
 المركز العربي للخدمات التربوية                    

 مهارات اللغة العربية وتحقيق نواتجها لتوصيلدليل المعلم 

    التمارين التكميلية + الكتاب األساس : المستوى الثاني                 

: في أنهوجوده  ودواعيتتجلى أهمية دليل المعلم   

 الثاني المستوىسه الطالب في إطاًرا فكريًا للمنهج الذي يدر الثانييقدم للمستوى : أوالً 

                        .                                               بصورة عمومية وتركيبية 

               .                     يبين العالقة بين األهداف التعليمية ومحتوى المنهج : ثانيًا 

.                                      يوضح العالقة بين األهداف وطرق التدريس المتبعة : ثالثًا 

وعند التزويد بالمعارف فإنه يظهر أهمية استخدام أسلوب اإللقاء، وعند إظهار الميل   : رابعًا 

       واالتجاهات في النص المقرر فإنه يشير إلى استخدام أسلوب المناقشة ، وإذا كان         

.      الهدف اكتساب مهارة معية، فإنه يشير إلى استخدام التدريب المجزأ أو المجمع         

يبين العالقة بين األهداف والوسائل التعليمية واألنشطة، ويوضح نوع كل وسيلة      : خامًسا 

              .                    وإمكاناتها ومستواها ومضمونها وعالقتها بمادة الدرس     

     يقدم للمعلم نماذج ألساليب التقويم التي تحقق األهداف وتناسب مستوى الطالب: سادًسا 

يظل منهاًجا ودليالً للمعلم يرسم له الطريق الذي يوصله إلى تحقيق األهداف التعليمية  : سابعًا 

واثقة نحو تحقيق    التي رسمها لنفسه خالل فترة زمنية محددة، تجعله يسير بخطوات         

نواتج تعلم من خالل محتوى المنهج الذي يدرسه لطالبه، كما يمكنه من خالل هذه              

التواتج بناء شخصية الطالب بما فيها من مكونات معرفية ومهارية تؤهله لالنتقال               

تساعد على بناء        المتدرج السوي لمستوى تعليمي أعلى بمعارف ومهارات جديدة         

.         شخصيتة السوية           

من هنا نستطيع أن ندرك أن دليل المعلم يهتم بالكشف عن العالقة بين كل نوع من األهداف 

وما يناسبها من طرق التدريس، وأنه يوضح العالقة يبين محتوى المادة الدراسية  والعملية 



ا في إطارها المتكامل بغرض تمكين المعلم من أن التدريسية، بصورتها العامة، حين يقدمه

 .يدرك الصلة بين تلك العناصر

******************************************** 

 (أسرتي) عنوان الدرس /  ( التواصل: ) المحور 

 

 .األهداف ونواتج التعلم : أوالً  

 

 .خالل التهيئة ـ أن يثبت التلميذ المهارات اللغوية التي سبقت دراستها من 1

 . 22ـ أن ينمي التلميذ مهاراته في تحليل مضمون الصورة المرفقة ص2

 .ـ أْن يضع التلميذ عنواناً جديداً للنص بعد قراءته قراءة صامتة 2

 .ـ أن يستمع التلميذ لقراءة النص من قبل المعلمة بانتباه 4

 .لمعلمة ـ أن يقرأ التلميذ النص قراءة جهرية ماهرة محاكياً قراءة ا5

 :ـ أن يحلّل التلميذ مضمون النص المقروء ومافيه من معان من خالل 6

 ( .َجّدة ـ أب ـ َجّد . ) م ـ التعرف إلى القاموس اللغوي لبعض الكلمات    

 .ب ـ اإلجابة الشفوية عن بعض األسئلة   

 .جـ ـ التمييز بين الجملة الصحيحة ، والجملة الخطأ بعد االستماع لها   

 :أن يعبر التلميذ كتابياً من خالل ـ 7

 .م ـ ترقيم البطاقات للحصول على جملة مفيدة    

 .ب ـ كتاب التلميذ السمه وأسماء أقاربه   

 :من خالل ( ث ـ ذ ) ـ أن ينطق التلميذ الحرفي 8

 .في الكلمات من المعلمة ثم ترديدها ( ث ـ ذ ) م ـ االستماع لنطق الحرفين   

 ( .ث ـ ذ ) ول الحرف المكمل للكلمة من بين الحرفين ب ـ وضع دائرة ح 



 .،  ثم يطبق عليها في بعض الكلمات ( ت ) ـ أن يتعرف إلى كتابة التاء المفتوحة 9

 ( .ـ و ـ ي ا ) أن يتعرف إلى المدود الثالثة ـ 11

 

 :  أساليب التدريس: ثانياً 

 

 .ـ االستماع والتحدث لقراءة النص ، ومفاتيح األسئلة 1

 .ـ التهيئة والتقديم 2

 .ـ المناقشة الشفوية 2

 .لفهم المعنى العام , ـ القراءة الصامتة 4

 .ـ القراءة الجهرية الماهرة للنص 5

 .ـ المحاكاة والترديد بعد االستماع 6

 ( .شفوياً وكتابياً ) ـ الفهم واالستيعاب لمضمون النص 7

 .ستيعاب ـ أسلوب التعلم الذاتي عند حل نشاطات الفهم واال8

 .ـ إثراء المعجم اللغوي من خالل القاموس المصور 9

 ( .ث ـ ذ ) ـ النطق الصحيح للحرفين 11

 .والتطبيق عليها , ـ التعرف إلى كتابة التاء المفتوحة 11

 :من خالل ( التمارين التكميلية ) ـ حل أسئلة 12

 .م ـ إكمال الكلمة بالحرف الناقص   

 .ب ـ التوصيل بين الصورة واسمها  

 ( .كل أسبوع ـ ـ ـ ـ ـ ـ : ) جـ ـ كتابة جملة باتباع المثال  

 .وايجاد الكلمة المفقودة , ء ـ شطب الحروف المكررة في المربع  

 .بخط النسخ ( أحب أسرتي كثيراً ) ـ نسخ الجملة 12

 



 

 : مهارات اللغة العربية التي ستوظف في التدريس: ثالثاً 

 

 .ـ القراءة الصامتة 2.                ـ االستماع والتحدث 1

 .ـ القراءة الجهرية 4.                 ـ المحاكاة والترديد 2

 ( .إمالء ) ـ التعرف إلى التاء المفتوحة 6.                    ـ اإلثراء اللغوي 5

 .واالستيعاب ـ الفهم 8.                ـ الكتابة بخط النسخ 7

 .ـ النطق الصحيح لبعض الحروف 11.   ـ الكتابة وتكوين الجمل المفيدة 9

 

 :أساليب التقويم : رابعاً 

 

 يعتمد التقويم في أغلبه في هذا المستوى على التقويم الشفهي المستمر أثناء 

 .إلى جانب التقويم الكتابي لبعض التمارين , الموقف التعليمي 

 .والمتابعة الميدانية المستمرة أثناء الموقف التعليمي ـ المالحظة 1

 .ثم تصويب الخطأ , وتقييم اإلجابات الكتابية , ـ األسئلة الشفوية 2

 .بغرض تصويب التالميذ ألخطائهم , ـ توظيف السبورة في تثبيت اإلجابات الصحيحة 2

 .ح للكلمات والحروف ومالحظة نطقهم الصحي, ـ متابعة األداء القرائي الجهري للتالميذ 4

 .ـ استخدام أوراق العمل الكاشفة لتقييم مدى االستيعاب 5

 .ـ تقييم صحة أداء الواجب البيتي 6

 

 

 

 



 : محّددات تنفيذ الدرس: خامساً 

 

 دقيقة موزعة على ثالث حصص (  121) ـ الزمن المخصص لتنفيذ كل درس 1

 .دقيقة لكل حصة درسية أسبوعياً (  41) درسية بمعدل    

 ثم بكتاب, ( حصتان ( ) بالكتاب األساس ) البدء , ـ عند التنفيذ 2

 ( .حصة واحدة ( ) التمارين التكميلية )  

 وللمعلمة التعديل وفق ماتراه مناسباً , ـ الزمن المقترح للتنفيذ زمن ُمفترض 2

 .لتالميذها     

 أو تدريباً على آخر وفق مايناسب , ة أن تقدم درساً على آخر ـ للمعلم4

 .وما يتوافق مع وقت التنفيذ وبيئته , تالميذها    

 على أن يتابع أداؤه في , ـ يقدم الواجب البيتي في نهاية الحصة الثالثة 5

 .من النص التالي ( ضمن التهيئة ) بداية الحصة األولى 

 

 :  الوسائل التعليمية: سادساً 

 ( .التمارين التكميلية + الكتاب األساس ) ـ الكتاب المدرسي 1

 .ـ الصور المرفقة بجمع الدروس 2

 .ـ السبورة و أدوات الكتابة ـ إضافة إلى سبورة الطالب 2

 ( .لوحة الجيوب ) ـ البطاقات واللوحة الحافظة للبطاقات 4

 .ـ أوراق العمل اإلثرائية 5

 

 

 



 أمي  أسرتي 

 

 وإخوتي

  

 

 تتكون

 

 وأبي

 

 من

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : الواجب البيتي: سابعاً 

 هدفه تعزيز وتثبيت المهارات التي تدرب , ـ يقدم الواجب البيتي كنشاط ذاتي 1

 .عليها التالميذ    

 ويختار من األسئلة ما يحاكي , ـ يقدم الواجب البيتي في ورقة عمل خارجية 2

 .تدريبات الكتاب المدرسي التي تدرب عليها التلميذ أثناء الموقف التعليمي    

 تكون األسئلة مهّدفة وقصيرة وسهلة ومناسبة لمستوى التلميذ ـ من المهم أن 2

 .كي ال ينفر من حلها , وال تشكل له صعوبة , كي ينهي حلها في وقت قصير    

 :   نموذج واجب بيتي

 : أرقم البطاقات اآلتية ألَكّوُن جملةً مفيدة  (1

 

 

 ( هذه ـ بُثَْينَةَ ـ َجّدي : ) أكمل مايأتي بإحدى الكلمات اآلتية  (2
 .م ـ أَبُو أُّمي هَُو ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ 

ِغْيرة اْسُمها ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ          .ب ـ أُْختي الصَّ

 .ـ أُِحبُّ ـ ـ ـ ـ ـ ـ األْسَرة جـ       

 

 : التي ستوظف في الوقف التعليميمهارات اللغة العربية : ثامناً 

 

 .ـ المحاكاة والترديد 2.             ـ االستماع والتحدث 1

 .ـ القراءة الجهرية 4.                ـ القراءة الصامتة 2

 ( .القاموس المصور ) ـ اإلثراء اللغوي 6.              ـ الفهم واالستيعاب 5



 ( .التاء المفتوحة ) ـ المهاراة اإلمالئية 8 .              ـ المهاراة الكتابية 7

 .ـ خط النسخ 9

 

 : (أسرتي ) التوزيع الزمني لتنفيذ خطوات الدريس : تاسعاً 

 

 زمن التنفيذ خطوات التدريس                          م 

 
 

 ـ1
 ـ2
 ـ2
 ـ4

 ( :أسرتي ) درس / الكتاب األساس : أوالً 
 : الحصة األولى

 (أسئلة شفوية كاشفة ـ ـ ـ _ متابعة الواجب البيتي ـ قصة قصيرة )التعلم التهيئة لبدء 

 .اقتراح عنوان جديد للدرس بعد القراءة الصامتة 
 .قراءة جهرية للنص من قبل المعلمة قراءة ماهرة 

 .قراءة جهرية للنص من التالميذ 

 دقيقة( 121)

 دقيقة( 41) 

 دقائق 8   

 دقائق 8   

 دقائق 8   

 قيقةد 16   

 

 ـ1
 ـ2
 ـ2
 ـ4
 ـ5
 ـ6

 : الحصة الثانية
 .التهيئة لمراجعة القراءة الجهرية للنص 

 .التعرف إلى معاني بعض العبارات من خالل ربطها بالصورة التي تمثلها 
 .اإلجابة الشفوية عن أسئلة الفهم واالستيعاب 

 (ـ ـ ـ ـ ـ ـ : ) التعبير الكتابي من خالل 
 (.ث ـ ذ ) مع التركيز على حرفي , الترديد  االستماع لبعض الكلمات ثم

 ثم التطبيق على التاء المربوطة , ( ت ) التعرف إلى كتابة التاء المفتوحة 
 .والتاء المفتوحة 

 دقيقة( 41)

 دقائق 6  

 دقائق 6  

 دقائق 8  

 دقائق 8  

 دقائق 6  

 دقائق 6  

 

 ـ1
 ـ2
 ـ2
 ـ4
 ـ5

 ( .كتاب التمارين التكميلية : )  الحصة الثالثة
 .التهيئة ومراجعة ماسبقت دراسته من مهارات في الحصتين األولى والثانية 

 .البدء بحل نشاطات كتاب التمارين 
 التوصيل بين الصورة وما يعبّر عنها
 .تكوين جمل معبرة بإكمالها بما يناسب 

 .الكتابة بخط النسخ 
 

 دقيقة ( 41)

 دقائق 8  

 دقيقة 14 

 دقائق 6  

 دقائق 6  

 دقائق 6  

  

 

 



 طرق توصيل مهارات اللغة العربية وتحقيق نواتجها

 التمارين التكميلية+ الكتاب األساس : المستوى الثاني 

 (االحتفال : ) عنوان الدرس 

 (التواصل : ) المحور 

 

 :األهداف ونواتج التعلم : أوالً 

 

 .مهارات سبقت دراستها من خالل التهيئة ـ أن يثبت التلميذ ماتعلمه من 1

 .ـ أن يحلّل التلميذ محتوى الصورة المرفقة بالنص 2

 .ـ أن يضع التلميذ عنواناً جديداً للنص بعد قراءته قراءة صامتة 2

 .ـ أن يستمع التلميذ لقراءة النص جهرياً من قبل المعلمة بانتباه 4

 .محاكياً قراءة المعلمة ـ أن يقرأ التلميذ النص قراءة جهرية ماهرة 5

 :ـ أن يحلّل التلميذ مضمون النص المقروء ومافيه من معان وأفكار من خالل 6

 .م ـ التعرف إلى دالالت بعض المفردات من خالل ربطها بالصورة    

 .ب ـ اإلجابة شفوياً عن بعض أسئلة الفهم بعد االستماع لها   

 .لة الخطأ من حيث تعبيرهما كما في النص جـ ـ التمييز بين الجملة الصحيحة ، والجم 

 :ـ أن يعبر التلميذ كتابياً من خالل 7

 .م ـ التوصيل بخط بين الفعل وما يناسبه من سلوك    

 .متبعاً المثال  محاكاتهثم  ،بعد كتابته ،ب ـ ترديد األسلوب  



                                         .                                              ليكمل الكلمة  همايختار أحد ثم ،عند قراءة بعض الكلمات(ح ـ ه )ينطق التلميذالحرفين ـ أن8

 .بالمد المناسب ثم يكمل الكلمات ، ( ا ـ و ـ ي ) ـ أن يميز بين أنواع المدود الثالثة 9

 ( .ح ـ هـ ) عض الكلمات بأحد الحرفين ـ أن يكمل ب11

                                                    .        ات بالمد المناسب ـ أن يكمل الكلم11

 .ـ أن يجمع بين الكلمات ليكون جملة تامة 12

                                     . ـ أن يكون جملة معبّرة من خالل إكمالها مسترشداً بالصورة 12

 .ـ أن ينسخ بخط النسخ 14

 

 : التدريس أساليب: ثانياً 

 

 .مفاتيح األسئلة قراءة قراءة النص ، وعند   ـ االستماع والتحدث1

 .ـ التهيئة والتقديم 2

 .ـ المناقشة الشفوية 2

 .ـ القراءة الصامتة ، لفهم المعنى العام 4

 .ـ القراءة الجهرية الماهرة للنص 5

 .ـ المحاكاة والترديد بعد االستماع 6

 ( .شفوياً و كتابياً ) النص ـ الفهم واالستيعاب لمعاني 7

 .ـ حل النشاطات بتوظيف أسلوب التعلم الذاتي 8

 .ـ إثراء المعجم اللغوي من خالل القاموس المصور 9

 ( .ح ـ هـ ) النطق الصحيح للحروف  ـ11

 : ـ التعبير الكتابي من خالل 11

 .م ـ التوصيل بين الفعل الماضي ومايناسبه من معنى     



 .له بجملة جديدة كتابة يسلوب ثم تمثب ـ ترديد األ  

 .، ثم التطبيق من خالل إكمال الكلمات المدود الثالثة بعد التعرف عليهاـ التمييز بين 12

 .ـ جمع الكلمات لتكوين جملة تامة ، و إكمال بعضها لتكوين جملة مفيدة أيضاً 12

 .بخط النسخ ( نجح سليم في االمتحان ) ـ نسخ الجملة 14

 

 :   التدريس ارات اللغة العربية التي ستوظف فيمه: ثالثاً 

 

 ـ المحاكاة والترديد 2ـ االستماع والتحدث             1

 ـ القراءة الجهرية 4ـ القراءة الصامتة               2

 ـ الفهم واالستيعاب 6ـ اإلثراء اللغوي                5

 .للحروف ـ النطق الصحيح 8ـ تكوين الكلمات والجمل       7

 .ـ التمييز بين حروف المد الطويلة ، والتطبيق عليها 9

 

 :أساليب التقويم : رابعاً 

 

 يعتمد التقويم في هذه المرحلة في أغلبه على التقويم الشفهي المستمر أثناء الموقف

 .التعليمي ، إلى جانب التقويم الكتابي لبعض التمارين 

 .والكتابية أثناء الموقف التعليمي ـ المالحظة والمتابعة الشفوية 1

 .صحة اإلجابات الكتابية ـ التقويم الشفهي ، وتقويم 2

 .سبورياً ، ليصوب التلميذ خطأه  الصحيحة اإلجابات تدوينـ 2

 .ـ متابعة األداء القرائي الجهري ، ومالحظة النطق الصحيح للكلمات والحروف 4

 .االستيعاب  ـ استخدام أوراق العمل الكاشفة لتقييم مدى5

 .ـ استخدام البطاقات الطائرة للتعرف إلى الكلمات الجديدة ثم نطقها 6



 : محّددات تنفيذ الّدرس: خامساً 

 

 دقيقة ، موزعة على ثالث حصص ( 121)ـ الزمن المخصص لتنفيذ كل درس 1

 .دقيقة لكل حصة درسية أسبوعياً ( 41)درسية بمعدل    

  االنتقال، ثم ( حصتان ) ند بدء التنفيذ ع( بالكتاب األساس ) ـ البدء 2

 ( .حصة واحدة ( ) التمارين التكميلية ) إلى كتاب    

 .مناسباً لتالميذها يل وفق ماتراه ـ الزمن المقترح للتنفيذ زمن مفترض ، وللمعلمة التعد2

              تالميذها ، ومايتوافق أو تدريباً على آخر وفق ما يناسب ، ـ للمعلمة أن تقدم درساً على آخر4

 .مع وقت التنفيذ وبيئته 

في بداية الحصة األولى الثالثة ، على أن يُتَابَع أداؤه ـ يقدم الواجب البيتي في نهاية الحصة 5

 ( .ضمن التهيئة ) من النص التالي 

 

 :   الوسائل التعليمية: سادساً 

      

 (التمارين التكميلية +  الكتاب األساس: ) ـ الكتاب المدرسي 1

 .جميعها  بالدروسرفقة مـ الصور ال2

 .، إضافة إلى سبورة الطالب ـ السبورة وأدوات الكتابة2

 ( .لوحة الجيوب ) ـ البطاقات واللوحة الحافظة لها 4

 .ـ أوراق العمل اإلثرائية 5

 

 

 

 



 : الواجب البيتي: سابعاً 

 

 .تعزيز وتثبيت المهارات التي تدرب عليها التالميذ ـ يقدم الواجب البيتي كنشاط ذاتي هدفه 1

تاب كتدريبات الية ، ويختار من األسئلة ما يحاكي ـ يقدم الواجب البيتي في ورقة عمل خارج2

 . مضامينها، مع تغيير ا التلميذالمدرسي التي تدرب عليه

التلميذ كي ينتهي من فة وقصيرة وسهلة ، ومناسبة لمستوى ـ من المهم أّن تكون األسئلة َمهدّ 2

 .حلها في وقت قصير ، وال تشكل له صعوبة تنفره من حلها 

 

 : نموذج واجب بيتي

 : مفيدةأكمل بما هو مناسب ألكون جملة  (1
 .م ـ أنا بدأت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ أصدقائي 

 ب ـ نظم أحمد ـ ـ ـ ـ ـ ـ ليحتفل بنجاحه        

 .جـ ـ حصل سليم على ـ ـ ـ ـ ـ ـ من أصدقائه       

 .فيما يأتي الثالثة  أميز بين المدود (2
 .                  أـ دعا كريم أصدقاَءه

 .ب ـ فرح الحضور بالهدايا        

 

 : مهارات اللغة العربية التي ستوظف في الموقف التعليمي: ثامناً 

 

 ـ المحاكاة والترديد 2ـ االستماع والتحدث                             1

 .ـ القراءة الجهرية 4ـ القراءة الصامتة                                2

 .ـ الفهم واالستيعاب  6ـ اإلثراء اللغوي                                 5

 .(المدود الثالثة) :اإلمالئيةالمهارات ـ 8   (  تكوين جمل مفيدة ) :ـ المهارات الكتابية7

 ـ خط النسخ  9



 

 : ( االحتفال ) التوزيع الزمني لتنفيذ خطوات الدرس : تاسعاً 

 زمن التنفيذ خطوات التدريس                           م 

 

 

 ـ1

 

 ـ2

 ـ2

 ـ4

 ( .االحتفال ) درس / الكتاب األساس : أوالً 

 : الحصة األولى

متابعة الواجب البيتي ـ قصة قصيرة ـ أسئلة شفوية ـ ـ ) لبدء التعلم التهيئة 

 ( .تحليل مضمون الصورة المرفقة ـ ـ ـ ـ ـ ( ) ـ ـ ـ ـ 

 .قراءة صامتة للنص ثم اقتراح عنوان جديد له 

 .قراءة جهرية للنص من قبل المعلمة قراءة ماهرة 

 .قراءة جهرية للنص من التالميذ 

 دقيقة( 121)

 دقيقة( 41)

 دقائق 11 

 

 دقائق 8  

 دقائق 6  

 دقائق 16 

 

 

 ـ1

 ـ2

 ـ2

 ـ4

 ـ5

 ـ 6

 ـ7

 : الحصة الثانية

 .التهيئة لمراجعة وتثبيت القراءة الجهرية للنص 

 27ص. التعرف إلى معاني بعض المفردات من خالل القاموس المصور 

 27ص( . فهم و استيعاب ) اإلجابة شفوياً عن بعض األسئلة 

  27ص. التمييز بين الجملة الصحيحة ، والجملة الخطأ 

 ( .التوصيل بين الفعل وما يناسبه ـ الكتابة باتباع المثال ـ ـ 1: التعبير الكتابي 

 .عند قراءة بعض الكلمات ، ثم التطبيق ( ح ـ ه ) ترديد حرفي 

 .التمييز بين المدود الثالثة ، والتطبيق عليها 

 دقيقة ( 41)

 دقائق 8  

 دقائق 4  

 دقائق 8  

 دقائق 4  

 دقائق 6  

 دقائق 4  

 دقائق 6  



 

 ـ1

 ـ2

 ـ 2

 ـ4

 ( التمارين التكميلية : )  الحصة الثالثة

 .التهيئة ومراجعة ماسبقت دراسته في الحصتين السابقتين 

 .جمع الكلمات لتكوين جملة تامة

 .إكمال الجمل بما يناسب لتكوين جملة معبرة 

 .بخط النسخ ( سليم في االمتحان  نجح) نسخ الجملة 

 دقيقة( 41)

 دقائق 11 

 دقائق 11 

 دقيقة  12 

 دقائق 8  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 طرق توصيل مهارات اللغة العربية وتحقيق نواتجها

 التمارين التكميلية+ الكتاب األساس :  المستوى الثاني

 ـ محور الوقت( َهيّا نلعب : ) عنوان الدرس 

 

 :  األهداف ونواتج التعلم: أوالً 

 

 ـ أْن يثبت التلميذ المهارات التي سبقت دراستها 1

 28ص. ـ أن يتعرف التلميذ إلى مضمون الصورة المرفقة 2

 .لوضع عنوان جديد له  ؛تلميذ النص المصاحب قراءة صامتةـ أن يقرأ ال2

 ( .قراءة المعلمة ) ـ أن يستمع التلميذ للنّص بانتباه  4

 .التلميذ النص قراءة جهرية ماهرة محاكياً قراءة المعلمة  ـ أن يقرأ5

 :ـ أن يستنتج التلميذ مضمون النص المقروء من خالل 6

 .العبارة والصورة للتعرف عليها بين  الربطـ  أ   

 .ب ـ التمييز بين الجملة الصحيحة ، والجملة الخطأ بعد االستماع لها   

 .جـ ـ اإلجابة شفوياً عن بعض األسئلة   

 : ـ أن يعبر التلميذ كتابياً من خالل 7

 .م ـ التوصيل بخط بين االسم والمعنى الذي يناسبه   

 .ب ـ ملء الفراغ بالكلمة المناسبة بعد النظر إلى الصورة  

 : من خالل ( س ـ ص ) ـ أن ينطق التلميذ الحرفين 8

 .في الكلمات ، ثم ترديدهما ( س ـ ص ) فين م ـ االستماع لنطق الحر   



 ( .س ـ ص ) ب ـ وضع دائرة حول الحرف المكمل للكلمة من بين الحرفين   

 .ثم يكمل الكلمات بتاء مربوطة أو هاء ( ـ ه) والهاء ( ة ) بين التاء المربوطة  التمييزـ 9

 

 : أساليب التدريس: ثانياً 

 

 .األسئلة ـ االستماع والتحدث للنص ومفاتيح 1

 . والتقديمـ التهيئة 2

 .ـ المناقشة الشفهية 2

 .ـ القراءة الصامتة ، لفهم المعنى العام للنص 4

 .ـ القراءة الجهرية الماهرة 5

 .ـ المحاكاة والترديد بعد االستماع 6

 ( .شفوياً وكتابياً ) ـ الفهم واالستيعاب لمضمون النص 7

 .خالل أسلوب التعلم الذاتي ـ حل التدريبات شفوياً وكتابياً من 8

 ( .س ـ ص ) ـ النطق الصحيح لحرفي 9

 المصور ـ إثراء المعجم اللغوي من خالل القاموس اللغوي11

 

 : مهارات اللغة العربية التي ستوظف في التدريس: ثالثاً 

 .ـ االستماع والتحدث 1

 .ـ القراءة الصامتة 2

 .ـ القراءة الجهرية 2

 .التمثل ـ المحاكاة والترديد و4

 .ـ اإلثراء اللغوي 5



 ( .التمييز بين التاء المربوطة والهاء : ) ـ المهارات اإلمالئية 6

 .ـ التعبير الكتابي ، وتكوين الجمل المفيدة 7

 .ـ الكتابة بخط النسخ 8

 :أساليب التقويم : رابعاً 

 

الموقف التعليمي ،  يعتمد التقويم في أغلبه في هذا المستوى على التقويم الشفهي المستمرأثناء

 .إلى جانب التقويم الكتابي لبعض التمارين 

 .ـ المالحظة والمتابعة الميدانية المستمرة أثناء الموقف التعليمي 1

 .ـ األسئلة الشفوية ، وتقييم اإلجابات الكتابية ، ثم تصويب الخطأ 2

 .َءهم ـ توظيف السبورة في كتابة اإلجابات الصحيحة ، كي يصوب التالميذ أخطا2

 .ـ متابعة األداء القرائي الجهري ، ومالحظة النطق الصحيح للكلمات والحروف 4

 .ـ استخدام أوراق العمل ، الكاشفة عن مدى الفهم واالستيعاب 5

 .ـ تقييم صحة أداء الواجب البيتي عند التهيئة للحصة القادمة 6

 

 :   محّددات تنفيذ الّدرس: خامساً 

 دقيقة ، موزعة على ثالث حصص ( 121)ـ الزمن المخصص لتنفيذ كل درس 1

 .دقيقة لكل حصة درسية أسبوعياً ( 41)درسية بمعدل    

 ، وتخصص الحصة الثالثة ( حصتان ) ـ عند التنفيذ البدء بالكتاب األساس 2

 ( .التمارين التكميلية ) لكتاب    

 ، وللمعلمة التعديل وفق ماتراه ـ الزمن المقترح للتنفيذ زمن ُمْفتَرض 2

 .مناسباً لتالميذها    

 ـ للمعلمة أن تقدم درساً على آخر ، أو تدريباً على آخر وفق ما4

 .يناسب تالميذها ، وما يتوافق مع وقت التنفيذ وبيئته   



 ـ يقدم الواجب البيتي في نهاية الحصة الثالثة ، على أن يُتابع أداؤه 5

 .في بداية الحصة األولى من النص التالي    

 

 :  الوسائل التعليمية: سادساً 

 

 ( .التمارين التكميلية + الكتاب األساس : ) ـ الكتاب المدرسي 1

 . جميعها الدروس فيـ الصور المرفقة 2

 ( .سبورة الفصل ) ـ السبورة و أدوات الكتابة 2

 .ـ سبورة التلميذ الخاصة 4

 ( .لوحة الجيوب ) للوحة الحافظة للبطاقات ـ البطاقات وا5

 . اإلثرائيةـ أوراق العمل 6

 

 : الواجب البيتي: سابعاً 

 .ـ يقدم الواجب البيتي كنشاط ذاتي ، هدفه تعزيز وتثبيت المهارات التي تدرب عليها التلميذ 1

الكتاب التي ـ يقدم الواجب البيتي في ورقة عمل خارجية ، و يختار أسئلة تحاكي تدريبات 2

 .تدرب عليها التلميذ ، أثناء الموقف التعليمي 

ـ من المهم أن تكون األسئلة مهّدفة وقصيرة وسهلة ومناسبة لمستوى التلميذ ،كي ينتهي من 2

 .حلها في وقت قصير ، وال تشكل صعوبة وال تثقل عليه 

 

 : نموذج واجب بيتي

 

 :أمام الجملة الخطأ (  ) أمام الجملة الصحيحة ، وعالمة (  ) أضع عالمة  -1

 .وصل األصدقاء إلى قاعة األلعاب عند الساعة الرابعة )    ( 



 .اللعب بالكرة فكرة حسنة : قال األصدقاء )    ( 

 .قَّرر األصدقاء العودة إلى البيت قبل الساعة الثالثة )    ( 

 :فيما يأتي (  ـه) والهاء ( ة ) أميز بين التاء المربوطة  -2

 )   ( فكرة حسنة*             )   (قاعةُ االألعاب * 

  )   ( المنبّه صوتهُ عال  *    )   ( صديقي َسيّاَرتُه جميلة* 

 

 مهارات اللغة العربية التي ستوظف في التدريس: ثامناً 

 .ـ االستماع والتحدث 1

 .ـ المحاكاة والترديد 2

 .والجهرية ـ القراءة الصامتة 2

 .ـ الفهم واالستيعاب 4

 . ـ اإلثراء اللغوي 5

 .ـ بناء الجمل المفيدة كتابة 6        

 .ـ التعلم الذاتي من خالل اإلجابة الكتابية عن األسئلة ، وحل الواجب البيتي 7        

 .ـ التمييز بين التاء المربوطة والهاء ، تطبيقاً و نطقاً 8

 

 

 



 

 

 

 (  َهيّا نلعب) لزمني لتنفيذ خطوات الدرس التوزيع ا: تاسعاً 

 زمن التنفيذ خطوات التدريس                                م 

 

 

 ـ1

 ـ2

 ـ2

 ـ4

 ( :َهيّا نلعب ) درس / الكتاب األساس : أوالً 

 : الحصة األولى

 (متابعة الواجب البيتي ـ قصة قصيرة ـ أسئلة شفوية كاشفة ) التهيئة لبدء التعلم 

 .القراءة الصامتة ، واقتراح عنوان جديد ، بعد استخراج محتوى الصورة المرفقة

 االستماع للنص من المعلمة ، بعد قراءته جهرياً 

 القراءة الجهرية للنص من قبل التالميذ 

 دقيقة( 121)

 دقيقة( 41) 

 دقائق 8   

 دقائق 8   

 دقائق 8   

 دقيقة  16  

  

 ـ1

 ـ2

 ـ2

 ـ4

 ـ5

 ـ6

 : الثانيةالحصة 

 .التهيئة لمراجعة القراءة الجهرية للنص 

 .التعرف إلى معاني بعض العبارات من خالل ربطها بالصورة التي تمثلها 

 .اإلجابات الشفوية عن بعض أسئلة الفهم واالستيعاب 

 .التعبير الكتابي من خالل، توصيل الكلمة بداللتِها ـ وضع الكلمة في مكانها الصحيح

 (.س ، ص ) الكلمات ثم الترديد مع التركيز على نطق الحرفي  االستماع لبعض

 .في بعض الكلمات( ه ) والهاء ( ة ) التمييز بين التاء المربوطة 

 دقيقة( 41)

 دقائق 6  

 دقائق 6  

 دقائق 8  

 دقائق 8  

 دقائق 6  

 دقائق 6  



 طرق توصيل مهارات اللغة العربية وتحقيق نواتجها              

 المستوى الثاني                                

 الكتاب األساس                                

 نشاط تمهيدي للمراجعة: رس عنوان الدّ 

 

 :األهداف ونواتج التعلم : أوالً 

 .ـ أن يعزز التالميذ المهارات اللغوية التي سبقت دراستها 1

 .يقرأها ومتصلة ؛ ثم , لحروف العربية منفردة ـ أن يتعرف إلى ا2

 .المتحركة ويجمعها في كلمة الحروف الصوتية الساكنة وـ أن يقرأ المقاطع 2

 .ـ أن يحلّل بعض الكلمات إلى مقاطع صوتية 4

 .ـ أن يجمع عدداً من الحروف ليكون كلمات 5

 .ـ أن يكمل إسم كل صورة بحرف مناسب 6

 ( .أن يتعرف إلى إسم الصورة . )  ـ أن يصل بين الصورة واسمها7

 .بحروف مّحددة ـ أن يكتب كلمات تبدأ 8

 :مهارات اللغة العربية التي ستوظف في التدريس : ثانياً 

 

 ـ1

 ـ2

 

 ـ2

 ـ4

 ـ5

 : (كتاب التمارين التكميلية : ) الحصة الثالثة 

 .التهيئة ومراجعة ماسبقت دراسته من مهارات في الحصتين األولى والثانية

( إكمال الحرف الناقص ـ وضع دائرة حواللكلمة:) البدء بحل نشاطات الكتاب

  2، 1/ 16ص. التي بها تاء مربوطة ـ وخط تحت الكلمة التي بها هاء

  2/  16ص . التوصيل بين الصورة ومايعبر عنها 

 .معبرة بإكمالها بما يناسب تكوين جمل 

 .الكتابة بخط النسخ 

 دقيقة ( 41)

 دقائق 8  

 دقيقة 14 

 

 دقائق 6  

 دقائق 6  

 دقائق 6  



 .لنص السؤال ، ثم فهم المطلوب عمله  االستماعـ 1

 ( .شفوياً أو كتابياً ) ـ اإلجابة عن األسئلة 2

 .أوالً  كتابيًا  ـ التعلم الذاتي من خالل حل التدريبات2

 .جديدة ، أو ربطها بصورة ـ اإلثراء اللغوي من خالل تكوين كلمات 4

 .ـ التمييز بين الحروف والمقاطع ، نطقاً وكتابة 5

 .اطع ساكنة ومتحركة ، ثم تركيبها ـ تحليل كلمات إلى مق6

 

 : أساليب التدريس: ثالثاً 

 .ستماع والتحدث ـ ااال1

 .ـ الترديد والتكرار والمحاكاة 2

 .ـ الحل الشفوي والكتابي 2

 ( .من حروف أو مقاطع ) وتكوين الكلمات الجديدة ـ اإلثراء اللغوي ، 4

 .ـ تحليل الكلمات وتركيبها 5

 .ـ التمييز بين الحروف 6

 . واالستيعابـ الفهم 7

 .القراءة الجهرية  -8

 :أساليب التقويم : رابعاً 

 .ـ التقويم المستمر أثناء الموقف التعليمي 1

 .، وتصويب األخطاء ـ مالحظة أداء التالميذ2

  .                                                                 صحة اإلجابات الشفوية  تقييمـ 2

 .اإلرشاد والتوجيه المباشر  -4

 .القراءة الجهرية  تصويب أخطاء 5



 .التقويم الكتابي لبعض المهارات الكتابية  -6

                       الموقف التعليمي في نهاية الحصة، ويمكن أن تكتب  لما تم تدريسه في،عمل تقييم ختامي -7

 ..األسئلة على ورقة عمل جانبية 

 . (التهيئة)تصويب صحة إجابات التالميذ للواجب البيتي عند بدء الحصة الدرسية  -8

 .في فترة قصيرة من نهاية الحصة    

 

 :ملحوظات عامة للتطبيق : خامساً 

 .دقيقة ( 41)تنفيذ الحصة الدرسية الواحدة ـ زمن 1

 .دقيقة ( 121)ـ ينفذ النشاط التمهيدي في ثالث حصص درسية بمعدل 2

 .ـ هذا مقترح للتنفيذ قابل للتعديل ، وفق ماتراه المعلمة ، ومايناسب مستوى التالميذ 2

 .على آخر وفق الحاجة  اـ للمعلمة أن تقدم تدريبً 4

 

 : ني لخطوات تدريس النشاط التمهيديالتوزيع الزم: سادساً 

 

 زمن التنفيذ خطوات التدريس وزمنها                         م  

 

 ـ1  

 

 ـ2  

 ـ2  

 ـ4  

 :الحصة األولى : أوالً 

 التهيئة لبدء التعلم ، والترحيب بالتالميذ ، والتعريف بالنفس 

 .والتعرف إلى أسماء التالميذ 

 (.شفوياً أو كتابياً ) التدريبات تعريف التالميذ بخطوات حل 

 ( .2ـ  1) حل التدريبا 

 ( . 4ـ  2) حل التدريبات 

 

 دقائق 11 

 

 دقائق 11 

 دقائق 11 

 دقائق 11 



 

 

 ـ1  

 ـ2  

 ـ2  

 ـ4  

 :الحصة الثانية : ثانياً 

 .تهيئة بمراجعة ماسبق َحلّه في الحصة السابقة 

 ( . 7ـ  6ـ  5) حل التدريبات 

 ( . 9+  8) التدريبات حل 

 :تقييم عام للمهارات التي سبق التدرب عليها من خالل 

 .كتابياً في ورقة عمل  األسئلةاألسئلة الشفوية ـ حل 

 

 دقائق 11 

 دقائق 11 

 دقائق 11 

 دقائق 11 

 

 ـ1 

 

 ـ2 

 ـ2 

 : الحصة الثالثة: ثالثاً 

 :إمالء تعليمي لبعض مهارات الكتابة السابقة من مثل 

 .كتابة المقاطع الصوتية ـ الحروف متقاربة المخرج 

 .أنشطة إثرائية في تحليل الكلمة ، وتركيب الحروف 

 .تفاق مع التالميذ على بعض السلوكيات عند حل النشاطات اال

 

 دقيقة 15 

  

 دقيقة 15 

 دقائق 11 

 

 

 (في األسبوع األول من العام الدراسي : ) تابع خطوات التنفيذ 

 

 :من خالل ( للمراجعة ) حل النشاط التمهيدي 

 .لفقرة من المعلمة لقراءة ااالستماعم ـ 

 .ب ـ قراءة الفقرة جهرياً 

 :جـ ـ اإلجابة عن األسئلة التي بعدها من خالل 



 .للسؤال واإلجابة شفوياً عن بعض األسئلة حول النص المقروء  االستماع_   

 .إكمال الجمل بما يؤدي معناها _   

 .المثال  باتباعكتابة جمل _   

 .التمييز بين الجملة الصحيحة ، والجملة الخطأ من حيث مضمونها كما ورد في النص _   

 .التعرف إلى بعض الحروف _   

 .التعرف إلى صفة القط _   

 .وضع الكلمات في مكانها الصحيح ، ليكتمل المعنى _   

 .دالالت يناسبه من  وما االسمالتوصيل بين _   

 .الكلمات في جمل  استخدام_   

 .ترتيب الكلمات لتكوين جملة مفيدة _   

 

 : ( التقويم المستمر أثناء الموقف التعليمي ، من خالل )  : أساليب التقويم: خامساً 

 .ـ المتابعة ومالحظة األداء الميداني 1

 .ـ متابعة أداء الواجب البيتي 2

 ( .التقويم المستمر ) والكتابيّة ، بعد تقييمها ـ تصويب األخطاء الشفويّة ، 2

 .ـ متابعة القراءة الجهرية ، وتصويب األخطاء 4

 .ـ المالحظة الميدانية إلجابات التالميذ في الكتاب ، مع التوجيه واإلرشاد المباشر 5

 .ـ التقويم الختامي لمدى تحقق المهارات المستهدفة 6

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اللغة العربية وتحقيق نواتجهاطرق توصيل مهارات 

 المستوى الثاني                             

 التمارين التكميلية+ الكتاب األساس                          

 محور الوقت/ االنتظام : عنوان الدرس 

 

 :األهداف ونواتج التعلم : أوالً 

 .التلميذ ماسبقت دراسته في الدروس السابقة من مهارات  يراجعـ أْن 1

 . 24ـ أْن يحلّل التلميذ مضمون الصورة المرفقة ص2

 .ـ أن يقرأ التلميذ النص المصاحب قراءة صامتة ، كي يضع له عنواناً جديداً 2

 .لقراءة المعلمة ـ أن يستمع التلميذ بانتباه 4

 .ماهرة  ـ أْن يقرأ التلميذ الدرس قراءة جهرية5

 :ـ أن يفهم التلميذ مضمون النص من خالل 6

  25ص( . قراءة الساعة ) م ـ التعرف إلى القاموس المصور     

 25ب ـ االستماع للسؤال ثم اإلجابة عنه شفوياً ص   



  25أمام الجواب الصحيح ص(  )  جـ ـ وضع عالمة    

 :ـ أن يعبر التلميذ كتابياً من خالل 7

 26ص. م ـ ملء الفراغ بالكلمة المناسبة بعد النظر إلى الصورة    

 26ص. ب ـ االستماع ثم ترديد األسلوب ، ثم محاكاته كتابياً   

 : من خالل ( ط ـ ظ ) ـ أن ينطق التلميذ الحرفين 8

 27ص(. ط ـ ظ ) ثم ترديد حرفي  من المعلمة، م ـ االستماع لنطق الكلمات   

 27ص. المكمل للكلمة ( ط ـ ظ ) ول الحرف ب ـ وضع دائرة ح  

 :من خالل : ـ أن يتعرف التلميذ إلى كتابة الّشّدة 9

 . 27في بعض كلمات الجملة ص(  ّّ  ) م ـ التعرف إلى كتابة الشّدة   

   27ص. ب ـ وضع الشدَّة في مكانها المناسب في بعض الكلمات  

 : أساليب التدريس: ثانيا 

 .وفهم المطلوب عمله في مفاتيح األسئلةاالستماع والتحدث للنص ، ( 1

 (استنتاج مضمون الصورة ـ سرد قصة تعبر عن المعاني في الصورة ـ : التهيئة من خالل ( 2

 .المناقشة الشفهية ( 2

 .القراءة الصامتة ، لفهم المعنى العام في النص ( 4

 .القراءة الجهرية الماهرة ( 5

 .ة والترديد بعد االستماع المحاكا( 6

 .مضمون النص للمعاني في االستيعاب الفهم و( 7

 :، لحل التدريبات الكتابية من خالل ( البدء بالطالب)أسلوب التعليم الذاتي ( 8

 .ـ تكوين الجمل المفيدة بوضع الكلمات في مكانها المناسب ( 9

 ( .ـ ـ ـ ـ بعد ـ ـ ـ ـ ـ إلى ـ ـ ) محاكاة المثال باستخدام   و   

 كتابة الّشّدة ، ثم  إلىفي الكلمة ثم التعرف ( ط ـ ظ ) النطق الصحيح لحرفي ( 11



 .التطبيق عليها في بعض الكلمات      

 .التعبير الشفوي بعد االستماع ( 11

 .إثراء القاموس اللغوي للتلميذ ( 12

 :مهارات اللغة العربية التي ستوظف في التدريس : ثالثاً 

 .والتحدث  االستماع (1

 .القراءة الصامتة  (2

 .القراءة الجهرية  (2

 .المحاكاة والترديد  (4

 .اإلثراء اللغوي ، وتنيمة القاموس المصور  (5

 .ثم التطبيق عليها بالكتابة ( الّشّدة ) ونطقها بطريقة صحيحة تنمية المهارات اإلمالئية  (6

 .تكوين الجمل المفيدة ، ثم قراءتها  (7

 

 :  أساليب التقويم: رابعاً 

يعتمد التقويم في أغلبه في هذا المستوى على التقويم الشفهي المستمر أثناء الموقف التعليمي ، 

 :ارين ، ومن أساليب التقويم إلى جانب التقويم الكتابي لبعض التم

 .المالحظة والمتابعة الميدانية المستمرة أثناء الموقف التعليمي  (1

 . وتصويبه الخطأ معالجةاألسئلة الشفهية ، ثم  (2

2)  ً  .سبورياً  أمام التلميذ، أو تقييم اإلجابات الكتابية ، ثم تصويب الخطأ ميدانيا

 .متابعة األداء القرائي الجهري ، ومالحظة النطق الصحيح للكلمات والحروف  (4

  . استخدام أوراق العمل الكاشفة عن مدى استيعاب التالميذ (5

 لتهيئة تقييم صحة أداء الواجب البيتي ، في الحصة التالية عند ا (6

 : محّددات تنفيذ الدرس: خامساً 

 دقيقة ، موزعة على ثالث حصص ( 121)الزمن المخصص لتنفيذ كل درس هو ( 1 



 .دقيقة لكل حصة درسية أسبوعياً ( 41)بمعدل    

الحصة الثالثة فتخصص  أما, ويحتاج إلى حصتين درسيتين , أوالً ( بالكتاب األساس)البدء ( 2

 .بمعدل حصة درسية واحدة ( التكميليةالتمارين )لكتاب 

 .مناسباً لتالميذها لزمن المقترح للتنفيذ زمن ُمفترض، وللمعلمة التعديل، وفق ماتراه ا( 2

                      ولها  أيضاً أن تقدم .ناسب زمن وبيئة التنفيذ ي ما للمعلمة أن تقدم درساً على آخر وفق( 4

 .ميذ وما يحقق الهدف نشاطاً على آخر وفق حاجة التال

 

 

 : الوسائل التعليمية: سادساً 

 (.التمارين التكميلية + الكتاب األساس : ) الكتاب المدرسي  (1

 .الصور المرفقة بكل الدروس  (2

 .السبورة وأدوات الكتابة ، إضافة إلى السبورة الخاصة بكل تلميذ  (2

 (لوحة الجيوب ) ، واللوحة الحافظة للبطاقات البطاقات (4

 ( .أثناء الموقف التعليمي ـ كواجب بيتي ) العمل اإلثرائية أوراق  (5

 

 : الواجب البيتي: سابعاً 

 .التالميذ  تعلمهاالتي تي ، هدفه تعزيز وتثبيت المهارات ـ يقدم الواجب البيتي كنشاط ذا1

          ـ يقدم الواجب البيتي في ورقة خارجية ، بحيث تحاكي أسئلتها النماذج التي تدرب عليها 2

 .التلميذ أثناء تنفيذ نشاطات الدرس 

كي ينتهي من حلها وسهلة ، ومناسبة لمستوى التلميذ  ـ من المهم أن تكون األسئلة قصيرة ،2

                         ، بحيث ال تثقل عليه  في وقت قصير 



 :مهارات اللغة العربية التي ستوظف في التدريس :  سابعًا

 (للقراءة ـ فهم مضمون السؤال ـ المناقشة( : ) والتحدث الشفوياالستماع  ) (1

 .القراءة الصامتة ، والقراءة الجهرية  (2

 .المحاكاة والترديد  (2

 .اإلثراء اللغوي ، وتنمية القاموس المصور ونطق المفردات من مخارجها الصحيحة  (4

 .الفهم واالستعياب  (5

 .بناء الجمل المفيدة كتابة  (6

 .خالل اإلجابة التحريرية عن األسئلة التعلم الذاتي من  (7

 .معرفة نطق الشدَّة ، ثم كتابتها بعد تحديد مكانها  (8

 

 : الواجب البيتي: ثامنًا 

 .التالميذ  تعلمهاالتي تي ، هدفه تعزيز وتثبيت المهارات ـ يقدم الواجب البيتي كنشاط ذا1

          ـ يقدم الواجب البيتي في ورقة خارجية ، بحيث تحاكي أسئلتها النماذج التي تدرب عليها 2

 .التلميذ أثناء تنفيذ نشاطات الدرس 

كي ينتهي من حلها وسهلة ، ومناسبة لمستوى التلميذ  ـ من المهم أن تكون األسئلة قصيرة ،2

 .في وقت قصير ، بحيث ال تثقل عليه 

 : بيتينموذج واجب 

 :، ثم أجب عما يأتي  24تأمل الصورة المرفقة ص  (1

 ما الّسبب ؟. م ـ كانت عفاف منظمة وُمهذَّبة 

 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ    

 ِلماَذا ؟. ب ـ تَْذَهُب َعفاُف إلى المْدَرَسِة نَِشْيَطة 

 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ     



 : أستمع ثم أردد األسلوب اآلتي ، ثم أْكتُُب ُمتّبعاً الِمثَاَل  (2

 م ـ ِعْند الّصباحِ تَتَنَاَوُل َعفاُف فُُطوَرها ثم تَْذَهُب إلى المدرسة 

 باحِ تكُوُن َعفَاُف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ثم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ إلى المدرسة ب ـ ِعند الصَّ        

 جـ ـ َعفَاُف بِْنٌت ُمْنتَِظَمةً تَُحافُِظ على ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ، ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ          

ا يَأتي بع (2  :االستماع  دأََضُع َدائِرةً َحْوَل الَحْرِف المَشّدِد في ُكلَّ َكِلَمة  ِممَّ

 (السابِعَة ، ُمَهذبَة _ الساَعة _ ُكل  )              

ا يَأتي بع (1  :االستماع  دأََضُع َدائِرةً َحْوَل الَحْرِف المَشّدِد في ُكلَّ َكِلَمة  ِممَّ

 (السابِعَة ، ُمَهذبَة _ الساَعة _ ُكل  )              

 

 :                    أقرأ الكلمات اآلتية ثم أضع الشدَّة على الحرف المناسب لها في الكلمات اآلتية  -2

 (                                                             فَطَم   -فَهَم    -َشرَق    -َعلَم    -َردَد  )    

 
 : (االنتظام . ) ريس التوزيع الزمني لتنفيذ خطوات التد: تاسعاً 

 

 زمن التنفيذ خطوات التدريس                 م  
 
 
 
 
  1 

 ( االنتظام ) ـ درس ( الكتاب األساس : ) أوالً 

 : الحصة األولى

                                         (استخراج محتوى الصورة قصة قصيرة ـ أسئلة ممهدة ):التهيئة للتعلم

 .الصامتة ، واقتراح عنوان جديد للنص القراءة  -2

 . (القراءة والمحاكاة بعد )قبل المعلمة االستماع للنص بانتباه من ( 2

 .القراءة الجهرية للنص من قبل التالميذ ( 4

 

 دقيقة( 41)

 قدقائ 8  

 دقائق 8 

 دقائق8  

 دقيقة 16 



 1: الحصة الثانية 

 .سبقت دراسته التهيئة لمراجعة قراءة النص للربط بما  (1

                 من خالل الربط بين العبارة لتعرف إلى القاموس اللغوي المصورا (2

 .والصورة التي تمثلها 

 .فهمالشفوياً وكتابياً بعد ( الفهم واالستيعاب)االجابة عن أسئلة  (2

، أو اتباع المثال عند كتابي من خالل ملء الفراغ بكلماتالتعبير ال( 4

 .الجملة كتابة 

االستماع لبعض الكلمات ثم الترديد ، مع التركيز على نطق ( 5

 ( .ط ـ ظ ) الحرفين 

التعرف إلى كتابة الشّدة ، ووضع الّشدة في مكانها المناسب من ( 6

 . الكلمة

 دقيقة(41)

 دقائق 6  

 دقائق 6  

 

 دقائق 11 

 دقائق 8  

 دقائق 4  

 

 دقائق 6  

 . (كتاب التمارين التكميلية : ) الحصة الثالثة 

 التهيئة ومراجعة ماسبقت دراسته ، ومتابعة حل الواجب البيتي  (1

 التوصيل ـ وضع دائرة حول الشّدة )البدء بحل نشاطات الكتاب  (2

 .تكوين جمل معبرة عن الصورة  (2

 .بخط النسخ ( عفاف تتناول فطورها ) نسخ الجملة  (4

 .للتالميذ إعطاء الواجب البيتي الجديد ، وشرحه  (5

 دقيقة(41)

 دقائق  6  

 دقيقة 12 

 دقائق 8  

 دقائق 6  

 دقائق 8  

 

                            

              

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 (هنبّ  آلة الم  ) درس 

 .طرق توصيل مهارات اللغة العربية ، وتحقيق نواتجها * 

 .كتاب التمارين التكميلية + الكتاب األساس / المستوى الثاني *

 ( :آلة المنبه) /المحور الوقت * 

 02صالتعبير الكتابي   –االستماع والقراءة  

 :األهداف ونواتج التعلم : أوالً 

 . 21ص/ ـ أن يستنتج التلميذ مضمون الصورة المرفقة كتمهيد لتنفيذ الدرس 1

 .للنص بعد قراءته قراءة صامتة ـ أن يقترح التلميذ عنواناً جديداً 2

 .لقراءة النص جهرياً من قبل المعلمة بانتباه ـ أن يستمع التلميذ2

 . 21ص.  ـ أن يقراً التلميذ النص قراءة جهرية ماهرة محاكياً قراءة المعلمة 4

 . 21/1ص. ـ أن ينمي التلميذ معجمه اللغوي ، وقاموسه المصور 5

 . 21/2/2النص من خالل اإلجابة الشفوية عن األسئلة ص ـ أن يعزز التلميذ فهمه لمضمون6



 . 22/1ـ أن يحصل التلميذ على جمل مفيدة من خالل ترقيم البطاقات ص7

 . 22/2ص. ن جملة مفيدة ـ أن يمأل التلميذ الفراغ بالكلمة المناسبة ، ليكوِّ 8

 . 22/1ص( .  ن  -ب  ) ـ أن يرّدد بعض الكلمات شفوياً مركزاً على حرفي 9

 . 22، تطبيق ص( ب ـ ن ) ـ أن يكمل الكلمة بحرف مناسب من 11

  22/2ص. م الشمسية في بعض كلمات الجملة ـ أن يتعرف إلى الال11

 . 2/ التمارين / أمام الكلمة التي تدل على الوقت ( x)ـ أن يضع عالمة 12

 .تمارين/ 12/2ص/ ـ أن يشطب الحروف المكّررة في كل جدول ، ثم يجد الكلمة المفقودة 12

 2/تمارين/ـأن يربط بين العبارة والصورة والكلمة ليكون جمالً تعبر عن مضمون الصورة 14

 .ـ أن يحّدد مكان الالم الشمسية في بعض الكلمات ، ثم يضع سطراً تحتها 15

 .خط النسخ ب( تستَيِقُظ البِْنُت بَاِكراً ) ـ أن ينسخ الجملة 16

 

 : أساليب التدريس: ثانياً 

 .ـ االستماع والتحدث 1

 .مضمون الصورة المرفقة ، تمهيداً للتهيئة  استنتاجـ 2

 .ـ المناقشة الشفهية 2

 .ـ القراءة الصامتة ، لفهم المعنى العام في النص 4

 .ـ القراءة الجهرية الماهرة 5

 .ـ المحاكاة والترديد بعد االستماع 6

 .ريبات ـ الفهم واالستيعاب من خالل الحل الكتابي للتد7

 .ـ استخدام أسلوب التعلم الذاتي ، لحل التدريبات الكتابية 8

 . التعبير الكتابي لتكوين الجمل المفيدةـ 9

 .ـ التعبير الشفوي 11



 .ـ إثراء القاموس اللغوي للتلميذ 11

 : مهارات اللغة العربية التي ستوظف في التدريس: ثالثاً 

 ( للقراءة ـ وفهم مضمون األسئلة ـ والمناقشة ـ ـ ـ ـ ـ ) ـ االستماع والتحدث الشفوي 1

 .ـ القراءة الصامتة ، والقراءة الجهرية 2

 .ـ المحاكاة والترديد 2

 .ـ اإلثراء اللغوي ، وتنمية القاموس المصور 4

 .عن األسئلة  الذاتية ـ التعلم الذاتي من خالل اإلجابة التحريرية5

 .التعرف إلى مهارة الالم الشمسية ، ونطقها  ـ6

 .ـ تكوين الجمل المفيدة 7

 

 :أساليب التقويم : رابعاً 

 يعتمد التقويم في أغلبه على التقويم الشفهي المستمر أثناء الموقف التعليمي 

 :، ومن أساليب التقويم تقويم اإلجابات الكتابيةإلى جانب 

 .أوالً بأول المالحظة والمتابعة الميدانية  (1

 .األسئلة الشفهية  (2

 .تقييم اإلجابات الكتابية ثم تصويب الخطأ   (2

ً  الشفوية تقييم اإلجابات (4  .ميدانيا

 .متابعة األداء القرائي الجهري ، وتقييم النطق الصحيح للكلمات والحروف  (5

 .واجب بيتي ات ، أثناء الموقف التعليمي  ، والاستخدام أوراق العمل المعززة للمهار (6

 : محّددات التنفيذ: مساً خا

 دقيقة ، موزعة على ثالث حصص( 121)الزمن المخصص لتنفيذ كل درس هو  (1

 .دقيقة لكل حصة درسية ( 41)بمعدل          



 ( حصتان)ينفذ كل درس في ثالث حصص درسية ، بدءاً بالكتاب األساس  (2

 ( .حصة واحدة ) ، ( التمارين التكميلية )وانتهاء بكتاب        

 .الزمن المقترح للتنفيذ زمن مقترح ، وللمعلمة التعديل وفق ماتراه مناسباً لتالميذها ( 2    

               للمعلمة أن تقدم تدريباً على آخر عند التنفيذ وفق ماتراه في مصلحة التالميذ ،ومايحقق  (1

   .الهدف المخطط تحقيقه ، ولها أيضاً أن تقدم أو تؤخر درساً 

 : وسائل التعليميةال: سادساً 

 ( .التمارين التكميلية + الكتاب األساس ) الكتاب المدرسي  (1

 .الصورة المرفقة بكل الدروس  (2

 .السبورة وأدوات الكتابة ، إضافة إلى السبورة الخاصة بكل تلميذ  (2

 ( .لحفظ البطاقات ) البطاقات واللوحة الورقية  (4

 ( .كواجب بيتي  أثناء الموقف التعليمي ـ) أوراق العمل اإلثرائية  (5

 

 :  أساليب التقويم: سابعاً 

 يعتمد التقويم في أغلبه على التقويم الشفوي المستمر أثناء الموقف التعليمي ،

 :وأحياناً على التقويم الكتابي ، ويمكن توظيف أدوات التقويم اآلتية 

 .المالحظة والمتابعة الميدانية ، أوالً بأول  (1

 .وتقييم اإلجابات ، وتصويب الخطاً ، وتعميم الصحيح توظيف األسئلة الشفوية ،  (2

 توظيف األسئلة التحريرية ، ومتابعة اإلجابات ميدانياً ، وتقييم صحتها ، وهنا يفضل  (2

 .كتابة اإلجابات الصحيحة على السبورة 

 .، وتقييم النطق الصحيح للكلمات والحروف ة األداء القرائي الصامت والجهريمتابع (4

 .بيتي الواجب ت ، أثناء الموقف التعليمي ، والالعمل المعززة للمهارا استخدام أوراق (5

 : الواجب البيتي: ثامناً 



 .يقدم الواجب البيتي كنشاط ذاتي ، هدفه تعزيز وتثبيت المهارات التي تدرب عليها التالميذ (1

 لكتابة الواجب البيتي ،بحيث تحاكي األسئلة النماذَج التي ( خارجية)توظف ورقة عمل  (2

 .وردت في الكتاب المدرسي    

وى التلميذ كي يحلها في وقت من المهم أن تكون األسئلة قصيرة وسهلة ومناسبة لمست (2

 .قل عليه وال تثقصير 

 

 

 

 :  نموذج واجب بيتي 

 :على جملة مفيدة أرقم بطاقات كل مجموعة ألحصل  (1

             

                        

 :الفراغ فيما يأتي بالكلمة المناسبة مما يأتي  أمأل (2

 ( عجيبة  ـ باكراً ـ شكراً ـ المنبه )     

 .على جرس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  م ـ َصَحْوتُ 

 .ب ـ قالت البنت ألمها ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ          

 .جـ ـ جرس المنبه آلة ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ          

 .ألذهب إلى المدرسة  ؛ء ـ صحوُت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ        

 

مبكر

ًّ اً   

 على جرس مفيد المنبه يساعدني االستيقاظ ألنه



 ( آلة المنبه ) التوزيع الزمني لتنفيذ خطوات الدرس : تاسعاً 

 زمن التنفيذ خطوات التدريس                      م 

 

 ـ1

 ـ2

 ـ2

 ـ4

 ـ5

 ـ6

 ـ7

 : (الكتاب األساس : ) الحصة األولى 

 (قصة لها عالقة بفكرة الدرس ـ ـ ـ ـ ـ ـ :) التهيئة لبدء التعلم 

 21ص. تأمل الصورة المرفقة ، واستنتاج مضمونها 

 .للنص اقتراح عنوان جديد ، بعد القراءة الصامتة 

 .االستماع للنص من قبل المعلمة بانتباه 

 .القراءة الجهرية للنص من قبل المعلمة 

 .القراءة الجهرية للنص من قبل طالبين متميزين أوالً 

 يواصل بقية التالميذ القراءة الجهرية 

 دقيقة( 41)

 دقائق 8  

 دقائق 4  

 دقائق 4  

 دقائق 4  

 دقائق 4  

 دقائق 6  

 دقائق 11 

 

 ـ1

 ـ2

 ـ2

 ـ4

 ـ5

 ـ6

 . (الكتاب األساس : ) الحصة الثانية 

 التهيئة لمراجعة قراءة النص جهرياً،للريبط بما سبقت دراسته في الحصة األولى

 .التعرف إلى القاموس المصور لبعض الكلمات والعبارات من خالل ربطها بالصورة 

 .بعد فهم المطلوب اإلجابة عن بعض أسئلة الفهم واالستيعاب شفوياً أو كتابياً 

 .تكوين جمل من كلمات مبعثرة ، أو ملء الفراغ بكلمات مناسبة 

 (.ب ـ ن ) االستماع لبعض الكلمات ثم الترديد مع التركيزعلى الحرفين 

 .، ثم وضع دائرة حولها ( ال ) التعرف إلى كتابة الالم الشمسية 

 دقيقة( 41)

 دقائق 8  

 دقائق 4  

 دقائق 8  

 دقائق 8  

 دقائق 6  

 دقائق 6  



 
 ـ1

 ـ2

 ـ2

 ـ4

 ـ5

 ـ6

 ـ7

 ( :كتاب التمارين التكميلية : ) الحصة الثالثة 

 .التهيئة ومراجعة ماسبقت دراسته من مهارات شفوية وكتابية 

 ( .ب ـ ن ) االستماع ثم إكمال الكلمات بالحرف الناقص 

 ( .فهم واستيعاب ) التعرف إلى الكلمات التي تدل على الوقت 

 .البحث عن الكلمة في الجدول بعد شطب الحروف المكررة 

 .إكمال الجملة بما يناسب معناها 

 .الشمسية ( ال) التعرف إلى الكلمة التي تحوي 

 .بخط النسخ ( تستيقظ البنت باكراً ) نسخ الجملة 

 دقيقة( 41)

 دقائق 8  

 دقائق 6  

 دقائق 6  

 دقائق 8  

 دقائق 4  

 دقائق 4  

 دقائق 4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (في المدرسة )عنوان الدرس 

 .طرق توصيل مهارات اللغة العربية وتحقيق نواتجها 

 التمارين التكميلية+ كتاب األساس / المستوى الثاني 

 .الحياة المدرسية : المحور 

 :األهداف و نواتج التعلم : أوالً 

 .أن يراجع التلميذ ما سبقت دراسته من مهارات  -1

 .قراءة صامتة التلميذ مضمون الدرس ذاتياً  يقرأأن  -2



 . بانتباهأن يستمع التلميذ إلى جمل الدرس من المعلمة  -2

 .أن يحاكي التلميذ قراءة المعلمة للحروف والمقاطع والكلمات  -4

 .التلميذ دالالت بعض األسماء بصورتها  يربطأن  -5

 .ثم يجيب عنها شفوياً , لة العبارات المفتاحية لألسئ دالالت التلميذ يحددأن  -6

 .النشاطات المصاحبة بإشراف المعلمة التلميذ أن ينفذ  -7

 .أن ينطق الحروف والكلمات بطريقة صحيحة محاكياً المعلمة  -8

 .ثم ينطقها بطريقة صحيحة , أن يتعرف إلى حركات الضبط القصيرة  -9

 .ويمثل له , ( االسم)أن يتعرف إلى مدلول  -11

 :أساليب التدريس : ثانياً 

 .المناقشة الشفهية  -1

 االستماع ثم المحاكاة والترديد الشفوي 2

 .القراءة الجهرية  -2

 .القراءة المحاكية لقراءة المعلمة  -4

 .اإلثراء اللغوي  -5

 .الذاتي أثناء حل النشاطات كتابة التعلم  -6

 :مهارات اللغة العربية التي ستوظف في التدريس : ثالثاً 

 .والتحدث  االستماع -1

 .الجهرية للحروف والمقاطع والكلمات  القراءة -2

 . الشفوي المحاكاة والترديد -2

 .واالستنتاج واالستيعابالفهم  -4

 . كتابة لامحاكاة المث -5

 .اإلجابة عن األسئلة شفوياً أو كتابياً  -6



 . والقاموس المصور اإلثراء اللغوي -7

8-  ً  .وكتابة  التمييز بين الحروف نطقا

 .الكتابة بخط النسخ  -9

 :محّددات التنفيذ 

 .دقيقة ( 41)زمن تنفيذ الحصة الدراسية الواحدة  -1

 .دقيقة ( 121)ينفذ كل درس في ثالث حصص درسية بمعدل  -2

 .وحصة واحدة للتمارين التكميلية , تخصص حصتان في األسبوع للكتاب األساس  -2

 . لتالميذها مناسبًا وللمعلمة التعديل حسب ماتراه مقترحزمن  الزماني،المقترح  -4

 .على آخر عند التنفيذ  اللمعلمة أن تقدم نشاطَ  -5

 :أساليب التقويم : رابعاً 

 .يعتمد التقويم في مجمله على التقويم المستمر أثناء الموقف التعليمي : أوالً 

  :ويمكن توظيف أدوات التقويم اآلتية        

 .والمتابعة أوالً بأول  المالحظة -أ    

 .متابعة انتباه التالميذ وتفاعلهم مع المعلمة  -ب   

 .وتقييم صحتها ثم التعديل , توجيه األسئلة الشفهية  -ج  

 .ومتابعة ذلك ميدانياً , توظيف األسئلة الكتابية وحلها  -ء   

 .ف ومالحظة النطق الصحيح للحرو, وتقييمه , متابعة األداء القرائي  -ه   

 .في التوجيه واإلرشاء الميداني للتالميذ أثناء حل النشاطات  االستمرار -و   

 .حل بعض األسئلة كتابة على السبورة  -ز   

 .أوراق العمل الجانبية كتقويم ختامي  استخدام -ح  

 : الواجب البيتي : خامساً 

 :بما يأتي  تتسمباستخدام ورقة عمل على أن : يقدم للتالميذ نشاط للحل البيتي 



 .ويحاكي ما تدرب عليه , مناسب لمستوى التالميذ * 

 .مكن التلميذ من حله في وقت قصير بما ي, سهل * 

 . يخدم مهارة معينة مما تدرب عليها التلميذ * 

 :نموذج للواجب البيتي 

 ( قصة –ْقرأ تَ  –يَْرُسم  –تكتب : )إمأل الفراغ بالكلمة المناسبة مما يأتي ( 1

 ____أحمد عنده  -الدرس   جـ____ مريم  -قطة     ب_ ___سعيد  -م    

 .قصة ____ فاطمة  -ء    

 :ضع الحركة القصيرة المناسبة على الكلمات اآلتية ( 2

 (َدفتر  -أحمد  -ولد  -يقرأ )   

             ( في المدرسة)التوزيع الزمني لخطوات تدريس درس : سادساً 

 زمن التنفيذ  خطوات التدريس م

 

1- 

2- 

2- 

4- 

 

5-    

 :الحصة األولى 

 .التهيئة لبدء التعليم 

 .للجمل وفهم المسموع  االستماع

 (طالبان متميزان ) قراءة ومحاكاة من قبل التالميذ 

 .يذ القراءة الجهرية من قبل بقية التالم استمرار

 

 .الكتابية حل بعض األسئلة 

 دقيقة( 41)

 دقائق 11

 دقائق 6

 دقائق 8

 

 

 قةدقي 16



 
1- 

2- 

2- 

4- 

5- 

6- 
 

 :الحصة الثانية 

 .التهيئة والربط بما سبقت دراسته بمراجعة القراءة الجهرية 

 (1)التعرف إلى القاموس المصور للكلمات تمرين 

 ( 2)ثم اإلجابة الشفوية تمرين  االستماع

 .التمييز بين الجملة الصحيحة والجملة الخطأ 

  11ص (   2 -1: )  الكتابيحل نشاطات التعبير 

 و إكمال بعض الكلمات بهما , ونطقهما ( ع , ا ) التعرف إلى حرفي 

 

 دقيقة( 41)

 دقائق 8

 دقائق 5

 دقائق 6

 دقائق 6

 دقائق 8

 دقائق 7

 

 

1- 

2- 

2- 

4- 

5- 

6- 

 (كتاب التمارين ) : الحصة الثالثة 

..........................................                                                              : ـ التهيئة ب

 .بعض الكلمات بها  وإكمال, التعرف إلى حركات الضبط الثالث 

 ( ع  –ا ) ثم إكمال الكلمات بأحد الحرفين  االستماع

 . تمثلهابالصورة التي التعرف إلى بعض الكلمات بربطها 

 .الجمع بين كلمتين في جملة 

 إكمال الجمل بكلمات 

 

 دقيقة( 41)

 دقائق 8

 دقائق 6

 دقائق 6

 دقائق 4

 دقائق 6

 دقائق 11

   

 

 

 

 

 طرق توصيل مهارات اللغة العربية وتحقيق نواتجها

 التمارين التكميلية+ الكتاب األساس /  المستوى الثاني



  (معلمتي) درس/  الحياة المدرسية: المحور 

 :األهداف ونواتج التعلم : أوالً 

 16أن يحلّل التلميذ مضمون الصورة المرفقة كتمهيد للتهيئة  ص( 1      

 .أن يقرأ التلميذ النص المصاحب قراءة صامتة ( 2      

 .أن يضع التلميذ عنواناً جديداً للنص ( 2      

 . بانتباهأن يستمع التلميذ للقراءة الجهرية للدرس ( 4      

 .أن يقرأ التلميذ النص قراءة جهرية ماهرة محاكياً قراءة المعلمة ( 5      

 17/1ص, وقاموسه المصور , معجمه اللغوي  التلميذأن ينمي ( 6      

 17/2فهم صال أسئلةيستنتج التلميذ مضمون النص من خالل اإلجابة عن أن (  7      

 .18/1ص  بناًء صحيًحا يبني التلميذ الجملةأن ( 8      

 18/2أن يوظف الكلمات في مكانها الصحيح من الجملة ص( 9      

 19/2ص. عند قراءة بعض الكلمات ( ة / ت  –ب ) أن يردد حرفي ( 11    

 . في بعض الكلمات يحدد مكانهاثم , تعرف إلى كتابة الالم القمرية أن ي( 11    

 .                                                             6التمارين ص /بالصورة التي تمثلها ربًطا صحيًحا الجملة يربط التلميذ  أن( 12    

 ( .التمارين)  7/4ص. أن يكمل التلميذ الجمل بما يناسب معناها ( 12    

 .ثم يركب منها كلمات , أن يقرأ المقاطع الصوتية ( 14    

 .بخط النسخ ( المعلمة في الصف ) الجملة أن ينسخ التلميذ ( 15    

 

 

 : أساليب التدريس : ثانياً 

 .تحليل الصورة لمعرفة مضمونها تمهيداً للتهيئة  -1

 .المناقشة الشفهية  -2



 .لفهم المعنى العام , القراءة الصامتة  -2

 .القراءة الجهرية الماهرة  -4

 . االستماعالمحاكاة والترديد بعد  -5

 . كتابةحل التدريبات  أثناءالتعلم الذاتي  -6

,  واالستيعاب                                                                              الفهم  -7

 .التعبير الشفوي والكتابي  -8

 : مهارات اللغة العربية التي ستوظف في التدريس : ثالثاً 

 .والتحدث الشفوي  االستماع( 1

 .ثم القراءة الجهرية ,القراءة الصامتة ( 2

 .المحاكاة والترديد ( 2

 .اإلثراء اللغوي ( 4

 . واالستيعابالفهم ( 5

 .اإلجابة عن األسئلة شفوياً وكتابياً ( 6

 .الكتابة بخط النسخ ( 7

 

 : أساليب التقويم : رابعاً 

 , تعليمي يعتمد التقويم في معظمه على التقويم المستمر أثناء الموقف ال

 :مكن توظيف أدوات التقويم اآلتية وي



 ( .التفاعل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ   –لإلجابات )المالحظة والمتابعة أوالً بأول ( 1

 .توظيف األسئلة الشفهية وتقييم اإلجابات ( 2

 .وتقييم صحتها ومتابعة ذلك ميدانياً , توظيف األسئلة التحريرية الكتابية ( 2

 .ومالحظة النطق للكلمات والحروف , وتقييمه , القرائي متابعة األداء ( 4

 .حل بعض األسئلة سبورياً ( 5

 .                                   أوراق العمل التقييمية  استخدام( 6

 .في التوجيه واإلرشاد الميداني أثناء حل النشاطات  االستمرار( 7

 :مّحددات التنفيذ : خامساً 

( 41)حصص بمعدل دقيقة موزعة على ثالث ( 121)درس   تنفيذ كلالزمن المخصص ل -1

 .دقيقة لكل حصة درسية 

         وحصة لكتاب , األساس حصتان للكتاب : ينفذ كل درس في ثالث حصص درسية ( 2

 .التكميلية  التمارين

 .مصلحة التالميذ  فيوفق ماتراه , للمعلمة أن تقدم نشاطاً على آخر عند التنفيذ ( 2

 .وللمعلمة التعديل وفق ما تراه مناسباً لتالميذها, الزمن المخصص للتنفيذ زمن مقترح ( 4

 

 :الوسائل التعليمية : سادساً 

 ( .----الصور المرفقة  –النشاطات : ) الكتاب المدرسي ( 1

 .السبورة وأدوات الكتابة ( 2



 .البطاقات ، واللوحة الورقية ( 2

 ـ ـ ـ ـ( الواجب البيتي ) أوراق العمل اإلثرائية ( 4

 :الواجب البيتي : سابعاً 

 ,ويمكن أن يستخدم ورقة عمل , يقدم الواجب البيتي كنشاط ذاتي للتلميذ 

ً , كما يمكن أن يحاكي بعض نشاطات الكتاب المدرسي   وأن يكون مناسبا

 وسهالً بحيث يتمكن التلميذ من حله في وقت قصير , لمستوى التالميذ  

 :بيتي نموذج واجب 

 (جميلة  –كبيرة  –اللغة العربية : ) امأل الفراغ فيما يأتي بالكلمة المناسبة مما يأتي ( 1

 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ مدرسة أتعلم الفي  -أ

 .ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ صفوفها ،  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ مدرستي  -ب

 (ثالث كلمات ) صف مدرستك في كلمات سهلة ( 2

 . ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ,  ـ ـ ـ ـ ـ  ـ ـ ـ ـ,  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ    

 .ا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ أحب معلمتي ألنه:  أكمل (2

 

 

 

 

 

 :التوزيع الزمني لتنفيذ خطوات التدريس : ثامنا 

 زمن التنفيذ خطوات التدريس م
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 .التهيئية لبدء التعلم 

 .استنتاج محتواها مالحظة الصورة المرافقة و 

 ( .قراءة المعلمة)األستماع للنص المصاحب للدرس 

 .تحديد المعنى العام في النص المسموع 

 .قراءة جهرية من قبل المعلمة 

 ( .جهريا)قراءة محاكية لقراءة المعلمة 

 .استمرار القراءة الجهرية من قبل بقية التالميذ 
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  . (الكتاب األساسي: )  الحصة الثانية
 .قت دراسته بقراءة النص من قبل بعض التالميذ الربط بما سب

 . 17التعرف الى القاموس المصور للكلمات ص

 .ثم اإلجابة الشفوية عن بعض أسئلة الفهم  االستماع

 18ص( ملء الفراغ  –التوصيل ) التعبير الكتابي لتكوين جمل مفيدة 

 . 19أثناء قراءة بعض الكلمات ص( ة / ث  –ت ) ترديد حرفي 

 .19ثم وضع دائرة حولها ص, التعرف إلى كتابة الالم القمرية 
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 كتاب التمارين التكميلية : الحصة الثالثة 
 .الربط بما سبقت دراسته في الحصتين السابقتين 

 . 6في بعض الكلمات ص( ث  –ت ) التمييز بين حرفي 

 .6تكوين جمل مفيدة بالجمع بين كلمتين ص

 .6ص الربط بين الصورة واسمها

 .7إكمال الجمل بما يناسب من كلمات ص

 .قراءة المقاطع الصوتية ثم تركيبها في كلمات 

 ( .المعلمة في الصف ) نسخ الجملة 

 دقيقة 41
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 طرق توصيل مهارات اللغة العربية وتحقيق نواتجها

 المستوى الثاني

 كتاب التمارين التكميلية+ الكتاب األساس 

 ( 61ص)  مدرستي/  الحياة المدرسية: المحور 

 :األهداف ونواتج التعلم : أوالً 

 . 16مضمون الصورة المرفقة كتمهيد للدرس ص التلميذ أن يستنتج (1

 .ليضع عنواناً جديداً له  تلميذ النص المصاحب قراءة صامتة؛أن يقرأ ال (2

 . بانتباهأن يستمع التلميذ لقراءة النص جهرياً من قبل المعلمة  (2

 .أن يقرأ التلميذ النص قراءة جهرية ماهرة محاكياً قراءة المعلمة   (4

 .17ص.وقاموسه المصور , أن ينمي التلميذ معجمه اللغوي  (5

 .17ص( شفوياً )  الل اإلجابة عن أسئلة الفهم واالستيعابمعاني من خال يستنتجأن  (6

 . 18ص. وملء الفراغ  صيل ؛أن يبني التلميذ جمالً صحيحة من خالل التو (7

 . 19ص( . التاء  –الباء ) حرفي  التلميذ ينطقأن  (8

 . الكلمات بعض فيدائرة حول الكلمات التي بها الم قمرية يضع أن  (9

  8ص(التمارين.)؛ وتعبيرها عن الصدالالت معانيهاأن يميز بين الكلمات من حيث ( 11

 9ص( التمارين)أن يّكون جمالً من خالل التوصيل بين المقاطع ( 11

 .بخط النسخ ( أتعلم الكتابة ) أن ينسخ الجملة ( 12

 :أساليب التدريس : ثانياً 

مضمونها تمهيداًللتهيئة  الستنتاجتحليل الصورة ( 2.                والتحدث  االستماع (1

. 

 .القراءة الصامتة لفهم المعنى العام ( 4.                   المناقشة الشفهية ( 2



 . االستماعالمحاكاة والترديد بعد ( 6.          القراءة الجهرية الماهرة ( 5

  .ء الحل الكتابي للتدريبات أسلوب التعلم الذاتي أثنا( 7

 .                                                             الفهم واالستيعاب  -8

 . التعبير الشفوي والكتابي لتكوين الجمل المفيدة (9    

 .القاموس اللغوي للتلميذ  إثراء (11    

 :مهارات اللغة العربية التي ستوظف في التدريس : ثالثاً 

 ( .في معظم النشاطات ) والتحدث الشفوي  االستماع  (1

 .والقراءة الجهرية , القراءة الصامتة   (2

 .المحاكاة والترديد   (2

 .اإلثراء اللغوي   (4

 .شفوياً وكتابياً , اإلجابة عن األسئلة   (5

 .الكتابة بخط النسخ   (6

 .ونطقها , التعرف إلى الالم القمرية   (7

 . قراءتها تكوين الجمل المفيدة ثم ( 8 

 :أساليب التقويم : رابعاً 

 . يعتمد التقويم في أغلبه على التقويم الشفوي المستمر أثناء الموقف التعليمي         

 :ويمكن توظيف أدوات التقويم اآلتية         

 .أوالً بأول , المالحظة  والمتابعة الميدانية ( 1     

 .وتعميم الصحيح , وتصويب الخطأ , وتقييم اإلجابات , توظيف األسئلة الشفوية ( 2     

 وهنا , وتقييم صحتها , ومتابعة اإلجابات ميدانياً , توظيف األسئلة التحريرية الكتابية ( 2     

 .يفضل كتابة اإلجابات الصحيحة على السبورة          



 .وتقييم ومالحظة النطق الصحيح للكلمات والحروف , جهري متابعة األداء القرائي ال( 4     

 ستخدامها ويمكن ا, أثناء الموقف التعليمي  أوراق العمل المعززة للمهارات استخدام( 5     

 .في الواجب البيتي          

 :محّددات التنفيذ : خامساً 

 دقيقة موزعة على ثالث حصص  ( 121)الزمن المخصص لتنفيذ كل درس هو  (1

 .كل حصة درسية لدقيقة ( 41)بمعدل 

وحصة للتمارين , حصتان للكتاب األساس:ينفذ كل درس في ثالث حصص درسية  (2

 .التكميلية 

 .وللمعلمة التعديل وفق ماتراه مناسباً لتالميذها , الزمن المحدد للتنفيذ زمن مقترح  (2

 .مصلحة التالميذ وفق ماتراه في , للمعلمة أن تقدم تدريباً على آخرعند التنفيذ  (4

 . ومايحقق الهدف المخطط لتحقيقه 

 

 (معلمتي ) التوزيع الزمني لتنفيذ خطوات الدرس : سادساً 
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 (.الكتاب األساس : ) الحصة األولى  

 (_____ شفوية أسئلة _ قصة ) التهيئة لبدء التعلم 

 . 16ص: مضمون الصورة المرفقة  استنتاج

 ( .تحديد المعنى العام ) عنوان جديد للنص بعد القراءة الصامتة  اقتراح

 . بانتباهللنص  االستماع

 .القراءة الجهرية للنص من قبل المعلمة 

 .محاكاة لقراءة المعلمة ( أوالً )القراءة الجهرية للنص من قبل طالبين متميزين 

 .القراءة الجهرية للنص من قبل بقية التالميذ  استمرار

 دقيقة( 41)

 دقائق   8  

 دقائق   4  

 دقائق   4  

 دقائق   4  

 دقائق   4  

 دقائق   6  

 دقائق 11  
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 ( الكتاب األساس : ) الحصة الثانية  

 . للربط بما سبقت دراسته في الحصة األولى , التهيئة لمراجعة قراءة النص جهرياً 

 .التعرف إلى القاموس المصور لبعض الكلمات والعبارات من خالل ربطها بصورة 

 .لمطلوب السؤال  االستماعشفوياً بعد  واالستيعاباإلجابة عن بعض أسئلة الفهم 

 .وملء الفراغ , تكوين جمل صحيحة من خالل التوصيل 

 .نطقاً صحيحاً ( ة /ت –ب ) الحرفين  علىنطق بعض الكلمات من خالل التركيز 

 . االستماعوضع دائرة حول الحرف المكمل للكلمة بعد 

 .ثم وضع دائرة حولها , ( ال ) التعرف إلى كتابة الالم القمرية 
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 دقائق   6  

 دقائق   4  
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 دقائق    4  

 دقائق   6  
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  1ص( التمارين التكميلية : ) الحصة الثالثة 

 .التهيئة ومراجعة ماسبقت دراسته من مهارات شفوية وكتابية 

 .مواصلة الربط بين الجملة والصورة التي تمثلها 

 .الجمع بين كلمتين لتكوين جملة تامة 

 .يناسب معناها إكمال الجملة بما 

 .ثم تركيب كلمات منها , قراءة المقاطع الصوتية 

 . بخط النسخ ( المعلمة في الصف ) نسخ جملة 

 دقيقة( 41)

 دقائق   8  

 دقائق   6  

 دقائق   6  

 دقائق   6  

 دقائق   8  

 دقائق   6  

 

 :الوسائل التعليمية : سايعاً 

 ( .  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  التدريبات ـالصور المرفقة ) الكتاب المدرسي  (1

 .السبورة وأدوات الكتابة  (2

 .البطاقات واللوحة الورقية  (2

 ( .الواجب البيتي ) أوراق العمل اإلثرائية  (4



 :الواجب البيتي : ثامناً 

 تي تدرب عليها التلميذ في الدرس هدفه تعزيز المهارات اليقدم الواجب البيتي كنشاط ذاتي  (1

 .التي درست  الكتابتحاكي تدريبات ( خارجية)يقدم الواجب البيتي من خالل ورقة عمل ( 2

                                      في وقت ومناسبة لمستوى التلميذ كي يحلها من المهم أن تكون األسئلة قصيرة وسهلة ( 2

 .والتثقل عليه  قصير،

 :نموذج واجب بيتي 

 :كل جملة تامة أجمع كل كلمتين أل ش -6

 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ= نشيطة + م ـ معلمتي 

 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ = مقاعد كثيرة + ب ـ في فصلي 

 :ثم أقرأها , أضع دائرة حول الالم القمرية في الكلمات اآلتية  -0

 _اْلمعلمة _ اْلكتابة _ اْلقََمر 

 :كلمات ثم أرّكْب منها , أقرأ المقاطع الصوتية اآلتية  -3

 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ: تي /َس / َر / ْد / َم  

 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ: ٌف / ف و / صـ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 أفضل الطرق لتوصيل مهارات اللغة العربية ونواتجها

 المستوى الثاني

  الترفيه: المحور 

 عنوان الدرس : الرحلة

 .........................................................................................................

أوالً : األهداف ونواتج التعلم :                                                           

                                      .          أن يتفاعل التالميذ مع المعلمة من خالل التهيئة  - 

.                      أن يضع التالميذ عنوانًا جديًدا للدرس بعد قراءة الدرس قراءة صامتة  -2

.                                      ؛ ليستمع له التالميذ تقرأ المعلمة النص قراءة جهرية أن -2

.                         قراءة المعلمة  محاكيًاا قراءة ماهرة، أن يقرأ التالميذ الدرس جهريً  -4 

:                                                  أن يثري التالميذ قاموسهم اللغوي من خالل  -5

                                                       1/  72صالقاموس المصور للمفردات    -أ 

        .                                                              ترديد المفردات الجديدة  -ب 

            :                                معاني النص من خالل أن يستنتج التالميذ أفكار و -6

                                                  72/2ص.إلجابة الشفوية عن بعض األسئلة ا -أ  

                                 2/ 72ص.  التمييز بين الجملة الصحيحة والجملة الخطأ  -ب 

                 :                                              من خالل  أن يعبر التالميذ كتابيًا -7

                                  1/  74ص. التوصيل بخط بين االسم وما يناسبه من تعبير -أ 

      الم في جملة مستفيًدا من الصورة( تحت  –بين  –وراء )كل كلمة مما يأتي  استعمال -ب

  1-75صعليها  بيقالتط مستماع لهما، ثد االبع(  ( ش  –س )  الحرفينأن يردد التلميذ  -8 

.  2/ 75ص  .صحيحة يوظف التالميذ أسلوب التعجب بطريقة أن  -9   



   1/ 46ص(التمارين ) ابعد االستماع له( ش –س)أن يكمل الكلمات بالحرف الناقص  -11  

                                   (التمارين) 2+  46/2يكمل الجمل بما هو مناسب صأن  -11

                              (التمارين) 47/4كرة تحت الطاولة ووردة فوقها صأن يرسم  -12

                                  .بخط النسخ ( لعب األطفال في الحديقة ) ينسخ العبارة أن -12

 ثانيًا : مهارات اللغة العربية التي ستوظف في التدريس : 

اءة الصامتة والقراءة الجهرية                             القر -2.       االستماع والتحدث   -1

الفهم واالستيعاب والتحليل والربط بين الصورة والكلمة     -4الترديد والمحاكاة             -2

        باتباع المثال .التعبير الكتابي ، وتكوين الجمل المفيدة -6.            التعبير الشفوي  -5

ن مخارجها الصحيحةالصوتيات ونطق الحروف م -8.            غوي اإلثراء الل -7  

                                                 (التعجب أسلوب )توظيف  :القواعد النحوية  -9  

الكتابة بخط النسخ -11  

............................................................................................. 

ثالثًا : الوسائل التعليمية :                                                                

                     ( .   كتاب التمارين التكميلية + الكتاب األساس  : ) الكتاب المدرسي  -1 

.                                                          الصور المرفقة في الكتابين السابقين  -2 

.                                                                 سبورة الصف ، وأقالم الكتابة  -2 

                                                            .            سبورة التلميذ الخاصة   -4 

.                                                                       بطاقات الكلمات الجديدة  -5 

( .                                                  لوحة الجيوب ) اللوحة الحافظة للبطاقات  -6 

.أوراق العمل الموظفة أثناء الموقف التعليمي ، وعند تقديم الواجب البيتي  -7   



 رابع ا : أساليب التقويم :                                                                         

               .                                المالحظة والمتابعة الميدانية الشفوية والكتابية  -1 

                               ( .                  مفاتيح األسئلة   -النص  ) تقييم المسموع  –2 

                               .إجاباتها  صحة وتقييم و األسئلة الكتابية، األسئلة الشفوية، –2  

.                        والكلمات صحة القراءة الجهرية، والنطق الصحيح للحروف  تقييم -4

.                           تقييم مدى الفهم واالستيعاب للمعاني واألفكار في النص المقروء  –5

  . اعلى استخدامه القدرة، ومدي بين المهارات النحويةتمييز ال صحةتقييم  –6

        خامًسا : أساليب التدريس :                                                       

.                       االستماع والتحدث  -2.                                التهيئة والتقديم  -1 

. اإلثراء اللغوي  -4القراءة الصامتة والجهرية                       -2   

.                       المحاكاة والترديد  -6                                  الفهم واالستيعاب -5

.     التمييز بين المهارات النحوية وتوظيفها -8.                   التعبير الشفوي والكتابي  -7

.الكتابة بخط النسخ  -9  

.............................................................................................  

سادًسا : خطوات التدريس :                                                             

.            التخطيط المسبق لما يراد تحقيقه من أهداف ونواتج تعلم في الموقف التعليمي  -1 

..( عة الواجب متاب – تحليل مضمون الصورة)التهيئة لبدء التعلم، والدخول في جو النص  -2 

( .       وال بأس من كتابة مضمون الصورة المرفقة)، تنظيم السبورة، وكتابة التاريخين -2 

.      ، بعد القراءة الصامتة لعناوين المقترحةاقتراح عنوان جديد للنص من بين عدد من ا -4

                          .        قراءة النص جهريًا من قبل المعلمة قراءة واضحة وماهرة  -5

.                                قراءة النص جهريًا من قبل التالميذ ، محاكين قراءة المعلمة  -6



:                                                   استنتاج مضامين النص ومعانيه من خالل  –7

                              1/  72ص .  القاموس المصور لفهم معاني بعض المفردات -أ     

                                                2/ 72اإلجابة الشفوية عن بعض األسئلة   -ب     

                                      2/ 72ج التمييز بين الجملة الصحيحة والجملة الخطأ       

                                                                      :  التعبير الكتابي من خالل  -8

                                1/ 74  .االستماع ثم التوصيل بخط بين االسم وما يناسبه -أ      

          74/2ص(تحت  –بين  –وراء )  أستخدام كل كلمة مما يأتي في جملة مفيدة  -ب     

في بعض الكلمات نطقًا صحيًحا، ثم التطبيق عليهما  (ش  –س )نطق الحرفين : الصوتيات -9

  .     75/2أسلوب التعجب ثم التطبيق عليه صالتعرف إلى كيفية استخدام : القواعد  -11

      (                        التمارين) 46ص( ش  –س ) إكمال الكلمة بالحرف الناقص  -11

(                                         التمارين) 46/2جمل بما هو مناسب صإكمال ال -12

(                                  ينالتمار) 4/  47 رسم كرة تحت الطاولة، ووردة فوقها  -12

                                                         (التمارين).  الكتابة بخط النسخ    -14    

.إعطاء الواجب البيتي  -15      

 .........................................................................................................

سابعًا : محددات تنفيذ خطوات الدرس :                                                      

.                    دقيقة (  121) ثالث حصص درسية ، مدتها يحتاج تنفيذ كل درس إلى  -1

.                                                         دقيقة (  41) كل حصة درسية مدتها  -2

، أما الحصة  ( األولى والثانية)، بمعدل حصتين درسيتين ( بالكتاب األساس ) يبدأ التنفيذ  –2

( .                                                   التمارين التكميلية)لكتاب  الثالثة فتخصص    

للمعلمة أن تقدم درًسا على آخر عند التنفيذ، أو تؤخره ، إذا كان ذلك في مصلحة تالميذها ،  -4

درس الصيف ال يعطى في    : وما يتوافق مع مستواهم ، ومع البعد الزمني للتنفيذ ، فمثالً    



...                                     الشتاء وكذلك درس الخريف ال يعطى في الربيع وهكذا    

        .       للمعلمة أن تقدم تدريبًا على آخر أو تؤخره بما يخدم الهدف المحدد مسبقًا و -5

الجصة األولى  يُعطى الواجب البيتي في نهاية الحصة الثالثة ، على أن يتابع أداؤه في بداية -6

.                                  ويقدم في ورقة عمل جانبية ( . عند التهيئة ) للدرس الجديد    

 ........................................................................................................ 

ثامنًا : نموذج واجب بيتي مقترح . )يمكن االستفادة من تدريبات الكتابين ومحاكاة األسئلة 

(  :                                                                                دون نقلها كما هي 

(:                    تحت   -بين    -وراء  : ) ستعمل كل كلمة مما يأتي في جملة مفيدة ا.  1 

.........................................................                                    ..... -أ    

.............................................................                                     -ب   

............................................................. -جـ     

    ...........................    ! ( ما أجمَل اللعَب في الحديقة : ) ما نوع األسلوب اآلتي  -2

.............................                                            ما  أسعَد : أكمل ما يأتي  -2

                                         :           اكتب نوع األسلوب في كل جملة مما يأتي  -4

                                      .....................................كيف تركب الحافلة ؟ـ -أ   

   ! .........................................الطائرةَ ما أسرَع  -ب   

 

 

 

 

                                                                                             



 تاسعًا : التوزيع الزمني لتنفيذ خطوات تدريس درس ) الرحلة ( :    

زمن التنفيذ  م   خطوات التدريس   
دقيقة (  121) 

دقيقة(  41)    

 

:األولىالحصة   

 

دقائق(  8)   .م التهيئة لبدء التعل       1  

دقائق(  6)    قراءة الصامتة  الاختيار عنوان جديد للنص بعد        2  

دقائق(  4)    القراءة الجهرية من قبل المعلمة        2  

دقيقة(  16)   .قراءة التالميذ للنص جهريًا محاكاة لقراءة المعلمة        4  

(دقائق(  6)   5     1/ 72 قراءة كلمات القاموس المصور    

   

دقيقة( 41)    .(صوتيات وقواعد ،تعبير كتابي، فهم واستيعاب: )الثانية الحصة     

دقائق( 6)    .القراءة وبط بما سبقت من مهارات االستماع التهيئة والر      1  

دقائق( 8)    2     اإلجابة الشفوية عن أسئلة الفهم بعد االستماع للسؤال وفهم المطلوب    

دقائق ( 4)    72/2ص. التمييز بين الجملة الصحيحة والجملة الخطأ        2  

دقائق(  6)    74/1التوصيل بخط بين االسم وما يناسبه ص      4  

دقائق ( 6)    74/2ص في جملة ( تحت وراء، بين،: )استعمال كل كلمة مما يأتي      5  

دقائق(  5)    ا مبيق عليهعند النطق بعد االستماع ،ثم التط(ش –س )ترديد حرفي       6  

دقائق (  5)    2/ 75ص. ثم التطبيق عليه أسلوب التعجبالتعرف إلى      7   

                

دقيقة( 41)    ( كتاب التمارين التكميلية : )الحصة الثالثة     

دقائق(  6)    1/ 46ص الحرف الناقص في الكلمة  إكمال     1  



دقائق( 8)    2    46/2الجمل بما هو مناسب ص إكمال   

دقائق(  12)   2/ 47الجمل بما هو مناسب ص إكمال      2  

دقائق(  6)   47/4رسم كرة تحت الطاولة، ووردة فوقها ص     4  

دقائق( 8)  بخط النسخ ( لعب األطفال في الحديقة) نسخ العبارة       5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



اللغة العربية ونواتجهاأفضل الطرق لتوصيل مهارات   

 المستوى الثاني

  الترفيه: المحور 

 عنوان الدرس : اللعب

 .........................................................................................................

أوالً : األهداف ونواتج التعلم :                                                           

.                                                أن يتفاعل التالميذ مع المعلمة من خالل التهيئة  - 

.                      أن يضع التالميذ عنوانًا جديًدا للدرس بعد قراءة الدرس قراءة صامتة  -2

.                                      مع التالميذ لقراءة النص  جهريًا من قبل المعلمة أن يست -2

.                         أن يقرأ التالميذ الدرس جهريًا قراءة ماهرة، محاكاة لقراءة المعلمة  -4

                  :                                أن يثري التالميذ قاموسهم اللغوي من خالل  -5

                                                       1/  77صالقاموس المصور للمفردات    -أ 

.                                                                      ترديد المفردات الجديدة  -ب 

:                                     ن خالل أن يستنتج التالميذ األفكار والمعاني في النص م -6

                                               77/2ص.اإلجابة الشفوية عن بعض األسئلة  -أ     

                                  2/ 77.  التمييز بين الجملة الصحيحة والجملة الخطأ  -ب    

                                                                       : من خالل  التعبير الكتابي -7

                                      1/  78. التوصيل بخط بين االسم وما يناسبه من تعبير -أ

          في جملة مستفيًدا من الصورة  ( بـ  –فوق  –على )كل كلمة مما يأتي استعمال  -ب

     7عليها  التطبيق ستماع لهما، ثمبعد اال(  ط -ت ) التلميذ مركًزا على حرفي أن يردد  -8

                           .           2/ 79ا ص عليه التطبيقثم الصفات يستخدم التلميذ أن  -9

     1/ 48(التمارين ) بعد االستماع لهما( ط -ت )أن يكمل الكلمات بالحرف الناقص  -11



                                         (التمارين+ ) 48/2كمل الجمل بصفة مناسبة يأن  -11

(                                 التمارين) 49/2أن يصل بين الصورة وما يعبر عنها  ص -12

                             (التمارين) 4/ 49أن يصل بين المقاطع لتكوين جملة مفيدة ص -12

                             .بخط النسخ ( فوق الطاولة لُعب ) ينسخ العبارة أن -14 

 ثانيًا : مهارات اللغة العربية التي ستوظف في التدريس : 

القراءة الصامتة والقراءة الجهرية                              -2.       االستماع والتحدث   -1

الفهم واالستيعاب والتحليل والربط بين الصورة والكلمة     -4  الترديد والمحاكاة           -2

        باتباع المثال .التعبير الكتابي ، وتكوين الجمل المفيدة -6.            التعبير الشفوي  -5

الصوتيات ونطق الحروف من مخارجها الصحيحة         -8.            اإلثراء اللغوي  -7

                                                        (الصفات )توظيف  /القواعد النحوية  -9

الكتابة بخط النسخ -11  

............................................................................................. 

ثالثًا : الوسائل التعليمية :                                                                

( .                        كتاب التمارين التكميلية + الكتاب األساس  : ) الكتاب المدرسي  -1 

.                                                          الصور المرفقة في الكتابين السابقين  -2 

                                                       .          سبورة الصف ، وأقالم الكتابة  -2 

.                                                                        سبورة التلميذ الخاصة   -4 

.                                                                       بطاقات الكلمات الجديدة  -5 

( .                                                  لوحة الجيوب ) اللوحة الحافظة للبطاقات  -6 

.أوراق العمل الموظفة أثناء الموقف التعليمي ، وعند تقديم الواجب البيتي  -7   



رابع ا : أساليب التقويم :                                                                          

.                                                المالحظة والمتابعة الميدانية الشفوية والكتابية  -1

( .                                                  مفاتيح األسئلة   -النص  ) تقييم المسموع  –2

                                                .     الكتابية اإلجابات األسئلة الشفوية، وتقييم  –2

                                .وااللتزام بمهارات قراءتها متابعة صحة القراءة الجهرية،  -4

.                           تقييم مدى الفهم واالستيعاب للمعاني واألفكار في النص المقروء  –5

            . ااستخدامهو والتطبيق عليها على فهم موضوع الصفة التالميذ قدرةتقييم مدى  –6

.                             تقييم صحة نطق الحروف والكلمات من مخارجها الصحيحة  – 7 

.تقييم جماليات الكتابة بخط النسخ  -8   

        خامًسا : أساليب التدريس :                                                       

.                       االستماع والتحدث  -2.                                التهيئة والتقديم  -1 

. اإلثراء اللغوي  -4القراءة الصامتة والجهرية                       -2   

.                       المحاكاة والترديد  -6                                  الفهم واالستيعاب -5

.     التمييز بين المهارات النحوية وتوظيفها -8.                   التعبير الشفوي والكتابي  -7

.الكتابة بخط النسخ  -9  

سادًسا : خطوات التدريس :                                                             

.            التخطيط المسبق لما يراد تحقيقه من أهداف ونواتج تعلم في الموقف التعليمي  -1 

..( متابعة الواجب  –تحليل مضمون الصورة )التهيئة لبدء التعلم، والدخول في جو النص  -2 

( .      وال بأس من كتابة مضمون الصورة المرفقة)ابة التاريخين ، تنظيم السبورة ، وكت -2 

.     اقتراح عنوان جديد للنص من بين عدد من العناوين المقترحة ، بعد القراءة الصامتة  -4 

.                                 قراءة النص جهريًا من قبل المعلمة قراءة واضحة وماهرة  -5 



.                               هريًا من قبل التالميذ ، محاكين قراءة المعلمة قراءة النص ج -6 

:                                                  استنتاج مضامين النص ومعانيه من خالل  –7 

                             1/  77ص . القاموس المصور لفهم معاني بعض المفردات  -أ      

                                               2/ 77اإلجابة الشفوية عن بعض األسئلة   -ب      

                                    2/ 77ج التمييز بين الجملة الصحيحة والجملة الخطأ        

                           :                                             التعبير الكتابي من خالل  -8

                                1/ 78  .االستماع ثم التوصيل بخط بين االسم وما يناسبه -أ      

                  78/2( بـ  –فوق  -على)  أستخدام كل كلمة مما يأتي في جملة مفيدة  -ب     

ت نطقًا صحيًحا، ثم التطبيق عليهما في بعض الكلما (ط  -ت )نطق الحرفين : الصوتيات -9 

            .    79/2الصفات ثم التطبيق عليها صالتعرف إلى كيفية استخدام : القواعد  -11

      (                        التمارين) 48ص( ط  -ت ) إكمال الكلمة بالحرف الناقص  -11

                                   (        التمارين) 48/2إكمال الجمل بصفة مناسبة ص -12

 (                                  ينالتمار4/  49التوصيل بين الصورة وما يعبر عنها ص 12

                          (التمارين).    49/4التوصيل بين المقاطع لتكوين جملة مفيدة ص -14

                                  49/5بخط النسخ ص( فوق الطاولة لُعب)نسخ الجملة  -15     

.إعطاء الواجب البيتي  -16       

سابعًا : محددات تنفيذ خطوات الدرس :                                                      

.                    دقيقة (  121) ى ثالث حصص درسية ، مدتها يحتاج تنفيذ كل درس إل -1

.                                                         دقيقة (  41) كل حصة درسية مدتها  -2

، أما الحصة    (األولى والثانية)حصتين درسيتين ، بمعدل (بالكتاب األساس ) التنفيذ يبدأ  –2

( .                                                   التمارين التكميلية)لكتاب  الثالثة فتخصص  

للمعلمة أن تقدم درًسا على آخر عند التنفيذ، أو تؤخره ، إذا كان ذلك في مصلحة تالميذها ،  -4



درس الصيف ال يعطى في    : وما يتوافق مع مستواهم ، ومع البعد الزمني للتنفيذ ، فمثالً    

...                                     الشتاء وكذلك درس الخريف ال يعطى في الربيع وهكذا    

.          وكذلك للمعلمة أن تقدم تدريبًا على آخر أو تؤخره بما يخدم الهدف المحدد مسبقًا  -5

الجصة األولى  يُعطى الواجب البيتي في نهاية الحصة الثالثة ، على أن يتابع أداؤه في بداية -6

.                                  ويقدم في ورقة عمل جانبية ( . عند التهيئة ) للدرس الجديد      

ثامنًا : نموذج واجب بيتي مقترح . )يمكن االستفادة من تدريبات الكتابين ومحاكاة األسئلة 
                                       (  :                                         دون نقلها كما هي 

(:                          بــ  –فوق  –على : ) كال مما مما يأتي في جملة مفيدة  استعمل.  1 

..............................................................                                        -أ

..........................................                                       ................... -ب

............................................................. -جـ  

         :                                                اآلتية  الجملإلى الصفة في  تعرف -2

                              .                                             كرة اللعب كبيرةٌ  -أ   

                           .                                  الجميلة فوق الطاولة  اللعبُ  -ب   

                                :                                أكمل بصفة في الجمل اآلتية  -2

                                                                ................رأيت طائرةً  -أ   

             ....................                                        صعدت فوق شجرة   -ب  

                                                              

 

 

 

 

 

 

                                                                                                     

             



 تاسعًا : التوزيع الزمني لتنفيذ خطوات تدريس درس ) اللُّعَب ( :            

زمن التنفيذ  م   خطوات التدريس   
دقيقة (  121) 

دقيقة(  41)    
 

( االستماع والقراءة) الحصة األولى   

 

دقائق(  8)   .التهيئة لبدء التعليم        1  

دقائق(  6)    قراءة الصامتة  الاختيار عنوان جديد للنص بعد        2  

دقائق(  4)    القراءة الجهرية من قبل المعلمة        2  

دقيقة(  16)   .قراءة التالميذ للنص جهريًا محاكاة لقراءة المعلمة        4  

(دقائق(  6)   5     1/ 77 قراءة كلمات القاموس المصور    

   

دقيقة( 41)    .(صوتيات وقواعد –تعبير كتابي  –فهم واستيعاب ) :الحصة الثانية     

دقائق( 6)    .القراءة وبط بما سبقت من مهارات االستماع التهيئة والر      1  

دقائق( 8)    2     2/ 77اإلجابة الشفوية عن أسئلة الفهم بعد االستماع للسؤال     

دقائق ( 4)    77/2ص. التمييز بين الجملة الصحيحة والجملة الخطأ        2  

دقائق(  6)    78/1التوصيل بخط بين االسم وما يناسبه ص      4  

دقائق ( 6)    78/2صفي جملة( على، فوق، بــ)مستعمالً كل كلمة ر الكتابي التعبي      5  

دقائق(  5)    ا معند النطق بعد االستماع ،ثم التطبيق عليه(ط  –ت )ترديد حرفي       6  

دقائق (  5)    2/ 79ص. اثم التطبيق عليهالصفات التعرف إلى      7   

                                           

دقيقة( 41)    ( كتاب التمارين التكميلية : )الحصة الثالثة     

دقائق(  6)    1/ 48ص أكمل الحرف الناقص في الكلمة      1  

دقائق( 8)    2    48/2أكمل الجمل بصفة مناسبة ص   



دقائق(  12)   2/ 49أصل بين الصورة وما يعبر عنها       2  

دقائق(  6)    49/4صأربط بين المقاطع ألكون جملة مفيدة      4  

دقائق( 8)    بخط النسخ ( فوق الطاولة لُعب ) أنسخ العبارة       5  

 

 أفضل الطرق لتوصيل مهارات اللغة العربية ونواتجها

 المستوى الثاني

   الصحة والسالمة : المحور 

 عنوان الدرس : تجنب الحوادث 

 .........................................................................................................

أوالً : األهداف ونواتج التعلم :                                                           

                                      .          أن يتفاعل التالميذ مع المعلمة من خالل التهيئة  - 

.                      أن يضع التالميذ عنوانًا جديًدا للدرس بعد قراءة الدرس قراءة صامتة  -2

.                                      أن يستمع التالميذ لقراءة النص  جهريًا من قبل المعلمة  -2

.                         قراءة ماهرة، محاكاة لقراءة المعلمة  أن يقرأ التالميذ الدرس جهريًا -4

:                                                  أن يثري التالميذ قاموسهم اللغوي من خالل  -5

                                                        1/  69القاموس المصور للمفردات    -أ 

.                                                                      المفردات الجديدة  ترديد -ب

:                                     أن يستنتج التالميذ األفكار والمعاني في النص من خالل  -6

                                             2/  69ص.اإلجابة الشفوية عن بعض األسئلة  -أ     

                               2/ 69ص.  التمييز بين الجملة الصحيحة والجملة الخطأ  -ب   

:                                                                أن يعبر التالميذ كتابة من خالل  -7

                 1/  71ص.  الصورة أن يضع التلميذ خًطا تحت الجملة التي تعبر عن  -أ     



                                   71/2ص.أن يستخدم التلميذ كل كلمة في جملة مفيدة  -ب    

ستماع لهما، ثم    بعد اال (  ( ف -ث ) أن يردد التلميذ بعض الكلمات مركًزا على حرفي  -8

                                                                            71صعليها  قيطب     

        ثم يطبق عليها( كيف –ماذا )أن يتعرف التلميذ إلى كيفية استخدام أسلوب االستفهام، -9

     71 /2                                                                                           .

             1/ 42ص( .التمارين ) بالحرف الناقص بعد االستماع لهاأن يكمل الكلمات  -11

                                         (التمارين) 42/2يكمل الجمل بما هو مناسب صأن  -11

                                    (التمارين) 2//42أن يجمع الكلمات ليكون جملة تامة ص -12

                               41/4أن يجيب عن األسئلة معتمًدا على الصورة المرفقة ص-12

                       . (التمارين) 42/4يحدد السلوك الخطأ في الصورة المرفقة صأن  – 14

                          5/ 42ص. مرفقة أن يعبر كتابة متبعًا المثال بعد تأمل الصورة ال -15

6/  42بخط النسخ  ص( أحترم إشارات المرور)أن ينسخ العبارة  -16  

 ثانيًا : مهارات اللغة العربية التي ستوظف في التدريس : 

القراءة الصامتة والقراءة الجهرية                              -2.       االستماع والتحدث   -1

الفهم واالستيعاب والتحليل والربط بين الصورة والكلمة     -4ديد والمحاكاة            التر -2

        باتباع المثال .التعبير الكتابي ، وتكوين الجمل المفيدة -6.            التعبير الشفوي  -5

   الصوتيات ونطق الحروف من مخارجها الصحيحة      -8.            اإلثراء اللغوي  -7

                              (كيف  –ماذا :) أسلوب االستفهام )توظيف / القواعد النحوية  -9

.خ الكتابة بخط النس -11  

 



ثالثًا : الوسائل التعليمية :                                                                

( .                        تمارين التكميلية كتاب ال+ الكتاب األساس  : ) الكتاب المدرسي  -1 

.                                                          الصور المرفقة في الكتابين السابقين  -2 

.                                                                 سبورة الصف ، وأقالم الكتابة  -2 

.                                                                        يذ الخاصة سبورة التلم  -4 

.                                                                       بطاقات الكلمات الجديدة  -5 

                     ( .                             لوحة الجيوب ) اللوحة الحافظة للبطاقات  -6 

.أوراق العمل الموظفة أثناء الموقف التعليمي ، وعند تقديم الواجب البيتي  -7   

رابع ا : أساليب التقويم :                                                                          

                                      .          المالحظة والمتابعة الميدانية الشفوية والكتابية  -1

( .                                                  مفاتيح األسئلة   -النص  ) تقييم المسموع  –2

.                                             األسئلة الشفوية، وتقييم إجابات األسئلة الكتابية  –2  

.                      الجهرية، والنطق الصحيح للحروف والكلمات  متابعة صحة القراءة -4  

.                         تقييم مدى الفهم واالستيعاب للمعاني واألفكار في النص المقروء  –5  

         اتقييم مدى تمييز التالميذ بين المهارات النحوية ، ومدي قدرتهم على استخدامه –6  

خامًسا : أساليب التدريس :                                                              

.                      االستماع والتحدث  -2.                                التهيئة والتقديم  -1  

. اإلثراء اللغوي  -4القراءة الصامتة والجهرية                       -2    

.                       المحاكاة والترديد  -6                                  واالستيعابالفهم  -5

.     التمييز بين المهارات النحوية وتوظيفها -8.                   التعبير الشفوي والكتابي  -7

.الكتابة بخط النسخ  -9  



سادًسا : خطوات التدريس :                                                             

.            التخطيط المسبق لما يراد تحقيقه من أهداف ونواتج تعلم في الموقف التعليمي  -1 

..( متابعة الواجب  –تحليل مضمون الصورة )التهيئة لبدء التعلم، والدخول في جو النص  -2 

( .      كتابة مضمون الصورة المرفقة وال بأس من)تنظيم السبورة ، وكتابة التاريخين ،  -2 

.     اقتراح عنوان جديد للنص من بين عدد من العناوين المقترحة ، بعد القراءة الصامتة  -4 

.                                 قراءة النص جهريًا من قبل المعلمة قراءة واضحة وماهرة  -5 

.                               كين قراءة المعلمة قراءة النص جهريًا من قبل التالميذ ، محا -6 

:                                                  استنتاج مضامين النص ومعانيه من خالل  –7 

                             1/  69ص . القاموس المصور لفهم معاني بعض المفردات  -أ      

                                               2/ 69بعض األسئلة  اإلجابة الشفوية عن  -ب      

                                  2/ 69صج التمييز بين الجملة الصحيحة والجملة الخطأ        

:                                                                        التعبير الكتابي من خالل  -8

                               1/ 71صوضع خًط تحت الجملة التي تعبر عن الصورة   -أ      

                                   71/2صأستخدام كل كلمة مما يأتي في جملة مفيدة  -ب      

في بعض الكلمات نطقًا صحيًحا، ثم التطبيق عليهما (  ف -ث ) نطق الحرفين : الصوتيات -9

.    ، والتطبيق عليهما (كيف –ماذا )التعرف إلى كيفية استخدام اسم االستفهام : القواعد  -11

                     (                        التمارين) 42إكمال الكلمة بالحرف الناقص ص -11

       (                                  التمارين) 42/2إكمال الجمل بما هو مناسب ص -12

        (                         التمارين) 2/  42ص جمع الكلمات لتكوين جمل مفيدة  -12

(                التمارين) 42/4ص التعبير كتابة متبعًا المثال بعد تأمل الصورة المرافقة  -14

                          .                                              الكتابة بخط النسخ    -15   

.إعطاء الواجب البيتي  -16  



سابعًا : محددات تنفيذ خطوات الدرس :                                                      

.                    دقيقة (  121) يحتاج تنفيذ كل درس إلى ثالث حصص درسية ، مدتها  -1

.                                                         دقيقة (  41) كل حصة درسية مدتها  -2

، أما الحصة  ( األولى والثانية)، بمعدل حصتين درسيتين ( األساس  بالكتاب) يبدأ التنفيذ  –2

( .                                                   التمارين التكميلية)الثالثة فتخصص لكتاب     

للمعلمة أن تقدم درًسا على آخر عند التنفيذ، أو تؤخره ، إذا كان ذلك في مصلحة تالميذها ،  -4

درس الصيف ال يعطى في    : يتوافق مع مستواهم ، ومع البعد الزمني للتنفيذ ، فمثالً وما    

...                                     الشتاء وكذلك درس الخريف ال يعطى في الربيع وهكذا    

     .     وكذلك للمعلمة أن تقدم تدريبًا على آخر أو تؤخره بما يخدم الهدف المحدد مسبقًا  -5

يُعطى الواجب البيتي في نهاية الحصة الثالثة ، على أن يتابع أداؤه في بداية الجصة األولى  -6

.                                  ويقدم في ورقة عمل جانبية ( . عند التهيئة ) للدرس الجديد      

ثامنًا : نموذج واجب بيتي مقترح . )يمكن االستفادة من تدريبات الكتابين ومحاكاة األسئلة 
(  :                                                                                دون نقلها كما هي 

 :                                                                    أكمل الجمل بما هو مناسب  1 

                       .....................................في كل يوم يركب صالح دراجته لـ -أ   

.                                      عندما يركب دراجته........................سعيد يتجنب  -ب

                    ................................يتوقف سعيد عن قطع الشارع عندما يرى   -ج

                            .......................................الخضراء تعني إشارة المرور  -د

                                                                       :أجيب عن األسئلة اآلتية  -2 

...                    ...............................................كيف عاد فريد إلى بيته ؟  -أ   

      ............................................ماذا ركب فريد عندما ذهب إلى مدرسته ؟  -ب  

  ...................................................................................................  

 

 



تاسعًا : التوزيع الزمني لتنفيذ خطوات تدريس درس ) تجنب الحوادث ( :           

  

زمن التنفيذ  م   خطوات التدريس   
دقيقة (  121) 

دقيقة(  41)    

 

( االستماع والقراءة) الحصة األولى   

 

دقائق(  8)   .التهيئة لبدء التعليم        1  

دقائق(  6)    قراءة الصامتة  الاختيار عنوان جديد للنص بعد        2  

دقائق(  4)    القراءة الجهرية من قبل المعلمة        2  

دقيقة(  16)   .قراءة التالميذ للنص جهريًا محاكاة لقراءة المعلمة        4  

(دقائق(  6)   5     1/ 69ص قراءة كلمات القاموس المصور    

   

دقيقة( 41)    .(وقواعدصوتيات ، تعبير كتابي  –فهم واستيعاب : )الحصة الثانية     

دقائق( 6)    .التهيئة والربط بما سبقت من مهارات االستماع ةالقراءة       1  

دقائق( 8)    2     2/ 69صاإلجابة الشفوية عن أسئلة الفهم بعد االستماع للسؤال     

دقائق ( 4)    69/2ص. التمييز بين الجملة الصحيحة والجملة الخطأ        2  

دقائق(  6)    71/1ص. تحديد الجملة التي تدل على الصورة       4  

دقائق ( 6)    2/  71صأستخدم كل كلمة في جملة مفيدة       5  

دقائق(  5)    ا مثم التطبيق عليه ،عد االستماععند النطق ب( ف -ث )ترديد حرفي       6  

دقائق (  5)    . امثم التطبيق عليه( كيف -ماذا )التعرف إلى اسم االستفهام      7   

                                           

دقيقة( 41)    ( كتاب التمارين التكميلية : )الحصة الثالثة     



دقائق(  6)    1/ 42ص أكمل الحرف الناقص في الكلمة      1  

دقائق( 8)    2    42/2أكمل الجمل بما هو مناسب ص   

دقائق(  12)   2/  42جمالً تامة صأجمع الكلمات ألكون       2  

دقائق(  6)   4    42/4صالسلوك الخطأ كما يظهر في الصورةعلى )=( أضع عالمة    

دقائق( 8)   ثم أنسخ العبارة  42/5أكتب متبعًا المثال بعد النظر للصورة  ص      5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 أفضل الطرق لتوصيل مهارات اللغة العربية ونواتجها

 المستوى الثاني

  الصحة والسالمة  : المحور 

 عنوان الدرس : حملة تنظيف  

 .........................................................................................................

أوالً : األهداف ونواتج التعلم :                                                           

.                                              أن يتفاعل التالميذ مع المعلمة من خالل التهيئة  -1 

.                    أن يضع التالميذ عنوانًا جديًدا للدرس بعد قراءة الدرس قراءة صامتة  -2  

.                                    تمع التالميذ لقراءة النص  جهريًا من قبل المعلمة أن يس -2  

.                       أن يقرأ التالميذ الدرس جهريًا قراءة ماهرة، محاكاة لقراءة المعلمة  -4  

                 :                               أن يثري التالميذ قاموسهم اللغوي من خالل  -5  

                                                         1/  65القاموس المصور للمفردات    -أ   

.                                                                     ترديد المفردات الجديدة  -ب   

:                                    نص من خالل أن يستنتج التالميذ األفكار والمعاني في ال -6 

                                            2/  65ص.اإلجابة الشفوية عن بعض األسئلة  -أ      

                               2/ 65ص.  التمييز بين الجملة الصحيحة والجملة الخطأ  -ب    

:                                                                خالل  أن يعبر التالميذ كتابة من -7

                             1/  66ص.  تحت الجملة التي تعبر عن الصورة  وضع خّط   -أ     

                                    66/2ص.كل كلمة مما يأتي في جملة مفيدة  استخدام -ب   

   عليها ص التطبيقبعد اال ستماع لهما، ثم  (غ-ع )ات مركًزا على حرفي الكلمأن يردد  -8

                      -11 62/2صما أين، ثم يطبق عليه/ أسلوب االستفهام،متىيستخدم أن  -9

           ( .                التمارين ) 41أن يصل بين المقاطع ليكون جمالً مفيدة ص  -11



                                             41/2لكلمات ليكون جملة تامة  صأن يجمع ا -11

                                               41/2يصل بين الصورة وما يعبر عنها ص أن -12

                             41/4أن يجيب عن األسئلة معتمًدا على الصورة المرفقة ص-12  

.بخط النسخ ( أحب النظافة) نسخ الجملة أن ي – 14  

 ثانيًا : مهارات اللغة العربية التي ستوظف في التدريس : 

               القراءة الصامتة والقراءة الجهرية               -2     .  االستماع والتحدث   -1

 والربط بين الصورة والكلمة   الفهم واالستيعاب والتحليل  -4    الترديد والمحاكاة         -2

            .          التعبير الكتابي ، وتكوين الجمل المفيدة -6    .        التعبير الشفوي  -5

       .الصوتيات ونطق الحروف من مخارجها الصحيحة  -8     .       اإلثراء اللغوي  -7

(                                أين – متى:) أسلوب االستفهام ) توظيف /القواعد النحوية  -9

سخالكتابة بخط الن -11  

............................................................................................. 

ثالثًا : الوسائل التعليمية :                                                                

             ( .           كتاب التمارين التكميلية + الكتاب األساس  : ) الكتاب المدرسي  -1 

                                                          .الصور المرفقة في الكتابين السابقين  -2 

.                                                                 سبورة الصف ، وأقالم الكتابة  -2 

.                                                                        سبورة التلميذ الخاصة   -4 

.                                                                       بطاقات الكلمات الجديدة  -5 

( .                                                  لوحة الجيوب ) اللوحة الحافظة للبطاقات  -6 

.جب البيتي أوراق العمل الموظفة أثناء الموقف التعليمي ، وعند تقديم الوا -7   

 

 



رابع ا : أساليب التقويم :                                                                          

.                                                المالحظة والمتابعة الميدانية الشفوية والكتابية  -1

.                                                   (مفاتيح األسئلة   -النص  ) تقييم المسموع  –2

.                                             إجابات األسئلة الكتابية واألسئلة الشفوية، تقييم  –2  

.                      متابعة صحة القراءة الجهرية، والنطق الصحيح للحروف والكلمات  -4  

.                         م واالستيعاب للمعاني واألفكار في النص المقروء تقييم مدى الفه –5  

         اتقييم مدى تمييز التالميذ بين المهارات النحوية ، ومدي قدرتهم على استخدامه –6  

خامًسا : أساليب التدريس :                                                              

    .                  االستماع والتحدث  -2           .                     ئة والتقديم التهي -1  

       .                   اإلثراء اللغوي  -4          القراءة الصامتة والجهرية             -2  

    .            الكتابي التعبير الشفوي و -6          .                   المحاكاة والترديد  -5  

.الكتابة بخط النسخ  -8 .    وتوظيفها التمييز بين المهارات النحوية -7     

سادًسا : خطوات التدريس :                                                             

.            التخطيط المسبق لما يراد تحقيقه من أهداف ونواتج تعلم في الموقف التعليمي  -1 

..( متابعة الواجب  –تحليل مضمون الصورة )التهيئة لبدء التعلم، والدخول في جو النص  -2 

( .      وال بأس من كتابة مضمون الصورة المرفقة)تنظيم السبورة ، وكتابة التاريخين ،  -2 

.     اقتراح عنوان جديد للنص من بين عدد من العناوين المقترحة ، بعد القراءة الصامتة  -4 

.                                 قراءة النص جهريًا من قبل المعلمة قراءة واضحة وماهرة  -5 

            .                   قراءة النص جهريًا من قبل التالميذ ، محاكين قراءة المعلمة  -6 

:                                                  استنتاج مضامين النص ومعانيه من خالل  –7 

                             1/  65ص . القاموس المصور لفهم معاني بعض المفردات  -أ      



                                               2/ 65اإلجابة الشفوية عن بعض األسئلة   -ب      

                                                     الجملة الصحيحة والجملة ا ج التمييز بين      

:                                                                      التعبير الكتابي من خالل  -8  

                             1/ 66تي تعبر عن الصورة  صوضع خًط تحت الجملة ال -أ        

                                            66/2أستخدام كل كلمة في جملة مفيدة ص -ب        

في بعض الكلمات نطقًا صحيًحا، ثم التطبيق عليهما ( غ  -ع ) نطق الحرفين : الصوتيات -9

.      ، والتطبيق عليهما (أين –متى )استخدام اسم االستفهام  التعرف إلى كيفية: القواعد  -11

(                             التمارين) 41/1التوصيل بين المقاطع لتكوين جملة مفيدة  ص -11

(                                         التمارين) 41/2جمع الكلمات لتكوين جملة مفيدة ص12

(                               التمارين) 2/  41رة وما يعبر عنها ص التوصيل بين الصو -12

(                   التمارين) 41/4اإلجابة عن األسئلة معتمًدا على الصورة المرفقة ص -14

.                                                                        الكتابة بخط النسخ    -15

.اء الواجب البيتي إعط -16  

. سابعًا : محددات تنفيذ خطوات الدرس :                                                    

.                  دقيقة (  121) يحتاج تنفيذ كل درس إلى ثالث حصص درسية ، مدتها  -1  

                              .                          دقيقة (  41) كل حصة درسية مدتها  -2  

، أما الحصة ( األولى والثانية)، بمعدل حصتين درسيتين ( بالكتاب األساس ) يبدأ التنفيذ  –2 

( .                                                  التمارين التكميلية)الثالثة فتخصص لكتاب      

إذا كان ذلك في مصلحة تالميذها نفيذ، أو تؤخره ، للمعلمة أن تقدم درًسا على آخر عند الت -4 

درس الصيف ال يعطى في    : وما يتوافق مع مستواهم ، ومع البعد الزمني للتنفيذ ، فمثالً    

...                                     الشتاء وكذلك درس الخريف ال يعطى في الربيع وهكذا    

.          ا على آخر أو تؤخره بما يخدم الهدف المحدد مسبقًا وكذلك للمعلمة أن تقدم تدريبً  -5



ع أداؤه في بداية الجصة         يُعطى الواجب البيتي في نهاية الحصة الثالثة ، على أن يتاب -6

.                           ويقدم في ورقة عمل جانبية ( . عند التهيئة ) للدرس الجديد  األولى  

        

ثامنًا : نموذج واجب بيتي مقترح . )يمكن االستفادة من تدريبات الكتابين ومحاكاة األسئلة 

(  :                                                                                دون نقلها كما هي 

: يأتي  أميز السلوك الذي يدل على الصحة والسالمة ، والسلوك الذي ال يدل على ذلك مما -1

.                                                              أرمي القاذورات في الشارع )   (    

أساعد زمالئي في جمع العلب الفارغة لرميها في القمامة                                )   (    

                                .                     أنظف صفي مع زمالئي كل صباح  )   (    

:                                                       أضع خًطا تحت اسم االستفهام فيما يأتي  -2

أين يرمي سعيد العلب الفارغة ؟                                                                -أ   

ف صفي ؟                                                     متى أشارك زمالئي في تنظي -ب   

.                                                                          أين أرمي األوساخ ؟ -ج   

                            متى أعود من المدرسة ؟                                           -د    

:                                                                             أكمل الجمل اآلتية -2   

............................................                                                 متى  -أ   

          ............................................أين  -ب  

 

 

 

 



 تاسعًا : التوزيع الزمني لتنفيذ خطوات تدريس درس ) حملة تنظيف ( :            

زمن التنفيذ  م   خطوات التدريس   

دقيقة (  121) 

دقيقة(  41)    

:الكتاب األساس : أوالً   

( االستماع والقراءة)  الحصة األولى  

 

دقائق(  8)   .التهيئة لبدء التعليم        1  

دقائق(  6)    اختيار عنوان جديد للنص بعد لبقراءة الصامتة         2  

دقائق(  4)    القراءة الجهرية من قبل المعلمة        2  

دقيقة(  16)   .قراءة التالميذ للنص جهريًا محاكاة لقراءة المعلمة        4  

(دقائق(  6)   قراءة كلمات القاموس المصور        5  

   

دقيقة( 41)    .(صوتيات وقواعد –تعبير كتابي  –فهم واستيعاب ):  الحصة الثانية    

دقائق( 6)    .القراءة مهارات االستماع و التهيئة والربط بما سبقت من      1  

دقائق( 8)    اإلجابة الشفوية عن أسئلة الفهم بعد االستماع للسؤال وفهم المطلوب        2  

دقائق ( 4)    65/2ص. التمييز بين الجملة الصحيحة والجملة الخطأ        2  

دقائق(  6)    66/1ص. تحديد الجملة التي تدل على الصورة       4  

دقائق ( 6)    2/  66أستخدم كل كلمة في جملة مفيدة ص      5  

دقائق(  5)    عند النطق بعد االستماع لهما،ثم التطبيق عليها (غ  -ع )ترديد حرفي       6  

دقائق (  5)    . امثم التطبيق عليه( أين  –متى )التعرف إلى اسم االستفهام      7   

                                           

دقيقة( 41)    ( كتاب التمارين التكميلية ) :الحصة الثالثة     

دقائق(  8)    1/ 41أصل بين المقاطع ألكون جمالً مفيدة ص     1  



دقائق( 8)    2    41/2جملة تامة ص أجمع الكلمات ألكون   

دقائق(  12)   2/  41أصل بين الصورة وما يعبر عنها ص      2  

دقائق(  8)   4    41/4على الصورالمرفقة ص اأجيب عن األسئلة معتمدً     

دقائق( 4)  5    41/5بخط النسخ ص( أحب النظافة)أنسخ العبارة     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 أفضل الطرق لتوصيل مهارات اللغة العربية  ونواتجها

 المستوى الثاني

األماكن العامة: المحور   

في السوق: عنوان الدرس   

 ........................................................................................................................ 

أوالً : األهداف ونواتج التعلم :                                                           

.                                              التهيئة أن يتفاعل التالميذ مع المعلمة من خالل  -1 

        .                  قراءة صامتة ته عنوانًا جديًدا للدرس بعد قراء أن يضع التالميذ -2  

.                                      جهريًا من قبل المعلمة أن يستمع التالميذ لقراءة النص  -2

.                         ميذ الدرس جهريًا قراءة ماهرة، محاكاة لقراءة المعلمة أن يقرأ التال -4

:                                                  أن يثري التالميذ قاموسهم اللغوي من خالل  -5

                                                       1/  89القاموس المصور للمفردات  ص  -أ 

.                                                                      ترديد المفردات الجديدة  -ب 

:                                     أن يستنتج التالميذ األفكار والمعاني في النص من خالل  -6

                                              2/ 89.اإلجابة الشفوية عن بعض األسئلة ص -أ     

                                 2/ 89.  التمييز بين الجملة الصحيحة والجملة الخطأ  -ب     

:                                                                       التعبير الكتابي من خالل  -7

                     1/  91صباتباع المثال   الكتابةثم :....تياالستماع ثم ترديد األسلوب اآل -أ

                                                        91/2صشفويًا التعبير عن الصورة  -ب 

 91/1صبعداالستماع، ثم التطبيق عليهما ( خ -ج )ترديد بعض الكلمات مركًزاعلى حرفي -8

         .                        2/ 91ثم التطبيق عليها ص جريتعرف إلى حروف الأن  -9 

      2/ 56ص(التمارين)بحرف جر مناسب بعد النظر إلى الصورة أن يكمل الكلمات  -11



                    (                التمارين) 2/  57ص يصل بين الصورة واسمها أن  -11

(            التمارين) 57/4ص ب الحروف المكررةيجد الكلمة في كل جدول بعد شطأن  -12

                              ( التمارين) 57/5ص ( الفواكه مفيدة للصحة)ينسخ الجملة أن  -12

                

 ثانيًا : مهارات اللغة العربية التي ستوظف في التدريس : 

والقراءة الجهرية                             القراءة الصامتة  -2.       االستماع والتحدث   -1

الفهم واالستيعاب والتحليل والربط بين الصورة والكلمة     -4الترديد والمحاكاة             -2

باتباع المثال         .التعبير الكتابي ، وتكوين الجمل المفيدة -6.            التعبير الشفوي  -5

الصوتيات ونطق الحروف من مخارجها الصحيحة         -8     .       اإلثراء اللغوي  -7

مراجعة االسم والفعل والتطبيق عليهما                                      / القواعد النحوية  -9

الكتابة بخط النسخ -11  

ثالثًا : الوسائل التعليمية :                                                                

( .                        كتاب التمارين التكميلية + الكتاب األساس  : ) الكتاب المدرسي  -1 

.                                                          الصور المرفقة في الكتابين السابقين  -2 

                                      .                           سبورة الصف ، وأقالم الكتابة  -2 

.                                                                        سبورة التلميذ الخاصة   -4 

.                                                                       بطاقات الكلمات الجديدة  -5 

( .                                                  لوحة الجيوب ) لبطاقات اللوحة الحافظة ل -6 

.أوراق العمل الموظفة أثناء الموقف التعليمي ، وعند تقديم الواجب البيتي  -7   

 



رابعا : أساليب التقويم :                                                                          

.                                                حظة والمتابعة الميدانية الشفوية والكتابية المال -1

( .                                                  مفاتيح األسئلة   -النص  ) تقييم المسموع  –2

                      .              الكتابية الشفوية و األسئلة الشفوية، وتقييم إجابات األسئلة –2

.                                متابعة صحة القراءة الجهرية، وااللتزام بمهارات قراءتها  -4

.                           تقييم مدى الفهم واالستيعاب للمعاني واألفكار في النص المقروء  –5

  والتطبيق عليهما واستخدامهما (الفعل واالسم)ى فهم موضوع تقييم مدى قدرة التالميذ عل –6

.                              تقييم صحة نطق الحروف والكلمات من مخارجها الصحيحة  – 7

.تقييم جماليات الكتابة بخط النسخ  -8  

    خامًسا : أساليب التدريس :                                                        

.                        االستماع والتحدث  -2.                                التهيئة والتقديم  -1

. اإلثراء اللغوي  -4القراءة الصامتة والجهرية                       -2  

               .        المحاكاة والترديد  -6                                 الفهم واالستيعاب -5

 .ين المهارات النحوية وتوظيفهاالتمييز ب -8      .                 التعبير الشفوي والكتابي  -7

.الكتابة بخط النسخ  -9   

سادًسا : خطوات التدريس :                                                             

.            هداف ونواتج تعلم في الموقف التعليمي التخطيط المسبق لما يراد تحقيقه من أ -1 

..( متابعة الواجب  –تحليل مضمون الصورة )التهيئة لبدء التعلم، والدخول في جو النص  -2 

( .      وال بأس من كتابة مضمون الصورة المرفقة)تنظيم السبورة ، وكتابة التاريخين ،  -2 

.     من العناوين المقترحة ، بعد القراءة الصامتة  اقتراح عنوان جديد للنص من بين عدد -4 

.                                 قراءة النص جهريًا من قبل المعلمة قراءة واضحة وماهرة  -5 



.                               قراءة النص جهريًا من قبل التالميذ ، محاكين قراءة المعلمة  -6 

:                                                  ومعانيه من خالل  استنتاج مضامين النص –7 

                             1/  89ص . القاموس المصور لفهم معاني بعض المفردات  -أ      

                                           2/ 89صاإلجابة الشفوية عن بعض األسئلة   -ب      

                                  89/2صالجملة الخطأ وتمييز بين الجملة الصحيحة ال -ج      

:                                                                       التعبير الكتابي من خالل  -8

                       1/ 91مثال ال متبعًا كتابةالثم  ...(خرجت) االستماع ثم ترديد األسلوب -أ

                          2/ 91صالنظر إلى الصورة ثم التعبير عن مضمونها شفويًا    –ب 

ثم التطبيق ( خ -ج )االستماغ ثم ترديد الكلمات مع التركيزعلى نطق الحرفين: الصوتيات -9

                         .   91/2ص، ثم التطبيق عليها حروف الجرالتمييز بين : القواعد  -11

(                              التمارين) 1/ 91( خ   -ج  ) إكمال الكلمة بالحرف الناقص  -11

(                    التمارين) 2/  56ص إكمال الجمل بحرف جر بعد النظر إلى الصورة -12

                          (              التمارين) 57/2ص الصورة واسمهاالتوصيل بين  12

(      التمارين)  57/4ص البحث عن الكلمة في كل مربع بعد شطب الحروف المكررة  -14

.                                            بخط النسخ ( الفواكه مفيدة للصحة)نسخ الجملة  -15 

                                     .                                 إعطاء الواجب البيتي  -16 

سابعًا : محددات تنفيذ خطوات الدرس :                                                      

.                    دقيقة (  121) يحتاج تنفيذ كل درس إلى ثالث حصص درسية ، مدتها  -1

                                               .          دقيقة (  41) كل حصة درسية مدتها  -2

، أما الحصة  ( األولى والثانية)، بمعدل حصتين درسيتين ( بالكتاب األساس ) يبدأ التنفيذ  –2

( .                                                   التمارين التكميلية)الثالثة فتخصص لكتاب     

على آخر عند التنفيذ، أو تؤخره ، إذا كان ذلك في مصلحة تالميذها ،  للمعلمة أن تقدم درًسا -4



درس الصيف ال يعطى في    : وما يتوافق مع مستواهم ، ومع البعد الزمني للتنفيذ ، فمثالً    

...                                     الشتاء وكذلك درس الخريف ال يعطى في الربيع وهكذا    

.          لمة أن تقدم تدريبًا على آخر أو تؤخره بما يخدم الهدف المحدد مسبقًا وكذلك للمع -5

يُعطى الواجب البيتي في نهاية الحصة الثالثة ، على أن يتابع أداؤه في بداية الجصة األولى  -6

    .                              ويقدم في ورقة عمل جانبية ( . عند التهيئة ) للدرس الجديد    

 ........................................................................................................ 

ثامنًا : نموذج واجب بيتي مقترح . )يمكن االستفادة من تدريبات الكتابين ومحاكاة األسئلة 

                                        (  :                                        دون نقلها كما هي 

                                              :أصل بين المقاطع ألكون جمالً مفيدة فيما يأتي .  1 

في بيتنا                        كرة السلة                                                   حديقة    

كثيرة جًدا                                                                        سعاد تلعب          

                                                األشجار في الحديقة                فيها أرجوحة    

               :                     أعبر بجملة كتابة، مستخدما كل كلمة مما يأتي في جملة . 2 

(                                                  نُفضل    -جميلة    -مدرستنا    -كانت  )       

   : ..........................    مدرستنا................................................كانت. -أ   

 ................................نفضل .................................................جميلة  -ب   

:                                           أستخدم حرف الجر المناسب في الفراغ فيما يأتي  -2 

.                                                             الشجرة ................. العصفور  -أ  

.                                                                البيت ..................... األمُّ  -ب 

.القلم .......... كتب التلميذ  -ج   

 

                     



 تاسعًا : التوزيع الزمني لتنفيذ خطوات تدريس درس ) في السوق ( :            

زمن التنفيذ  م   خطوات التدريس   
دقيقة (  121) 

دقيقة(  41)    

 

  (االستماع والقراءة)  الحصة األولى

 

دقائق(  8)   .التهيئة لبدء التعليم        1  

دقائق(  6)    اختيار عنوان جديد للنص بعد القراءة الصامتة         2  

دقائق(  4)    القراءة الجهرية من قبل المعلمة        2  

دقيقة(  16)   .قراءة التالميذ للنص جهريًا محاكاة لقراءة المعلمة        4  

(دقائق(  6)   5     1/ 89صقراءة كلمات القاموس المصور     

   

دقيقة( 41)    .(صوتيات وقواعد –تعبير كتابي  –فهم واستيعاب ) :الثانية  الحصة    

دقائق( 6)    .القراءة وبط بما سبقت من مهارات االستماع التهيئة والر      1  

دقائق( 8)    2     2/ 89اإلجابة الشفوية عن أسئلة الفهم بعد االستماع وفهم المطلوب     

دقائق ( 4)    89/2بين الجملة الصحيحة والجملة الخطأ بعد االستماع ص التمييز       2  

دقائق(  6)    4     91/1صمتبعًا المثال  الكتابة، ثم ..خرجت  ):االستماع ثم الترديد   

دقائق ( 6)    91/2صالتعبير الشفوي عن الصورة بعد تأملها       5  

دقائق(  5)    عند نطق الكلمات، بعد االستماع ،ثم التطبيق ( خ -ج )ترديد حرفي  

1/ 91صعليهما    

   6  

دقائق (  5)    2/ 91ص. ثم التطبيق عليهاالتعرف إلى حروف الجر      7   

                                           

دقيقة( 41)       (كتاب التمارين التكميلية ) :الحصة الثالثة  

دقائق(  6)    1/ 56ص( خ -ج )الحرف الناقص في الكلمة أكمل      1  

دقائق( 11)    56/2ص ل الجمل بحرف جر مناسباالنظر إلى الصورة ثم إكم     2  

دقائق(  8)     57/2بين الصورة واسمها  ص التوصيل      2  

دقائق(  8)    57/4ص الكلمة في كل جدول بعد شطب الحروف المكررة إيجاد     4  

دقائق 8 57/6ص(   الفواكه مفيدة للصحة: ) نسخ ما يأتي    5 
    



 أفضل الطرق لتوصيل مهارات اللغة العربية ونواتجها

 المستوى الثاني

األماكن العامة : المحور   

 عنوان الدرس : في الحديقة

 .........................................................................................................

أوالً : األهداف ونواتج التعلم :                                                           

                                     .         أن يتفاعل التالميذ مع المعلمة من خالل التهيئة  -1 

.                    أن يضع التالميذ عنوانًا جديًدا للدرس بعد قراءة الدرس قراءة صامتة  -2  

.                                    أن يستمع التالميذ لقراءة النص  جهريًا من قبل المعلمة  -2  

.                       ا قراءة ماهرة، محاكاة لقراءة المعلمة أن يقرأ التالميذ الدرس جهريً  -4  

:                                                أن يثري التالميذ قاموسهم اللغوي من خالل  -5  

                                                     1/  85القاموس المصور للمفردات  ص  -أ   

.                                                                     يد المفردات الجديدة ترد -ب   

:                                    أن يستنتج التالميذ األفكار والمعاني في النص من خالل  -6 

                                             2/ 85.اإلجابة الشفوية عن بعض األسئلة ص -أ      

                              2/ 85ص.  التمييز بين الجملة الصحيحة والجملة الخطأ  -ب      

:                                                                       من خالل كتابيًا  أن يعبر-7 

                     1/  86ال  صباتباع المث الكتابةثم :....االستماع ثم ترديد األسلوب اآلتي -أ

                                           86/2عنها شفويًا ص التعبيرنظر إلى الصورة ثم ال -ب

 8، ثم التطبيق عليهما صستماعبعداال( ر -د ) د بعض الكلمات مركًزاعلى حرفيردي أن -8 

.                            2/ 87ميز التلميذ بين الفعل واالسم ثم التطبيق عليهما ص يأن  -9  

     1/ 54ص(التمارين )بعد االستماع لهما ( ر -د )أن يكمل الكلمات بالحرف الناقص  -11 



(                    التمارين) 54/2أن يضع سطرا تحت الفعل وسطرين تحت االسم ص -11 

(                         التمارين) 54/2بين المقاطع ليكون جمالً مفيدة    ص أن يصل -12

(                               التمارين) 55/4أن يصل بين الصورة وما يعبر عنها ص -12

                                     6/  55/5أن ينظر إلى الصورة ثم يعبر عنها شفويًا  ص-14

.                            بخط النسخ ( ألعب في الحديقة ) سخ العبارة أن ين -15  

 ثانيًا : مهارات اللغة العربية التي ستوظف في التدريس : 

القراءة الصامتة والقراءة الجهرية                              -2.       االستماع والتحدث   -1

فهم واالستيعاب والتحليل والربط بين الصورة والكلمة    ال -4الترديد والمحاكاة             -2

باتباع المثال         .التعبير الكتابي ، وتكوين الجمل المفيدة -6.            التعبير الشفوي  -5

الصوتيات ونطق الحروف من مخارجها الصحيحة         -8.            اإلثراء اللغوي  -7

االسم والفعل والتطبيق عليهما                                       مراجعة/ القواعد النحوية  -9

الكتابة بخط النسخ -11  

ثالثًا : الوسائل التعليمية :                                                                

                ( .        كتاب التمارين التكميلية + الكتاب األساس  : ) الكتاب المدرسي  -1 

.                                                          الصور المرفقة في الكتابين السابقين  -2 

.                                                                 سبورة الصف ، وأقالم الكتابة  -2 

                                                       .                 سبورة التلميذ الخاصة   -4 

.                                                                       بطاقات الكلمات الجديدة  -5 

( .                                                  لوحة الجيوب ) اللوحة الحافظة للبطاقات  -6 

.اق العمل الموظفة أثناء الموقف التعليمي ، وعند تقديم الواجب البيتي أور -7   



رابع ا : أساليب التقويم :                                                                          

          .                                      المالحظة والمتابعة الميدانية الشفوية والكتابية  -1

( .                                                  مفاتيح األسئلة   -النص  ) تقييم المسموع  –2

.                                               األسئلة الشفوية، وتقييم إجابات األسئلة الكتابية  –2

.                                اءتها متابعة صحة القراءة الجهرية، وااللتزام بمهارات قر -4

.                           تقييم مدى الفهم واالستيعاب للمعاني واألفكار في النص المقروء  –5

  والتطبيق عليهما واستخدامهما (الفعل واالسم)تقييم مدى قدرة التالميذ على فهم موضوع  –6

.                              جها الصحيحة تقييم صحة نطق الحروف والكلمات من مخار – 7

.تقييم جماليات الكتابة بخط النسخ  -8  

        خامًسا : أساليب التدريس :                                                       

.                       االستماع والتحدث  -2.                                التهيئة والتقديم  -1 

. اإلثراء اللغوي  -4القراءة الصامتة والجهرية                       -2   

         .              المحاكاة والترديد  -6الفهم واالستيعاب                                   -5

.     التمييز بين المهارات النحوية وتوظيفها -8.                   التعبير الشفوي والكتابي  -7

.الكتابة بخط النسخ  -9  

سادًسا : خطوات التدريس :                                                             

.            واتج تعلم في الموقف التعليمي التخطيط المسبق لما يراد تحقيقه من أهداف ون -1 

..( متابعة الواجب  –تحليل مضمون الصورة )التهيئة لبدء التعلم، والدخول في جو النص  -2 

( .      وال بأس من كتابة مضمون الصورة المرفقة)تنظيم السبورة ، وكتابة التاريخين ،  -2 

.     ناوين المقترحة ، بعد القراءة الصامتة اقتراح عنوان جديد للنص من بين عدد من الع -4 

.                                 قراءة النص جهريًا من قبل المعلمة قراءة واضحة وماهرة  -5 



.                               قراءة النص جهريًا من قبل التالميذ ، محاكين قراءة المعلمة  -6 

:                                                  ه من خالل استنتاج مضامين النص ومعاني –7 

                             1/  85ص . القاموس المصور لفهم معاني بعض المفردات  -أ      

                                           2/ 85اإلجابة الشفوية عن بعض األسئلة  ص -ب      

                              85/2ين الجملة الصحيحة وبين الجملة الخطأ صالتمييز ب -ج      

:                                                                      التعبير الكتابي من خالل  -8  

                                           1/ 81االستماع ثم ترديد األسلوب ثم كتابة مثال له   -أ 

                         2/ 86النظر إلى الصورة ثم التعبير عن مضمونها شفويًا   ص –ب  

ثم ( ر  -د  ))االستماغ ثم ترديد الكلمات مع التركيز على نطق الحرفين : الصوتيات -9

                 .                                                                 التطبيق عليهما 

.                       87/2التمييز بين الفعل واالسم ، ثم التطبيق عليهما ص: القواعد  -11

(                             التمارين) 1/ 54ص( ر  -د  ) إكمال الكلمة بالحرف الناقص  -11

                 (    التمارين) 2/  54وضع سطر تحت الفعل وسطرين تحت االسم  ص -12 

(                             التمارين) 54/2التوصيل بين المقاطع لتكوين جمل مفيدة  ص 12 

(                            التمارين)  55/4التوصيل بين الصورة وما يعبر عنها  ص -14 

                                                55/5التعبير عن مضمون الصورة شفويًّا  ص-15

بخط النسخ                                                ( ألعب في الحديقة)نسخ الجملة  -16

.إعطاء الواجب البيتي  -17  

سابعًا : محددات تنفيذ خطوات الدرس :                                                      

.                    دقيقة (  121) يحتاج تنفيذ كل درس إلى ثالث حصص درسية ، مدتها  -1

.                                                         دقيقة (  41) كل حصة درسية مدتها  -2

، أما الحصة  ( األولى والثانية)، بمعدل حصتين درسيتين ( ألساس بالكتاب ا) يبدأ التنفيذ  –2



( .                                                   التمارين التكميلية)الثالثة فتخصص لكتاب     

للمعلمة أن تقدم درًسا على آخر عند التنفيذ، أو تؤخره ، إذا كان ذلك في مصلحة تالميذها ،  -4

درس الصيف ال يعطى في    : وافق مع مستواهم ، ومع البعد الزمني للتنفيذ ، فمثالً وما يت   

...                                     الشتاء وكذلك درس الخريف ال يعطى في الربيع وهكذا    

   .       وكذلك للمعلمة أن تقدم تدريبًا على آخر أو تؤخره بما يخدم الهدف المحدد مسبقًا  -5

يُعطى الواجب البيتي في نهاية الحصة الثالثة ، على أن يتابع أداؤه في بداية الجصة األولى  -6

.                                  ويقدم في ورقة عمل جانبية ( . عند التهيئة ) للدرس الجديد      

ثامنًا : نموذج واجب بيتي مقترح . )يمكن االستفادة من تدريبات الكتابين ومحاكاة األسئلة 
(  :                                                                                دون نقلها كما هي 

:                                                              أميز بين الفعل واالسم فيما يأتي .  1 

(: تلعب    -سوزان    -أرجوحة    -كانت    -بيت    -أذهب    -حديقة  )  

..............................................................                                  الفعل

: .............................................................                                   االسم 

:                                     مستخدما كل كلمة مما يأتي في جملة أعبر بجملة كتابة، . 2

(                                                   نُفضل    -جميلة    -مدرستنا    -كانت  )      

............ : ..............مدرستنا.......................................................كانت. -أ  

................................ نفضل .................................................جميلة  -ب   

.............................................................                                   -ج       

 تاسعًا : التوزيع الزمني لتنفيذ خطوات تدريس درس ) اللُّعَب ( :            

زمن التنفيذ  م   خطوات التدريس   
دقيقة (  121) 

دقيقة(  41)    
 

( االستماع والقراءة) الحصة األولى   

 

دقائق(  8)   .التهيئة لبدء التعليم        1  

دقائق(  6)    اختيار عنوان جديد للنص بعد القراءة الصامتة         2  

دقائق(  4)    القراءة الجهرية من قبل المعلمة        2  



دقيقة(  16)   .قراءة التالميذ للنص جهريًا محاكاة لقراءة المعلمة        4  

(دقائق(  6)   5     1/ 85قراءة كلمات القاموس المصور ص    

   

دقيقة( 41)    .(صوتيات وقواعد –تعبير كتابي  –فهم واستيعاب ) :الحصة الثانية     

دقائق( 6)    .القراءة وبط بما سبقت من مهارات االستماع التهيئة والر      1  

دقائق( 8)    اإلجابة الشفوية عن أسئلة الفهم بعد االستماع للسؤال وفهم المطلوب   

  2/ 85ص

   2  

دقائق ( 4)    85/2أميز بين الجملة الصحيحة والجملة الخطأ بعد االستماع ص       2  

دقائق(  6)    4     86/1، ثم أكتب متبعًا المثال ص...كانت: أستمع ثم أردد األسلوب   

دقائق ( 6)    86/2التعبير الشفوي عن الصورة بعد تأملها ص      5  

دقائق(  5)    عند نطق الكلمات، بعد االستماع ،ثم التطبيق (ر   -د  )ترديد حرفي  

1/ 87عليهما    

   6  

دقائق (  5)    2/ 87ص. الفعل واالسم ثم التطبيق عليهماالتمييز بين      7   

                                           

دقيقة( 41)    ( كتاب التمارين التكميلية ) :الحصة الثالثة     

دقائق(  6)    1/ 54ص( ر  -د  )أكمل الحرف الناقص في الكلمة      1  

دقائق( 8)    54/2االسم ص أضع سطًرا تحت الفعل وسطرين تحت     2  

دقائق(  8)     54/2أصل بين المقاطع ألكون جمالً ص      2  

دقائق(  5)    55/4أصل بين الصورة وما يعبر عنها  ص     4  

دقائق( 8)    55/5أنظر إلى الصورة ثم أعبر عنها شفويًا  ص      5  

دقائق 5 55/6ص(  ألعب في الحديقة : ) أنسخ ما يأتي    6 

    



 

الطرق لتوصيل مهارات اللغة العربية ونواتجهاأفضل   

 المستوى الثاني

األماكن العامة : المحور   

 عنوان الدرس : في محطة القطار

. أوالً : األهداف ونواتج التعلم :                                                         

.                                           أن يتفاعل التالميذ مع المعلمة من خالل التهيئة  -1   

.                 أن يضع التالميذ عنوانًا جديًدا للدرس بعد قراءة الدرس قراءة صامتة  -2     

                      .           أن يستمع التالميذ لقراءة النص  جهريًا من قبل المعلمة  -2     

.                    أن يقرأ التالميذ الدرس جهريًا قراءة ماهرة، محاكاة لقراءة المعلمة  -4     

:                                             أن يثري التالميذ قاموسهم اللغوي من خالل  -5     

                                                  1/  92القاموس المصور للمفردات  ص  -أ      

.                                                                  ترديد المفردات الجديدة  -ب      

:                                 أن يستنتج التالميذ األفكار والمعاني في النص من خالل  -6    

                                          2/ 92.ة الشفوية عن بعض األسئلة صاإلجاب -أ         

                      2/ 92ص.  أمام الجواب الصحيح)+( أستمع ثم أضع العالمة -ب         

                     :                                     من خالل  أن يعبر التالميذ كتابيًّا -7     

/ 94باتباع المثال   الكتابةثم ....(إلى..سافر سليم ):االستماع ثم ترديد األسلوب اآلتي -أ        

                               94/2 أو كتابيًّا  أنظر إلى الصورة ثم أعبر عنها شفويًا -ب        

   95/1التطبيق عليهما بعداالستماع، ثم ( ق -ف ) الكلمات مركًزاعلى حرفيأن يُردد  -8    

           .                       2/ 95عليها ص  يطبقثم  إلى حروف الجرأن يتعرف  -9    

 التمارين            58/2ص( التمارين)مناسب ( ق  -ف  )أن يكمل الكلمات بحرف  -11    



              ( التمارين) 58/2  أن يضع سطًرا تحت الفعل وسطرين تحت حرف الجر  -11 

                   (          التمارين) 2/ 58يصل بين المقاطع ليكون جمالً مفيدة ص أن -12 

  تمارين                 ال  59/4يكمل بحرف جر مناسب بعد النظر إلى الصورة  صأن -12

                                        59/5 ( أحب السفر في القطار ) أن ينسخ الجملة  -14

 ثانيًا : مهارات اللغة العربية التي ستوظف في التدريس : 

القراءة الصامتة والقراءة الجهرية                              -2.       االستماع والتحدث   -1

بين الصورة والكلمة   الفهم واالستيعاب والتحليل والربط  -4الترديد والمحاكاة             -2

                                                        .بعد النظر إلى الصورةالتعبير الشفوي  -5

                                          .المثال باتباع.التعبير الكتابي، وتكوين الجمل المفيدة - 6

                                                                                .   اإلثراء اللغوي  -7

                                       الصوتيات ونطق الحروف من مخارجها الصحيحة      -8

                                     .والتطبيق عليها  حروف الجرمراجعة / القواعد النحوية  -9

سخالكتابة بخط الن -11  

ثالثًا : الوسائل التعليمية :                                                                

( .                        كتاب التمارين التكميلية + الكتاب األساس  : ) الكتاب المدرسي  -1 

                            .                              الصور المرفقة في الكتابين السابقين  -2 

.                                                                 سبورة الصف ، وأقالم الكتابة  -2 

.                                                                        سبورة التلميذ الخاصة   -4 

                                                                    .   بطاقات الكلمات الجديدة  -5 

( .                                                  لوحة الجيوب ) اللوحة الحافظة للبطاقات  -6 

.أوراق العمل الموظفة أثناء الموقف التعليمي ، وعند تقديم الواجب البيتي  -7   



 رابع ا : أساليب التقويم :                                                                         

.                                               المالحظة والمتابعة الميدانية الشفوية والكتابية  -1 

                                     ( .            مفاتيح األسئلة   -النص  ) تقييم المسموع  –2 

.                                              األسئلة الشفوية، وتقييم إجابات األسئلة الكتابية  –2 

.                                متابعة صحة القراءة الجهرية، وااللتزام بمهارات قراءتها  -4 

.                           للمعاني واألفكار في النص المقروء  تقييم مدى الفهم واالستيعاب –5

والتطبيق عليها واستخدامها    ( حروف الجر)تقييم مدى قدرة التالميذ على فهم موضوع  –6

.                              تقييم صحة نطق الحروف والكلمات من مخارجها الصحيحة  – 7

.النسخ  تقييم جماليات الكتابة بخط -8  

        خامًسا : أساليب التدريس :                                                       

.                       االستماع والتحدث  -2.                                التهيئة والتقديم  -1 

. اإلثراء اللغوي  -4القراءة الصامتة والجهرية                       -2   

         .              المحاكاة والترديد  -6الفهم واالستيعاب                                   -5

.     التمييز بين المهارات النحوية وتوظيفها -8.                   التعبير الشفوي والكتابي  -7

.الكتابة بخط النسخ  -9  

سادًسا : خطوات التدريس :                                                             

.            واتج تعلم في الموقف التعليمي التخطيط المسبق لما يراد تحقيقه من أهداف ون -1 

..( متابعة الواجب  –تحليل مضمون الصورة )التهيئة لبدء التعلم، والدخول في جو النص  -2 

( .      وال بأس من كتابة مضمون الصورة المرفقة)تنظيم السبورة ، وكتابة التاريخين ،  -2 

.     ناوين المقترحة ، بعد القراءة الصامتة اقتراح عنوان جديد للنص من بين عدد من الع -4 

.                                 قراءة النص جهريًا من قبل المعلمة قراءة واضحة وماهرة  -5 



.                               قراءة النص جهريًا من قبل التالميذ ، محاكين قراءة المعلمة  -6 

                            :                      ه من خالل استنتاج مضامين النص ومعاني –7 

                               1/  92ص . القاموس المصور لفهم معاني بعض المفردات  -أ    

                                                  2/ 92اإلجابة الشفوية عن بعض األسئلة   -ب   

                                              92/2 أمام الجواب الصحيح)+(  وضع عالمة -ج   

:                                                                       التعبير الكتابي من خالل  -8

          1/ 94مثال  ال متبعًا كتابةالثم  ..(  إلى...سافر سليم ) االستماع ثم ترديد األسلوب -أ

                               2/ 94النظر إلى الصورة ثم التعبير عن مضمونها شفويًا    –ب 

     ثم ( ق   -ف  )االستماغ ثم ترديد الكلمات مع التركيز على نطق الحرفين : الصوتيات -9

                                                                     95/1ص.  التطبيق عليهما      

        .                   95/2، ثم التطبيق عليها  (حروف الجر) التعرف إلى :القواعد -11

(                           التمارين) 1/ 58ص( ق   -ف  )إكمال الكلمة بالحرف الناقص  -11

         (      التمارين) 2/  58ص  ت الفعل وسطرين تحت حرف الجروضع سطر تح -12

(            التمارين) 59/4ص  إكمال الجمل بحرف جر مناسب بعد النظر إلى الصور  12

بخط النسخ                                             ( أحب السفر في القطار)نسخ الجملة  -14

.إعطاء الواجب البيتي  -15  

سابعًا : محددات تنفيذ خطوات الدرس :                                                      

.                    دقيقة (  121) يحتاج تنفيذ كل درس إلى ثالث حصص درسية ، مدتها  -1

            .                                             دقيقة (  41) كل حصة درسية مدتها  -2

، أما الحصة  ( األولى والثانية)، بمعدل حصتين درسيتين ( بالكتاب األساس ) يبدأ التنفيذ  –2

( .                                                   التمارين التكميلية)الثالثة فتخصص لكتاب     

ا كان ذلك في مصلحة تالميذها ، للمعلمة أن تقدم درًسا على آخر عند التنفيذ، أو تؤخره ، إذ -4



درس الصيف ال يعطى في    : وما يتوافق مع مستواهم ، ومع البعد الزمني للتنفيذ ، فمثالً    

...                                     الشتاء وكذلك درس الخريف ال يعطى في الربيع وهكذا    

.          ه بما يخدم الهدف المحدد مسبقًا وكذلك للمعلمة أن تقدم تدريبًا على آخر أو تؤخر -5

يُعطى الواجب البيتي في نهاية الحصة الثالثة ، على أن يتابع أداؤه في بداية الجصة األولى  -6

.                                  ويقدم في ورقة عمل جانبية ( . عند التهيئة ) للدرس الجديد      

ثامنًا : نموذج واجب بيتي مقترح . )يمكن االستفادة من تدريبات الكتابين ومحاكاة األسئلة 
(  :                                                                                دون نقلها كما هي 

:                                               أصل بين المقاطع ألكون جمالً مفيدة فيما يأتي . 1 

رك القطار           طويلة                                                                يتح 

عربات القطار            مملوءة                                                                     

                              قاعة المسافرين           بسرعة                                      

:                                                     أضع سطًرا تحت حروف الجر فيما يأتي  -2

                                          . (بــ   -في    -إلى    -سعاد    -القطار    -في  )     

 (واسعة  –المسافرون   -القطار: ) تي في جملة مفيدة مستخدًما كل كلمة مما يأأعبر كتابة، . 2

                                                     ................................................. *

                                                   ................................................. *  

   ..................................................*  

 

 

 

 

 

 

 

  



تاسعًا : التوزيع الزمني لتنفيذ خطوات تدريس درس ) في محطة القطار ( :        

     

زمن التنفيذ  م   خطوات التدريس   
دقيقة (  121) 

دقيقة(  41)    

:الكتاب األساس : أوالً   

( االستماع والقراءة) الحصة األولى   

 

دقائق(  8)   .التهيئة لبدء التعليم        1  

دقائق(  6)    اختيار عنوان جديد للنص بعد القراءة الصامتة         2  

دقائق(  4)    القراءة الجهرية من قبل المعلمة        2  

دقيقة(  16)   .قراءة التالميذ للنص جهريًا محاكاة لقراءة المعلمة        4  

(دقائق(  6)   5     1/ 92قراءة كلمات القاموس المصور     

   

دقيقة( 41)    .(صوتيات وقواعد –تعبير كتابي  –فهم واستيعاب : )الحصة الثانية     

دقائق( 6)    .ةالقراءة التهيئة والربط بما سبقت من مهارات االستماع       1  

دقائق( 8)    م الفهم بعد االستماع للسؤال وفه اإلجابة الشفوية عن أسئلة    

  2/ 92المطلوب 

   2  

دقائق ( 4)    92/2أمام الجواب الصحيح  بعد االستماع ص)+( أضع عالمة        2  

دقائق(  6)    4     91/1ص المثال أتبع،ثم ..(إلى...سافر سليم)أستمع ثم أردد األسلوب   

دقائق ( 6)    94/2صالتعبير الشفوي عن الصورة بعد تأملها       5  

دقائق(  5)    95/1 نطق، بعد االستماع،ثم التطبيقالعند (ف  ق)ترديد حرفي       6  

دقائق (  5)    2/ 95ص. ثم التطبيق عليها التعرف إلى حروف الجر     7   

                                           

دقيقة( 41)    ( كتاب التمارين التكميلية : )الحصة الثالثة     

دقائق(  8)    1/ 58ص (ق -ف )أكمل الحرف الناقص في الكلمة      1  

دقائق( 8)    2        58/2الجر صأضع سطًرا تحت الفعل وسطرين تحت حرف    

دقائق(  8)     2/ 58. مالً مفيدة بين المقاطع ألكون جأصل       2  

دقائق(  8)    5/4 . أكمل بحرف جر مناسب بعد النظر إلى الصورة المرافقة      4  

دقائق 8 59/5ص(  أحب السفر في القطار: ) أنسخ ما يأتي    5 
    



 

 

 
 


