بسم هللا الرحمن الرحيم
المكـون :اإلمـ ــالء

األسبـوع :الثـاين

الموضوع :التاء املربوطة و املبسوطة
الحــصة :األولــى ( تقدمي )

أن يتعرف املتعلمون م ى تكت التاء مبسوطة و م ى تكت مربوطة .

القاعدة

متارين تطبيقية

أن يتعرف املتعلمون التاء املبسوطة و التاء املربوطة .

مناقشة الظاهرة

الرقــم:

20

الموضوع :التاء املربوطة و املبسوطة
الحصــة :الثــانية ( تطبيق )

المــدة 54 :دقيقة

الرقــم:

20

األساس المعرفي و أنشطة التقويم

الخطوات

األهـــداف

األساس المعرفي و أنشطة التقويم

أقوم بتسجيل األمثلة املتضمنة للظاهرة اإلمالئية املستهدفة  ،و الواردة يف كتاب التلميذ
على السبورة :
 تلفت املعلمة انتباه التالميذ و التلميذات أن حفظ القرآن الكرمي مفيد يف ضبطالكلمات العربية .
 حفظت البنت القرآن الكرمي  ،و هي ما زالت صغرية .أقرأ األمثلة قراءة منوذجية تليها قراءات فردية للمتعلمني .

تسميع النص

أن يكتشف املتعلمون أخطاءهم و يصسسوها .

عرض األمثلة

المكـون :اإلمـ ــالء

المــدة 54 :دقيقة

األسبـوع :الثـالث

أمسع النص اإلمالئي للمتعلمني مراعيا يف ذلك عالمات الرتقيم و جودة األداء  ،و
إعطاء احلروف حقها .
بنت مطيعة
قالت الوالدة لبنتها  :إذا خرجت من البيتت دتدا اتبا ا
فعليك أن ترتبي األدوات في المطتب و المدتدات فتي
قاعة الجلوس  ،ثم بعد ذلك اخرجي لتلتقي بالبنات .
و بعدما ضرت األم مساء الغد وجدت بنتهتا قتد أعتدت
كل ما طلبت منها .

أوجه عناية املتعلمني إىل املفردات اليت تشمل الظاهرة اإلمالئية و يستخرجوهنا من
األمثلة  ،و يتم إبرازها بلون مغاير  ،و يتعرفون التاء بنوعيها  :املبسوطة و املربوطة .
أستدرج املتعلمني على ضوء أسئلة مركزة ملناقشة األمثلة و استنتاج أن :
 التاء املبسوطة تكون : .1يف الفعل .
 .0و يف االسم إذا كان مجع مؤنث سامل  ،أو إذا كانت مسبوقة بسكون أو
مد .
 التاء املربوطة تكون يف غري ذلك من األمساء .يبين املتعلمون القاعدة انطالقا من الرصيد املعريف السابق و بتوجيه من أسئليت  ،و أثري
انتباههم إىل كون القاعدة مثبتة يف كتبهم .
ينجز املتعلمون النشاط التطبيقي املقرتح يف كتاب التلميذ على األلواح احلجرية ،مع
تطعيم النشاط بأمثلة إضافية إذا اقتضى املقام ذلك  ،و إذا كان الغالف الزمين يسمح
بذلك  ،مع الرتكيز أكثر على املتعثرين .

شرح و فهم

إمالء النص

تصسيح النص

أن يكت املتعلمون النص اململى عليهم على دفاترهم موظفني قاعدة الدرس .

الخطوات

األهـــداف

مالحظة
الظاهرة

بسم هللا الرحمن الرحيم

أعمد إىل الكلمات اليت تطرح بعض الصعوبات للمتعلمني و أشرحها مثل :
(مطيعة  /ترت ).
أطرح بعض األسئلة قصد فهم النص و تقري معانيه ألذهان املتعلمني .
أملي النص على املتعلمني مجلة مجلة و بصوت واضح  ،مع حث املتعلمني على حسن
االستماع و اإلصغاء اجليد و أنبه إىل العناية بتسسني اخط.
أعرض النص على السبورة خبط جيد واضح ،و يقرؤه املتعلمون و يصسسون
أخطاءهم بشكل فردي .

بسم هللا الرحمن الرحيم
المكـون :اإلمـ ــالء

بسم هللا الرحمن الرحيم
األسبـوع :اخـامس

الموضوع :اهلمزة املتوسطة على األلف
الحــصة :األولــى ( تقدمي )

أن يتعرف املتعلمون م ى تكت اهلمزة املتوسطة على األلف .

مالحظة
الظاهرة

األهـــداف

الحصــة :الثــانية ( تطبيق )

األساس المعرفي و أنشطة التقويم

الخطوات

األهـــداف

أقوم بتسجيل األمثلة املتضمنة للظاهرة اإلمالئية املستهدفة  ،و الواردة يف كتاب التلميذ
على السبورة :

تسميع النص

اجلمل املتضمنة مهزة
سأل املعلم التلميذ

الكلمة اليت
فيها مهزة

أين كتبت

سأل

يأخذ التلميذ الكت

يأخذ

حلت التلميذة املسألة

املسألة

على األلف

حركة ما قبلها

حركتها
الفتسة

الفتسة

السكون

الفتسة

الفتسة

السكون

أقرأ األمثلة قراءة منوذجية تليها قراءات فردية للمتعلمني .
أوجه عناية املتعلمني إىل املفردات اليت تشمل الظاهرة اإلمالئية و يستخرجوهنا من
األمثلة  ،و يتم إبرازها بلون مغاير  ،و يتعرفون اهلمزة املتوسطة على األلف  ،و حركة
اهلمزة يف كل مثال  ،و حركة احلرف قبلها .

مناقشة الظاهرة

أستدرج املتعلمني على ضوء أسئلة مركزة ملناقشة األمثلة و استنتاج أن :
 اهلمزة املتوسطة تكت على األلف إذا كانت : .0مفتوحة  ،و ما قبلها مفتوح أو ساكن .
 .5ساكنة و ما قبلها مفتوح .

القاعدة

يبين املتعلمون القاعدة انطالقا من الرصيد املعريف السابق و بتوجيه من أسئليت  ،و أثري
انتباههم إىل كون القاعدة مثبتة يف كتبهم .

متارين تطبيقية

ينجز املتعلمون النشاط التطبيقي املقرتح يف كتاب التلميذ على األلواح احلجرية ،مع
تطعيم النشاط بأمثلة إضافية إذا اقتضى املقام ذلك  ،و إذا كان الغالف الزمين يسمح
بذلك  ،مع الرتكيز أكثر على املتعثرين .

شرح و فهم

إمالء النص

تصسيح النص

المــدة 54 :دقيقة
الرقــم:

أن يكت املتعلمون النص اململى عليهم على دفاترهم موظفني قاعدة الدرس .

عرض األمثلة

الرقــم:

24

الموضوع :اهلمزة املتوسطة على األلف

أن يكتشف املتعلمون أخطاءهم ذاتيا و يصسسوها .

الخطوات

المكـون :اإلمـ ــالء

المــدة 54 :دقيقة

األسبـوع :السـادس
20

األساس المعرفي و أنشطة التقويم
أمسع النص اإلمالئي للمتعلمني مراعيا يف ذلك عالمات الرتقيم و جودة األداء  ،و
إعطاء احلروف حقها .
جأر اإلمام بصوت مرتفع و هو يسأل هللا العافية  ،و بتدأ
الناس متن بعتدم متن بعتدم يتدعون ترا  ،كتل يطلت
مسألته  .فامتأل المسجد بهمس هو مناجاة هللا تعالى
.

أعمد إىل الكلمات اليت تطرح بعض الصعوبات للمتعلمني و أشرحها مثل :
( جأر  /العافية  /اهلمس  /املناجاة ).
أطرح بعض األسئلة قصد فهم النص و تقري معانيه ألذهان املتعلمني .
أملي النص على املتعلمني مجلة مجلة و بصوت واضح  ،مع حث املتعلمني على حسن
االستماع و اإلصغاء اجليد و أنبه إىل العناية بتسسني اخط.
أعرض النص على السبورة خبط جيد واضح ،و يقرؤه املتعلمون و يصسسون
أخطاءهم بشك ذاتيا و يتبينون حقيقة اخطأ " عدم تطبيق القاعدة ".

بسم هللا الرحمن الرحيم
المكـون :اإلمـ ــالء

بسم هللا الرحمن الرحيم
األسبـوع :الثــامن

الموضوع :التاء املربوطة و املبسوطة /اهلمزة املتوسطة على األلف
الحــصة :األول ـ ــى

الرقــم:

أن يكتشف املتعلمون أخطاءهم ذاتيا و يصسسوهنا .

إمالء النص

أن يكت املتعلمون النص اململى عليهم موظفني مكتسباهتم من الدرسني السابقني .

تسميع النص

20

األساس المعرفي و أنشطة التقويم
أمسع النص اإلمالئي للمتعلمني مراعيا يف ذلك عالمات الرتقيم و جودة األداء  ،و
إعطاء احلروف حقها .
سنتتتتتتتاء
كانت ستناء تلميت ة مجتدة  ،و كانتت أ تستأم متن
قراءة الكت و القصص  ،و تسأل عن كل شيء قرأته
و لم تفهم معنام  ،و ين كان أخوها األاتغر يستألها
عن شيء  ،كانت تجيبه بدون تأخر  ،و هي تبتسم.

أعمد إىل الكلمات اليت تطرح بعض الصعوبات للمتعلمني و أشرحها مثل :
( ال تسأم  /تبتسم ).
أطرح بعض األسئلة قصد فهم النص و تقري معانيه ألذهان املتعلمني .
أملي النص على املتعلمني مجلة مجلة و بصوت واضح  ،مع حث املتعلمني على حسن
االستماع و اإلصغاء اجليد و أنبه إىل العناية بتسسني اخط.

تصسيح النص

أعرض النص على السبورة خبط جيد واضح ،و يقرؤه املتعلمون .
يصسسون املتعلمون أخطاءهم ذاتيا و يتبينون حقيقة اخطأ " عدم تطبيق القاعدة ".

تثبيت

أقف صسبة املتعلمني على خمتلف الظواهر اإلمالئية املستهدفة قصد تثبيتها و تعزيزها
بأمثلة مشاهبة .

المكـون :اإلمـ ــالء
الموضوع :التاء املربوطة و املبسوطة /اهلمزة املتوسطة على األلف
الحصــة :الث ـ ــانية
الخطوات
توزيع األوراق

اإلجناز

المــدة 54 :دقيقة
الرقــم:

األهـــداف
أن ينجز املتعلمون التمارين بشكل فردي .

الخطوات

األهـــداف

شرح و فهم

المــدة 54 :دقيقة

األسبـوع :التــاسع
20

األساس المعرفي و أنشطة التقويم
أوزع أوراق التسرير على املتعلمني .
أقرأ التمارين واحدا واحدا و أوضح املطلوب من كل سؤال .
أحث املتعلمني على اإلجناز حمرتمني الوقت املخصص لذلك .
أجتول خالل الصفوف أثناء اإلجناز قصد التنبيه على جودة اخط و سالمة
اجللسة  ،و االعتماد على النفس .
أمجع أوراق التسرير قصد تصسيسها خارج الفصل .

تصسيح
مجاعي

يصسح املتعلمون اإلجناز مجاعيا على السبورة أو شفويا حس ما يسمح به
الغالف الزمين .

بسم هللا الرحمن الرحيم
المكـون :اإلمـ ــالء

بسم هللا الرحمن الرحيم
األسبـوع :العاشر

الموضوع :اهلمزة املتوسطة على الواو
الحــصة :األولــى ( تقدمي )

أن يتعرف املتعلمون م ى تكت اهلمزة املتوسطة على الواو .

مالحظة
الظاهرة

األهـــداف

الحصــة :الثــانية ( تطبيق )

الرقــم:

11

األساس المعرفي و أنشطة التقويم

الخطوات

األهـــداف

األساس المعرفي و أنشطة التقويم

أقوم بتسجيل األمثلة املتضمنة للظاهرة اإلمالئية املستهدفة  ،و الواردة يف كتاب التلميذ
على السبورة :

تسميع النص

أمسع النص اإلمالئي للمتعلمني مراعيا يف ذلك عالمات الرتقيم و جودة األداء  ،و
إعطاء احلروف حقها .
جرح مؤلم
كان فؤاد يتنزم على ضفة النهر برفقة اديقه متؤنس ،
و كتتتان الصتتتديقان يستتتيران و يتشتتتدثان فتتتي شتتتؤون
الدرا ة و أمور اأمتشان  .و فجأة زلت قدم فتؤاد فوقتع
على جر مسنن  .أمسك به متؤنس و تاعدم علتى
النهوض و قد أايبت ركبته بجرح عميق .

الكلم ــة

اهلمزة فيها

مالحظـ ــة
حركتــها

حركة ما قبلها

يؤنس  /مؤمن

ال ـواو

ســاكنة

مضــموم

سؤال  /يؤمن

ال ـواو

مفتــوحة

مضــموم

رؤوس  /فؤوس

ال ـواو

مضمـومة

مضــموم

مسؤول  /مرؤوس

ال ـواو

مضمـومة

ســاكن

رؤوف  /دؤوب

ال ـواو

مضمـومة

فت ــح

مناقشة الظاهرة

تتم دراسة الظاهرة اإلمالئية على اجلدول باتباع اخطوات التالية :
 توضع املفردات املتضمنة للظاهرة يف العمود األول . يقوم املتعلمون بدراسة كل حالة على حدة . على أي حرف كتبت اهلمزة ؟ ما هي حركتها ؟ ما هي حركة ما قبلها ؟أستدرج املتعلمني على ضوء أسئلة مركزة ملناقشة األمثلة و استنتاج أن :
 اهلمزة املتوسطة تكت على الواو إذا كانت : .4ساكنة أو مفتوحة أو مضمومة و سبقها حرف مضموم .
 .0مضمومة و سبقها حرف ساكن أو مفتوحة .

القاعدة

يبين املتعلمون القاعدة انطالقا من الرصيد املعريف السابق و بتوجيه من أسئليت  ،و أثري
انتباههم إىل كون القاعدة مثبتة يف كتبهم .

متارين تطبيقية

ينجز املتعلمون النشاط التطبيقي املقرتح يف كتاب التلميذ على األلواح احلجرية ،مع
تطعيم النشاط بأمثلة إضافية إذا اقتضى املقام ذلك  ،و إذا كان الغالف الزمين يسمح
بذلك  ،مع الرتكيز أكثر على املتعثرين .

شرح و فهم

إمالء النص

تصسيح النص

أن يكت املتعلمون النص اململى عليهم على دفاترهم موظفني قاعدة الدرس .

عرض األمثلة

الرقــم:

12

الموضوع :اهلمزة املتوسطة على الواو

المــدة 54 :دقيقة

أن يكتشف املتعلمون أخطاءهم ذاتيا و يصسسوها .

الخطوات

المكـون :اإلمـ ــالء

المــدة 54 :دقيقة

األسبـوع :احلادي عشر

أعمد إىل الكلمات اليت تطرح بعض الصعوبات للمتعلمني و أشرحها مثل :
( مؤمل  /ضفة  /زلت  /مسنن ).
أطرح بعض األسئلة قصد فهم النص و تقري معانيه ألذهان املتعلمني .
أملي النص على املتعلمني مجلة مجلة و بصوت واضح  ،مع حث املتعلمني على حسن
االستماع و اإلصغاء اجليد و أنبه إىل العناية بتسسني اخط.
أعرض النص على السبورة خبط جيد واضح ،و يقرؤه املتعلمون و يصسسون
أخطاءهم بشك ذاتيا و يتبينون حقيقة اخطأ " عدم تطبيق القاعدة ".

بسم هللا الرحمن الرحيم
المكـون :اإلمـ ــالء

األسبـوع :الثالث عشر

الموضوع :اهلمزة املتوسطة على الياء

القاعدة
متارين تطبيقية

أن يتعرف املتعلمون م ى تكت اهلمزة املتوسطة على الياء .

مناقشة الظاهرة

األهـــداف

الموضوع :اهلمزة املتوسطة على الياء
الحصــة :الثــانية ( تطبيق )

المــدة 54 :دقيقة
الرقــم:

15

األساس المعرفي و أنشطة التقويم

الخطوات

األهـــداف

األساس المعرفي و أنشطة التقويم

أقوم بتسجيل األمثلة املتضمنة للظاهرة اإلمالئية املستهدفة  ،و الواردة يف كتاب التلميذ
على السبورة :
سئل /سئم /أسئلة /ممتلئني /ذئ /ذئاب /يتكئون /بريئة .

تسميع النص

أن يكتشف املتعلمون أخطاءهم ذاتيا و يصسسوها .

مالحظة
الظاهرة

الرقــم:

10

األسبـوع :الرابع عشر

أمسع النص اإلمالئي للمتعلمني مراعيا يف ذلك عالمات الرتقيم و جودة األداء  ،و
إعطاء احلروف حقها .
فل بهيج
كان القصر مليئا بالمتدعوين  ،و كانتت األضتواء متأللئتة
فتتي جنبتتات الشديقتتة  ،و كتتان أعضتتاء الجوقتتة متكئتتين
على المدتدات التوثيرة  .و ديتر بعيتد اتفت المواوتد و
عليها أطباق شهية .

الكلمة

وضع اهلمزة

حركتها

حركة ما قبلها

سئل

على الياء

مكسورة

مضمومة

سئم

على الياء

مكسورة

مفتوحة

أسئلة

على الياء

مكسورة

ساكنة

ممتلئني

على الياء

مكسورة

مكسورة

ذئ

على الياء

ساكنة

مكسورة

ذئاب

على الياء

مفتوحة

مكسورة

يتكئون

على الياء

مضمومة

مكسورة

بريئة

على الياء

مفتوحة

ياء ساكنة

تتم دراسة الظاهرة اإلمالئية على اجلدول باتباع اخطوات التالية :
 ينقل املتعلمون الكلمات املوجودة يف العمود اخاص بالكلمات . يقوم املتعلمون بدراسة كل حالة على حدة من حيث : وضع اهلمزة ( على الياء ) . حركتها . حركة ما قبلها .أستدرج املتعلمني على ضوء أسئلة مركزة ملناقشة األمثلة و استنتاج أن :
 اهلمزة املتوسطة تكت على الياء إذا كانت : .7مكسورة أو ما قبلها مكسور .
 .0إذا سبقتها ياء ساكنة .
يبين املتعلمون القاعدة انطالقا من الرصيد املعريف السابق و بتوجيه من أسئليت  ،و أثري
انتباههم إىل كون القاعدة مثبتة يف كتبهم .
ينجز املتعلمون النشاط التطبيقي املقرتح يف كتاب التلميذ على األلواح احلجرية ،مع
تطعيم النشاط بأمثلة إضافية إذا اقتضى املقام ذلك  ،و إذا كان الغالف الزمين يسمح
بذلك  ،مع الرتكيز أكثر على املتعثرين .

شرح و فهم

إمالء النص

تصسيح النص

أن يكت املتعلمون النص اململى عليهم على دفاترهم موظفني قاعدة الدرس .

عرض األمثلة

المكـون :اإلمـ ــالء

المــدة 54 :دقيقة

الحــصة :األولــى ( تقدمي )

الخطوات

بسم هللا الرحمن الرحيم

أعمد إىل الكلمات اليت تطرح بعض الصعوبات للمتعلمني و أشرحها مثل :
( هبيج  /متأللئة  /الوثرية  /أطباق ).
أطرح بعض األسئلة قصد فهم النص و تقري معانيه ألذهان املتعلمني .
أملي النص على املتعلمني مجلة مجلة و بصوت واضح  ،مع حث املتعلمني على حسن
االستماع و اإلصغاء اجليد و أنبه إىل العناية بتسسني اخط.
أعرض النص على السبورة خبط جيد واضح ،و يقرؤه املتعلمون و يصسسون
أخطاءهم ذاتيا و يتبينون حقيقة اخطأ " عدم تطبيق القاعدة ".

بسم هللا الرحمن الرحيم
المكـون :اإلمـ ــالء

بسم هللا الرحمن الرحيم
األسبـوع :السـادس عشـر

الموضوع :اهلمزة املتوسطة على الواو /اهلمزة املتوسطة على الياء
الحــصة :األول ـ ــى

الرقــم:

أن يكتشف املتعلمون أخطاءهم ذاتيا و يصسسوهنا .

إمالء النص

أن يكت املتعلمون النص اململى عليهم موظفني مكتسباهتم من الدرسني السابقني .

تسميع النص

10

األساس المعرفي و أنشطة التقويم
أمسع النص اإلمالئي للمتعلمني مراعيا يف ذلك عالمات الرتقيم و جودة األداء  ،و
إعطاء احلروف حقها .
ا تتترام القتتانون
أضتتتيئت القاعتتتة  ،و ختتترف المتفرجتتتون إلتتتى با تتتة
اأ ترا ة و قالت عاد  :كان رؤوف راوعا فتي أداوته
لدور المشامي و أنا متفقة مع قوله في المستر ية :
عمل اليوم أ يجوز أن يؤجل إلى دتد  ،و يجت علتى
الجميع ا ترام قانون السير …...

أعمد إىل الكلمات اليت تطرح بعض الصعوبات للمتعلمني و أشرحها مثل :
( باحة  /رائعا ).
أطرح بعض األسئلة قصد فهم النص و تقري معانيه ألذهان املتعلمني .
أملي النص على املتعلمني مجلة مجلة و بصوت واضح  ،مع حث املتعلمني على حسن
االستماع و اإلصغاء اجليد و أنبه إىل العناية بتسسني اخط.

تصسيح النص

أعرض النص على السبورة خبط جيد واضح ،و يقرؤه املتعلمون .
يصسسون املتعلمون أخطاءهم ذاتيا و يتبينون حقيقة اخطأ " عدم تطبيق القاعدة ".

تثبيت

أقف صسبة املتعلمني على خمتلف الظواهر اإلمالئية املستهدفة قصد تثبيتها و تعزيزها
بأمثلة مشاهبة .

المكـون :اإلمـ ــالء
الموضوع :اهلمزة املتوسطة على الواو /اهلمزة املتوسطة على الياء
الحصــة :الث ـ ــانية
الخطوات
توزيع األوراق

اإلجناز

المــدة 54 :دقيقة
الرقــم:

األهـــداف
أن ينجز املتعلمون التمارين بشكل فردي .

الخطوات

األهـــداف

شرح و فهم

المــدة 54 :دقيقة

األسبـوع :السـابع عشـر
17

األساس المعرفي و أنشطة التقويم
أوزع أوراق التسرير على املتعلمني .
أقرأ التمارين واحدا واحدا و أوضح املطلوب من كل سؤال .
أحث املتعلمني على اإلجناز حمرتمني الوقت املخصص لذلك .
أجتول خالل الصفوف أثناء اإلجناز قصد التنبيه على جودة اخط و سالمة
اجللسة  ،و االعتماد على النفس .
أمجع أوراق التسرير قصد تصسيسها خارج الفصل .

تصسيح
مجاعي

يصسح املتعلمون اإلجناز مجاعيا على السبورة أو شفويا حس ما يسمح به
الغالف الزمين .

بسم هللا الرحمن الرحيم

بسم هللا الرحمن الرحيم
المكـون :اإلمـ ــالء

األسبـوع :الثـامن عشـر

المكـون :اإلمـ ــالء

األسبـوع :التـاسع عشـر

الموضوع :اهلمـزة يف آخـر الكلمــة

المــدة 54 :دقيقة

الموضوع :اهلمـزة يف آخـر الكلمــة

الم ـدة 54 :دقيقة

الحــصة :األولــى ( تقدمي )

أن يتعرف املتعلمون رسم األلف اللينة يف األفعال .

مالحظة
الظاهرة

األهـــداف

يقرأ املتعلمون األمثلة و يستخرجون الكلمات املستهدفة و يضعوهنا يف اجلدول :
دنا /شكا /رمى /قضى .
أفعال ماضية

تسميع النص

أمسع النص اإلمالئي للمتعلمني مراعيا يف ذلك عالمات الرتقيم و جودة األداء  ،و
إعطاء احلروف حقها .
فر ة العيد
مضى شهر رمضان  ،و أتى يوم العيد و تزيتا األطفتال
بلبا هم الجديد  ،و جنى الناس سنات الصتيام  ،و
أ س عيد بفر ة العيتد ألنته أدو واجباتته الدينيتة
فسما بنفسه إلى الدلق الرفيع .

مضارعها

دنا

يدنو

شكا

يشكو

رمى

يرمي

قضى

يقضي

مناقشة الظاهرة

تتم دراسة الظاهرة اإلمالئية على اجلدول باتباع اخطوات التالية :
 ما احلرف الذي ينتهي به مضارع فعل " دنا " و " شكا " ؟ ما احلرف الذي ينتهي به مضارع فعل " رمى " و " قضى " ؟ كيف تكت األلف يف الفعل املاضي الذي يكون مضارعه منتهيا بالواو ؟ كيف تكت األلف يف الفعل املاضي الذي يكون مضارعه منتهيا بالياء ؟أستدرج املتعلمني على ضوء أسئلة مركزة ملناقشة األمثلة و استنتاج أن :
األلف يف آخر املاضي ترسم هكذا " ى " إذا كان مضارعه ينتهي بالياء  .و ترسم يف
آخره هكذا " ا " إذا كان مضارعه ينتهي بالواو .

القاعدة

يبين املتعلمون القاعدة انطالقا من الرصيد املعريف السابق و بتوجيه من أسئليت  ،و أثري
انتباههم إىل كون القاعدة مثبتة يف كتبهم .

متارين تطبيقية

ينجز املتعلمون النشاط التطبيقي املقرتح يف كتاب التلميذ على األلواح احلجرية ،مع
تطعيم النشاط بأمثلة إضافية إذا اقتضى املقام ذلك  ،و إذا كان الغالف الزمين يسمح
بذلك  ،مع الرتكيز أكثر على املتعثرين .

شرح و فهم

إمالء النص

تصسيح النص

أن يكت املتعلمون النص اململى عليهم على دفاترهم موظفني قاعدة الدرس .

عرض األمثلة

األساس المعرفي و أنشطة التقويم

الخطوات

األهـــداف

األساس المعرفي و أنشطة التقويم

أن يكتشف املتعلمون أخطاءهم ذاتيا و يصسسوها .

الخطوات

الرقــم:

10

الحصــة :الثــانية ( تطبيق )

الرقــم:

10

أعمد إىل الكلمات اليت تطرح بعض الصعوبات للمتعلمني و أشرحها مثل :
( مضى  /تزيا  /مسا ).
أطرح بعض األسئلة قصد فهم النص و تقري معانيه ألذهان املتعلمني .
أملي النص على املتعلمني مجلة مجلة و بصوت واضح  ،مع حث املتعلمني على حسن
االستماع و اإلصغاء اجليد و أنبه إىل العناية بتسسني اخط.
أعرض النص على السبورة خبط جيد واضح ،و يقرؤه املتعلمون و يصسسون
أخطاءهم ذاتيا و يتبينون حقيقة اخطأ " عدم تطبيق القاعدة ".

بسم هللا الرحمن الرحيم

بسم هللا الرحمن الرحيم
المكـون :اإلمـ ــالء

األسبـوع :احلادي و العشرين

المكـون :اإلمـ ــالء

األسبـوع :الثاين و العشرين

الموضوع :األلـف اللينة يف األفعال

المــدة 54 :دقيقة

الموضوع :األلـف اللينة يف األفعال

المــدة 54 :دقيقة

الحــصة :األولــى ( تقدمي )

أن يتعرف املتعلمون رسم األلف اللينة يف األفعال .

مالحظة
الظاهرة

األهـــداف

يقرأ املتعلمون األمثلة و يستخرجون الكلمات املستهدفة و يضعوهنا يف اجلدول :
دنا /شكا /رمى /قضى .
أفعال ماضية

تسميع النص

أمسع النص اإلمالئي للمتعلمني مراعيا يف ذلك عالمات الرتقيم و جودة األداء  ،و
إعطاء احلروف حقها .
فر ة العيد
مضى شهر رمضان  ،و أتى يوم العيد و تزيتا األطفتال
بلبا هم الجديد  ،و جنى الناس سنات الصتيام  ،و
أ س عيد بفر ة العيتد ألنته أدو واجباتته الدينيتة
فسما بنفسه إلى الدلق الرفيع .

مضارعها

دنا

يدنو

شكا

يشكو

رمى

يرمي

قضى

يقضي

مناقشة الظاهرة

تتم دراسة الظاهرة اإلمالئية على اجلدول باتباع اخطوات التالية :
 ما احلرف الذي ينتهي به مضارع فعل " دنا " و " شكا " ؟ ما احلرف الذي ينتهي به مضارع فعل " رمى " و " قضى " ؟ كيف تكت األلف يف الفعل املاضي الذي يكون مضارعه منتهيا بالواو ؟ كيف تكت األلف يف الفعل املاضي الذي يكون مضارعه منتهيا بالياء ؟أستدرج املتعلمني على ضوء أسئلة مركزة ملناقشة األمثلة و استنتاج أن :
األلف يف آخر املاضي ترسم هكذا " ى " إذا كان مضارعه ينتهي بالياء  .و ترسم يف
آخره هكذا " ا " إذا كان مضارعه ينتهي بالواو .

القاعدة

يبين املتعلمون القاعدة انطالقا من الرصيد املعريف السابق و بتوجيه من أسئليت  ،و أثري
انتباههم إىل كون القاعدة مثبتة يف كتبهم .

متارين تطبيقية

ينجز املتعلمون النشاط التطبيقي املقرتح يف كتاب التلميذ على األلواح احلجرية ،مع
تطعيم النشاط بأمثلة إضافية إذا اقتضى املقام ذلك  ،و إذا كان الغالف الزمين يسمح
بذلك  ،مع الرتكيز أكثر على املتعثرين .

شرح و فهم

إمالء النص

تصسيح النص

أن يكت املتعلمون النص اململى عليهم على دفاترهم موظفني قاعدة الدرس .

عرض األمثلة

األساس المعرفي و أنشطة التقويم

الخطوات

األهـــداف

األساس المعرفي و أنشطة التقويم

أن يكتشف املتعلمون أخطاءهم ذاتيا و يصسسوها .

الخطوات

الرقــم:

01

الحصــة :الثــانية ( تطبيق )

الرقــم:

00

أعمد إىل الكلمات اليت تطرح بعض الصعوبات للمتعلمني و أشرحها مثل :
( مضى  /تزيا  /مسا ).
أطرح بعض األسئلة قصد فهم النص و تقري معانيه ألذهان املتعلمني .
أملي النص على املتعلمني مجلة مجلة و بصوت واضح  ،مع حث املتعلمني على حسن
االستماع و اإلصغاء اجليد و أنبه إىل العناية بتسسني اخط.
أعرض النص على السبورة خبط جيد واضح ،و يقرؤه املتعلمون و يصسسون
أخطاءهم ذاتيا و يتبينون حقيقة اخطأ " عدم تطبيق القاعدة ".

بسم هللا الرحمن الرحيم

بسم هللا الرحمن الرحيم
المكـون :اإلمـ ــالء

األسبـوع :الرابع و العشرين

المكـون :اإلمـ ــالء

األسبـوع :اخامس و العشرين

الموضوع :اهلمزة يف آخر الكلمة  /األلف اللينة يف األفعال

المــدة 54 :دقيقة

الموضوع :اهلمزة يف آخر الكلمة  /األلف اللينة يف األفعال

المــدة 54 :دقيقة

الحــصة :األول ـ ــى

الرقــم:

05

أن يكتشف املتعلمون أخطاءهم ذاتيا و يصسسوهنا .

شرح و فهم

إمالء النص

تصسيح النص

أن يكت املتعلمون النص اململى عليهم على أوراق مستقلة موظفني مكتسباهتم من الدرسني السابقني .

تسميع النص

أمسع النص اإلمالئي للمتعلمني مراعيا يف ذلك عالمات الرتقيم و جودة األداء  ،و
إعطاء احلروف حقها .
المهرجان الرياضي
جتتاء المتنافستتون متتن كتتل األقتتاليم  ،و دخلتتوا إلتتى
الملع ت فتتي اتتفوف منممتتة  ،متتن فئتتات الصتتغار و
الفتيتان و البتبا ، ،و كتتان روتيس كتتل فريتق يشمتتل
شتتعار فريقتته  ،ق َْروكتتت كلمتتة المهرجتتان الرياضتتي  ،و
ئ بإجراء مسابقات الصغار قبتل مباريتات الفتيتان و
َب ِد ك
البتتبان  .و فتتي المستتاء  ،كانتتت األضتتواء الستتاطعة
تمأل جنبات الملع  ،و تتألأل تشتها الجواوز المصطفة
على منصة التتويج .
أعمد إىل الكلمات اليت تطرح بعض الصعوبات للمتعلمني و أشرحها مثل :
( فئات  /شعار  /منصة التتويج ).
أطرح بعض األسئلة قصد فهم النص و تقري معانيه ألذهان املتعلمني .
أملي النص على املتعلمني مجلة مجلة و بصوت واضح  ،مع حث املتعلمني على حسن
االستماع و اإلصغاء اجليد و أنبه إىل العناية بتسسني اخط.
أعرض النص على السبورة خبط جيد واضح ،و يقرؤه املتعلمون .
يصسسون املتعلمون أخطاءهم ذاتيا و يتبينون حقيقة اخطأ " عدم تطبيق القاعدة ".

الخطوات
توزيع األوراق

اإلجناز

األهـــداف
أن ينجز املتعلمون التمارين بشكل فردي .

الخطوات

األهـــداف

األساس المعرفي و أنشطة التقويم

الحصــة :الث ـ ــانية

الرقــم:

04

األساس المعرفي و أنشطة التقويم
أوزع أوراق التسرير على املتعلمني .
أقرأ التمارين واحدا واحدا و أوضح املطلوب من كل سؤال .
أحث املتعلمني على اإلجناز حمرتمني الوقت املخصص لذلك .
أجتول خالل الصفوف أثناء اإلجناز قصد التنبيه على جودة اخط و سالمة
اجللسة  ،و االعتماد على النفس .
أمجع أوراق التسرير قصد تصسيسها خارج الفصل .

تصسيح
مجاعي

يصسح املتعلمون اإلجناز مجاعيا على السبورة أو شفويا حس ما يسمح به
الغالف الزمين .

بسم هللا الرحمن الرحيم

بسم هللا الرحمن الرحيم
المكـون :اإلمـ ــالء

األسبـوع :السادس و العشرين

المكـون :اإلمـ ــالء

األسبـوع :السابع و العشرين

الموضوع :األلـف اللينة يف األمساء

المــدة 54 :دقيقة

الموضوع :األلـف اللينة يف األمساء

المــدة 54 :دقيقة

الحــصة :األولــى ( تقدمي )

مناقشة الظاهرة

القاعدة

متارين تطبيقية

أن يتعرف املتعلمون رسم األلف اللينة يف األمساء .

مالحظة
الظاهرة

األساس المعرفي و أنشطة التقويم
يقرأ املتعلمون األمثلة اآلتية  :ف ى  /هدى  /عصى  /رضا  /كربى  /مرضى  /دنيا /
عليا .
يالحظ املتعلمون آخر األمساء و مييزوهنا إىل ثالثية و غري ثالثية حس اجلدول :
رسم األلف
اللينة

غري الثالثي

احلرف قبل
ألفه

رسم األلف
اللينة

االسم
الثالثي

ف ى

فتيان

ى

كربى

غري ياء

ى

هدى

هديان

ى

مرضى

غري ياء

ى

عصى

عصوان

ا

دنيا

ياء

ا

رضا

رضوان

ا

عليا

ياء

ا

مثناه

الخطوات

األهـــداف

األساس المعرفي و أنشطة التقويم

تسميع النص

أمسع النص اإلمالئي للمتعلمني مراعيا يف ذلك عالمات الرتقيم و جودة األداء  ،و
إعطاء احلروف حقها .
……………………
ذه الفتى لزيارة اديقه فتي المستبتفى تام
في يدم باقتة متن التورود و عليته متن الشلتوو .كتان
مبنى المستبفى يتكون من ث ث طبقات  :فلى
 ،و طى  ،و عليا .
اقتر ،الفتى من اديقه " عيد " ال ي كتان يتكت
على عصا و لم عليه  ،و تأله عتن اتشته  .فترح
تتعيد بزيتتارة اتتديقه  ،و تتأله عتتن المدر تتة و
المعلمين و المعلمات و األادقاء  ،و عتن مصتطفى و
ليلى و لوو .

تتم دراسة الظاهرة اإلمالئية على اجلدول باتباع اخطوات التالية :
 أذكر مثىن األمساء الثالثية اليت انتهت ألفها هكذا " ى " ؟ األلف يف " ف ى " أصلها ياء أم ياء ؟ األلف يف " عصا " أصلها واو أم ياء ؟ ماذا تستنتج ؟ حدد األمساء غري الثالثية اليت انتهت ألفها هكذا " ى " ؟ هل قبلها ياء ؟ حدد األمساء غري الثالثية اليت انتهت ألفها هكذا " ا " ؟ هل قبلها ياء ؟ م ى ترسم األلف اللينة يف األمساء غري الثالثية هكذا "ى" و م ى ترسم " ا " ؟أستدرج املتعلمني على ضوء أسئلة مركزة ملناقشة األمثلة و استنتاج أن :
األلف اللينة ترسم يف االسم الثالثي هكذا "ى" إذا كان أصلها ياء  ،و ترسم هكذا
"ا" إذا كان أصلها واو  ،و يعرف أصل االسم بتسويله إىل املثىن .أما يف غري الثالثي
فرتسم هكذا " ى " إال إذا سبقتها ياء فتكت هكذا " ا " .
يبين املتعلمون القاعدة انطالقا من الرصيد املعريف السابق و بتوجيه من أسئليت  ،و أثري
انتباههم إىل كون القاعدة مثبتة يف كتبهم .
ينجز املتعلمون النشاط التطبيقي املقرتح يف كتاب التلميذ على األلواح احلجرية ،مع
تطعيم النشاط بأمثلة إضافية إذا اقتضى املقام ذلك  ،و إذا كان الغالف الزمين يسمح
بذلك  ،مع الرتكيز أكثر على املتعثرين .

شرح و فهم

أن يكت املتعلمون النص اململى عليهم على دفاترهم موظفني قاعدة الدرس .

عرض األمثلة

األهـــداف

00

أن يكتشف املتعلمون أخطاءهم ذاتيا و يصسسوها .

الخطوات

الرقــم:

الحصــة :الثــانية ( تطبيق )

الرقــم:

07

أعمد إىل الكلمات اليت تطرح بعض الصعوبات للمتعلمني و أشرحها مثل :
( باقة /طبقات  /يتكئ ).
أطرح بعض األسئلة قصد فهم النص و تقري معانيه ألذهان املتعلمني .
ماذا محل الف ى يف يده عند زيارة صديقه ؟
مم يتكون مبىن املستشفى ؟
على أي شيء كان يتكئ سعيد ؟ و ملاذا ؟
عمن سأل سعيد ؟

إمالء النص

أملي النص على املتعلمني مجلة مجلة و بصوت واضح  ،مع حث املتعلمني على حسن
االستماع و اإلصغاء اجليد و أنبه إىل العناية بتسسني اخط.

تصسيح النص

أعرض النص على السبورة خبط جيد واضح ،و يقرؤه املتعلمون و يصسسون
أخطاءهم ذاتيا و يتبينون حقيقة اخطأ " عدم تطبيق القاعدة ".

بسم هللا الرحمن الرحيم
المكـون :اإلمـ ــالء

األسبـوع :التاسع و العشرين

الموضوع :األلـف اللينة يف احلروف

المــدة 54 :دقيقة

الحــصة :األولــى ( تقدمي )

مناقشة الظاهرة

القاعدة

متارين تطبيقية

أن يتعرف املتعلمون رسم األلف اللينة يف احلروف .

مالحظة
الظاهرة

األهـــداف

األساس المعرفي و أنشطة التقويم
أقرأ األمثلة كما هي مثبتة يف كت املتعلمني مث يقرؤها بعض املتعلمني قراءات فردية
مستوفية ملواصفات القراءة اجليدة و أساعدهم على فهم معاين احلروف " بلى/إال/ح ى".

المكـون :اإلمـ ــالء
الموضوع :األلـف اللينة يف احلروف
الحصــة :الثــانية ( تطبيق )
الخطوات

األهـــداف

تسميع النص

يستخرج املتعلمون الكلمات املتضمنة للظاهرة اإلمالئية و يأتون حبروف أخرى منتهية
بألف و تصنف حس اجلدول املسطر سلفا :
حروف منتهية بألف هكذا " ى "

حروف منتهية بألف هكذا " ا "

بلى  /ح ى  /على  /إىل

أال  /إال

تتم دراسة الظاهرة اإلمالئية على اجلدول باتباع اخطوات التالية :
 ما نوع الكلمات املوجودة يف اجلدول ؟أهي أمساء أم أفعال أم حروف ؟ مباذا انتهى كل حرف منها ؟ كم عدد احلروف املنتهية بألف هكذا " ى " ؟ اذكروا حروفا أخرى منتهية بألف  .كيف تكت ألفها  ،هكذا " ى " أم هكذا"ا"؟
أستدرج املتعلمني على ضوء أسئلة مركزة ملناقشة األمثلة و استنتاج أن :
احلروف اللينة تكت ألفها هكذا " ى " يف احلروف التالية :
إىل  /على  /م ى  /بلى( يف اجلواب )  /ح ى .
أما يف سائر احلروف فتكت هكذا " ا " كـ  :ال  /أال  /إال  /كال  /لوال
 /إال
يبين املتعلمون القاعدة انطالقا من الرصيد املعريف السابق و بتوجيه من أسئليت  ،و أثري
انتباههم إىل كون القاعدة مثبتة يف كتبهم .
ينجز املتعلمون النشاط التطبيقي املقرتح يف كتاب التلميذ على األلواح احلجرية ،مع
تطعيم النشاط بأمثلة إضافية إذا اقتضى املقام ذلك  ،و إذا كان الغالف الزمين يسمح
بذلك  ،مع الرتكيز أكثر على املتعثرين .

شرح و فهم

المــدة 54 :دقيقة
الرقــم:

أن يكت املتعلمون النص اململى عليهم على دفاترهم موظفني قاعدة الدرس .

عرض األمثلة

الرق ـم:

00

األسبـوع :الثالثون

أن يكتشف املتعلمون أخطاءهم ذاتيا و يصسسوها .

الخطوات

بسم هللا الرحمن الرحيم

02

األساس المعرفي و أنشطة التقويم
أمسع النص اإلمالئي للمتعلمني مراعيا يف ذلك عالمات الرتقيم و جودة األداء  ،و
إعطاء احلروف حقها .
……………………
رت أتنقل من مكان إلى مكان  ،فلتم أشتعر بمترور
الوقت و أ بطول الستير  ،و لتم ألتفتت وراوتي ألنمتر
إلى أين ارت تى اقتربتت متن منتزل قتروي  ،و متا
تى معت اوتا ينادي  :يا ولد !
كدت أنشرف قلي
إلى أين تسير ؟ يبدو أنك مرهق  .أأ تستتري بعت
الوقت ؟

أعمد إىل الكلمات اليت تطرح بعض الصعوبات للمتعلمني و أشرحها مثل :
( ما كدت /أحنرف  /مرهق ).
أطرح بعض األسئلة قصد فهم النص و تقري معانيه ألذهان املتعلمني .
بأي شيء مل يشعر الولد و هو يتنقل من مكان إىل مكان ؟
ما الدليل على أنه كان يسري يف اجتاه واحد ؟
ماذا مسع الولد و هو يقرتب من املنزل القروي ؟

إمالء النص

أملي النص على املتعلمني مجلة مجلة و بصوت واضح  ،مع حث املتعلمني على حسن
االستماع و اإلصغاء اجليد و أنبه إىل العناية بتسسني اخط.

تصسيح النص

أعرض النص على السبورة خبط جيد واضح ،و يقرؤه املتعلمون و يصسسون
أخطاءهم ذاتيا و يتبينون حقيقة اخطأ " عدم تطبيق القاعدة ".

بسم هللا الرحمن الرحيم
المكـون :اإلمـ ــالء

بسم هللا الرحمن الرحيم
األسبـوع :الثاين و الثالثون

الموضوع :األلف اللينة يف األمساء /األلف اللينة يف احلروف
الحــصة :األول ـ ــى

المــدة 54 :دقيقة
الرقــم:

00

أن يكتشف املتعلمون أخطاءهم ذاتيا و يصسسوهنا .

شرح و فهم

إمالء النص

تصسيح النص

أن يكت املتعلمون النص اململى عليهم على أوراق مستقلة موظفني مكتسباهتم من الدرسني السابقني .

تسميع النص

أمسع النص اإلمالئي للمتعلمني مراعيا يف ذلك عالمات الرتقيم و جودة األداء  ،و
إعطاء احلروف حقها .
نتتيل العتت
من الناس من يكتفي بالمنى تى يصل إلى مرمى
يسعى إلى تشقيقه  ،و أ يهتم بالشكمتة القاولتة " :
هر الليالي " .
من أراد الع
إأ أنهتتا كمتتة أ تعج ت الكستتالى ال ت ين ينتمتترون
متى تمطر عليهم السماء دهبا و هم قاعدون .

المكـون :اإلمـ ــالء
الموضوع :األلف اللينة يف األمساء /األلف اللينة يف احلروف
الحصــة :الث ـ ــانية
الخطوات
توزيع األوراق

اإلجناز

أعمد إىل الكلمات اليت تطرح بعض الصعوبات للمتعلمني و أشرحها مثل :
( يكتفي  /املىن  /مرمى ).
أطرح بعض األسئلة قصد فهم النص و تقري معانيه ألذهان املتعلمني .
أملي النص على املتعلمني مجلة مجلة و بصوت واضح  ،مع حث املتعلمني على حسن
االستماع و اإلصغاء اجليد و أنبه إىل العناية بتسسني اخط.
أعرض النص على السبورة خبط جيد واضح ،و يقرؤه املتعلمون .
يصسسون املتعلمون أخطاءهم ذاتيا و يتبينون حقيقة اخطأ " عدم تطبيق القاعدة ".

المــدة 54 :دقيقة
الرقــم:

األهـــداف
أن ينجز املتعلمون التمارين بشكل فردي .

الخطوات

األهـــداف

األساس المعرفي و أنشطة التقويم

األسبـوع :الثالث و الثالثون
00

األساس المعرفي و أنشطة التقويم
أوزع أوراق التسرير على املتعلمني .
أقرأ التمارين واحدا واحدا و أوضح املطلوب من كل سؤال .
أحث املتعلمني على اإلجناز حمرتمني الوقت املخصص لذلك .
أجتول خالل الصفوف أثناء اإلجناز قصد التنبيه على جودة اخط و سالمة
اجللسة  ،و االعتماد على النفس .
أمجع أوراق التسرير قصد تصسيسها خارج الفصل .

تصسيح
مجاعي

يصسح املتعلمون اإلجناز مجاعيا على السبورة أو شفويا حس ما يسمح به
الغالف الزمين .

بسم هللا الرحمن الرحيم
المكـون :اإلمـ ــالء

األسبـوع :الـرابع

الموضوع :التاء املربوطة و املبسوطة
الحصــة :الثالثة (تقومي و دعم )

أن يتمكن املتعلمون من كتابة التاء مربوطة أو مبسوطة يف التطبيق الثالث .

أن يتمكن املتعلمون من كتابة التاء مربوطة يف التطبيق الثاين .

ينجز املتعلمون هذه التمارين تقوميا و دعما لكتابة التاء مبسوطة ،و يتم ذلك استجابة
ملا يطل منهم :
 اكت التاء صسيسة يف آخر هذه الكلمات :
خرجـ…/رحلـ…/تعلمـ…/شربـ…
 حول الكلمات التالية إىل اجلمع :
معلمة  /سيارة  /ناجسة  /مهندسة  /سجادة
 حول الكلمات التالية إىل املفرد :
بيوت  /عناك

كتابة اهلمزة على
األلف مفتوحة

أن يتمكن املتعلمون من كتابة التاء مبسوطة يف التطبيق األول .

كتابة التاء
مبسوطة و
مربوطة

األهـــداف

األساس المعرفي و أنشطة التقويم

الخطوات

األهـــداف

ينجز املتعلمون هذه التمارين تقوميا و دعما لكتابة التاء مربوطة ،و يتم ذلك استجابة
ملا يطل منهم :
اكت التاء صسيسة يف الكلمات التالية غري التامة :
رأيت طائر…حتلق يف اجلو
حضرت الفتا…
رحبت بزين الصغري…
سلمت على الوالد…
و جتاوزا للنمطية اليت قد يؤدي إليها التمرينان السابقان ينجز املتعلمون هذا التطبيق :
 أحول إىل اجلمع :
راقصة  /مكتبة  /بيت
 أحول إىل املفرد :
 .1جنوم  /زيوت  /ناقالت
 .0أكمل كتابة الكلمات :
ساعـ…  /أحدا…  /مكو…  /المـ…  /سبا…

المــدة 54 :دقيقة

الحصــة :الثالثة (تقومي و دعم )

بعد سكون

كتابة اهلمزة على
األلف مفتوحة
بعد فتح
كتابة اهلمزة على
األلف ساكنة
بعد فتح
كتابة اهلمزة على
األلف حس
وضعها

أن يتمكن املتعلمون من كتابة اهلمزة متوسطة على األلف ( حس وضعها ) يف التطبيق الرابع .

كتابة التاء
مربوطة

الرقــم:

25

الموضوع :اهلمزة املتوسطة على األلف

أن يتمكن املتعلمون من كتابة اهلمزة متوسطة على األلف ( مفتوحة بعد ساكن ) يف التطبيق األول .أن يتمكن املتعلمون من كتابة اهلمزة متوسطة على األلف (

كتابة التاء
مبسوطة

المكـون :اإلمـ ــالء

المــدة 54 :دقيقة

األسبـوع :السـابع

مفتوحة بعد فتح ) يف التطبيق الثاين .أن يتمكن املتعلمون من كتابة اهلمزة متوسطة على األلف ( ساكنة بعد فتح ) يف التطبيق الثالث .

الخطوات

بسم هللا الرحمن الرحيم

الرقــم:

27

األساس المعرفي و أنشطة التقويم
ينجز املتعلمون هذه التمارين تقوميا و دعما لكتابة اهلمزة متوسطة على األلف ،و يتم
ذلك استجابة ملا يطل منهم :
 اكت اهلمزة صسيسة يف الكلمات التالية و أبني سب ذلك :
مشـ…مة  /مسـ…لة  /الفـ…رة .

 أكمل كتابة الكلمات بإضافة اهلمزة و أبني ملاذا :
جـ..ر  /قر…ت  /مل…ت .

 أكت اهلمزة يف الكلمات التالية :
فـ..ل  /فـ…س  /كـ…س  /بـ…س .

و جتاوزا للنمطية اليت قد يؤدي إليها التمرينان السابقان إىل إجناز يدفع املتعلم إلعمال
الفكر يف كتابة اهلمزة ينجز املتعلمون هذا التطبيق :
 أكت اهلمزة يف الكلمات التالية و أعلل ملاذا :
ر…س … /خذ  /بد…ت  /املر…ة .

بسم هللا الرحمن الرحيم
المكـون :اإلمـ ــالء

األسبـوع :الثاين عشر

الموضوع :اهلمزة املتوسطة على الواو
الحصــة :الثالثة (تقومي و دعم )

الرقــم:

10

أن يتمكن املتعلمون من كتابة اهلمزة على الواو و هي مضمومة .

أن يتمكن املتعلمون من كتابة اهلمزة على الواو حني ورودها يف الكلمة ساكتة أو مفتوحة .

اس المعرفي و أنشطة التقويم
األساس
األس

الموضوع :اهلمزة املتوسطة على الياء

المــدة 54 :دقيقة

الحصــة :الثالثة (تقومي و دعم )
الخطوات

ينجز املتعلمون هذه التمارين تقوميا و دعما لكتابة اهلمزة متوسطة على الواو ،و يتم
ذلك استجابة ملا يطل منهم :
 اكت اهلمزة صسيسة يف الكلمات التالية و بني سب ذلك :
فـ..وس  /ر..وس  /شـ..ون  /مقرو..هم .
التفا..ل  /تسا..ل  /عشا..هم  /إذا..هم  /تال..م .

كتابة اهلمزة
على الياء و
هي مكسورة

 أكمل كتابة الكلمات بإضافة اهلمزة و أبني ملاذا :
مـ..نس  /مـ..من  /مـ..سر  /يـ..ذي .
فـ..اد  /سـ..ال .

كتابة اهلمزة
على الياء حني
ورودها بعد
كسر

األهـــداف
أن يتمكن املتعلمون من كتابة اهلمزة على الواو حني ورودها يف الكلمة ساكتة أو مفتوحة .

كتابة اهلمزة
على الواو و
هي مضمومة

المكـون :اإلمـ ــالء

المــدة 54 :دقيقة

األسبـوع :اخامس عشر

أن يتمكن املتعلمون من كتابة اهلمزة على الواو و هي مضمومة .

الخطوات

األهـــداف

كتابة اهلمزة
على الواو حني
ورودها ساكنة
أو مفتوحة

بسم هللا الرحمن الرحيم

الرقــم:

14

األساس المعرفي و أنشطة التقويم
ينجز املتعلمون هذه التمارين تقوميا و دعما لكتابة اهلمزة متوسطة على الياء حني
ورودها مكسورة ،و يتم ذلك استجابة ملا يطل منهم :
 اكت اهلمزة صسيسة يف الكلمات التالية و بني سب ذلك :
نـا..م  /س..م  /لـ..مي  /أسـ..لة  /دا..ـرة.

ينجز املتعلمون هذه التمارين تقوميا و دعما لكتابة اهلمزة متوسطة على الياء حني
ورودها بعد كسر و هي مفتوحة أو مضمومة أو ساكنة :
 اكت اهلمزة صسيسة يف الكلمات التالية و بني سب ذلك :
ذ..اب  /متألل..ة  /يتكـ..ون  /ذ..ب  /ملي..ة  /مشي..ة  /م..ذنة .

بسم هللا الرحمن الرحيم
المكـون :اإلمـ ــالء
الموضوع :التاء املربوطة و املبسوطة
الحصــة :الثالثة (تقومي و دعم )

الخطوات

األهـــداف

بسم هللا الرحمن الرحيم
األسبـوع :العشــرون
المــدة 54 :دقيقة
الرقــم:

02

األساس المعرفي و أنشطة التقويم

المكـون :اإلمـ ــالء

األسبـوع :الثالث و العشرين

الموضوع :األلـف اللينة يف األفعال

المــدة 54 :دقيقة

الحصــة :الثالثة (تقومي و دعم )
الخطوات

حتويل إىل
املضارع

تكملة بألف
ناقصة

األهـــداف
أن يدعم املتعلمون مكتسباهتم حول درس األلف اللينة يف األفعال .

حتويل إىل
املاضي

الرقــم:

00

األساس المعرفي و أنشطة التقويم
ينجز املتعلمون هذه التمارين تقوميا و دعما لكتابة اهلمزة متوسطة على الياء حني
ورودها مكسورة ،و يتم ذلك استجابة ملا يطل منهم :

.1
يبكي :
يعلو :
.2

أحول األفعال المضارعة إلى أفعال ماضية :
يسمو :
يشكو :
جيري :

أحول األفعال الماضية إلى أفعال مضارعة :

رجا :
بىن :
خال :
.3

جنا :
منا :
مضى :

هدى :
صفا :
جىن :

أكمل أحرف الفعل ب " ا " أو " ى " ثم أذكر السبب :
املاضي

صسـ…………
هنـ…………..
دعـ………….

املضارع

السب

………………
………………
………………

………………
………………
………………

نقل

أنتدب أحد املتعلمني لكتابة األمثلة على السبورة حتت مراقبيت ليتم تصسيح ما أجنزه
املتعلمون يف ضوء ذلك  ،مث ينقل املتعلمون األمثلة يف دفاترهم :
 دنا سعيد من املعلم و شكا إليه تلميذا سعى إىل حتريض زمالئه عليه .
 جرى الالع يف امللع و رمى بالكرة إىل صديقه .

تصسيح

أناقش األخطاء مع املتعلمني و أكلفهم بتصسيح إجنازاهتم مقارنة مع األمثلة املكتوبة
على السبورة .
يقارن املتعلمون بني ما أجنزوه و بني املكتوب على السبورة مث يصسسون .

بسم هللا الرحمن الرحيم

بسم هللا الرحمن الرحيم
المكـون :اإلمـ ــالء

األسبـوع :الثامن و العشرين

المكـون :اإلمـ ــالء

الموضوع :األلـف اللينة يف األمساء

المــدة 54 :دقيقة

الموضوع :األلـف اللينة يف احلروف

الحصــة :الثالثة (تقومي و دعم )

الخطوات

كتابة األمثلة

التصسيح

األهـــداف
أن يدعم املتعلمون مكتسباهتم حول درس األلف اللينة يف األمساء .

نقل

األساس المعرفي و أنشطة التقويم
ينجز املتعلمون هذه التمارين تقوميا و دعما لكتابة اهلمزة متوسطة على الياء حني
ورودها مكسورة ،و يتم ذلك استجابة ملا يطل منهم :


أبحث عن أربعة أسماء منتهية بألف لينة هكذا "ى"

أنتدب أحد املتعلمني لكتابة األمثلة على السبورة .
أتتبع ما يكت على السبورة حرصا على سالمة ما سينقله املتعلمون بعد عملية
التصسيح.
يكت املتعلمون األمثلة التالية على دفاترهم :
شاهد الف ى موجة عظمى ترتطم بالصخرة .
من طل العال سهر الليايل .
بين مبدينتنا مستشفى و أدرك سكان املدينة قيمة هذا املبىن .
أناقش األخطاء مع املتعلمني و أكلفهم بتصسيح إجنازاهتم مقارنة مع األمثلة املكتوبة
على السبورة .
يقارن املتعلمون بني ما أجنزوه و بني املكتوب على السبورة مث يصسسون .

المــدة 54 :دقيقة

الحصــة :الثالثة (تقومي و دعم )
الخطوات
حروف منتهية
بـ " ى "

حروف منتهية
بـ " ا "

نقل

التصسيح

األهـــداف
أن يدعم املتعلمون مكتسباهتم حول درس األلف اللينة يف احلروف .

أمساء منتهية
بألف

الرقــم:

00

األسبـوع :الواحد و الثالثني
الرقــم:

01

األساس المعرفي و أنشطة التقويم
ينجز املتعلمون هذه التمارين تقوميا و دعما لكتابة اهلمزة متوسطة على الياء حني
ورودها مكسورة ،و يتم ذلك استجابة ملا يطل منهم :
.1

*
*
*
*

*
*

أبحث عن أربعة حروف منتهية بألف لينة هكذا "ى" و أضعها في

جمل:

.2

أبحث عن حرفين منتهيين بألف لينة هكذا "ا" و أضعهما في

جملتين:

أنتدب أحد املتعلمني لكتابة األمثلة على السبورة .
أتتبع ما يكت على السبورة حرصا على سالمة ما سينقله املتعلمون بعد عملية
التصسيح.
يكت املتعلمون األمثلة التالية على دفاترهم :
أال حتبون أن يكون النصر حليفكم ؟
أما تعريين مسعك ؟
هال تركت و تركت الكسل .
لوال النافذة مفتوحة الختنقت .
إىل أين أنت ذاه ؟ أال تلع معنا ؟ بلى .
أناقش األخطاء مع املتعلمني و أكلفهم بتصسيح إجنازاهتم مقارنة مع األمثلة املكتوبة
على السبورة .
يقارن املتعلمون بني ما أجنزوه و بني املكتوب على السبورة مث يصسسون .

