّصفحة الّثانّية / فهم الّنّص:
-حتديد نوع الّنّص. 

-اإلجابة عن األسئلة.
-متثيل العبارات باحلركات.

 الّصفحة الّثالثة / املحادثة والّتعبري:
-إكمال اجلمل بعبارات من الّنّص.

-تركيب مجل على هذا الّنحو: أراد ... أن ... 
-وصف ما تعرب عنه كّل صورة يف مجل. 
الّصفحة الّرابعة / التنمية الّلغوّية واخلّط: 

التنمية الّلغوّية:
-الّربط بني املفرد ومجعه.
-ذكر أضداد الكلمات.

-استخراج من الّنّص األفعال واحلروف.
اخلّط والّنسخ: كتابة اجلملة (كيف حالك).
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الّدرس: الّرابع       أحّبك أّمي

األهداف:
الكتاب األساس:  ( 19-16)

الّصفحة األوىل / االستماع والقراءة:
-األشخاص: هند-األّم

-األفعال:ذهبت-تشتري-أرادت-تكون-رجعت-اقتربت-سلمت-فتحت-وجدت-ُكِتب-فرحت-شكرت
-األمساء: أمِّي احلبيبة-هدّية-مفاجأة سارة-صندوق-فرحت األّم 

-املكان: الّسوق-املرتل
-الّصفات: لوحة مذّهبة-خّط مجيل

الكفايات املستهدفة: حّب األّم والّتعّلق ا.
الّصفحة الّثانّية / فهم الّنّص:

-حتديد الّشخصّيات واملكان والّزمان واحلدث بالّرجوع إىل الّنّص. 
-اإلجابة عن األسئلة.

-متثيل العبارات باحلركات.
 الّصفحة الّثالثة / املحادثة والّتعبري:

-ترتيب العبارات لتكوين مجلة مفيدة.
-الّربط بني الّصورة واجلملة املعّبرة عنها.

-استعمال الكلمات املرفقة يف مجل.
الّصفحة الّرابعة / التنمية الّلغوّية واخلّط: 

التنمية الّلغوّية:
-الّربط بني املفرد ومجعه.

-استخراج من الّنّص: ثالث أمساء لإلنسان و ثالث أمساء لألشياء.
-االستماع ّمث تصحيح الكلمات اّليت رمست خطأ. (الّتاء والّتنوين)

اخلّط والّنسخ: كتابة اجلملة.
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الّدرس: اخلامس       األسرة الّسعيدة

األهداف:
الكتاب األساس:  (23-20)

الّصفحة األوىل / االستماع والقراءة:
-الشخصيات: أنا-أيب-أخويت-أّمي

-األفعال: عاد-اجتمعنا-نعانق-نقّبل-أقبلت-ترّحب-ذهبت-حتّضر-نفرح-نسهر-نتعّلم
-األمساء: العشاء-أنواع احللوى والفواكه-عند اجللوس  

-املكان: املطبخ  /  -الّزمان: املساء  / -الصفات:أصفال سعداء
-األحوال: بشوق-مسرعة

الكفايات املستهدفة: تعّلم األبناء من والديهم اآلداب واألخالق احلسنة.
الّصفحة الّثانّية / فهم الّنّص:

-حتديد الّشخصّيات واملكان والّزمان واحلدث بالّرجوع إىل الّنّص. 
-اإلجابة عن األسئلة.

-الّربط بني االسم والفعل املناسب له.
 الّصفحة الّثالثة / املحادثة والّتعبري:

-ترتيب العبارات لتكوين مجلة مفيدة.
-تركيب مجل على هذا الّنحو: بينما كنت ... إذ ... 

-وصف ما تعّبر عنه الّصورة يف مجل. 
الّصفحة الّرابعة / التنمية الّلغوّية واخلّط: 

التنمية الّلغوّية:
-ذكر مجع الكلمات.

-استخراج من الّنّص: ثالث كلمات تدّل على االسم وأخرى تدّل على الفعل.
-االستماع ّمث تصحيح الكلمات اّليت رمست خطأ. (الّتاء والّتنوين)

اخلّط والّنسخ: كتابة اجلملة.
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الّدرس: الّسادس       األختان
األهداف:

الكتاب األساس:  (27-24)
الّصفحة األوىل / االستماع والقراءة:

-الشخصيات: مرمي-سامية
-األفعال: دخلت-أحضرت-رمست-قالت-طلبت-تلعب-رّحبت-اختارت-نضع

-األمساء: غرفة-مقّص-أوراق-أقالم-ألعاب-مديرة-معّلمة
-املكان: غرفة-مدرسة-بيت-صفوف-اإلدارة

-الصفات:مدرسة كبرية-ألوان مجيلة
-الّتعّجب: ما أمجلها ...!

-الّزمان: ذات يوم
الكفايات املستهدفة: حسن االستقبال.

الّصفحة الّثانّية / فهم الّنّص:
-حتديد الّشخصّيات واملكان واحلدث بالّرجوع إىل الّنّص. 

-اإلجابة عن األسئلة.
-الّربط بني الّشخصّية وقوهلا.

 الّصفحة الّثالثة / املحادثة والّتعبري:
-إكمال اجلمل بعبارات من الّنّص.

-تركيب مجل على هذا الّنحو: ... ما أمجلها! 
-وصف ما تعرب عنه كّل صورة يف مجل. 
الّصفحة الّرابعة / التنمية الّلغوّية واخلّط: 

التنمية الّلغوّية:
-ذكر مفرد الكلمات.

-استخراج من الّنّص: ثالث كلمات تدّل على املعرفة وأخرى تدّل على الّنكرة.
-االستماع ّمث تصحيح الكلمات اّليت رمست خطأ. (الّشّدة)

اخلّط والّنسخ: كتابة اجلملة.
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الّدرس: الّسابع       األصدقاء

األهداف:
الكتاب األساس:  (31-28)

الّصفحة األوىل / االستماع والقراءة:
-األفعال: نلعب-اقترب-نعرف-صحت-توّقق-قالوا-أخطأت-التفُت-ُخْذ-فرح-ابتسم-تعاتقنا-نرّدد-تواعدنا

-األمساء: طفل-غريب-رفاقي-الّلعب-العطلة
-املكان: ساحة حّينا-

-الزمان: يوم
الكفايات املستهدفة: الّصداقة والّتعارف.

-كلنا أصدقاء.
الّصفحة الّثانّية / فهم الّنّص:

-حتديد الّشخصّيات واملكان والّزمان واحلدث بالّرجوع إىل الّنّص. 
-اإلجابة عن األسئلة.

-حتديد الكلمة غري الواردة يف الّنّص.
 الّصفحة الّثالثة / املحادثة والّتعبري:

-إكمال مجل بعبارات من الّنّص.
-تركيب مجل على هذا الّنحو: عندما ... إىل ...

-الّتعبري الكتايب: أنظر إىل كّل من الّصورتني ّمث أجيب. 
الّصفحة الّرابعة / التنمية الّلغوّية واخلّط: 

التنمية الّلغوّية:
-ذكر أضداد الكلمات.

-استخراج من الّنّص: ثالث كلمات تدّل على املعرفة وأخرى تدّل على الّنكرة.
-أخل (ال) الّشمسّية على الكلمات ّمث حتريك مجيع احلروف. (وضع الّشدة على احلرف األول بعد ال ونزع 

الّتنوين من احلرف األخري).
اخلّط والّنسخ: كتابة اجلملة.
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الّدرس: الّثامن       مساعدة حمتاج

األهداف:
الكتاب األساس:  (35-32)

الّصفحة األوىل / االستماع والقراءة:
-األفعال:انقسمنا-اختارت-تلعب-كنت-فّضلت-ميسك-يعرب-كانت-ابلغتنا.

معّلمتنا-مساعدة  أعمى-الّسّيارات-أبلغتنا  الّرسم-جمموعة-أطفال-ألعاب-طفلة-دمية-رجل  -األمساء والّتعابري: درس 
املحتاجني.

-املكان: حديقة-الطريق.
الّصفات: الطريق مزدحم-فرحتنا كبرية
الكفايات املستهدفة: مساعدة املحتاج.

الّصفحة الّثانّية / فهم الّنّص:
-الّربط بني جزئي كّل مجلة. 

-اإلجابة عن األسئلة.
-حتديد الكلمة غري الواردة يف الّنّص.
 الّصفحة الّثالثة / املحادثة والّتعبري:
-إكمال اجلمل بعبارات من الّنّص.

-تركيب مجل على هذا الّنحو: كنت ... إىلعندما...
-وصف ما تعّبر عنه كّل صورة يف مجل. 
الّصفحة الّرابعة / التنمية الّلغوّية واخلّط: 

التنمية الّلغوّية:
-ذكر مفرد الكلمات.

-استخراج من الّنّص: ثالث كلمات تدّل على اسم وأخرى تدّل على حرف جّر أو عطف.
-أخل (ال) القمرّية على الكلمات ّمث حتريك مجيع احلروف. (وضع الّشدة على احلرف األول بعد ال ونزع الّتنوين 

من احلرف األخري).
اخلّط والّنسخ: كتابة اجلملة.
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الّدرس: الّتاسع       األوالد والعصفور

األهداف:
الكتاب األساس:  (39-36)

الّصفحة األوىل / االستماع والقراءة:
-األفعال: أردنا-ختْف-حتلو-كنُت-عْش-آذيتموين-حتّبون-سّرحوين-أطلقوين-غّرْد-سّبح-رّدْد.

-األمساء والّتعابري: مرحبا-أهال وسهال-عبد أسري-عشاق الّطيور-عش عزيزا-قد رّمحناك-سّبح اهللا.
الّصفات: الّطري الّصغري-عبد أسري-

الكفايات املستهدفة: الّشفقة والّرمحة.
الّصفحة الّثانّية / فهم الّنّص:

-حتديد الّشخصّيات واحلدث بالّرجوع إىل الّنّص. 
-اإلجابة عن األسئلة.

-الّربط بني الّشخصّية وقوهلا.
 الّصفحة الّثالثة / املحادثة والّتعبري:
-إكمال اجلمل بعبارات من الّنّص.

-تركيب مجل على هذا الّنحو: بعدما ... هل ... ؟
-وصف ما تعّبر عنه كّل صورة يف مجل. 
الّصفحة الّرابعة / التنمية الّلغوّية واخلّط: 

التنمية الّلغوّية:
-ذكر مجع الكلمات.

-استخراج من الّنّص: ثالث كلمات تدّل على اسم وأخرى تدّل على فعل.
-ذكر أضداد الكلمات.

اخلّط والّنسخ: كتابة اجلملة.
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الّدرس: العاشر       فصل اخلريف
األهداف:

الكتاب األساس:  (43-40)
الّصفحة األوىل / االستماع والقراءة:

-األفعال:رحل-جاء-بدأ-يتغّير-تكاثرت-خّفت-ضعف-عصفت-تساقطت-هطلت-غادرت-يستعّد-يشترون-
يهّيئون

أوراق  الّرياح-تساقطت  الّشمس-عصفت  يتغّير-خّفت حرارة  الّطويل-املناخ  احلاّرة-اره  -األمساء والّتعابري: بشمسه 
األشجار-هطلت األمطار-غادرت الّطيور إىل أماكن دافئة...

-الّزمان: الّصيف-ار-اخلريف-الّشتاء
-الّصفات: الّسحب الّرمادّية- األحذّية الواقّية

الكفايات املستهدفة: ممّيزات فصل اخلريف.
الّصفحة الّثانّية / فهم الّنّص:

-حتديد نوع الّنّص. 
-اإلجابة عن األسئلة.

-الّربط بني االسم وفعله.
 الّصفحة الّثالثة / املحادثة والّتعبري:

-ترتيب العبارات لتكوين فقرة.
-تركيب مجل على هذا الّنحو: رحل ... وجاء ... ؟

-وصف ما تعّبر عنه كّل صورة يف مجل. 
الّصفحة الّرابعة / التنمية الّلغوّية واخلّط: 

التنمية الّلغوّية:
-ذكر أضداد الكلمات.

-استخراج من الّنّص: ثالث كلمات تدّل على االسم وأخرى تدّل على الفعل.
-حتويل اجلملة إىل صيغة اجلمع. والّتركيز على وضع احلركات.

اخلّط والّنسخ: كتابة اجلملة.
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الّدرس: احلادي عشر       كلنا أصدقاء
األهداف:

الكتاب األساس:  (47-44)
الّصفحة األوىل / االستماع والقراءة:

--األفعال: انتقضى-أقبل-ترتل-يغطي-يصبح-يلبس-تساعد

-األمساء والّتعابري: أمطاره الغزيرة-رياحه الّدائفة-بربده القارس- عواصفه الشديدة-لياليه الّطويلة-تنخفض درجة 
احلرارة-يرتل الّثلج..

-املكان: البيوت-الطرقات     /     -ظرف املكان:فوق
-الزمان: اخلريف-الّشتاء

الكفايات املستهدفة: ممّيزات فصل الّشتاء.
الّصفحة الّثانّية / فهم الّنّص:

-اإلجابة عن األسئلة.
-اإلجابة بنعم أو ال عن كّل مجلة.

 الّصفحة الّثالثة / املحادثة والّتعبري:
-ترتيب العبارات لتكوين فقرة.

-تركيب مجل على هذا الّنحو: ففي ... إىل أقّل ... ؟
-وصف ما تعّبر عنه كّل صورة يف مجل. 
الّصفحة الّرابعة / التنمية الّلغوّية واخلّط: 

التنمية الّلغوّية:
-ذكر أضداد الكلمات.

-حتويل اجلمل إىل صيغة االستفهام. 
-حتويل اجلملة إىل اجلمع. والّتركيز على وضع احلركات.

اخلّط والّنسخ: كتابة اجلملة.
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الّدرس: الّثاين عشر       فصل الّربيع
األهداف:

الكتاب األساس:  (51-48)
الّصفحة األوىل / االستماع والقراءة:
-األفعال:أقبل-امتألت-تشرق-تطري

-األمساء والّتعابري: العصافري-األشجار-الّنحل-األزهار-صوت املياه.. 
-املكان: البساتني-الغابات-احلدائق-اجلبال-الّنهر

الّصفات: املناظر اجلميلة- األصوات العذبة-الّسماء الصافّية-احلدائق اخلضراء-اجلبال العالّية
-الّتعّجب: ما أروع..! ما أعجب ..! ما أمجل ..!

الكفايات املستهدفة: مجال الّطبيعة يف الّربيع.
الّصفحة الّثانّية / فهم الّنّص:

-حتديد أمساء األماكن كما وردت يف الّنّص.
-اإلجابة عن األسئلة.

-اإلجابة بنعم أو ال عن كّل مجلة.
 الّصفحة الّثالثة / املحادثة والّتعبري:
-إكمال اجلمل بعبارات من الّنّص.

-تركيب مجل على هذا الّنحو: ما أمجل ... كّل شيء ... ؟
-وصف ما تعّبر عنه كّل صورة يف مجل. 
الّصفحة الّرابعة / التنمية الّلغوّية واخلّط: 

التنمية الّلغوّية:
-ذكر أضداد الكلمات.

-حتويل اجلمل إىل صيغة االستفهام. 
-ذكر مفرد الكلمات.

اخلّط والّنسخ: كتابة اجلملة.
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الّدرس: الّثالث عشر       أرض خضراء
األهداف:

الكتاب األساس:  (55-52)
الّصفحة األوىل / االستماع والقراءة:

-األفعال:يزهو-يشدو-جيين-يعطي-حيكي-يسقي-تكسو-يبدو.
-األمساء والّتعابري: حقل-مرعى-عشب-طري-حنل-سهل-تّلة-قمح-زيت-تني. 

-املكان: حقل-مرعى-سهل-تّلة-ربوا-جّنة.
الكفايات املستهدفة: مجال الّطبيعة.

الّصفحة الّثانّية / فهم الّنّص:
-اإلجابة عن األسئلة.

-حتديد العبارات غري الواردة يف الّنّص
-الّربط بني االسم وما يناسبه.

 الّصفحة الّثالثة / املحادثة والّتعبري:
-إكمال اجلمل بعبارات من الّنّص.

-تركيب مجل على هذا الّنحو: ما أحلى ... فوق ... ؟
-وصف ما تعّبر عنه كّل صورة يف مجل. 
الّصفحة الّرابعة / التنمية الّلغوّية واخلّط: 

التنمية الّلغوّية:
-ذكر مجع الكلمات.

-استخراج من الّنّص: ثالث كلمات تدّل على االسم وأخرى تدّل على الفعل.
-استبدال الكلمات امللّونة مبا يفيد املعىن نفسه.

اخلّط والّنسخ: كتابة اجلملة.
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الّدرس: الّرابع عشر       الّنظافة

األهداف:
الكتاب األساس:  (59-56)

الّصفحة األوىل / االستماع والقراءة:
-األفعال:أحافظ-أستعمل-أعّرض-يكون-تكون-نرمي

-األمساء والّتعابري: جتّنب األمراض-أحافظ على نظافة يدي ورأسي وجسدي-الّصابون واملعجون-ال أعرضها لألوساخ 
واجلراثيم-نرمي األوساخ يف األماكن املخصصة هلا

 -الّزمان: مسكننا-حّينا

الكفايات املستهدفة: احلفاظ على الّنظافة.
الّصفحة الّثانّية / فهم الّنّص:

-اإلجابة عن األسئلة.
-اإلجابة بنعم أو ال عن كّل مجلة.

 الّصفحة الّثالثة / املحادثة والّتعبري:
-إكمال اجلمل بعبارات من الّنّص.

-تركيب مجل على هذا الّنحو: شكرا ... على ... ؟
-تركيب مجل باستعمل كلمات والّنظر إىل الّصورة املرفقة. 

الّصفحة الّرابعة / التنمية الّلغوّية واخلّط: 
التنمية الّلغوّية:

-ذكر مفرد الكلمات.
-استخراج من الّنّص: ثالث كلمات تدّل على االسم وأخرى تدّل على الفعل.

-تغيري اجلملة من الّضمري (أنا) إىل الّضمري (أنَت) وتغيري ما جيب تغيريه.
اخلّط والّنسخ: كتابة اجلملة.
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الّدرس: اخلامس عشر       الوقاية
األهداف:

الكتاب األساس:  (63-60)
الّصفحة األوىل / االستماع والقراءة:

-األفعال: مرض-يعاين-أحّس-رأت-سارعت-فحص-كتب-طلب-تعطي-تسمح-يرتدي-تقي
-األمساء والّتعابري: مرض خالد-بقي يف الفراس-يعاين من الّزكام وارتفاع يف احلرارة-صعوبة يف الّتنفس-ضعف يف 

املشي-سارعت به إىل الّطبيب-فحصه الّطبيب-كتب له الّدواء..          /    -الزمان: الّصباح
الكفايات املستهدفة: الوقاية من األمراض

الّصفحة الّثانّية / فهم الّنّص:
-حتديد الّشخصّيات واملكان واحلدث بالّرجوع إىل الّنّص. 

-حتديد اسم املرض الوارد يف الّنّص
-اإلجابة عن األسئلة.

-متثيل العبارات باحلركات.
 الّصفحة الّثالثة / املحادثة والّتعبري:

-ترتيب اجلمل لتكوين فقرة.
-تركيب مجل على هذا الّنحو: طلب ... أن ... ؟

-تركيب مجل باستعمل كلمات والّنظر إىل الّصورة املرفقة. 
الّصفحة الّرابعة / التنمية الّلغوّية واخلّط: 

التنمية الّلغوّية:
-تغيري اجلملة من الّضمري (هو) إىل الّضمري (هي) وتغيري ما جيب تغيريه.

-إعادة كتابة اجلملتني إىل صيغة الّنفّي.
-استخراج من الّنّص كلمات حتوي مهزة وصل أو مهزة قطع.

اخلّط والّنسخ: كتابة اجلملة.
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الّدرس: الّسادس عشر       نظافيت أمانة

األهداف:
الكتاب األساس:  (67-64)

الّصفحة األوىل / االستماع والقراءة:
-األفعال: حنيط-نصون-حنفظ-ننّظف-جنلو-نقوا-نرسم-دي-منارس-

-األمساء والّتعابري: أبداننا أمانة-أجسامنا محاية-ننّظف األماكن-منارس الّرعاية-نظافيت أمانو-صّحيت محاية.
 -املنادى: تعال يا سعيد-تعال يا هداية.

الكفايات املستهدفة: أمهّية النّظافة.
الّصفحة الّثانّية / فهم الّنّص:

-حتديد نوع الّنّص.
-اإلجابة عن األسئلة.

-حتديد الكلمات غري الواردة يف الّنّص.
 الّصفحة الّثالثة / املحادثة والّتعبري:
-إكمال اجلمل بعبارات من الّنّص.

-تركيب مجل على هذا الّنحو: تعال يا ... يف ... ؟
-أنظر إىل الّصورة ّمث أعّبر. 

الّصفحة الّرابعة / التنمية الّلغوّية واخلّط: 
التنمية الّلغوّية:

-استخراج من الّنّص: كلمات تدّل على االسم املفرد وأخرى تدّل على االسم اجلمع.
-استبدال الكلمات امللّونة مبا يفيد املعىن نفسه.

-استخراج من الّنّص: مخس أمساء معرفة.
اخلّط والّنسخ: كتابة اجلملة.
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الّدرس: الّسابع عشر              يف الّسوق
األهداف:

الكتاب األساس:  (71-68)
الّصفحة األوىل / االستماع والقراءة:

-األفعال:قالت-رافقُت-وجدنا-مررنا-وقفنا-نظرت-سألْت-أجاب
-األمساء والّتعابري: رافقت أّمي إىل سوق اخلضار-مملوء بأنواع املعروضات-يف زاوية الّسوق-البضاعة جّيدة والّثمن 

رخيص
-املكان: الّسوق-دكاكني-دكان   /  ظرف املكان: أمام      

-الّزمان: يوم األحد          /       -االستفهام: كم..؟
-صيغ الّتعجب: ما أمجل ..!  - ما أجود ..!

الكفايات املستهدفة: الّتعامل يف الّسوق.
الّصفحة الّثانّية / فهم الّنّص:

-حتديد الّشخصّيات واملكان والّزمان واحلدث بالّرجوع إىل الّنّص. 
-اإلجابة عن األسئلة.

-الّربط بني الّشخصّية وقوهلا.
 الّصفحة الّثالثة / املحادثة والّتعبري:

-ترتيب اجلمل لتكوين فقرة.
-تركيب مجل على هذا الّنحو: تستطيع أن ... من ... ؟

-وصف ما تعّبر عنه كّل صورة يف مجل. 
الّصفحة الّرابعة / التنمية الّلغوّية واخلّط: 

التنمية الّلغوّية:
-إعادة كتابة اجلملة إىل صيغة املضارع مع تغيري ما جيب تغيريه.

-إعادة كتابة اجلملتني إىل صيغة الّنفّي.
-استخراج من الّنّص كلمات حتوي مهزة وصل أو مهزة قطع.

اخلّط والّنسخ: كتابة اجلملة.
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الّدرس: الّثامن عشر             يف القطار
األهداف:

الكتاب األساس:  (75-72)
الّصفحة األوىل / االستماع والقراءة:

-األفعال:رافقُت-كان-ميّر-يتوّقف-يرتل-يصعد-يبدو-يريد-يلتحق-سيصلون
-األمساء والّتعابري: -األمساء والّتعابري: رحلت يف القطار-ميّر فوق اجلسور وعرب االنفاق-يتوّقف يف كّل حمّطة-يرتل 

ركاب ويصعد آخرون-على الوجوه اجلّد والّنشاط-سيصلون يف الوقت املناسب
-املكان: اجلسور-األنفاق-حمّطة     /    -ظرف املكان: فوق

-األحوال: مسرعا       /     -اسم اإلشارة: هذا-ذلك
-الّصفات: األنفاق الّطويلة-الوقت املناسب 

الكفايات املستهدفة: الّتعرف على وسائل الّنقل . 
الّصفحة الّثانّية / فهم الّنّص:

-حتديد الّشخصّيات واملكان والّزمان واحلدث بالّرجوع إىل الّنّص. 
-اإلجابة عن األسئلة.

-تصحيح األخطاء بالّرجوع إىل الّنّص.
 الّصفحة الّثالثة / املحادثة والّتعبري:
-إكمال اجلمل بعبارات من الّنّص.

-تركيب مجل على هذا الّنحو: ذات مّرة ... يف...
-وصف ما تعّبر عنه كّل صورة يف مجل. 
الّصفحة الّرابعة / التنمية الّلغوّية واخلّط: 

التنمية الّلغوّية:
-إعادة كتابة اجلملة إىل صيغة املؤّنث مع تغيري ما جيب تغيريه.

-استبدال الكلمات امللّونة مبا يفيد املعىن نفسه.
-استخراج من الّنّص كلمات حتوي تاء مربوطة أو تاء مفتوحة.

اخلّط والّنسخ: كتابة اجلملة.
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الّدرس: الّتاسع عشر              الّرياضة
األهداف:

الكتاب األساس:  (79-76)
الّصفحة األوىل / االستماع والقراءة:

-األفعال: ميارس-يهتّم
-األمساء والّتعابري: الّرياضة ميارسها الكبار والّصغار-لعّل أشهرها كرة القدم-حمترفني وهواة-هي نشاط يهتّم به كّل 

الّناس 
-الّصفات: نشاط بدّين وعقلّي-أنواع عديدة

الكفايات املستهدفة: بالّرياضة حيافظ اإلنسان على سالمة جسمه وعقله.
الّصفحة الّثانّية / فهم الّنّص:

-حتديد اسم الّرياضة الوارد يف الّنّص.
-اإلجابة عن األسئلة.

-أجيب بنعم أو ال عن كّل مجلة.
 الّصفحة الّثالثة / املحادثة والّتعبري:
-إكمال اجلمل بعبارات من الّنّص.

-تركيب مجل على هذا الّنحو: عندما أردت ... 
-وصف ما تعّبر عنه كّل صورة يف مجل. 
الّصفحة الّرابعة / التنمية الّلغوّية واخلّط: 

التنمية الّلغوّية:
-استخراج من الّنّص: األفعال وبّين نوعها يف املاضي أو املضارع.

-استبدال الكلمات امللّونة مبا يفيد املعىن نفسه.
-إعادة كتابة اجلملة إىل صيغة املثّنى مع تغيري ما جيب تغيريه.

اخلّط والّنسخ: كتابة اجلملة.
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الّدرس: العشرون             املغامرات
األهداف:

الكتاب األساس:  (83-80)
الّصفحة األوىل / االستماع والقراءة:

-األفعال: يطّور-تصل-يقدمون-تقّل-تعرف-يقدم
مع  احلبال-الّلعب  الّسّيارات-املشي فوق  أو  الّدّرجات  اجلبال-ركوب  رياضّية-تسّلق  والّتعابري: قدرات  -األمساء 

احليوانات
-ظرف املكان: فوق

-الّصفات: اجلبال الوعرة واملرتفعة-مسابقات خطرية-ألعابا لوانّية عجيبة
الكفايات املستهدفة: االرتقاء باأللعاب الّرياضّية.

الّصفحة الّثانّية / فهم الّنّص:
-اإلجابة عن األسئلة.

-حتديد اجلواب الّصحيح.
 الّصفحة الّثالثة / املحادثة والّتعبري:

ـ... -تركيب مجل على هذا الّنحو: لو كنت ... ل
-أكتب مجل باالعتماد على جمموعة من الكلمات. 

-أنظر إىل الّصورة ّمث أجيب عن األسئلة. 
الّصفحة الّرابعة / التنمية الّلغوّية واخلّط: 

التنمية الّلغوّية:
-أذكر مثّنى الكلمات.

-استبدال الكلمات امللّونة مبا يفيد املعىن نفسه.
-استخراج من الّنّص كلمات حتوي تاء مربوطة أو تاء مفتوحة.

اخلّط والّنسخ: كتابة اجلملة.
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الّدرس: الواحد والعشرون             نّظم وقتك
األهداف:

الكتاب األساس:  (87-84)
الّصفحة األوىل / االستماع والقراءة:

-األفعال: بدأ-طلع-أعلن-أسرْع-أزف-نّظم-تترّدد-اكتْب-جّدد-رّتْب-خّطْط-شارْك-تتفرد-حّدد.
رّتب-خّطط  اكتب-لعبك  نّظم-درسك  دوما-وقتك  العّد-أسرع  الّصبح-بدأ  اليوم-طلع  بدأ  والّتعابري:  -األمساء 

موعد-شارك صحبك-التتفّرد-وقتك أمثن-نّظم وقتك.
-ظرف الّزمان: اليوم-الّصبح

الكفايات املستهدفة: االهتمام بالوقت وحسن استغالله.
الّصفحة الّثانّية / فهم الّنّص:

-حتديد نوع الّنّص.
-اإلجابة عن األسئلة.

-حتديد الكلمات غري الواردة يف الّنّص.
 الّصفحة الّثالثة / املحادثة والّتعبري:
-إكمال اجلمل بعبارات من الّنّص.

-تركيب مجل على هذا الّنحو: هّيا يا  ... فوق...
-وصف ما تعّبر عنه الّصورة يف مجل. 

الّصفحة الّرابعة / التنمية الّلغوّية واخلّط: 
التنمية الّلغوّية:

-استخراج من الّنّص األفعال وبّين نوعها يف املاضي أو املضارع.
-استبدال الكلمات امللّونة مبا يفيد املعىن نفسه.

-إعادة كتابة اجلمل إىل صيغة املثّنى مع تغيري ما جيب تغيريه.
اخلّط والّنسخ: كتابة اجلملة.
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الّدرس: الّثاين والعشرون       الوقت الّثمني
األهداف:

الكتاب األساس:  (91-88)
الّصفحة األوىل / االستماع والقراءة:

-الشخصيات: خالد-هدى-األب-األّم
-األفعال: استيقظ-يعمل-يسقي-تلعب-قويل-نقسم-حنقق

-األمساء: أزهار احلديقة-دّرجة-شجرة-درس الّرياضيات- الوقت مثني-الّنجاح
-املكان: احلديقة    /   ظرف املكان: حتت    /  -الزمان: ساعة

-االستفهام: مىت..؟ - أين..؟ - ماذا..؟ 
الكفايات املستهدفة: أمهية تنظيم الوقت واالستفادة منه.

الّصفحة الّثانّية / فهم الّنّص:
-حتديد الّشخصّيات واملكان والّزمان واحلدث بالّرجوع إىل الّنّص. 

-اإلجابة عن األسئلة.
-الّربط بني الّشخصّية وقوهلا.

 الّصفحة الّثالثة / املحادثة والّتعبري:
-إكمال مجل بعبارات من الّنّص.

-تركيب مجل على هذا الّنحو: كان ... أّما ... فكانت...
-وصف ما تعّبر عنه كّل صورة يف مجل. 
الّصفحة الّرابعة / التنمية الّلغوّية واخلّط: 

التنمية الّلغوّية:
-استخراج من الّنّص األفعال وبّين نوعها يف املاضي أو املضارع.

-إعادة كتابة اجلملتني إىل صيغة األمر مع تغيري ما جيب تغيريه.
-أصّحح الكلمات اّليت رمست خطأ (الّتنوين/الّشدة).

اخلّط والّنسخ: كتابة اجلملة.
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الّدرس: الّثالث والعشرون             الّصياد الّصغري
األهداف:

الكتاب األساس:  (95-92)
الّصفحة األوىل / االستماع والقراءة:

-األفعال: أخذ-وضع-توّجه-وصل-جلس-حييط-ألقى-يصطاد-أحّس-جذب-علقت-صاح
-األمساء والّتعابري: أخذ صاحل صّنارته-وضع فوق رأسه قّبعة-جلس فوق صخرة-بعد مّدة أحّس صاحل بثقل صّنارته-

فإذا بسمكة قد علقت بالّطعم-احلمد هللا
-الّصفات: حّر الّشمس-مّدة قصرية
الّتعّجب: ما أروع...! ما أحلى...!

-ظرف املكان: فوق     /     الّزمان: بعد مّدة
-األحوال: يف سرور وجة

الكفايات املستهدفة: الّترفيه واهلوايات.
الّصفحة الّثانّية / فهم الّنّص:

-حتديد الّشخصّيات واملكان والّزمان واحلدث بالّرجوع إىل الّنّص. 
-اإلجابة عن األسئلة.

-متثيل العبارات باحلركات.
 الّصفحة الّثالثة / املحادثة والّتعبري:

-إكمال مجل بعبارات من الّنّص.
-تركيب مجل على هذا الّنحو: بعد ... فإذا ... 

-أنظر إىل الّصورة ّمث أجيب مستعمال العبارات املرفقة. 
الّصفحة الّرابعة / التنمية الّلغوّية واخلّط: 

التنمية الّلغوّية:
-أذكر مجع الكلمات.

-استخراج من الّنّص مجلة حتوي صفة وموصوفا.
-إعادة كتابة اجلمل إىل صيغة االستفهام (أين) مع تغيري ما جيب تغيريه.

اخلّط والّنسخ: كتابة اجلملة.
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الّدرس: الّرابع والعشرون              عطلة الّصيف
األهداف:

الكتاب األساس:  (99-96)
الّصفحة األوىل / االستماع والقراءة:

بدأت-أغلقِت-تبَق-حتّل-يعد-نقضي-قّررت-جنَد-قالْت-أقضَي-قال-أبقى-مسعُت-فقلُت-أقضَي-تعّلم- -األفعال: 
أستطيَع.

أسبوعا- املغرب-أبقى  يف  شهرا  الوقت-أقضي  على  العمومّية-الّتغلب  الّصفّية-املكتبة  العطلة  والّتعابري:  -األمساء 
أشاهد األهرامات-الّتدرب على الّسباحة-تعّلم العربّية.

-املكان: املدارس-البيت-املكتبة-النغرب-مصر-األهرامات.  /    -الّزمان: شهر-أسبوع.
-الّصفات: العطلة الّصيفّية-املكتبة العمومّية-الّلغة العربّية. / -االستفهام: أين...؟

الكفايات املستهدفة: التخطيط لالستفادة من العطلة الّصفّية.
الّصفحة الّثانّية / فهم الّنّص:

-حتديد الّشخصّيات واملكان والّزمان واحلدث بالّرجوع إىل الّنّص. 
-اإلجابة عن األسئلة.

-الّربط بني الّشخصّية وقوهلا.
 الّصفحة الّثالثة / املحادثة والّتعبري:

-إكمال مجل بعبارات من الّنّص.
-تركيب مجل على هذا الّنحو: أفّضل أن ... 

-وصف ما تعّبر عنه كّل صورة يف مجل. 
الّصفحة الّرابعة / التنمية الّلغوّية واخلّط: 

التنمية الّلغوّية:
-استخراج من الّنّص األفعال وبّين نوعها يف املاضي أو املضارع.

-أذكر مفرد الكلمات.
-استخراج من الّنّص مجلتني حتوي كّل منها صفة وموصوفا.

اخلّط والّنسخ: كتابة اجلملة.
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