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أهالً وسهالًالدرس األول

األهداف

األنشطة

أن يقرأ الطلبة الدرس قراءة صحيحة. الهدف الـمعرفي  

تنمية روح التعاون واملشاركة لدى الطلبة.  الهدف السلوكي 

التهيئة

اسم النشاط: محادثة.
الهدف: تشجيع الطلبة على التعبير.

املكان: الصف.
الزمن:10 دقائق.

املواد املطلوبة: 
صول سميك، جالتني، أقالم عريضة ملونة، صمغ )UHU(، مشرط.

طريقة عمل بازل الصورة:
طباعة الصورة التوضيحية للدرس، لصقها على قطعة من الصول السميك بقياس 30سم ×20سم، 

تلوينها وجلتنتها ثم قصها إلى قطع بازل كما هو مبني في الشكل. 
مالحظة: في حال عدم مقدرة الطلبة على تركيب البازل، يتم االستعانة بالصورة التوضيحية في كتاب 

اللغة العربية.
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العرض والتقدمي

سير النشاط:
جتلس املرشدة مع الطلبة بشكل دائري في منتصف غرفة الصف، تضع لوحة البازل مفككة أمام الطلبة، 
تطل���ب منه���م إعادة تركيبها، وبعد اإلنتهاء من تركيب بازل الصورة تس���ألهم: م���اذا ترون في الصورة؟ 

ملاذا نهض خالد وأمل مبكرين؟ أين ذهب خالد وأمل؟ كيف رّحب املدير باألوالد؟

اسم النشاط: مثلث الكلمات واملقاطع.
الهدف: تكوين كلمات من املقاطع واحلروف.

املكان: الساحة .
الزمن:10 دقائق.

املواد املطلوبة: 
كرتون، جالتني، أقالم عريضة ملونة، صمغ )UHU(، طباشير.

طريقة عمل بطاقات الكلمات واملقاطع واحلروف:
طباعة 3 مناذج من الفقرة التالية

)لبست أمل...حتى ترتب فراشها(، طباعة الفقرة كاملة 
دون جتزأة كما هو مبني في الشكل.

النموذج األول تقسم الفقرة إلى كلمات، تلصق على بطاقات ويتم جلتنها كما هو مبني في الشكل.

النموذج الثاني تقسم كل كلمة من كلمات الفقرة إلى مقطعني،
تلصق على بطاقات ويتم جلتنها كما هو مبني في الشكل.

النموذج الثالث تقسم كل كلمة من الفقرة
وحتلل إلى احلروف املكونة لها، تلصق على

 بطاقات ويتم جلتنتها كما هو مبني.

لبست أمل...حتى ترتب فراشها 
لبست أمل...حتى ترتب فراشها 
لبست أمل...حتى ترتب فراشها

فراشهاترتـبأمــللبست

تب تر ـست لبـــ

بستلبـــ ستلبس
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سير النشاط:
تقف املرش���دة في الس���احة اخلارجية، ترس���م بالطباش���ير مثلثاً كبيراً على أرضية الساحة، 
وتسمي رؤوس املثلث )أ- ب- ج(، توزع البطاقات على رؤوس املثلث، حيث تضع بطاقات 
الكلم���ات على الرأس )أ( وبطاقات املقاطع على ال���رأس )ب(، وبطاقات احلروف على الرأس 
)ج(، وعند سماع صوت الصافرة، على الطلبة الركض حول رؤوس املثلث. وبشكل جماعي 
وتعاوني يقوم الطلبة بالبحث عن مقاطع الكلمات وجتميعها بالشكل الصحيح. وعند اإلنتهاء 
من جتميع الكلمات تطلب املرش���دة من الطلبة جمع مقاطع الكلمات، ومن ثم جتميع حروف 

كل كلمة من الكلمات، وأخيراً يقرأ الطلبة الفقرة كاملة.

أحمد

أأحـ

حـ

ـمد
ـمد

ـد

تساعد

تـ

ـسـ عـعد

ـد

ثياب

ثيا
ب

ثـ ـيـ
ـا

ـا

سـ

ـمـ

سماء

ء

تساسمـب

ـاء
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أهالً وسهالً
االسم: ---------------                 اليوم والتاريخ:-------------

هيا نضع دائرة حول حرف )أ( في الكلمات التالية: 1 .

ُنحلل الكلمات التالية: 2 .

أَكُتُب اجلملة التالية: 3 .

َلِبَسْت أََمُل ِثياَب امْلَْدَرَسة 

التقومي واالنهاء 
ورقة عمل: الدرس األول

5

ســماء بـــاب مــاء أمـــــل

أحمد تساعد ثياب
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هيا نغني

األغنية الشعبية - يا مدارس
الهدف: تعريف الطلبة باألغاني الفلكلورية الشعبية.

املكان: الصف.
الزمن:5 دقائق.

يـا مـــدارس يـــا مـــدارس   يـاما أكلنا ملـبـس خـالــص

والــكبـاية نظيفـة خالــص والـملبس فـــي الكبــايـة  

أشــكــرك يـــا مـعـلـمتنـــا        عـلـى نـظافـــة مــدرســتــنـا

مــدرســتــنـــا الــعـربيـــــة         أحلــى مـن كــل الــمــدارس

التقومي الشفوي: تسال املرشدة الطلبة: ماهي مشاعركم؟ ماذا تعلمتم من الدرس؟ 
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   األهداف

   األنشطة

أن يتعرف الطلبة على املفاهيم الواردة في الدرس. الهدف الـمعرفي  

تنمية روح التطوع لدى الطلبة. الهدف السلوكي 

التهيئة

اسم النشاط: صندوق الكلمات.
الهدف: تشويق الطلبة ملوضوع الدرس.

املكان: غرفة الصف .
الزمن: 10 دقائق.

طريقة عمل بطاقات الكلمات:
قص 13بطاقة بقياس )10سم ×10سم(.

طباعة 10 كلمات من الدرس باإلضافة الى 3 بطاقات مكتوب عليها عنوان الدرس “صفنا نظيف 
ومرتب”، بحيث تكون كل كلمة من العنوان على بطاقة وحدها، قص الكلمات ولصقها وتلوينها ثم 

جلتنتها ووضعها في الصندوق.كما هو مبني في الشكل.

املواد املطلوبة: 
علبة  جالتني،   ،)UHU( صمغ   ملونة،  عريضة  أقالم  مقوى،  كرتون 

فارغة لعمل الصندوق من مواد بالية.

اأَلْزهارامُلعّلمة َنْوى ُنزّين َشَكرت
صفنا

صندوق

 الكلمات

صفنا نظيف ومرتبالدرس الثاني

نظيف

ومرتب

صفنانظيفومرتب

10

10
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سير النشاط:
جتلس املرش���دة مع الطلبة بش���كل دائري، تضع صندوق الكلمات وس���ط الدائرة أمام الطلبة وبداخلة جميع 
البطاق���ات، وتس���أل : م���اذا تتوقعون داخل الصن���دوق؟ تترك املج���ال والفرصة أمام الطلب���ة للتخمني، عندئذ 
تطلب من الطالب الذي يجلس على ميينها س���حب بطاقة من الصندوق، وفي كل مرة يس���حب الطالب بطاقة 
مكتوب عليها  كلمة من عنوان الدرس، يحصل على فرصة سحب بطاقة أخرى، وفي حال مت سحب بطاقة ال 
حتمل عنوان الدرس، ينتقل الدور إلى زميله الذي يليه، ويستمر اللعب هكذا حتى يتم جتميع كلمات  عنوان 

الدرس )صفنا نظيف ومرتب(. ومن ثم على الطلبة قراءة الكلمات بصوت عاٍل وكتابتها.

سير النشاط:
تق���ف املرش���دة مع الطلب���ة في الس���احة اخلارجية، تع���رض أمامهم بطاقات ب���ازل الكلمات، 
تض���ع املقطعني املكونني لكل كلمة من بطاقات الكلمات على األرض وترتبها بش���كل متعرج 
لتش���ويق الطلبة، وعلى كل طالب رمي حجر النرد، فإذا اس���تقر حجر النرد على رقم معني 
يتق���دم الطالب لألمام حس���ب الرقم الظاهر على حجر الن���رد، ويقوم بتركيب الكلمة وينتقل 

الدور للطالب الذي يليه، حتى تركيب آخر كلمة.

اسم النشاط: بازل الكلمة.العرض والتقدمي
الهدف: اكتساب الطلبة مهارة التركيب.

املكان: الساحة اخلارجية.
الزمن: 20 دقيقة.

املواد املطلوبة: 
كرتون مقوى، صمغ)UHU(، أقالم عريضة ملونة، حجر نرد، جالتني.

طريقة العمل:
قص بطاقات بقياس )10سم × 15سم(.

طباعة 15 كلمة من الدرس، تلصق وتلون ومن ثم يتم 
ـ ـوىجلتنتها وقصها باملشرط كما هو مبني في الشكل. َنْ

ُنز       ّين

َأْجـ    ـَمل

اأَلْز     هار

امُلعـ    ـّلمة

صفـّ    ـنا
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املواد املطلوبة: 

سير النشاط:

التقويم الشفوي: تسال المرشدة الطلبة: ماهي مشاعركم؟ ماذا تعلمتم من الدرس؟

أيُّ َشكٍل ِمَن األشكاِل التالية َتعِكُسها املرآة: 1 .

أُْدِخل )الـ( التعريف على الكلمات اآلتية وأكُتُب وأَقرأ )َشْمس، ِتلميذ، َصف،  2 .
َسالم، َقَمر، باب، ُمَعلَِمة، َخْوخ( :

هيا نحلل الكلمات التالية:  3 .

التالميذ: 

نظيف: 

مرتب: 

املعلمة:

صفنا نظيف ومرتب 
اليوم والتاريخ: �������������������������������������������� االسم: ������������������������������������������������������������������������������         

التقومي واالنهاء 
ورقة عمل: الدرس الثاني
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سير النشاط:

تقس���م املرش���دة الطلبة الى مجموعتني بش���كٍل حر، يختار كل طالب الدور الذي يريد متثيله 
س���واء كان دور املعلم���ة أو دور الطال���ب وفق���ا لنص ال���درس، ولكل منهم احلق في اس���تبدال 

دوره، حتى يتسنى جلميع الطلبة متثيل دور الطالب ودور املعلمة.

نشاط: دراما.
الهدف: إتاحة فرصة التعبير احلر للطلبة.

املكان: غرفة الصف.
الزمن: 7 دقائق.

املواد املطلوبة: 
ال يوجد

درامــــا

التقومي الشفوي: تسأل املرشدة الطلبة: ماهي مشاعركم؟ ماذا تعلمتم من الدرس؟ 
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سير النشاط:
يجل���س الطلب���ة بش���كل دائري، ثم تهمس املرش���دة ف���ي أذن الطالب ال���ذي يجلس بجانبها، م���ن اجلهة اليمنى 
بعنوان الدرس )نحب دروسنا(، وعلى الطالب أن يهمس في أذن الطالب الذي بجانبه بعنوان الدرس ، هكذا 
دواليك حتى آخر طالب، فإذا ذكر عنوان الدرس بش���كل صحيح تقوم املرش���دة والطلبة بالتصفيق له، وإذا 
كانت غير صحيحة، على الطلبة معرفة أين وقع اخلطأ، والطالب الذي أخطأ ُيطلب منه أن يقوم بحركة معينة 

مثل: )القفز، الغناء، اجلري.....الخ(.

اسم النشاط: بطاقات الكلماتالعرض والتقدمي
الهدف: إثراء لغة الطلبة

املكان: الساحة اخلارجية
الزمن: 20 دقيقة.

املواد املطلوبة: 
كرتون مقوى، بوليجال، كرتون A4، صمغ، أقالم عريضة، مشرط، 

جالتني.

ُنِحبُّ ُدروَسناالدرس الثالث
األهداف

األنشطة

أن يقرأ الطلبة الكلمات قراءة صحيحة. الهدف الـمعرفي  

أن يصغي الطلبة إلى زمالئهم. الهدف السلوكي 

التهيئة

اسم النشاط: الهاتف املقطوع.
الهدف: تهيئة الطلبة للدخول 

ملوضوع الدرس.
املكان: غرفة الصف.

الزمن: 20 دقيقة.
املواد املطلوبة: ال يوجد.
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سير النشاط:
تقف املرشدة مع الطلبة في الساحة اخلارجية، تقوم ومبساعدة الطلبة 
بربط ش���ريط من الشبر في بداية الساحة، تثبت عليه بطاقات الكلمات 
بواس���طة املالقط. وشريط آخر في نهاية الس���احة تثبت عليه مخاريط 
املقاط���ع، بعد ذلك تطلب من الطلبة فك املقاطع عن الش���ريط ونقلها الى 

شريط الكلمات ليتم تركيبها بشكل صحيح.

طريقة عمل الكلمات:
قص قطع البوليجال قياس 20سم ×15سم.

طباعة 10 كلمات من الدرس.
لصق الكلمات على بطاقات ملونة من قطع البوليجال ثم 

جلتنتها.

تغريد

ريا
زرا

ضة

فة

طريقة عمل املخروط:
قص قطع كرتون A4 على شكل 

مخروط نصف قطره 4 سم . طباعة 
ال� 10 كلمات السابقة مرة ثانية، 

وتقسيم كل كلمة الى مقطعني. 
لصق املقاطع على جهتي املخروط.

20

15
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التقومي واالنهاء 
ورقة عمل: الدرس الثالث

ُنِحبُّ ُدروَسنا
اليوم والتاريخ: ---------------- االسم:----------------   

أضُع دائرة حول حرف )ر( في الكلمات اآلتية، ثم أقرأ:( 1

وافرزرعصفررجلمدرسة

بشيررياضةدرساألرضفعرفوا

أضُع دائرة حول حرف )ز( في الكلمات اآلتية، ثم أقرأ: 2 )

زيتزرافةزيتونزرعواكنز
زكيزعالنزكريازهرةزعتر

أضُع الكلمة املناسبة في الفراغ، ثم أقرأ: 3 )
الرياضة، األرض، قصة، احلقل، محصولهم، شبرا

فحفروا األرض شبًرا----------. 1 -

وفي الشتاء زرعوا احلقل وكان -----  وافراً. 2 -

لقد تركت لكم في--------  كنزاً. 3 -

حكى لهم املعلم-------  رجل قال ألوالده. 4 -

فعرفوا أن الكنز هو---------. 5 -



14

الهدف: تعزيز األلعاب املستوحاة من التراث الشعبي.العرض والتقدمي
املكان: الساحة اخلارجية.

الزمن: 10 دقائق.

املواد املطلوبة: 
طباشير، حجر مبسط.

التقومي الشفوي: تسأل املرشدة الطلبة: ماهي مشاعركم؟ ماذا تعلمتم من الدرس؟ 

نشاط اإلكس تنورة

سير النشاط:
تقوم املرشدة والطلبة برس���م اإلكس تنورة في الساحة 
اخلارجية باستعمال الطباشير، وتكتب الكلمات التي مّت 
اختياره���ا م���ن الدرس داخل مربعات اإلك���س تنورة،  ثّم 
ُتعطي الطلبة أرقام من )1-7( أو حس���ب عدد املجموعة 
بعده���ا تطلب منهم البَ���دء باللّعب مبتدئ���ني بالرقم واحد، 
ف���ي كل م���ّرة يرم���ي الطالب احلج���ر على املرب���ع عليه أن 
يعرف الكلمة التي اس���تقر عليها احلجر ويس���تمر اللعب 
بني الطلبة كل حس���ب دوره حت���ى يلعب اجلميع وتنتهي 

الكلمات.
مالحظ���ة: ع���دد مربع���ات اإلك���س تن���ورة 6 او 8 او 10 

...الخ.
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األهداف

األنشطة

أن يقرأ الطلبة اجلمل قراءة صحيحة. الهدف الـمعرفي  

أن يرفق الطلبة باحليوانات.  الهدف السلوكي 

التهيئة

العرض والتقدمي

اسم النشاط: الرفق باحليوان.
الهدف: أن يتعرف الطلبة على مفردات جديدة من النص.

املكان: الصف.
الزمن:10 دقائق.

املواد املطلوبة:  طباشير ، السبورة.
طريقة العمل : رسم دائرة متثل )شمس التداعيات على اللوح(.

سير النشاط:
جتل���س املرش���دة م���ع الطلبة بش���كل دائري، ثم تق���وم بكتابة كلمة )رفـــق( داخل دائرة على اللوح تس���أل 
الطلب���ة: م���اذا تعني لكم هذه الكلمة؟ ومن ثم تكتب الكلمات التي يقولها الطلبة، وتوضح مفهوم أو مدلول  

كلمة رفق لديهم ، تسأل املرشدة ماذا تتوقعون عنوان الدرس لهذا اليوم؟ 

اسم النشاط: قطار الكلمات واملقاطع واحلروف.
الهدف: أن يلفظ الطلبة مفردات الدرس لفظاً سليماً.

املكان: الساحة اخلارجية.
الزمن: 20 دقيقة.

َيوانالدرس الرابع ْفُق باحْلَ الرِّ

الرفــــق



16

املواد املطلوبة: 
بوليجال، ورق A4، أقالم عريضة، صمغ )UHU(، مشرط، كرتون 

مقوى، جالتني.

طريقة عمل قطار الكلمات:
قص قطع كرتون بقياس 20سم ×15سم على شكل قاطرات وعددها 10.

طباعة 10 كلمات من الدرس بشكل متسلسل.
لصق كل كلمة على قاطرة ثم تلوينها وجلتنتها.

بإنشاءأعوانهقصره جمعيةوأمرهمجمعإلى

20سم20سم20سم

م
س

15

م
س

15

م
س

15

15سم

م
س

10
8 سم

م
س

 6

ـشاءبإنـ
فــــ

ــر
ح

املعتصم

طريقة عمل املقاطع واحلروف
بنفس الطريقة التي مّت بها عمل بطاقات الكلمات ولكن بقياس مختلف، املقاطع 

بقياس 15سم × 10سم. أما احلروف بقياس 8سم × 6سم كما هو مبني في الشكل 
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طريقة عمل سكة احلديد
قص 9 قطع من الصول السميك بقياس 60سم ×15سم .

رسم شكل السكة على قطع الصول، ويتم فتح مكان للقاطرات على بعد 1سم باستخدام املسطرة 
لتثبيت قطار الكلمات واملقاطع واحلروف، كما هو مبني في الشكل.

تقف املرشدة مع الطلبة في الساحة اخلارجية بشكل دائري، ومبساعدة الطلبة توزع 
قاطرات الكلمات، املقاطع، احلروف باإلضافة الى سكة القاطرات على األرض بشكل 
مبعث���ر ومتباع���د، وتصدر إش���ارة للبدء في اللعب، ث���م يبدأ الطلب���ة بتركيب القاطرات 
الثالث الس���ابقة على السكك ليتم في النهاية تشكيل أطول قطار من الكلمات، املقاطع 

واحلروف واخيرا يقوم كل طالب بقراءة وكتابة ثالث كلمات بشكل صحيح.

فق الـر

الرفق

قرا فل

سير النشاط
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الرفق باحليوان
اليوم والتاريخ: ----------- االسم:--------------   

أصُل بني الكلمة وضدها في املعنى:. 1

َفرََّق فرح  

آخر روي  

حزن أول  

عطش َع   َجمَّ

أكتُب في الفراغ الكلمة املناسبة ومن ثم أقرأ:. 2

َنْسقي     ُنْطِعُم     ُنْسِعُف

•   ............... احلمار إذا جاع.	

•   ............... احلصان إذا عِطش.	

•  .................الكلب إذا كسرت رجلُه.	

هيا بنا نركب كلمات من احلروف التالية ومن ثم نلّون حرف )الفاء(.. 3
                                          

أحلل الكلمات التالية وألون حرف )القاف(:. 4

                          رجع                                  نسقي

ف ـعـ سـ نـ ـم ـصـ ـتـ ـعـ مـ لـ ا

التقومي واالنهاء 
ورقة عمل: الدرس الرابع
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الهدف: أن مييز الطلبة ضد الكلمات.الكلمة وضدها
املكان: الصف.

الزمن: 10 دقائق.

املواد املطلوبة

سير النشاط

بوليجال، صمغ )UHU(، أقالم عريضة، مشرط، جالتني.

طريقة العمل:

قص بطاقات البوليجال بقياس 20سم ×12سم .
طباعة 14 كلمة وضدها. مثال ) قريب- بعيد، كبير -صغير، فرَّق - جمَّع...الخ(

لصق الكلمات على قطع البوليجال ثم قصها على شكل بازل كما في الشكل.

جتلس املرشدة على األرض مع الطلبة بشكل دائري، تضع سلة كلمات البازل أمامهم، تطلب منهم 
تركيب بازل من الكلمة وضدها، وبعد االنتهاء من تركيب الكلمات ُيطلب منهم قراءتها.

مالحظة: يتم النشاط مبرافقة املوسيقى.

التقومي الشفوي: تسأل املرشدة الطلبة: ماهي مشاعركم؟ ماذا تعلمتم من الدرس؟ 

جّمع فّرق

قريب بعيد

20سم

م
س

12

1 
 

 الكلماتعمل طريقة 
 

قص قطع الصول على شكل مثلث
. 

  كلمات من الدرس على ورق  01طباعة
A4. 

 الكلمات ثم تلوينها وجلتنتها. قص 

  لصق الكلمات
 على الصول العريض.

تقف المرشدة مع الطلبىة بلىك  دائىر ،    سير النشاط:
تضىع أمىامهم دوائىر الحىرب      

تطلىب   ومثلثىات الكلمىات،  

 ياهندسى هم تلىكي  شىىكال  مىن 
تجميىىع الكلمىات ب  بحيى  يىتم تركيىىب   ،مىن دوائىىر الحىروب والكلمىىات  

لحروب، ا
بعد االنتهاء من تركيب جم

يع الكلمات عل  الطلبة قراءتها ثم 
 كتابتها بلك  صحيح.

 التقويم واالنهاء:

 .ورقة عملالتقويم الكتابي: 

اسم الطالب/ة: 
---------------------------

اليوم والتاريخ:   
----------------- 

 اللصوص الثالثة  

1. 
نكتب الكلمة المناسبة )هذا ، هذه ، هؤالء( في الفراغ، ونقرأ

 

  

 

 

 

   رجال  -------                حقيبة   ------       لص ------   

2. 
نصل بين الحيوان وابنه فيما يلي:

 

 

 
  

1 

 

  الكلماتعمل طريقة 
قص قطع الصول على شكل مثلث
.   01طباعة 

كلمات من الدرس على ورق 
A4.  قص 

الكلمات ثم تلوينها وجلتنتها.
   لصق الكلمات

على الصول العريض.
 سير النشاط: 

بىة بلىك  دائىر ،   
ف المرشدة مع الطل

تق
 

هم دوائىر الحىرب     
تضىع أمىام

تطلىب   ومثلثىات الكلمىات،  

 ياهندسى هم تلىكي  شىىكال  مىن 
حىروب والكلمىىات  

مىن دوائىىر ال
، 

تجميىىع الكلمىات ب  بحيى  يىتم تركيىىب  

لحروب، ا
هاء من تركيب جم

بعد االنت

الطلبة قراءتها ثم 
يع الكلمات عل  

تها بلك  صحيح.
كتاب

 
 التقويم واالنهاء:

التقويم الكتابي: 
 .ورقة عمل

اسم الطالب/ة: 
-----------------

----------
اليوم والتاريخ:   

----------------- 
 اللصوص الثالثة  

1. 

نكتب الكلمة المناسبة )هذا ، هذه ، هؤالء( في الفراغ، ونقرأ

 

  
 

 

 

   رجال  -------                حقيبة   ------       لص ------   
2. 

نصل بين الحيوان وابنه فيما يلي:
  

 

  

صغيركبير
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طريقة عمل بطاقات احلروف: 
قص بطاقات بقياس )12سم 

×6سم(، ويلصق حرف على النصف 
األمين من البطاقة، من األلف الى الياء، 
بعد ذلك يتم طّي كل بطاقة لتصبح كما 

هو مبني في الشكل.

األهداف

األنشطة

أن يقرأ الطلبة اجلمل قراءة صحيحة. الهدف الـمعرفي  

أن يتعلم الطلبة مفهوم اإلحترام. الهدف السلوكي 

التهيئة

اسم النشاط: هرم احلروف.
الهدف: أن يقرأ الطلبة احلروف بشكل متسلسل.

املكان: الصف.
الزمن:10 دقائق.

سير النشاط:
جتلس املرش���دة مع الطلبة بشكل دائري في غرفة الصف، تضع بطاقات 
احل���روف أم���ام الطلبة، تطلب منهم بناء هرم احلروف بش���كل متسلس���ل 
ومرت���ب من األلف الى الياء، بعد االنتهاء تقرأ املرش���دة احلروف بصوت 

واضح، ثم تفسح املجال للطلبة لقراءتها. 

املواد املطلوبة: 
كرتون A4 ، صمغ  )UHU( ، جالتني ، مقص.

مم
هـ

نحترم الكبيرالدرس اخلامس

12سم

م
س

6
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اسم النشاط: بيوت اجُلمل والكلمات واملقاطع.العرض والتقدمي
الهدف: تنمية قدرة الطلبة على احلفظ والتذكر. 

املكان: غرفة الصف.
الزمن: 20 دقيقة.

املواد املطلوبة: 
كرتون مقوى، أقالم عريضة، صمغ )UHU(، جالتني، مشرط، صول سميك.

سير النشاط:
تض���ع املرش���دة قواعد البي���وت واجلمل ثم الكلمات واملقاط���ع في نهاية الصف على الطاولة بش���كل مبعثر، 
يت���وزع الطلبة عل���ى ثالث مجموعات، مجموعة رقم )1( لتجميع بيوت اجلم���ل مع قواعدها، مجموعة رقم 
)2( لتجمي���ع بي���وت الكلم���ات م���ع قواعدها، مجموعة رق���م )3( جتميع بي���وت املقاطع م���ع قواعدها، تطلب 
م���ن كل مجموعة إحض���ار البطاقات من غرفة الصف والبدء ببناء البي���وت، واملجموعة التي تنهي أوال تبدأ 

بالتصفيق. وبعد االنتهاء من بناء البيوت الثالثة تطلب املرشدة من اجلميع قراءة ما مت بناؤه.

جملة رقم 1
جملة رقم 2

كلمة رقم 2
كلمة رقم 2

مقطع رقم 2
مقطع رقم 2

طريقة عمل بطاقات اجُلمل والكلمات واملقاطع:
طباعة 12جملة من الدرس.

رسم ثالثة بيوت بحيث تكون الواجهة لكل بيت بقياس
15سم ×15سم، تلصق جملة على كل واجهة من الواجهات األربع

 لكل بيت كما هو مبني في الشكل.

بنفس الطريقة السابقة.يتم عمل بطاقات الكلمات: 
رسم ثالثة بيوت بحيث تكون الواجهة لكل بيت بقياس

 12سم ×12سم كما هو مبني في الشكل.

بنفس الطريقة السابقة. يتم عمل بطاقات املقاطع: 
رسم ثالثة بيوت بحيث تكون الواجهة لكل بيت بقياس

10سم × 10سم كما هو مبني في الشكل.

طريقة عمل قواعد البيوت:
قص الصول السميك على شكل مربعات بثالثة أحجام بحيث 

تكون بطاقات اجلمل )قياس 15سم×15سم(، وبطاقات الكلمات 
)12سم×12سم(، وبطاقات املقاطع )10سم ×10سم( يتم تفريغ 

الصول من الداخل بحجم 2سم لكل واجهة من واجهات القواعد، ليتم 
تثبيت بطاقات البيوت واملقاطع والكلمات عليها كما هو مبني في الشكل.
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نحترم الكبير

اليوم والتاريخ: --------------- االسم: -----------------   

أكتُب حرف امليم )مـ ، ـم ، م( في الفراغ املناسب مع تلوين حرف )مـ( 1 .

أْح�_�د َبيْنَُه�_   _ كاني   احترا_               

أكتُب في الفراغ حرف اجلر املناسب وأقرأُ: 2 .

أ. رجع أحمد --------- الوراء.

ب. وجد مكانا خالياً ---------- جوار سيدة.

ج. املعلمة ------- الصف.

في                بـ               إلى

التقومي واالنهاء 
ورقة عمل: الدرس اخلامس

أحلُل الكلمات التالية: 3 .

نحترم

الكبير      

أُركب املقاطع التالية، وأكتُب ثم أقرأ: 4 .

نحـ

أحـ

ـتـر

ـمد

م
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سير النشاط:
جتلس املرش���دة مع الطلبة في الس���احة اخلارجية بش���كل دائري، وتطلب من كل طالب 
اختي���ار ش���ريك له لتكوين ثنائي، وعل���ى كل ثنائي اختيار صورة ليقوم الش���ريك األول 
بوصف محتواها بدقة وبلغة سليمة، فيما الشريك الثاني يرسم أثناء سماعه للوصف، 
وعلى الطالب الذي يصف أن يتابع زميله، ويرشده ليرسم بشكل صحيح، وبعد االنتهاء 

من الرسم يتم تبديل األدوار بني كل ثنائي.

مالحظة: تقوم املرشدة بتحضير الصور التي يصفها الطلبة مسبقاً.

نشاط: أستمع الى الوصف وأرسم.
الهدف: تنمية اللغة التعبيرية لدى الطلبة.

املكان: الساحة.
الزمن: 10 دقائق.

املواد املطلوبة: 
ورق رسم، أقالم عريضة، صور من املجالت.

التقومي الشفوي: تسال املرشدة الطلبة: ماهي مشاعركم؟ ماذا تعلمتم من الدرس؟ 



24

َسالَمُتَك يا ِهشامالدرس السادس

األنشطة

أن ُيكّون الطلبة جمالً صحيحة. الهدف الـمعرفي  

غرس القيم القومية واالنتماء لدى الطلبة. الهدف السلوكي 

التهيئة

اسم النشاط: هل تعرف السبب؟
الهدف: إتاحة فرصة التخيل للطلبة. 

املكان: الصف.
الزمن:10 دقائق.

سير النشاط:
جتلس املرش���دة مع الطلبة بش���كل دائري ، تكتب على السبورة جملة ذات 
نهاي���ة مفتوحة تس���تدعي التخيل مثال: )لم أمن نوماً هادئاً، ألني س���معت 
أصوات���اً مزعجة أو ألنني ....(، ثم تترك املجال للطلبة للتخمني والتوصل 

إلى عنوان الدرس.

املواد املطلوبة: 
سبورة ، طباشير.

لم أمن نوماً هادئاً، ألني 
سمعت أصواتاً مزعجة

أو ألنني ....

األهداف
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اسم النشاط: تركيب الكلمات من احلروف.العرض والتقدمي
الهدف: أن ُيكّون الطلبة كلمات من احلروف. 

املكان: الصف.
الزمن: 10 دقائق.

املواد املطلوبة: 
صول سميك، صمغ )UHU( ، ورق A4، جالتني، اقالم عريضة ملونة، مشرط.

طريقة عمل بطاقات احلروف: 
قص الصول على شكل دوائر نصف قطرها 5سم.

طباعة احلروف الهجائية بأشكالها املختلفة ثم لصقها 
على الكرتون، تلوينها وجلتنتها.

مالحظة: ميكن استخدام املواد البالية )كاألقراص 
املدمجة، أو قطع خشبية، أو علب كرتونية....الخ(.

طريقة عمل بطاقات الكلمات:
قص الصول على شكل مثلث بقياس 12سم ×6سم.

طباعة 20 كلمة من الدرس بخط واضح، قصها ثم لصقها على الصول تلوينها وجلتنتها كما هو 
مبني في الشكل.

سير النشاط:
تقف املرشدة مع الطلبة بشكل دائري، تضع أمامهم بطاقات دوائر 

احلروف ومثلثات الكلمات، تطلب منهم عمل شكل هندسي من دوائر 
احلروف ومثلثات الكلمات، وبعد االنتهاء من تشكيل الشكل الهندسي 

يقوم الطلبة بقراءة الكلمات وكتابتها بشكل صحيح.

أ
ب

ج

ا
ـبـ

ـجـ

ـا
بـ

جـ

أ
ـب

ـج

َذَهَب
َوليٌد

َوأصدقاؤه

لزيارة
صديقهم

هشام
قدم

10 سم

12 سم

6 سم
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سالمتك يا هشام
اليوم والتاريخ: ----------- اإلسم:--------------   

الكلمات اآلتية وأقرأ: أكتُب في الفراغ الكلمة املناسبة من . 1

أ. ذهب وليد وأصدقاؤه لزيارة صديقهم .............
قّدمب.  األوالد لهشام هدية مبناسبة خروجه من...............

سألوه عّما حصل..............ت. 
ث. قال هشام: كنت ليلة العيد ألعب مع أبناء..................

حلل الكلمات التالية، وأقرأ: أُ. 2
اجليران                                                                هشام

أركب. 2 الكلمات التالية ثم أقرأ:

ترتيب حروفها كما في املثال، وأقرأُ: أقرأُ الكلمات اآلتية، ثم أعكُس . 3

ـى ـهـفـ ـعــشـ مـمـ لـ ا

التقومي واالنهاء 
ورقة عمل: الدرس السادس

هشاممعهاملشفى سالمتكاجليران

حرفعملشرقحلم

ملح
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نشاط: خلية النحل.
الهدف: تكوين جمل مفيدة، من كلمات مبعثرة.

املكان: الساحة اخلارجية.
الزمن: 12 دقائق.

املواد املطلوبة: 
بوليجال، ورق A4 ، صمغ )UHU( ، جالتني، أقالم عريضة ملونة، مشرط ، 

صول عريض ، بلبل بالستيك أو حبات بلوط.

طريقة عمل خلية النحل:
سم، يتم طي قطعة البوليجال من  قص قطعة البوليجال على شكل مستطيل بقياس 60سم × 40 •

املنتصف باستعمال املسطرة.

سير النشاط:
جتلس املرشدة مع الطلبة في الساحة اخلارجية على شكل حرف U، تضع لعبة خلية النحل أمام الطلبة، 

تختار أحد الطلبة ليبدأ باللعب وذلك برمي البلبل على خلية النحل، وعندما يستقر البلبل على إحدى 
الكلمات على الطالب قراءتها بصوٍت عاٍل، أما إذا استقر البلبل على خلية فارغة ينتقل الدور إلى طالب 

آخر، ويستمر اللعب هكذا دواليك حتى ينتهي الطلبة من قراءة جميع الكلمات وتكوين جمل مفيدة.

التقومي الشفوي: تسأل املرشدة الطلبة: ماهي مشاعركم؟ ماذا تعلمتم من الدرس؟ 

وقدموا

سالمتك

العيد

هشام

هشام
ليلة

معه

لزيارة

وسألوه
صديقهم

ألعب

وليد

خروجه
من

هشام
حدث

يا

ذهب

مناسبة

املشفى
أبناء

اجليران
مع

هدية

أصدقاؤه
عّما

كنت

60 سم رسم خلية  • 
النحل على 

قطعة البوليجال 
بعدد أكثر 

من الكلمات 
املقترحة كما هو 
مبني في الشكل.
طباعة 20 • كلمة 

من الدرس، 
قصها ثم 

لصقها داخل 
خلية النحل.

سم
 40
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ِرْحلٌَة في ُربوِع اْلَوَطنالدرس السابع

األنشطة

أن يكتب الطلبة الكلمات كتابة صحيحة. الهدف الـمعرفي  

أن يصغي الطلبة إلى زمالئهم.  الهدف السلوكي 

التهيئة

اسم النشاط: بازل خارطة فلسطني.
الهدف: أن يذكر الطلبة أسماء املدن الفلسطينية.

املكان: الصف.
الزمن: 10 دقائق.

املواد املطلوبة: 
 ،A4 أقالم عريضة، مشرط، كرتون ، )UHU( صول سميك، صمغ

جالتني، موسيقى )شريط تسجيل أو قرص(.

طريقة عمل أسماء املدن
قص بطاقات من الكرتون بقياس 5سم ×5سم ، تلصق عليها أسماء املدن الفلسطينية مطبوعة بخط 

واضح.
5 سم

م
س

 5

اخلليل

غزة

نابلس

األهداف
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سير النشاط:
جتلس املرشدة مع الطلبة على شكل حرف U، ثم تضع أمامهم خارطة فلسطني وأسماء املدن الفلسطينية 

بشكل مبعثر، تطلب منهم إعادة تركيب اخلارطة من قطع البازل ووضع اسم كل مدينة حسب موقعها 
على اخلارطة. وعند انتهاء الطلبة من تركيب خارطة فلسطني كاملًة تسأل املرشدة: ماذا ترون في 

الصورة؟ ما اسم اخلارطة التي مت تركيبها؟ ما هي عاصمة فلسطني؟ من زار مدينة يافا؟ مباذا تشتهر 
مدينة يافا؟ في النهاية تطلب من الطلبة كتابة بعض أسماء مدن اخرى.

طريقة عمل اخلارطة 
واملدن الفلسطينية:

تلصق خارطة فلسطني 
على الصول السميك، 

ثم يتم تلوينها 
وجلتنتها، وتقص 

اخلارطة إلى قطع كما  
هو مبني في الشكل .

عكا

حيفا

جنني

طولكرم
نابلس

الرملة

يافا

القدس

اخلليل

رام الله

غزة

بئر السبع

بيسان

صفد

طبريا
الناصرة

عكا

حيفا

جنني

طولكرم
نابلس

الرملة

يافا

القدس

اخلليل

رام الله

غزة

بئر السبع

بيسان

صفد

طبريا

الناصرة
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اسم النشاط: لوحة الفقرة املفرغة.العرض والتقدمي
الهدف: أن يكتب الطلبة كلمات الدرس كتابة صحيحة.

املكان: الصف.
الزمن: 10 دقائق.

املواد املطلوبة: 
بوليجال، ورق A4، أقالم عريضة، صمغ )UHU(، مشرط.

طريقة عمل الفقرة:
طباعة فقرة من الدرس بخط واضح حيث تكون الكلمات مفرغة.

تلوين كلمات الفقرة ولصقها على لوحة البوليجال بقياس 15سم ×20 سم ، قص كل كلمة من ثالث 
جهات لتبقى مثبتة من جهة واحدة على اللوحة كما هو مبني في الشكل .

سير النشاط:
جتلس املرشدة مع الطلبة بشكل دائري، بعد توزيع الكلمات على زوايا الصف األربع، ومبرافقة 

املوسيقى تطلب منهم البدء بتجميع الكلمات، وفي النهاية يتم تركيب فقرة من الكلمات بشكل متسلسل، 
ويقوم  كل طالب بقراءة جملة واحدة منها. ثم تسأل املرشدة االسئلة اآلتية: إلى أين ذهبت أسرة كرمي؟ 
ماذا رأى األوالد في الطريق؟ ماذا فعل األب في طريقه الى يافا؟ ما هي الرائحة التي كانت متأل املكان؟ 

من منكم ذهب في رحلة؟ مع من؟ وإلى أين ؟ ومن ثم تطلب من كل طالب كتابة الفقرة كتابًة صحيحًة.

15 سم

سم
 20
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التقومي واالنهاء 
ورقة عمل: الدرس السابع

أكتُب مفرد كل كلمة من الكلمات اآلتية في. 1 الفراغ ثم أُلون كل كلمة بشكل حر.
 

كما في املثال: أُكمل اجلدول . 2

هو شاهد البحر    

  عاد إلى البيت  

 __  إلى البحر 

  لعب على الشاطئ 

  وصل إلى يافا 

املستطيل. أقرأ كل كلمة من الكلمات، وأَكُتُبها داخل . 3

رائحة         اخلضراء أبناء      

رحلة في ربوع الوطن
اليوم والتاريخ: ----------- اإلسم:--------------   

هما شاهدا البحر

___ إلى البيت

نزال إلى البحر

___ على الشاطئ

___ إلى يافا

املدن

القرى

احلقول

األبناء

------

-------

-------

------
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لعبة شعبية / طاق طاق طاقية.
الشعبية  األلعاب  على  الطلبة  تعريف  الهدف: 

وكيفية لعبها.
املكان: الساحة اخلارجية.

الزمن: 10 دقائق.

املواد املطلوبة: 
كرتون مقوى ، صمغ )UHU(، أقالم عريضة ، 

مشرط ، جالتني.

طريقة عمل بطاقات الكلمات:
قص الكرتون بقياس 10سم ×10سم، ثم طباعة 15 كلمة من كلمات الدرس، قص الكلمات ولصقها 

تلوينها وجلتنتها.

سير النشاط:
جتلس املرشدة مع الطلبة بشكل دائري في الساحة اخلارجية، تضع بطاقات الكلمات داخل سلة أمام 

الطلبة، تطلب منهم اختيار قائداً للمجموعة ، يسحب القائد بطاقة من سلة الكلمات،  تبدأ املجموعة 
بالتصفيق ويبدأ القائد بالغناء قائالً: )طاق طاق طاقية عروستني بعلية رن رن يا جرس.....الخ( وعند 

االنتهاء من األغنية يضع الكلمة خلف طالب من املجموعة، وعلى الطالب الذي توجد  خلفه البطاقة قراءة 
الكلمة ليصبح بدوره قائداً للمجموعة ، ويقوم بسحب كلمة جديدة، وهكذا يستمر اللعب دواليك حتى 

يلعب جميع الطلبة وتسحب جميع البطاقات.

مالحظة: تقوم املرشدة مبساعدة الطالب الذي ال يستطيع قراءة الكلمة.

التقومي الشفوي: تسال املرشدة الطلبة: ماهي مشاعركم؟ ماذا تعلمتم من الدرس؟ 

10 سم

م
س

شعر10 
كرمي

وليلى

بالسعادة
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ِزياَرٌة إِلى ِسْجِن الّنَقِبالدرس الثامن

األنشطة

أن يتعرف الطلبة على معاني املفردات وقراءتها قراءة صحيحة. الهدف الـمعرفي  

تعزيز مشاعر االلفة واحملبة بني الطلبة. الهدف السلوكي 

التهيئة

اسم النشاط: أغنية موطني.
الهدف: تنمية التوجهات والقيم اإليجابية نحو الوطن.

املكان: الصف.
الزمن:10 دقائق.

سير النشاط:
يبدأ النش���اط بس���ماع النشيد الوطني الفلس���طيني، توجه املرشدة للطلبة أس���ئلة ذات نهاية مفتوحة مثل: 
ماذا سمعتم؟ ماذا تعني األغنية؟ ما اسم وطننا؟ أذكر أسماء مدناً فلسطينية؟ ثم تذكر اسم النقب وتقول 

اليوم درسنا هو )زيارة إلى سجن النقب(.

املواد املطلوبة: 
مسجل، قرص CD  للنشيد الوطني الفلسطيني

األهداف
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اسم النشاط: السلم والثعبان.العرض والتقدمي
الهدف: تكوين جمل تعبيرية من جمل مبعثرة.

املكان: الصف.
الزمن: 20 دقيقة.

املواد املطلوبة: 
بوليجال ، صول رفيع ، أقالم عريضة ملونة ، صمغ )UHU( ، جالتني ، حجر 

نرد ، أزرار ملونة ، ورق A4 ، مشرط.

طريقة عمل السلم والثعبان:
قص قطعة من البوليجال بقياس80سم × 80سم، تقسم إلى مربعات صغيرة قياس )6سم 

..........حتى األهل(. ومن ثم تقطع الى كلمات.  ×6سم(، طباعة فقرة من الدرس من )أيقظت 
طباعة أرقام من )1-100( بخط واضح، ثم طباعة صورة 5 ثعابني و 10 جواكر و 10 ساللم، 

لصق الكلمات والثعابني واجلواكر داخل املربعات كما هو في الشكل.

سير النشاط:
جتلس املرشدة مع الطلبة بشكل دائري، تضع أمامهم اللعبة، ويختار كل واحد من الطلبة زر واحد من 
األزرار املتوفرة، ثم توضح كيفية اللعب، وتطلب من الطالب الذي يجلس على ميينها رمي حجر النرد، 

والرقم الذي يظهر على حجر النرد، يحدد عدد اخلطوات التي يسير فيها الالعب، بتحريك الزر اخلاص به، 
وإذا استقر الزر على السلم،  يقرأ الكلمة ويصعد إلى أعلى، وفيما إذا استقر الزر على رأس األفعى يرجع 
إلى الوراء، يقرأ الكلمة وينزل إلى أسفل، وإذا استقر الزر على اجلوكر يطلب من الالعب أن يقوم بحركٍة 

معينة أو يقول نكتة أو يغني، يرجع إلى الوراء خطوتني )أي مربعني( ويقرأ الكلمة.

أيقظت

1

أم

2

فداء

3

ابنتها

100 4

جوكرجوكر
جوكرجوكر
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12345678910

11121314151617181920

21222324252627282930

31323334353637383940

41424344454647484950

51525354555657585960

61626364656667686970

71727374757677787980

81828384858687888990

919293949596979899100

وقالتمبكرةساعةفيالنوممنابنتهافداءأمأيقظت

فداءأمرأتاأليامهذهشديدفالبردالشتويةمالبسكالبسي

ًابنتهايدفي الكيسهذامالهافقالتصغيراًكيسا

منلوالدياشتريتهااحللوىبعضفيهفداءقالتفداءيا

وانطلقتسيارةوامهافداءركبتمصروفيمنوفرتهاالتيالنقود

الصليبحافالتتنتظرحيثاملدينةمركزالىاملخيممنبهما

احلافلةالىاجلميعصعدالسجنالىلنقلهماألسرىأهالياألحمر

ولكنطويلةاملسافةكانتالصحراويالنقبسجنالىبهموتوجهت

الساعةالسجنالىوصلواأبنائهملرؤيةشديدشوقفياألخل

ساعاتثالثوبعدالسجنبواباتأمامطويالًانتظرواصباحاًالسابعة

جوكر

جوكر

جوكر

جوكر

جوكر
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التقومي واالنهاء 
ورقة عمل: الدرس الثامن

زيارة إلى سجن النقب
اليوم والتاريخ: ----------- االسم:--------------   

أُدخل )الـ( التعريف على الكلمات التالية وأكتب ثم أقرأُ. 1 .

أكتُب مثنى كل كلمة من الكلمات اآلتية في الفراغ. 2 .

أُركُب كلمة من كل مجموعة من احلروف ثم أقرأ. 3 .

النشيد الوطني الفلسطيني:

	 سماع النشيد الوطني الفلسطيني مع ترديد الطلبة كلمات النشيد  بشكل جماعي. 

_ سجن_ زيارة

يومكيساملفرد مركزسجني

املثنى

_ كيس

لا
ق

ب ن

دشـ

يـد

اف

ء د

التقومي الشفوي: تسأل املرشدة الطلبة: ماهي مشاعركم؟ ماذا تعلمتم من الدرس؟ 
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عيد االستقاللالدرس التاسع

األنشطة

أن يعي الطلبة مفهوم االستقالل . الهدف الـمعرفي  

أن يشارك الطلبة في إحياء املناسبات واألعياد الوطنية.  الهدف السلوكي 

التهيئة

اسم النشاط: حامي بارد.
الهدف: إثارة دافعية الطلبة ملوضوع الدرس.

املكان: غرفة الصف.
الزمن: 10دقائق.

سير النشاط:
تقف املرشدة مع الطلبة بشكل دائري، تعرض أمامهم العلم، تقوم بإخفاء قطع بازل العلم داخل غرفة الصف، 
ينطل���ق الطلبة للبحث عنها، وعند االقتراب من كل قطعة تقول املرش���دة: حام���ي ..... حامي وعند االبتعاد عن 
القطع تقول: بارد.... بارد تستمر في القول حامي بارد حتى يجمع الطلبة قطع بازل العلم كافة، ومن ثم يتم 
تركي���ب القط���ع حتى يتش���كل العلم، وبعد ذلك توجه األس���ئلة اآلتية: ما هي ألوان العل���م؟ ما هو اللون املفضل 

لديكم؟ وملاذا؟ ما هي مشاعركم جتاه العلم؟ ماذا تتوقعون درسنا لهذا اليوم؟
مالحظة: تعطى الفرصة لكل طالب برسم العلم الفلسطيني بشكل حر.

املواد املطلوبة: 
كرتون مقوى، بوليجال، صمغ)UHU(، أقالم عريضة، مشرط، جالتني.

األهداف

طريقة عمل بازل العلم:
قص قطعة البوليجال بقياس  •

)30سم×20سم(.
طباعة علم فلسطني وميكن توفيرعلم  •

فلسطني جاهز.
لصق العلم على قطعة من البوليجال  •

وقصه إلى قطع بازل ثم جلتنتها كما 
هو مبني في الشكل.



38

اسم النشاط: الفقرة وبازل اجلملة.العرض والتقدمي
الهدف: تنمية مهارة الفهم واالستيعاب.

املكان: غرفة الصف.
الزمن: 20دقيقة.

املواد املطلوبة: 
 .A4 ، صول عريض ، صول رفيع، جالتني ، أقالم عريضة، بوليجال، دبوس فرنسي

طريقة عمل الفقرة:
قص الصول العريض بحجم 4سم ×4سم على شكل مربعات.

قص الكلمات بشكل منفرد ثم لصقها على قطع الصول العريض.

طريقة عمل بازل اجلملة:
قص الصول الرفيع بحجم 50سم ×30سم على شكل مستطيل.

طباعة 10 جمل من الدرس.
لصق اجلمل املطبوعة على قطع الصول الرفيع.

تلوين اجلمل ثم جلتنتها.

سير النشاط:
جتلس املرشدة مع الطلبة داخل غرفة الصف ثم تضع أمامهم مربعات كلمات الفقرة ، تطلب املرشدة من 

الطبة البدء ببناء هرم الفقرة بشكل متسلسل وبعد االنتهاء من تركيب الهرم ، على الطلبة قراءة اجلمل 
وكتابتها بشكل صحيح.

4 سم

30 سم

50 سم

4 سم

خالتيماجد
أعالمالباب

البيت
فلسطني

أرواح
كلمة

إطالق
عيد

هيا بنا نذهب لنحتفل بعيد االستقالل

قال ماجد: السالم عليكم
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التقومي واالنهاء 
ورقة عمل: الدرس التاسع

عيد االستقالل
اليوم والتاريخ: ----------- اإلسم:--------------   

بيتاملفرد

اجلمع

أُرتُب الكلمات احملصورة لتكون جمال مفيدة ثم أقرأ. 1 .

أكتُب جمع الكلمات اآلتية ثم أقرأ 2 .

أضُع احلرف الناقص في املربع، ثم أقرأ الكلمات 3 .

صديق شارع

عصام          به  
فجاء     ورحب

الشوارع   بها   أن
نريد    نزين

ف
جـ

ء
بر

مصـعـ
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نشاط لعبة شعبية- احلجلة.
الهدف: تعليم الطلبة األلعاب املستوحاة من التراث. 

املكان: الساحة اخلارجية.
الزمن: 10 دقائق.

املواد املطلوبة: 
حجر، طباشير.

طريقة عمل بطاقات الكلمات:
رسم احلجلة بالطباشير

سير النشاط:
تقوم املرشدة والطلبة برسم احلجلة في الساحة اخلارجية باستعمال الطباشير )كماهو مبني في 

الشكل(، بعد ذلك تقوم بكتابة الكلمات التي مت اختيارها من الدرس داخل مربعات احلجلة ثم تعطي  
املرشدة الطلبة أرقام من )1-7( أو حسب عدد املجموعة بعدها تطلب من الطلبة البدء باللعب مبتدئني 

بالرقم واحد. في كل مرة يرمي الطالب احلجر على مربع احلجلة عليه أن يقرأ الكلمة التي استقر عليها، 
ويستمر لعب الطلبة كل حسب دوره حتى يلعب اجلميع وتنتهي الكلمات كافة.

التقومي الشفوي: تسال املرشدة الطلبة: ماهي مشاعركم؟ ماذا تعلمتم من الدرس؟ 
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اْللُصوُص الثَّالَثةالدرس العاشر

األنشطة

أن يتعرف الطلبة على معاني املفردات وقراءتها قراءة صحيحة. الهدف الـمعرفي  

أن يتعرف الطلبة على أهمية الصدق لالبتعاد عن الكذب.  الهدف السلوكي 

التهيئة

اسم النشاط: لعبة الكراسي.
الهدف: تنمية مهارة اإلستيعاب لدى الطلبة.

املكان: الساحة.
الزمن:7 دقائق.

سير النشاط:
تقف املرش���دة مع الطلبة في الس���احة اخلارجية ثم تقوم ومبس���اعدة الطلبة بوضع الكراس���ي على ش���كل 
دائرة، تطلب املرش���دة من الطلبة الوقوف بش���كل دائري حول الكراسي ثم تختار قائدا للمجموعة وتطلب 
من���ه أن يذك���ر عنوان الدرس )اللص���وص الثالثة( في كل مرة يتم فيها ذكر عنوان الدرس بش���كل صحيح 
يجلس الطلبة على الكراس���ي أما إذا مت ذكر عنوان الدرس بش���كل غير صحيح يس���تمر الطلبة في الدوران 

حول الكراسي واكمال اللعب.
مالحظة:  في كل دورة حول الكراسي، يتم تبديل الطالب القائد، وفي حال عدم مقدرة الطالب على قراءة 

عنوان الدرس تقوم املرشدة مبساعدته.

املواد املطلوبة: 
كراسي.

األهداف
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اسم النشاط: تركيب الكلمات من احلروف.العرض والتقدمي
الهدف: أن يكّون الطلبة عدداً من الكلمات. 

املكان: الصف.
الزمن: 20 دقيقة.

املواد املطلوبة: 
كرتون، صمغ، ورق A4، جالتني، اقالم عريضة، مشرط.

سير النشاط:
 تقف املرشدة مع الطلبة بشكل دائري، تضع أمامهم مكعبات احلروف ومكعبات الكلمات تطلب منهم 

تشكيل شكال هندسيا من املكعبات وبعد االنتهاء ، يقوم الطلبة بقراءة الكلمات وكتابتها بشكل صحيح.

طريقة عمل احلروف
قص كرتون على شكل مربعات بقياس 6×6سم ، ثم 

ثنيها لتكوين مكعب طباعة احلروف بأشكالها الهجائية 
ثم لصقها على وجوه املكعب.

طريقة عمل الكلمات
قص كرتون على شكل مربع بقياس 8×8سم ثنيها 

لتصبح على شكل مكعب طباعة 20 كلمة من الدرس 
بخط واضح على ورق A4 قصها ولصقها على أوجه 

املكعب ثم تلوينتها وجلتنتها.

َوليٌدَذَهَب

َوأصدقاؤه

لزيارة
صديقهم

هشام
قدم

8 سم

8 سم

اأ أـا

ـجـج ـججـ
6 سم

6 سم

ـبـب ـببـ
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التقومي واالنهاء 
ورقة عمل: الدرس العاشر

اللصوص الثالثة 
اليوم والتاريخ: ----------- االسم:--------------   

أكتُب الكلمة املناسبة )هذا ، هذه ، هؤالء( في الفراغ ثم أقرأ. 1 .

أصل بني احليوان وابنه فيما يلي: 2 .

أرتب أسماء احليوانات التالية )ُمْهر، َجْرو، ِعْجل، جحش، ِشْبل، ِجْدي( حسب  3 .
احلروف األبجدية:

1 

 

 الكلماتعمل طريقة 
 قص قطع الصول على شكل مثلث. 

  كلمات من الدرس على ورق  01طباعةA4. 

 الكلمات ثم تلوينها وجلتنتها. قص 

  على الصول العريض.لصق الكلمات 

 سير النشاط:
تطلىب   ومثلثىات الكلمىات،  تضىع أمىامهم دوائىر الحىرب      تقف المرشدة مع الطلبىة بلىك  دائىر ،   

تجميىىع الكلمىات ب  بحيى  يىتم تركيىىب   ،مىن دوائىىر الحىروب والكلمىىات   ياهندسى هم تلىكي  شىىكال  مىن 
 كتابتها بلك  صحيح.يع الكلمات عل  الطلبة قراءتها ثم بعد االنتهاء من تركيب جملحروب، ا

 التقويم واالنهاء:

 .ورقة عملالتقويم الكتابي: 

 -----------------اليوم والتاريخ:   ---------------------------اسم الطالب/ة: 

 اللصوص الثالثة  

 نكتب الكلمة المناسبة )هذا ، هذه ، هؤالء( في الفراغ، ونقرأ .1

  
 

 

 

   رجال  -------                حقيبة   ------       لص ------   

 نصل بين الحيوان وابنه فيما يلي: .2

 

 

  
1 

 

 الكلماتعمل طريقة 
 قص قطع الصول على شكل مثلث. 

  كلمات من الدرس على ورق  01طباعةA4. 

 الكلمات ثم تلوينها وجلتنتها. قص 

  على الصول العريض.لصق الكلمات 

 سير النشاط:
تطلىب   ومثلثىات الكلمىات،  تضىع أمىامهم دوائىر الحىرب      تقف المرشدة مع الطلبىة بلىك  دائىر ،   

تجميىىع الكلمىات ب  بحيى  يىتم تركيىىب   ،مىن دوائىىر الحىروب والكلمىىات   ياهندسى هم تلىكي  شىىكال  مىن 
 كتابتها بلك  صحيح.يع الكلمات عل  الطلبة قراءتها ثم بعد االنتهاء من تركيب جملحروب، ا

 التقويم واالنهاء:

 .ورقة عملالتقويم الكتابي: 

 -----------------اليوم والتاريخ:   ---------------------------اسم الطالب/ة: 

 اللصوص الثالثة  

 نكتب الكلمة المناسبة )هذا ، هذه ، هؤالء( في الفراغ، ونقرأ .1

  
 

 

 

   رجال  -------                حقيبة   ------       لص ------   

 نصل بين الحيوان وابنه فيما يلي: .2

 

 

  

2 

 

 

 

 

ْهر، َجْرو، ِعْجل، ُكْر، ِشْبل، ِجْدي( حسب الحروف نرتب أسماء الحيوانات التالية )ُم .3
 األبجدية:

1- -------------------   4- -------------------- 

2- -------------------   5- -------------------- 

3- -------------------   6- --------------------  

 
 لعبة السهم نشاط. 
 :تنمية مهارة التركيز لدى الطلبة. الهدف 
 :ساحة الخارجيةال المكان. 
 :دقائق.02 الزمن 

 واحد. شرائح مغناطيسية، سهم المواد المطلوبة:
 
 :العملطريقة 
 سم8دائرة نصف قطرها عل  شك   قص شريحة مغناطيسية. 
  كما هو مبين في اللك  ثم جلتنتهاقصها ، من الدرسكلمة  01طباعة. 
  قصها ثم لصقها عل  الدائرة.01-0طباعة ارقام من . 

 سير النشاط:
امتىار مىن الطلبىة،     1السهم على  بعىد   تضع لعبة مع الطلبة في الساحة الخارجية، المرشدة  تقف

ائية السمائهم، تطلق اشارة البدء فىي  الوقوب عل  شك  قاطرة حسب الحروب الهج همتطلب من
وفيمىا اوا اسىتقر السىهم    السهم عل  الىدائرة المغناطيسىية،    يبدء الطالب االو  برميحي  اللعب، 
امىا اوا اسىتقر السىهم على  احىد االرقىام الموجىودة على          احدى الكلمات يقىوم بتكىرار اللعب.  عل  

ب حتى  يلعىب الطلبىة كافىة ويصىيبوا      اللوحة المغناطيسىية يخسىر دورف فىي اللعىب، ويسىتمر اللعى      
 بالسهم الكلمات.

 عل  الطلبة قراءة الكلمات واالقام عند اصابة الهدب. مالحظة:
 
 

 تسال المرشدة الطلبة: ماهي مشاعركم؟ ماذا تعلمتم من الدرس؟  التقويم الشفوي:
 

1 --------------------- -4   -------------------
2 --------------------- -5   -------------------
3 - -------------------- -6   -------------------
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طريقة العمل:
قص شريحة مغناطيسية على شكل دائرة نصف قطرها 8سم.

طباعة 15 كلمة من الدرس، قصها ثم جلتنتها كما هو مبني في الشكل.
طباعة ارقام من 1-15. قصها ثم لصقها على الدائرة.

نشاط لعبة السهم.
الهدف: تنمية مهارة التركيز لدى الطلبة.

املكان: الساحة اخلارجية.
الزمن: 10دقائق.

املواد املطلوبة: 
أسهم مغناطيسية، سهم واحد.

سير النشاط:
تقف املرشدة مع الطلبة في الساحة اخلارجية، تضع لعبة السهم على بعد 5 أمتار من الطلبة، تطلب منهم 

الوقوف على شكل قاطرة حسب احلروف الهجائية ألسمائهم، تطلق شارة البدء في اللعب، حيث يبدأ 
الطالب األول برمي السهم على الدائرة املغناطيسية، وفيما إذا استقر السهم على إحدى الكلمات يقوم 

بتكرار اللعب. أما إذا استقر السهم على أحد األرقام املوجودة على اللوحة املغناطيسية يخسر دوره في 
اللعب، ويستمر اللعب حتى يلعب الطلبة كافة ويصيبوا بالسهم الكلمات.

مالحظة: على الطلبة قراءة الكلمات واألرقام عند إصابة الهدف.

التقومي الشفوي: تسأل املرشدة الطلبة: ماهي مشاعركم؟ ماذا تعلمتم من الدرس؟ 

1
2

8
10 4

5 3
9 7

611
12

13
14

15
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الدرس
احلادي عشر

ّياُد َواْلَغزاَلة الصَّ

األنشطة

أن يقرأ الطلبة الكلمات واجلمل قراءة صحيحة. الهدف الـمعرفي  

أن يرفق الطلبة باحليوانات ويحسنوا معاملتها.  الهدف السلوكي 

التهيئة

اسم النشاط: صياد احلروف.
الهدف: تنمية مهارة التركيز لدى الطلبة.

املكان: الصف.
الزمن:10 دقائق.

سير النشاط:
جتلس املرشدة مع الطلبة على شكل حرف U ، تكتب عنوان الدرس )الصياد والغزالة( عن طريق الرسم 
بالهواء، ويرافق ذلك س���ماع الطلبة أصوات احليوانات، وعلى الطلبة معرفة ما تكتبه املرش���دة في الهواء، 
وعندم���ا يح���زر أحدهما عن���وان الدرس ، يتم االنتقال إل���ى لعبة صياد احلروف، لتجمي���ع احلروف املكونة 

لعنوان الدرس بعد أن مت اصطيادها.

املواد املطلوبة: 
50 كرة من الفلني حجم صغير، قطع مغناطيسية، عيدان خشبية، خرز، 

دبابيس، صمغ )UHU( سائل، CD ألصوات حيوانات.

األهداف

طريقة العمل: 
ترسم  املرشدة صورة حرف من 

احلروف الهجائية بواسطة اخلرز 
والدبابيس على كرة الفلني، تثبت 

قطعة مغناطيسية صغيرة على 
طرف كل عود من العيدان اخلشبية 
باستخدام الصمغ، كما هو مبني في 

الشكل.
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اسم النشاط: بازل الكلمات واملقاطع.العرض والتقدمي
الهدف: متكني الطلبة من مهارة التحليل والتركيب. 

املكان: غرفة الصف.
الزمن: 20 دقيقة.

املواد املطلوبة: 
بوليجال، أقالم عريضة ملونة، الصمغ )UHU(، جالتني.

سير النشاط:
جتلس املرشدة مع الطلبة بشكل دائري، تطلب من كل واحد منهم أن يختار شريكا ليلعب معه، ثم تطلب 

منهما تركيب ثالث كلمات من قطع البازل املوجودة أمامهم، ومن ثم حتليلها إلى مقاطع، و بعد ذلك يقوم 
كل طالب بكتابة الكلمات في دفترِه اخلاص.

طريقة العمل
قص 10 قطع من البوليجال بأشكال مختلفة.

طباعة 10 كلمات من الدرس.
تلصق كل كلمة على قطع البوليجال، تلوينها 

وجلتنتها كما هو مبني في الشكل
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التقومي واالنهاء 
ورقة عمل: الدرس احلادي عشر

الّصياد والغزالة 
اليوم والتاريخ: ----------- اإلسم:--------------   

أُعيد ترتيب اجلمل اآلتية كما وردت في الدرس، بوضع الرقم في الدائرة وأقرأ.. 1
          صعد أبو فارس اجلبال

          وخرج من البيت
          يبحث عن صيد يعود به إلى املنزل

          حمل بندقية الصيد وقليال من املاء والطعام
          استيقظ أبو فارس من نومه مبكرا 

أُركب املقاطع اآلتية: 2 .

---------------- ر   صاص 

---------------- ش�    �راب     

---------------- غ�               �زال  

1
2
3
4
5

أكتب مثنى وجمع الكلمات اآلتية: . 3

جمع  مثنى          

كرة

مسجد

منزل

جبل
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طريقة عمل بطاقات األسئلة واألجوبة: 
قص 20 قطعة من الكرتون بقياس 15سم ×4 سم. طباعة 10 أسئلة من درس »الصياد والغزالة« و10 
الفرنسي. تلصق اإلجابات  الدبوس  إجابات لنفس األسئلة، بحيث يثبت كل سؤال مع جوابه بواسطة 

واألسئلة على بطاقة منفردة كما هو مبني في الشكل. 

نشاط البطاقة السحرية.
الهدف: أن يعطي الطلبة إجابات صحيحة.

املكان: غرفة الصف.
الزمن: 10 دقائق.

املواد املطلوبة: 
كرتون A4 ، صمغ )UHU( ، جالتني ، أقالم عريضة ، دبوس فرنسي.

سير النشاط:
جتلس املرشدة مع الطلبة بشكل دائري، تضع أمامهم بطاقات األسئلة واألجابات مقلوبة، بعد ذلك تطلب 

من كل طالب أن يختار شريكاً له، ومن ثم يقوم كل ثنائي بسحب بطاقة واحدة من بطاقات األسئلة، 
ويطرح أحدهما السؤال املكتوب في بطاقته على زميله وعليه اإلجابة على السؤال، وإذا كانت اإلجابة 

صحيحة يؤكد زميله صحة اإلجابة بفتحها ثم قراءتها، والثنائي األسرع في اإلجابة والكتابة هما 
الفائزان.

التقومي الشفوي: تسال املرشدة الطلبة: ماهي مشاعركم؟ ماذا تعلمتم من الدرس؟ 

متى استيقظ أبو فارس من نومه؟

ماذا حمل معه 
عندما خرج؟

ملاذا صعد أبو فارس اجلبال؟

استيقظ مبكراً في الصباح

بعض املاء والطعام

يبحث عن صيد يعود به
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الدرس
الثاني عشر

لَْحفاُة الثَّرثاَرة السُّ

األنشطة

أن يقرأ الطلبة الدرس قراءة سليمة. الهدف الـمعرفي  

تنمية مهارات احلوار لدى الطلبة.  الهدف السلوكي 

التهيئة

اسم النشاط: بطاقة الصورة واحلرف.
الهدف:تشجيع الطلبة على املشاركة.

املكان: الصف.
الزمن: 10 دقائق.

سير النشاط:
تق���وم املرش���دة بلصق جميع البطاقات على احلائط داخل غرفة الص���ف، تطلب من كل طالب اختيار بطاقة 
واحدة من بطاقات احلروف، بعد س���ماع الصافرة، وبعد ان يختار الطلبة البطاقات، تس���أل كل طالب: ملاذا 
اخت���رت هذه الصورة؟  هل تعرف اس���ما اخرا  للس���لحفاة؟ ماذا يغطي جس���م الس���لحفاة؟ م���ا هو احليوان 
املفضل لديك، وملاذا؟ من لديه حيوان في البيت؟ اذكر احلرف األخير لصورة احليوان الذي اخترته ؟ ماذا 

تتوقعون عنوان الدرس ؟

املواد املطلوبة: 
كرتون مقوى، أقالم عريضة ملونة، صمغ )UHU(، جالتني.

األهداف

طريقة عمل البطاقات:
قص قطع كرتون بقياس )10سم ×10سم(.

طباعة 28 صورة حليوانات معروفة.
طباعة 28 حرف من احلروف الهجائية.

لصق صورة احليوانات على اجلهة األمامية 
للبطاقة، ولصق احلرف األول من اسم كل 
حيوان على اجلهة اخللفية كما هو في مبني 

الشكل.

10سم

سم
10 أ أمام

خلف 
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اسم النشاط: بازل السلحفاةالعرض والتقدمي
الهدف: أن يستنتج الطلبة األفكار الفرعية للنص.

املكان: الصف.
الزمن: 20 دقيقة.

املواد املطلوبة: 
صول سميك، كرتون مقوى، صمغ )UHU(، جالتني، أقالم عريضة ملونة .

سير النشاط:
جتلس املرشدة مع الطلبة بشكل دائري، تقوم بفك الكلمات املكونة للبازل عن جسم السلحفاة ووضعها 
مقلوبة على الطاولة أمام الطلبة، تطلب منهم البدء بتركيب بازل جسم السلحفاة ليتم في النهاية تشكيل 

الفقرة بشكل متسلسل، وبعد انتهاء الطلبة من تركيب الفقرة عليهم قراءتها بشكل واضح وسليم، ثم 
تسأل املرشدة ماذا تعلمتم من الدرس؟ وبعد اإلجابة على الطلبة كتابة الفقرة بشكل صحيح.

طريقة عمل بازل السلحفاة:
قص قطعة صول بقياس 5سم ×50سم. طباعة صورة السلحفاة.

طباعة فقرة من الدرس )يحكى أن ......فأنا ال أقدر على الطيران(، قص الكلمات بشكل بازل، تلوينها 
وجلتنتها كما هو مبني في الشكل.

50سم

سم
50
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التقومي واالنهاء 
ورقة عمل: الدرس الثاني عشر

السلحفاة الثرثارة 
اليوم والتاريخ: ----------- اإلسم:--------------   

اضع نعم أو ال في الفراغ املناسب 1 .

كانت سلحفاة تعيش في نبع ماء.  • 

في القصة ثالث شخصيات. • 

رحلت السلحفاة مع البطتان. • 

جّف ماء النبع • 

اضع كلمة )قبل أو بعد( في الفراغ املناسب 2 .

عاشت الصديقات بهناء وسرور.  • 

طارت البطتان بالسلحفاة. • 

سقطت السلحفاة. • 

عاشت السلحفاة مع البطتان قرب نبع املاء. • 

استنتج:  3 .

ماذا حدث للسلحفاة؟ • 

ماتت. • 

لقفها الناس وأنقذوها. • 

سقطت في املاء ولم متت • 
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طريقة عمل األقنعة:
قص املبال بأشكال وجوه احليوانات، تلوينها وربطها باملغيط أو الشبر من اجلهتني، كما هو مبني في 

الشكل.

دراما.
الهدف: تنمية لغة احلوار بني الطلبة .

املكان: الساحة اخلارجية.
الزمن: 10 دقائق.

املواد املطلوبة: 
مبال، أقالم عريضة ، مغيط أو شبر.

سير النشاط:
تقف املرشدة مع الطلبة بشكل دائري في الساحة اخلارجية، تعرض األقنعة على الطلبة وتطلب من 

كل طالب اختيار القناع الذي يرغب فيه بشكل حر، ومن ثم متثيل الدرس باستخدام كلماتهم ولغتهم 
اخلاصة.

التقومي الشفوي: تسال املرشدة الطلبة: ماهي مشاعركم؟ ماذا تعلمتم من الدرس؟ 




