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  سالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،ال
  :الزمالء المعلمين ، الزميالت المعلمات 

تربوية رائدة متخصصة في هندسة وصناعة مناهج كندا مؤسسة  - المركز العربي للخدمات التربوية نحن 
كندا  -أُِسَس المركز العربي للخدمات التربوية في مدينة مونتلایر  .تعليم اللغة العربية  والتدريب التربوي

بتعليم اللغة العربية في بالد المهجر،  م ، وكان من أهم أهداف تأسيس المركز هو االهتمام2005عام 

  .هوية العربية واإلسالمية للجاليات العربية واإلسالمية المقيمة في الغربلحفاظ على الالعمل لو

تربية العربية واللغة الكندا بإعدادهندسة وصناعة مناهج تعليم  - يقوم المركز العربي للخدمات التربوية
  ..سالمية تتماشى مع متطلبات بالد المهجر وتستوعب البيئة التي يعيش فيها التالميذإلإ

كندا على االرتقاء بتعليم اللغة العربية والثقافة اإلسالمية  -المركز العربي للخدمات التربوية نعمل في
 :من خالل) المهجر(وتلبية احتياجات الجاليات العربية واإلسالمية المقيمة في بالد الغرب 

   ومقررات تعليمية ذات جودة عالية ومحتوى تعليمي متميز  هندسة وصناعة مناهج. 

    كوادر مؤهلة ذات قدرة على تدريس اللغة العربية والثقافة اإلسالمية بطرق تربوية تخريج
 .حديثة

   تقديم كافة الخدمات والحلول التربوية للمؤسسات التعليمة في بالد المهجر وبأرقى الخبرات . 

    المعلومات )الملتيميديا وتكنولوجيا(إنتاج برامج سمعية وبصرية تعتمد على.  

 
 :يرجى زيارة موقعنا علىعن المركز لمزيد من المعلومات 

www.caspeducation.com  
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: في أنهوجوده  ودواعيتتجلى أهمية دليل المعلم   

 الثالث المستوىسه الطالب في إطاًرا فكريًا للمنهج الذي يدر الثالثيقدم للمستوى  :أوالً 
                       .                                               بصورة عمومية وتركيبية 

                               .                     يبين العالقة بين األهداف التعليمية ومحتوى المنهج  :ثانيًا    

.                                      يوضح العالقة بين األهداف وطرق التدريس المتبعة  :ثالثًا 

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

  .واالتجاهات في النص المقرر فإنه يشير إلى استخدام أسلوب المناقشة 
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  مقدمةال      

  :الزميالت المعلمات/ الزمالء المعلمين 

  :السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

/ العربية في المركز العربي للخدمات التربوية يَُسرُّ قسم التوجيه التربوي، وقسم توجيه اللغة 
؛  التمارين التكميلية، وكتاب )األساس(لكتاب اللغة العربية ) دليل المعلم(كندا، أن يقدم لكم 

ً من أجزاء منهج اللغة  ً لكم عند تنفيذ دروس الكتابين، باعتباره جزءا ً ومساعدا ليكون مرشدا
  .د المهجرفي بال الثالثلتالميذ المستوى العربية 

إنَّ هذا الدليل لبنةٌ جديدة من لبنات كتب ومناهج المركز العربي التعليمية، التي تريد التجديد 
والتطوير في ميدان تعليم اللغة العربية وتعلمها في بالد المهجر، منسجمة بذلك مع األهداف 

  .ة الحديثةالتي يسعى المركز لتحقيقها بما يتفق مع أفضل النظريات التربوية والتعليمي

ولما كانت اللغة العربية هي لغة القرآن الكريم، ولغة حضارتنا العربية واإلسالمية، ومرجع 
فكرنا وثقافتنا وأصالتنا، فإن مسؤولية تعليمها وتعلمها، وترسيخ قيمها، ومضامين ثقتها، 

 ً ً يقع على كاهلنا جميعا ج اللغة ولهذا سعينا في المركز العربي إلى رفد مناه. أصبحت واجبا
لتنفيذها بما يتوافق مع األهداف المخطط لها، ليصبح أداة للتطوير، ووسيلة  بدليلالعربية 

ة على / للتجديد، وسبيالً من سبل الرقي بمستوى تعليم اللغة العربية في المهجر، وعوناً للمعلم 
  .على أكمل وجه العملأداء 

ة في تحقيق أهداف اللغة العربية، جعلنا نؤكد للمعلم/ إنَّ قناعتنا بالدور الهام والفاعل للمعلم 
على أنه سيِّد الموقف الذي يحرك الموقف التعليمي بالطريقة التي يحقق من خاللها أهدافه، 

ن تالميذه من امتالك مهارات اللغة العربية وحبها   .وبما يمّكِ

ً على التعامل/ إن قناعتنا بأهمية تطوير أداء المعلم  مع المنهج الذي  المعلمة، تجعله قادرا
  .يدرسه بطريقة فاعلة، وقادراً على التعامل مع النظريات التربوية الحديثة بما يناسب تالميذه

ة  من خبرات ومهارات تدريسية قادرة /إن هذه الرؤية تنبعث من ثقة كبيرة بما يمتلكه المعلم
 ً ً وموجها ً لعملية على ممارسة أدوار حديثة في عملية التعليم، تجعله مرشدا ً ومنظما ومساعدا

 .التعلم، بعيداً عن أسلوب التلقين

  :أقسام الدليل

  :ـ القسم النظري 1

  :ويقصد به األطر العامة، والمكونات التي تتمحور حول العناصر اآلتية
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  والتمارين التكميليةاألساس (مبادئ عامة في بناء منهاج اللغة العربية (.  
 وتشمل الثالثللمستوى لمواد العامة التعليمية ا:  

  ).األساس(كتاب الطالب * 

  .التمارين التكميلية كتاب * 

  .دليل المعلم* 

  ).المادية والسمعية والبصرية(الوسائل التعليمية المصاحبة * 

  . أنواع التقويم وأدواته* 

  :ـ القسم التطبيقي 2

  :ويقصد به إجراءات تنفيذ محاور الكتابين، وهو على النحو اآلتي

  . الثالثللمستوى اتج التعلم نواألهداف العامة و  ـ

  .في الموقف التعليمي التخطيط للتدريس ـ

  . التمارين التكميليةللكتاب األساس وكتاب طرق التدريس  ـ

  تاطاحل التدريبات والنش ـ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



8 
 

  القسم النظري

  مبا�ئ عامة في بناء منهاج اللغة العربية 

  

  . الثالثللمستوى ) ساألسا( محتوى كتاب اللغة العربية -1

  . الثالثمحاور بناء منهاج اللغة العربية في الكتاب األساس للمستوى   .أ 2

.                            الثالثللمستوى  التمارين التكميليةمحاور بناء منهاج النحو واإلمالء في كتاب  .ب    

  ) .الكتاب األساس(   الثالثمستوى العلى حصص اللغة العربية في  الدروس توزيع –أ  - 3

                                        )التمارين التكميلية (  الثالثتوزيع الدروس على حصص اللغة العربية في المستوى  _ب   
  .مهارات االستماع والتحدث والقراءة والكتابة هيكلية بناء  - 4

  .  الثالثللمستوى عند التنفيذ على األسابيع الدراسية للمهارات التوزيع الزمني  - 5

  :أقسام الدليل   

  :ـ القسم النظري 1

  :ويقصد به األطر العامة، والمكونات التي تتمحور حول العناصر اآلتية

  والتمارين التكميليةاألساس (مبادئ عامة في بناء منهاج اللغة العربية (. 
  
 وتشمل الثالثللمستوى لمواد العامة التعليمية ا:  

  ).األساس(كتاب الطالب  *

  .التمارين التكميلية كتاب  *

  .دليل المعلم *

  ).المادية والسمعية والبصرية(الوسائل التعليمية المصاحبة  *

  . أنواع التقويم وأدواته *

  :ـ القسم التطبيقي 2

  :وهو على النحو اآلتيويقصد به إجراءات تنفيذ محاور الكتابين، 

  . الثالثللمستوى اتج التعلم نواألهداف العامة و ـ
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  .في الموقف التعليمي التخطيط للتدريس ـ

  . التمارين التكميليةللكتاب األساس وكتاب طرق التدريس  ـ

  تاطاحل التدريبات والنش ـ
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  القسم النظري

  اللغة العربيةمبا�ئ عامة في بناء منهاج : أوالً 

  . الثالثللمستوى ) ساألسا(محتوى كتاب اللغة العربية  -1

  . الثالثمحاور بناء منهاج اللغة العربية في الكتاب األساس للمستوى   .أ -2

.                            الثالثللمستوى  التمارين التكميليةمحاور بناء منهاج النحو واإلمالء في كتاب  .ب    

  ) .الكتاب األساس(   الثالثمستوى العلى حصص اللغة العربية في  الدروس توزيع .أ  - 3

            )التمارين التكميلية (  الثالثتوزيع الدروس على حصص اللغة العربية في المستوى  .ب   
.والقراءة والكتابة مهارات االستماع والتحدث هيكلية بناء  - 4  

:المبا�ئ التي بُنيت عليها محاور الكتاب األساس : ثانيًا    
 1 - مبدأ التكامل: اعتمد منهاج المستوى الثالث بشقيه األساس والتمارين التكميلية على عدد من المهارات 

والتوجهات بغرض تثبيت ، في ظل تدريبات منوعة األساليب والكتابية والنحوية واإلمالئية  القرائية األساسية

المهارة في أذهان التالميذ نطقاً وكتابة، وبغرض تحقيق التكامل بين هذه المهارات وصوالً إلى تمكين التلميذ 

:هذا وقد تجلى هذا المبدأ في المؤشرات اآلتية .والفهم واالستيعاب  من القراءة السليمة والكتابة الصحيحة  

) .قرائية وكتابية(بمجموعة من النشاطات التي تناسب كل مهارة فة ارتباط تعليم المهارات المستهد أ ـ  

االستماع والتحدث والقراءة (تساوق تعليم المهارات القرائية مع المهارات األساسية للغة العربية  ب ـ

بصورة عامة، وقد تبدى هذا التساوق في اعتماد النشاطات في الجانب الشفوي على البدء ) والكتابة

 الكتابكما تبدى في الجانب الكتابي فيما ورد من نشاط كتابي في . ثم الترديد والتحدث، ثم القراءةباالستماع 

.األساس   

بما يستفاد من ، من حيث ارتباط واضح  التمارين التكميليةالتكامل بين الكتاب األساس وكتاب  ج ـ

.حوية واإلمالئية رائية والنالق الكتاب األساس في تواصل منهجي يحقق التكامل في المهارات نشاطات   

 التمارين التكميليةذلك إلى كتاب نتقل بعد ��رسها بالكتاب األساس ثم  المعلمةبدأ �ولذا، ننصح بأن 

.نحوية أو اإلمالئية بموضوع يخدم القاعدة ال  

 2 ـ مبدأ التعلم البنائي:
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أي قابل لالستبقاء (وقيمة ويتجلى هذا المبدأ في أّن كل ما يبنى بواسطة المتعلم، يصبح ذا معنى 

وعلى وجه الخصوص في موضوعات النحو واإلمالء  والمهارات :  ستدعاء واالنتقال، والبناء عليهواال

ولذا سعى المنهج إلى أن يكون هدف المتعلم استيعاب ما يتعلمه، ومن ثم إدخاله  .القرائية والكتابية المنوعة  

. في بنيته العقلية، عن طريق نشاطات شفهية منوعة األساليب، ونشاطات مشفوعة بنشاطات كتابية  

 3 ـ المبدأ اال�صالي:

مع والديه وأقرانه،  حيث يقوم على تعامل التلميذ مع اللغة على أنها عادات سلوكية اجتماعية يمارسها

.وعلى أنها كائن اجتماعي يتطور وينمو في ظل المجتمع وأفراده، وهذا ما يعزز مهارات االتصال ويقويها  

 4 ـ مبدأ التعلم الذا�ي:
ويتجلى هذا المبدأ في جعل التلميذ يتجه نحو تعليم نفسه بنفسه عندما تنمو لديه الرغبة في القراءة 

والكتابة والتحدث، وعندما يجد في نفسه الكفاية والقدرة على ممارسة اللغة باقتدار؛ كي ال يبقى مستقبالً 

الكتاب األساس ، (نشاطات في وقد ساعد تنوع ال.للمعلومات والمهارات فقط، بل يسعى بنفسه لتطبيقها

.على تحقيق هذا المبدأ )التمارين التكميلية  

 .ة دور بارز في هذا المجال عندما يعطي التلميذ فرصة كاملة للبدء بحل النشاطات والتعامل معها/وللمعلم
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ةعـــامـــــال محتوى المحاور   
:الثالثالكتاب األساس في اللغة العربية للمستوى : أوالً     

المحاور المتسلسلة على  عدد من على الثالثمحتوى الكتاب األساس للمستوى  اشتمل أـ
  -   الفصول  -   األخالق  -  األسرة  -   الحياة المدرسية  -  التعارف:    ( الصورة اآلتية 
  ) . البيئة  -  الترفيه  -  القصص والعبر

جميع دروس المحاور  على ُوزعتعدً�ا من المهارات اللغوية التي  عالجت المحاوركما  ـ ب
المحادثة   -للغوية  التنمية ا  - الفهم واالستيعاب    -االستماع والقراءة  : ( على الصورة اآلتية 

  .) والتعبير 

  :كتاب التمارين التكميلية للمستوى الثالث: ثانيًا

  : على الموضوعات اآلتية ) التمارين التكميلية(محاور كتاب  اشتملت ـج

أسماء  –أسماء االستفهام  -  حرفا االستفهام  -   حروف الجر  -   الفعل  -   االسم( :موضوعات النحو/  1
  -  ظرف الزمان  -  ظرف المكان  -  الضمائر المنفصلة  -  أسماء اإلشارة لغير العاقل  -    للعاقل اإلشارة

 -ظرف الزمان    - ظرف المكان    - التعجب    -الضمائر المنفصلة    -جمع المذكر السالم    -جمع المؤنث  
إضافة إلى (  -)  األسماء الموصولة للمفرد – الفعل المضارع –الفعل الماضي   -   االسم المذكر والمؤنث

  ) . عدد من التقويمات بعد كل عدد من الموضوعات

التاء في   -التاء المربوطة والمفتوحة    -  األلف المقصورة  -  األلف الممدودة  ( :اإلمالءموضوعات /  2
همزة القطع وهمزة   --المعرف بأل    -سية والقمرية  الشم الالم  -رسم التاء والهاء    -جمع المؤنث السالم  

   ...)اإلشارة   رسم اسم  -التقاء الساكنين    - الوصل  

  

 

 

 

 

 

 

 

  



13 
 

التخطيط للتدريسمخطط   
:..................................... اليوم والتاريخ  

:...................................الصف والشعبة  

إثارة الطالب حول :.............................................المادة  

 موضوعات محيطة بالصف

:........................................الموضوع  

:..........................................................................................نواتج التعلم  

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

:...............................................................................................التهيئة  

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

 ملحوظات  الزمن  الوسائل  التقويم  األساليب واألنشطة  األهداف  م
             

             

             
             

             

 
 

  : .......................................................................................الواجب البيتي
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  طرق توصيل مهارات اللغة العربية وتحقيق نواتجها
  التمارين التكميلية+  كنموذج) فريد وسعاد(درس  الكتاب األساس: المستوى الثالث 

  

  : في الكتابين  األهداف العامة ونواتج التعلم: أوالً 

  .إثبات ماتعلمه التلميذ من مهارات سبقت دراستها من خالل التهيئة  ـ1

  .تحليل محتوى الصورة المرفقة بالنص  ـ2

  .وضع عنوان جديد للنص بعد قراءته قراءة صامتة  ـ3

  .االستماع لقراءة النص جهرياً من قبل المعلمة بانتباه  ـ4

  .قراءة النص قراءة جهرية ماهرة محاكياً قراءة المعلمة  ـ5

  :تحليل  مضمون النص المقروء ومافيه من معان وأفكار من خالل  ـ6

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

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

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

  :من خالل  التعبير الكتابي ـ7

  .التوصيل بخط بين المهارة وما يناسبها من سلوك  م ـ   

  .ترديد األسلوب، بعد كتابته، ثم محاكاته متبعاً المثال  ب ـ  

.                       نطق بعض الحروف عند قراءةها في الكلمات ، ثم اختيار إحداهما ليكمل بها الكلمة  ـ8

  .، ثم إكمال الكلمات بالمد المناسب )  ا ـ و ـ ي( التمييز بين أنواع المدود الثالثة  ـ9

  .أو المد المكناسب كمال بعض الكلمات بالحرف المناسب إ ـ10
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  .الجمع بين الكلمات لتكوين جمل تامة  11

  .                                      تكوين جملة معبّرة من خالل إكمالها مسترشداً بالصورة  12

  :  أساليب التدريس: ثانياً 

  .األسئلة االستماع والتحدث لقراءة النص ، ومفاتيح ـ 1

  .التهيئة والتقديم  ـ2

  .المناقشة الشفوية  ـ3

  .لفهم المعنى العام , القراءة الصامتة  ـ4

  .القراءة الجهرية الماهرة للنص  ـ5

  .المحاكاة والترديد بعد االستماع  ـ6

  ) .شفوياً وكتابياً (  )كمثال(الحوار بين فريد وسعاد  نصالفهم واالستيعاب لمضمون  ـ7

  .)يبدأ الحل بالتلميذ أوالً ( التعلم الذاتي عند حل نشاطات الفهم واالستيعاباتباع أسلوب  ـ8

    .المصاحب  الحوار نصمفردات إثراء المعجم اللغوي من خالل  ـ9

  )اسم شيء  –اسم حيوان  –اسم إنسان (التمييز بين أنواع االسم .10

  .والتطبيق عليها , التعرف إلى كتابة التاء المفتوحة  ـ11

  :من خالل  ،باستخدام أسلوب التعلم الذاتي  )التمارين التكميلية ( حل أسئلة  ـ12

  . بإكمال بعض الحوارات التعبير الشفوي م ـ  

  .التوصيل بين الصورة واسمها  ب ـ 

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

  

  : مهارات اللغة العربية التي ستوظف في التدريس: ثالثاً 

  .القراءة الصامتة  ـ2 .             والقراءةاالستماع والتحدث  ـ1

  .القراءة الجهرية  ـ4         .                المحاكاة والترديد  ـ3

  الفهم واالستيعاب-6          .                  اإلثراء اللغوي  ـ5
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 . والكلمات  النطق الصحيح لبعض الحروف-8  . وتكوين الجمل المفيدة  المهارة الكتابية -7

  

  :أساليب التقويم : رابعاً 

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

  .إلى جانب التقويم الكتابي لبعض التمارين , التعليمي الموقف 

  .المالحظة والمتابعة الميدانية المستمرة أثناء الموقف التعليمي  ـ1

  .ثم تصويب الخطأ , وتقييم اإلجابات الكتابية , األسئلة الشفوية  ـ2

  .بغرض تصويب التالميذ ألخطائهم , توظيف السبورة في تثبيت اإلجابات الصحيحة  ـ3

  .ومالحظة نطقهم الصحيح للكلمات والحروف , متابعة األداء القرائي الجهري للتالميذ  ـ4

  .استخدام أوراق العمل الكاشفة لتقييم مدى االستيعاب  ـ5

 .تقييم صحة أداء الواجب البيتي  ـ6

  

  : محّددات تنفيذ الدرس: خامساً 

   ثالث حصصدقيقة موزعة على )  120( الزمن المخصص لتنفيذ كل درس  ـ1

  .دقيقة لكل حصة درسية أسبوعياً )  40( درسية بمعدل    

  ثم بكتاب, ) حصتان ) ( بالكتاب األساس ( البدء , عند التنفيذ  ـ2

  ) .حصة واحدة ) ( التمارين التكميلية (  

ً وللم, الزمن المقترح للتنفيذ زمن ُمفترض  ـ3   علمة التعديل وفق ماتراه مناسبا

  أو تدريباً على آخر وفق مايناسب , للمعلمة أن تقدم درساً على آخر  ـ4

  .وما يتوافق مع وقت التنفيذ وبيئته , تالميذها    

  على أن يتابع أداؤه في , يقدم الواجب البيتي في نهاية الحصة الثالثة  ـ5

 .من النص التالي ) ضمن التهيئة (  التالية بداية الحصة األولى
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 وإخوتي أمي أسففرر
 

 تتكون  من وأبي
        

  :  الوسائل التعليمية: سادساً 

  ) .التمارين التكميلية + الكتاب األساس ( الكتاب المدرسي  ـ1

  .الصور المرفقة بجمع الدروس  ـ2

  .السبورة و أدوات الكتابة ـ إضافة إلى سبورة الطالب  ـ3

  ) .لوحة الجيوب ( البطاقات واللوحة الحافظة للبطاقات  ـ4

 .أوراق العمل اإلثرائية  ـ5

  

  : الواجب البيتي: سابعاً 

  هدفه تعزيز وتثبيت المهارات التي تدرب  يقدم الواجب البيتي كنشاط ذاتي ـ1

  .عليها التالميذ    

  ويختار من األسئلة ما يحاكي , يقدم الواجب البيتي في ورقة عمل خارجية  ـ2

  .تدريبات الكتاب المدرسي التي تدرب عليها التلميذ أثناء الموقف التعليمي    

  من المهم أن تكون األسئلة مهّدفة وقصيرة وسهلة ومناسبة لمستوى التلميذ  ـ3

 .كي ال ينفر من حلها , صعوبة  وال تشكل له, 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 

  .أَبُو أُّمي ُهَو ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  م ـ

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

  .أُِحبُّ ـ ـ ـ ـ ـ ـ األْسَرة  ـجـ       
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  :س تدريالالتوزيع الزمني لتنفيذ خطوات :  ثامنًا

  زمن التنفيذ  خطوات التدريس                          م 
  
  
 ـ1
 ـ2
 ـ3
 ـ4

  ) : فريد وسعاد( درس / الكتاب األساس  :أوالً 
  : الحصة األولى

 )أسئلة شفوية كاشفة ـ ـ ـ _ متابعة الواجب البيتي ـ قصة قصيرة (التهيئة لبدء التعلم 
  .اقتراح عنوان جديد للدرس بعد القراءة الصامتة 

  .قراءة جهرية للنص من قبل المعلمة قراءة ماهرة 
  .قراءة جهرية للنص من التالميذ 

  دقيقة) 120(
  دقيقة) 40( 

  دقائق 8   
  دقائق 8   
  دقائق 8   
  دقيقة 16   

  
 ـ1
 ـ2
 ـ3
 ـ4
 ـ5
 ـ6

  : الحصة الثانية
  .للنص  )سابقة الذكر( التهيئة لمراجعة القراءة الجهرية

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

  )ـ ـ ـ ـ ـ ـ : ( التعبير الكتابي من خالل 
نطق بعض مع التركيز على , االستماع لبعض الكلمات ثم الترديد 

  المفردات 
  )اسم شيء  –اسم حيوان  –اسم انسان ( التمييز بين أنواع االسم 

  دقيقة) 40(
  دقائق 6  
  دقائق 6  
  دقائق 8  
  دقائق 8  
  دقائق 6  
  
  دقائق 6  

  
 ـ1
 ـ2
 ـ3
 ـ4
 ـ5

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

  .البدء بحل نشاطات كتاب التمارين 
  التعرف إلى االسم غير المنتمي إلى مجموعته 

  .ذكر أربعة أسماء من كل جنس 
  .االسم التمييز بين أنواع 

  دقيقة ) 40(
  دقائق 8  
  دقيقة 14 
  دقائق 6  
  دقائق 6  
  دقائق 6  

.  

  

 ـ1

 ـ2

 ـ3

 ـ4

 ـ5

  : الحصة الثانية

  .التهيئة لمراجعة وتثبيت القراءة الجهرية للنص 

 37ص. التعرف إلى معاني بعض المفردات من خالل القاموس المصور 

  37ص) . استيعاب فهم و ( اإلجابة شفوياً عن بعض األسئلة 

   37ص. التمييز بين الجملة الصحيحة ، والجملة الخطأ 

  ) .التوصيل بين الفعل وما يناسبه ـ الكتابة باتباع المثال ـ ـ 0: التعبير الكتابي 

  قيقة د) 40(

  دقائق 8  

  دقائق 4  

  دقائق 8  

  دقائق 4  

  دقائق 6  
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ـ 6

 ـ7

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

  .التمييز بين المدود الثالثة ، والتطبيق عليها 

  دقائق 4  

  دقائق 6  

  

 ـ1

 ـ2

ـ 3

 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 ) نجح سليم في االمتحان ( نسخ الجملة 

  دقيقة) 40(

  دقائق 10 

  دقائق 10 

  دقيقة  12 

  دقائق 8  
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  طرق توصيل مهارات اللغة العربية وتحقيق نواتجها

  التمارين التكميلية+ الكتاب األساس :  الثالثالمستوى 

  )الحياة المدرسية (الكتاب األساس  ـ )  في المدرسة: (  )كنموذج ( عنوان الدرس

  :  األهداف ونواتج التعلم: أوالً 

  أْن يثبت التلميذ المهارات التي سبقت دراستها  ـ1

  16ص. أن يتعرف التلميذ إلى مضمون الصورة المرفقة ـ 2

  .لوضع عنوان جديد له  ؛ المصاحب قراءة صامتة الحواري تلميذ النصأن يقرأ ال ـ3

  ) .قراءة المعلمة ( بانتباه   المديرة والتالميذالحواري بين  أن يستمع التلميذ للنّص ـ4

  .جهرية ماهرة محاكياً قراءة المعلمة حوارية أن يقرأ التلميذ النص قراءة  ـ5

  :النص المقروء من خالل  الحوار في أن يستنتج التلميذ مضمون ـ6

  .العبارة والصورة للتعرف عليها بين  الربط ـ أ   

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

  .اإلجابة شفوياً عن بعض األسئلة  جـ ـ  

  : كتابياً من خالل  التعبير ـ7

  .، وعالمة أمام الجواب الصحيح  ع دائرة حول األسماء الواردة في النصوض ـأ  

  .  18الجملة المعبرة عن الصورة  ص تحتوضع عالمة  ب ـ 

  .إكمال الجمل مستعينًا ببهض الكلمات  – ـج 

                                      18االستماع وترديد التراكيب ثم كتابة مثال لها ص – د 

  : ) حروف الجر( النحو في (  ـ8

  19معاني حروف الجر وأنواعها ص التعرف إلى مدلول كل منـ أ   

  19إكمال الجمل بحرف جر مناسب متبعًا المثال صب ـ   
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  : أساليب التدريس: ثانياً 

  .االستماع والتحدث للنص ومفاتيح األسئلة ـ 1

  . والتقديمالتهيئة ـ 2

  .المناقشة الشفهية ـ 3

  .القراءة الصامتة ، لفهم المعنى العام للنص  ـ4

  .القراءة الجهرية الماهرة  ـ5

  .المحاكاة والترديد بعد االستماع  ـ6

  ) .شفوياً وكتابياً ( الفهم واالستيعاب لمضمون النص  ـ7

  .حل التدريبات شفوياً وكتابياً من خالل أسلوب التعلم الذاتي  ـ8

  . )ُس أدرُ  –ين تدرسِ  –أّيِ  –الصَّف ( والكلمات لبعض الحروف النطق الصحيح  ـ9

  1/ 10ص المصور ل القاموس اللغويإثراء المعجم اللغوي من خال ـ10

  

  : مهارات اللغة العربية التي ستوظف في التدريس: ثالثاً 

  .االستماع والتحدث ـ 1

  .القراءة الصامتة ـ 2

  .ـ القراءة الجهرية 3

  .ل يالمحاكاة والترديد والتمث ـ4

  .اإلثراء اللغوي  ـ5

  ) . التمييز بين أنواع األسماء: ( المهارات اإلمالئية  ـ6

  .التعبير الكتابي ، وتكوين الجمل المفيدة ـ 7

  .الكتابة بخط النسخ  ـ8
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  :أساليب التقويم : رابعاً 

يعتمد التقويم في أغلبه في هذا المستوى على التقويم الشفهي المستمرأثناء الموقف التعليمي ، 
  .إلى جانب التقويم الكتابي لبعض التمارين 

  .نية المستمرة أثناء الموقف التعليمي المالحظة والمتابعة الميداـ 1

  .األسئلة الشفوية ، وتقييم اإلجابات الكتابية ، ثم تصويب الخطأ  ـ2

  .توظيف السبورة في كتابة اإلجابات الصحيحة ، كي يصوب التالميذ أخطاَءهم  ـ3

  .متابعة األداء القرائي الجهري ، ومالحظة النطق الصحيح للكلمات والحروف  ـ4

  .استخدام أوراق العمل ، الكاشفة عن مدى الفهم واالستيعاب  ـ5

  .تقييم صحة أداء الواجب البيتي عند التهيئة للحصة القادمة  ـ6

  

  :   محّددات تنفيذ الّدرس: خامساً 

  دقيقة ، موزعة على ثالث حصص ) 120(الزمن المخصص لتنفيذ كل درس  ـ1

  .أسبوعياً دقيقة لكل حصة درسية ) 40(درسية بمعدل    

  ، وتخصص الحصة الثالثة ) حصتان ( عند التنفيذ البدء بالكتاب األساس  ـ2

  ) .التمارين التكميلية ( لكتاب    

  الزمن المقترح للتنفيذ زمن ُمْفتَرض ، وللمعلمة التعديل وفق ماتراه ) :1/ ملحوظة (  ـ3

  .مناسباً لتالميذها    

  على آخر ، أو تدريباً على آخر وفق ماللمعلمة أن تقدم درساً  2/ملحوظة  ـ4

  .يناسب تالميذها ، وما يتوافق مع وقت التنفيذ وبيئته   

  يقدم الواجب البيتي في نهاية الحصة الثالثة ، على أن يُتابع أداؤه  3/ ملحوظة  ـ5

  .في بداية الحصة األولى من النص التالي    
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  :  الوسائل التعليمية: سادساً 

  ) .التمارين التكميلية + الكتاب األساس : ( الكتاب المدرسي  ـ1

  . جميعها الدروس فيالصور المرفقة  ـ2

  ) .سبورة الفصل ( السبورة و أدوات الكتابة  ـ3

  .سبورة التلميذ الخاصة  ـ4

  ) .لوحة الجيوب ( البطاقات واللوحة الحافظة للبطاقات  ـ5

 . اإلثرائيةأوراق العمل  ـ6

  

  مهارات اللغة العربية التي ستوظف في التدريس:  سابعًا

  .االستماع والتحدث  ـ1

  .المحاكاة والترديد  ـ2

  .القراءة الصامتة والجهرية  ـ3

  .الفهم واالستيعاب  ـ4

  .    اإلثراء اللغوي  ـ5

  .بناء الجمل المفيدة كتابة  ـ6

  .التعلم الذاتي من خالل اإلجابة الكتابية عن األسئلة ، وحل الواجب البيتي  ـ7

ً : (حروف الجرالتمييز بين  ـ8  .)تطبيقاً و نطقا

 

  : الواجب البيتي:  ثامنًا

  .يقدم الواجب البيتي كنشاط ذاتي ، هدفه تعزيز وتثبيت المهارات التي تدرب عليها التلميذ ـ 1
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يقدم الواجب البيتي في ورقة عمل خارجية ، و يختار أسئلة تحاكي تدريبات الكتاب التي  ـ2
  .تدرب عليها التلميذ ، أثناء الموقف التعليمي 

من المهم أن تكون األسئلة مهّدفة وقصيرة وسهلة ومناسبة لمستوى التلميذ ،كي ينتهي من  ـ3
 .ه حلها في وقت قصير ، وال تشكل صعوبة وال تثقل علي

  

  ) :الحياة المدرسية(محور )  في المدرسة(من درس  : األول بيتيالواجب النموذج 

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

  . دخلت المديرة إلى اإلدارة (     )  –أ  

  ) .فاطمة(اسم المعلمة (    )  –ب 

  , ) صباح الخير(قالت المعلمةُ للتالميذ (     )  - جـ 

                                                            . كان التالميذُ غير منتبهين لشرح المعلمة (     )  –د 

     )إلى  –في  -بـ (  :اآلتية  جرال بأحد حروفأكمل الجمل  -2

  .   المدرسة .......ذهب باسل  –أ   

  .الكأس .........شرب باسم العصير  -ب 

 .الفصل ........جلس التالميذ  - جـ  

  

  : نموذج الواجب البيتي الثاني 

  :، ثم أجب عما يأتي  24المرفقة ص الصورتأمل   )1
  ما الّسبب ؟. ُمهذَّبة  سارةكانت  -أ 

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

  ؟.  ...................عن  ميساء سألت ب ـ
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  .....: ....احترمت ميساء سارة بقولها  -جـ        

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

   ) .السالم عليكم: ( قالت ميساء ِعْند الّصباحِ  ـأ 

   .سألت ميساء عن صاحب الصورة الجميلة  ب ـ       

     . كانت ميساء تحب صديقتها سارة  جـ ـ       

ا يَأتي بعد االستماع  )3  :أََضُع َدائِرةً َحْوَل الَحْرِف المَشّدِد في ُكلَّ َكِلَمٍة ِممَّ

  )بَة ابِعَة ، ُمَهذَّ السَّ _  الصُّورة _   السَّالمُ (              

  :                    أقرأ الكلمات اآلتية ثم أضع الشدَّة على الحرف المناسب لها في الكلمات اآلتية  -  4    

  )                                                              َسلمَ   -فَهَم    -َشرَق    -َعلَم    - َردَد  (    

  

  مهارات اللغة العربية التي ستوظف في التدريس:  تاسعًا

  .ـ االستماع والتحدث 1

  .ـ المحاكاة والترديد 2

  .ـ القراءة الصامتة والجهرية 3

  .ـ الفهم واالستيعاب 4

  . ـ اإلثراء اللغوي 5

  .كتابة  ـ بناء الجمل المفيدة6

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

 التطبيقثم  )أ  –هل (أحد حرفي االستفهام (الكلمات التي بها  20ج من النص صااستخرـ 8
  .من عندي بكلمات جديدة 

  : ) التقويم المستمر أثناء الموقف التعليمي ، من خالل (  : أساليب التقويم:  عاشًرا 
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  .ـ المتابعة ومالحظة األداء الميداني 1

  .ـ متابعة أداء الواجب البيتي 2

  ) .التقويم المستمر ( ـ تصويب األخطاء الشفويّة ، والكتابيّة ، بعد تقييمها 3

  .ـ متابعة القراءة الجهرية ، وتصويب األخطاء 4

  .الميدانية إلجابات التالميذ في الكتاب ، مع التوجيه واإلرشاد المباشر  ـ المالحظة5

  .ـ التقويم الختامي لمدى تحقق المهارات المستهدفة 6
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   األسرةمحور   )هذه أسرتي (  درسالتوزيع الزمني لتنفيذ خطوات 

  زمن التنفيذ  خطوات التدريس                                م 

  

  

 ـ1

 ـ2

 ـ3

 ـ4

  ) :  هذه أسرتي( درس / الكتاب األساس : أوالً 

  : الحصة األولى

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

  .المرفقةجديد ، بعد استخراج محتوى الصور القراءة الصامتة ، واقتراح عنوان

  االستماع للنص من المعلمة ، بعد قراءته جهرياً 

  القراءة الجهرية للنص من قبل التالميذ 

  دقيقة) 120(
  دقيقة) 40( 

  دقائق 8   
  دقائق 8   
  دقائق 8   
  دقيقة  16  

   

 ـ1

 ـ2

3- 

4- 

5- 

  : الحصة الثانية

  . )سابقة القراءة(  التهيئة لمراجعة القراءة الجهرية للنص

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

  .اإلجابات الشفوية عن بعض أسئلة الفهم واالستيعاب 

  بداللِتها  االستفهامية  الجملةالتعبير الكتابي من خالل، توصيل 

  .  19/1صوضع خط تحت الجملة المعبرة عن الصورة   

 .الكتابة باتباع المثال ثم الترديد مع  التراكيباالستماع لبعض 

  دقيقة) 40(
  دقائق 6  
  دقائق 6  
  دقائق 8  
  دقائق 8  
  دقائق 6  
  دقائق 6  

 

 ـ1

2  

3- 

4‐ 

5‐ 

  

  : )كتاب التمارين التكميلية : ( الحصة الثالثة 

 .التهيئة ومراجعة ماسبقت دراسته من مهارات في الحصتين األولى والثانية

   )أسماء االستفهام التعرف إلى :( البدء بحل نشاطات الكتاب

  .وضع خط تحت اسم االستفهام 

   27/ص أضع خطا تحت اسم االستفهام 

   .أسماء االستفهام وضع سؤال لكل جواب باستخدام أحد 

  .أضع جوابًا للسؤالين اآلتيين

  دقيقة ) 40(
  دقائق 8  
  دقائق  8 
  دقيقتان 
  دقائق 8  

  دقائق 8  

  دقائق 8  
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  :)هذه أسرتي (لدرس  التقويم أساليب: خامساً 
  : ) التقويم المستمر أثناء الموقف التعليمي ، من خالل (  

  .ـ المتابعة ومالحظة األداء الميداني 1

  .ـ متابعة أداء الواجب البيتي 2

  ) .التقويم المستمر ( ـ تصويب األخطاء الشفويّة ، والكتابيّة ، بعد تقييمها 3

  .وتصويب األخطاء ـ متابعة القراءة الجهرية ، 4

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

 .ـ التقويم الختامي لمدى تحقق المهارات المستهدفة 6
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  )في المدرسة (عنوان الدرس                      
  .طرق توصيل مهارات اللغة العربية وتحقيق نواتجها 

 التمارين التكميلية+ كتاب األساس /  الثالثالمستوى 

  

  :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  -3

  .أن يحاكي التلميذ قراءة المعلمة للحروف والمقاطع والكلمات  -4

  . الحوارات بصورها التلميذ دالالت بعض  يربطأن  -5

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

  .النشاطات المصاحبة بإشراف المعلمة التلميذ أن ينفذ  -7

  .والكلمات بطريقة صحيحة محاكياً المعلمة  أن ينطق الحروف -8

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

 . اويمثل له, ) أسماء االستفهام(أن يتعرف إلى مدلول  -10

  

  :أساليب التدريس : ثانياً 

  .المناقشة الشفهية  -1

  االستماع ثم المحاكاة والترديد الشفوي -2

  .القراءة الجهرية  -3

  .القراءة المحاكية لقراءة المعلمة  -4

  .اإلثراء اللغوي  -5
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  .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 -3

  .واالستنتاج واالستيعابالفهم  -4

  . كتابة لامحاكاة المث -5

  .اإلجابة عن األسئلة شفوياً أو كتابياً  -6

  . والقاموس المصور اإلثراء اللغوي -7

 .لتمييز بين الحروف نطقاً وكتابة ا -8

  

  :محّددات التنفيذ : رابعًا  
  .دقيقة ) 40(زمن تنفيذ الحصة الدراسية الواحدة  -1

  .دقيقة ) 120(ينفذ كل درس في ثالث حصص درسية بمعدل  -2

  .وحصة واحدة للتمارين التكميلية , تخصص حصتان في األسبوع للكتاب األساس  -3

  . لتالميذها مناسبًا مقترح وللمعلمة التعديل حسب ماتراهزمن  الزماني،المقترح  -4

 .على آخر عند التنفيذ  امعلمة أن تقدم نشاطَ لل -5

  

  :أساليب التقويم : رابعاً 

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

   :ويمكن توظيف أدوات التقويم اآلتية        
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  .المالحظة والمتابعة أوالً بأول  - أ    

  .متابعة انتباه التالميذ وتفاعلهم مع المعلمة  -ب   

  .وتقييم صحتها ثم التعديل , توجيه األسئلة الشفهية  -ج  

  .ومتابعة ذلك ميدانياً , توظيف األسئلة الكتابية وحلها  -ء   

  . والكلمات ومالحظة النطق الصحيح للحروف, وتقييمه , متابعة األداء القرائي  - ـه   

  .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 (   
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              ) في المدرسة(التوزيع الزمني لخطوات تدريس درس : سادساً 

  زمن التنفيذ   خطوات التدريس  م
  
1-  

2-  

3-  

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) 40(

  دقائق 10

  دقائق 6

  دقائق 8

  

  

  قةدقي 16

  
1-  

2-  

3-  

4-  

5-  

6-  
  

  :الحصة الثانية 

  .التهيئة والربط بما سبقت دراسته بمراجعة القراءة الجهرية 

   27حروف االستفهام صالتعرف إلى 

   27/2بوضع خط تحت اسم االستفهام صثم اإلجابة الشفوية  االستماع

  . 27/1خط تحت اسم االستفهام صوضع 

   27/2لكل اسم استفهام صبوضع سؤال  الكتابيحل نشاطات التعبير 

  3/ 27ص: ....وضع جواب للسؤالين اآلتيين 

  

  دقيقة) 40(

  دقائق 8

  دقائق 5

  دقائق 6

  دقائق 6

  دقائق 8

  دقائق 7

  

  

1-  

2-  

3-  

4-  

  )كتاب التمارين ( : الحصة الثالثة 

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

  .بعض الكلمات بها  وإكمال, التعرف إلى حركات الضبط الثالث 

   : .....لكل مما يأتي اسم االستفهام  التعرف إلى

  .وضع اسم استفهام لكل مما يأتي 

  دقيقة) 40(

  دقائق 8

  دقائق 6

  دقائق 6

  دقائق 6
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5-  

6-  

  : ....إجابة مما يأتي وضع سؤال لكل 

  مناسبة إكمال الجمل بكلمات 

  

  دقائق 6

  دقائق 8

  
  

  

 

  

 


