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 التوقيع المّدة واألىداف المعارف المحور / المجال// الموضوع  الشير

تشرين أيمول+ 
  األّول

 
األساسّية المأخوذة في العام مراجعة عاّمة لمّدروس 

 الّدراسي الّسابق.
 

 وصفاتٌ  : أماكنُ المحور األول
 (ٛ.)صْسٌم عمى ُمَسمِّىا: قراءة

 بيتي القديم إستظيار:
 (ٕ٘)ص.في َمطَبِخنا إصغاء:
 (ٕٙ)صأقسام الكالم. قواعد:
        
 (ٕٖ)ص(ٔاألحرف المتقاربة لفظًا ) إمالء:

 لكتابةوصميا  ثمّ  الجملِ  ترتيبُ   تعبير كتابي:
                 .وصفيّ  مقطعٍ                   

 
 .ميمة مع مراعاة مخارج الحروفَيقَرُأ قراءة  سضامين / المَ  فيمُ يَ  -
 ستعممة.المُ  ةالحاسّ  ذكرُ يَ   -
 ُيْتِقُن ُمفرداٍت َجديَدٍة َفَيَتَوسَُّع ُمعجُمُو المَُّغِوّي. -
 .آخر إلى اسمٍ  ااسمً ينسُب  -
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ة.حاسّ  بكل  يربُطيا و حالة ُيعّيُن  -
 يمقي القصيدة مراعًيا الّنبر والّتنغيم. -
 ُيصغي وُيرّكُز ويفيُم المضامين. -
 الكالم.أقسام ِ  بينَ  زُ ُيميّ  -
 .في نّص  عدد الجملِ في جممة، و  الكمماتِ  عددَ  دُ ُيحدّ  -
  

 .يا في الكممةموقعِ  بحسبِ  بأشكاليا المختمفةِ  األحرفَ يرسُم  -
 طموبة.المَ  وبالّسرعةِ  صحيحةٍ  ىذه األحرف بطريقةٍ  يتضّمنُ  ا إمالئيِّانصِّ  يكتبُ  -
 .لمَ الجُ  ترتيبِ  عن طريقِ  في الوصفِ  دّرجُ َيتَ  -
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 تشرين الثّاني

 .وصفاتٌ  : أماكنُ المحور األول
 : قراءة

 (ٙٙ)ص.المديَنةِ ِمْن َفضاِء الَقْرَيِة إلى َحضيِض  -
 

 (ُٓٛلَغتُنا الَجميَمة)ص إصغاء:
 

  قواعد:
           (ٕٛ.))صكرةالنّ  واالسمُ  المعرفةُ  االسمُ  -  
 

 

  إمالء:
 (ٕٙ)ص(ٕلفظا) المتقاربةُ  األحرفُ  -    

 (ٙٛتتقارُب كتابة.)ص أحرفٌ  -    
 
 

 .ةوصفيّ فقرة ٍ  كتابةُ   تعبير كتابي:
 المشروع المدرسّي: "َنْحَو عاَلم ُمَتصاِلح"  -

 )َتدوير الّنفايات البالستيكّية(
 

 صورة.َيقرُأ  -
 .من الّنّص  والّصفاتِ  الموصوفاتِ  َيْستخرجُ  -
 .قسمٍ  ُكلّ  عنوانَ  دُ ُيحدّ  -
 َوْجو الشََّبو( –أداة الّتشبيو  –الُمَشبَّو ِبو  -الّتْشبيو.)الُمَشبَّوَحد ُد أركاَن يُ  -
 إقامة مباراة في القراءة . -
 يسَتِمُع إلى الّنّص المَسّجل َوُيجيُب َعِن األسئمة كتابيِّا. -
 

 الّنكرة. سمِ االو  المعرفةِ  سمِ اال َيَتعّرُف عمى -
 المعرفة إلى نكرة بحذف التعّريف، و  )أل( بإدخالِ  إلى معرفةٍ  كرةَ النّ  لُ ُيحو   -
 الّتعريف.(أل )
 
 يا في الكممة.موقعِ األحرف صحيحة بحسب ِ يكتُب   -
 .يتضّمن ىذه األحرف اإمالئيِّ  انصِّ َيكتُب  -
  ُيمّيُز َبين األحرف الُمتقاِرَبة لفًظا َوِكتاَبًة. -
 إلى َمقاطع َصْوِتّية. يستخدم األلعاب في َمزج األصوات وُيَكّون َكممات َوُيَفّككيا -

 

 ...( -مكان -مؤّشرات الوصف.) زمان يعرفُ  -
 

 َبحث َحول ُطُرق اْستخدام أو َتوظيف الّنفايات البالستيكّية في الّدول المتعّددة. -

  

 
 

  كانون األّول

 
 وألغاز غامراتٌ مُ  اني:المحور الثّ 

 

 
 (ٛ)صخطرٌة. : لعبةٌ قراءة

   
 (ٚٓٔ-ٙٓٔص)ص الُغراُب الّصغيرُ  إصغاء:

 الّراعي والَغَنمُ إستظيار: 
 قواعد:

 
 ات...(شخصيّ  –مكان  –ة )زمان القصّ  أركانَ  دُ ُيحدّ  -
 .عامّ  والّنمط الّسردي بشكلٍ  قروءةِ المَ  األقصوصةِ  خريطةَ  يملُ  -
 سيرة...( -ِقّصة -خراَفة –ُيَحّدُد َنوع الّسرد)حكاية  -
 ُيَحّدد الّرأي الّشْخِصّي ِمن أَحد الُمتحاورين. -
 ُيحاِوُل َتحسيَن قدرِتِو عمى الّتركيز والفيم. -
 ُيمقي القصيَدة ِبَشكٍل ُمَعّبٍر. -
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 (ٖٙ.))صثر والمؤنّ ذكّ المُ  -      
 

  إمالء:
 (ٔٗ.)صةالّشمسيّ  والحروفُ  ةُ القمريّ  الحروفُ -
 

رة. تعبير كتابي:  قّصة ُمَصوَّ

 ذلك.،َوُيعّمُل ث في نّص ؤنّ ر من المُ ذكّ المُ  زُ ُيميّ  -
 .العكسث وبِ ؤنّ إلى المُ  رِ ذكّ المُ  نَ مِ  لُ ُيحوّ  -
 في الكتابة. ىذه األسماءَ  فُ ُيوظ   -
 
 .قمري   تي تبدأ بحرفٍ الّ  والكمماتِ  شمسي   تي تبدأ بحرفٍ الّ  بين الكمماتِ  ُيمي زُ  -
وَيقرأىا ِبَشكٍل  شمسي   أو بحرفٍ  قمري   بحرفٍ  تي تبدأُ الّ  أل عمى الكمماتِ ُيْدِخُل  -

 َصحيح.
 إمالء ذاتي. -
رة.قّصٍة  ِلتأليفِ  الُجملَ  ُيرت ُب  -  ُمصوَّ

 
 
 

 مالحظة:
 .الّدراسيّ  ل ُمستمّر خالل العاماالمالء الّذاتي عمَ  -
الّشخصّية+ ة المطالع -\الّنسخ يومّي والقراءة يومّية. -

 الّصّف.م قراءة مباشرة ُمَعّبرة أما

      
  

 كانون الثّاني 

 : ُمغامرات وألغاٌز.المحور الثاني
 (ٕ٘: ساِرُق الّسَمَكِة الَذَىِبّية.)صقراءة

 
 

 

 
 

 (َٖٚزكّي الُمَحّقق الّذِكّي" )صإصغاء: "
 

 قواعد:
 (ٗٚالُمفرد والُمثّنى.)ص -      
      

 (ٛٓٔالجمع.) -       
 

 

 َيفيُم المضامين / َيقرُأ قراءًة َسميمة. -
 ُيَوس ُع معجَمُو المَُّغِوّي. -
 ُيحد ُد  بنيَة األقصوصة. -
 الّسردي وبنية الّسرد.يتمّكُن ِمَن الّنمِط  -
 ُيَحّدُد أطراَف الحوار وموضوع الحوار. -
 الّشرطة. -الّنقطتان -َردَّ  –أجاَب  -ُيَحّدُد ُمؤّشراِت الِحوار المَُّغِوّية: قالَ  -
 َيعِرُف أىّمّيَة الّذكاِء في حل  اْلُمشِكالت. -
 َوَيْسَتخِمُص الِعْبَرة.ُيصغي َوُيَرك ُز َوَيفيُم الّتسمسَل الّسرِدي،  -
 
ُل االسَم مَن الُمفرِد إلى الُمثّنى وِبالعكس.  -  ُيَحو 
ُل مَن الُمفرِد إلى الُمثّنى فالجمِع وبالعكس. -  ُيحو 
 َيجَمُع األسماَء جمعًا ُمذّكرًا سالمًا / جمعًا مؤّنثًا وجمع تكسير. -
 

 ميم.يتمّكُن الّتمميُذ من كتابِة الّتاِء بالّشكِل السّ  -

  حصة ٛٔ



  إمالء:
  (ٕٛالّتاُء في آخِر االسِم الُمفرد.)ص -    
 (ٜٔٔالّتنوين.)ص -    

 

 كتابة سردّية. تعبير:
 

 

 المشروع المدرسّي: "َنْحَو عاَلم ُمَتصاِلح"  -
 )َتدوير الّنفايات البالستيكّية(

 يزيُد ألفًا بعد تنوين الّنصب في آخر الكممة إاّل في َمواِضَع ُمحّددة. -
 

 / أو يكتُب أقصوصًة انطالقًا مَن الّصور. ُٕٚيتّمُم أقصوصة ص:  -
 –حادثة  –يعيد سرد ِقّصة مع ذكر أحداثيا األساسّية بالّترتيب المنطقّي) وضع أّول  -

 نياية(
 أو َتوظيف الّنفايات البالستيكّية في الّدول المتعّددة. َبحث َحول ُطُرق اْستخدام  -

 شباط

 

 بيننا رسائُل. المحور الثّالث:
 (ٕٗمْن بنٍت إلى ُأم يا.)ص قراءة:

 (٘٘"َجّدي َوَجّدتي" )ص إصغاء:
 

 (ٕٛاْسُم اإلشاَرِة )ص -  قواعد:
 (ٙ٘الفعل الماضي.) -         

 

 
 (ٕ٘(.)صٔ)الفعُل الُمضارع  -      

 
 (ٖ٘إمالء: األلف الممفوظة وغير المكتوبة)ص

 (٘ٙالَمّدة والّشّدة)ص       
 كتابة رسالة. تعبير كتابي:

 

 َيَتعّرُف عمى بنية الّرسالة. -
 ُيَحّدُد ميزاِت الّرساَلة. -
 
 ُيْصغي َويفيُم َمْضمون الّنّص. -
 َواْلَبعيِد.ُيَمي ُز أْسماَء اإلشاَرِة الّداّلِة عمى اْلَقريِب  -
 َيْستخرُج األفعال الماضية من الّنّص. -
 ُيصر ُف الماضي ويعرُبُو. -

 

 ُيمّيُز عالماِت رفِع األفعاِل الُمضارعة. -
 يصّرُف الفعل المضارع مع الّضمائر.  -
 يمّيز الكممات اّلتي تمفظ فييا األلف وال ُتكتب. -
 ُيمّيز الَمّدة ويَضع الّشّدة حيُث َينبغي. -
 َيْمَتِزُم  بِبنيِة الّرسالة. -
 ُيعّد ِرساَلة إخواِنّية. -

  حصة ٕٔ

 
 
 
 
 

 أِحبُّ َأْن أْعِرَف. المحور الّرابع:
 

 (ٓٗالّطعام.)ص قراءة:
 

 (ٗ٘ماذا َيْحُدُث ِعْنَدما َتأُكُل؟ )ص في اإلْصغاء:

 يتعّرف عمى نّص يعطي َمْعمومات.)الَمقاَلة( -
 يربُط الّسبب ِبالّنتيَجة. -

 

 ُيْصغي َوُيَرك ُز في اْلَمضامين. -
 

 يمقي القصيدة مراعًيا الّنبر والّتنغيم. -

  حصة ٓٗ



 
 
 
 
 

 نيسان +آذار
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ألواُن الّصّحة. إستظيار:
  قواعد:
 (ٛ٘()ص ٕالِفعل اْلُمضاِرع ) -       

 (ِٛٛفعل األمر)ص -        
 (ٖٙالّتاُء في آِخر الِفعل)ص إمالء:

 

 (ٓٓٔاأللف اّلتي ُتكتُب وال ُتمَفُظ )ص -
 كتابة الئحة َطعاٍم. تعبير كتابي:

المشروع المدرسّي: "َنحو عاَلم ُمَتصاِلح" نتاج -
 نيائّي.

 
 

 مالحظة: استمرار اآلتي:
 الّنسخ اليومّي والقراءة اليومّية. -
المطالعة الّشخصّية+ قراءة مباشرة ُمَعّبرة أمام  -

 الّصّف.
 االمالء الّذاتي عَمل ُمستمّر خالل العام الّدراسّي. -

 
 ُيصر ُف الفعَل الُمضارَع  ويعرُبُو. -
 َيعرُف عالمة ِبنائو عمى الّسكون. -
 ُيَصّرفُو ِمَن الّسِالم. -
 يكتُب الّتاء َطوَيَمة في آخر الِفعل. -
 ُيمّيُز بين الواو األصمّية والواو الّزائدة. -
 يعّد  الئحة َطعام. -
 ِصّحة...( –وجيياٍت حوَل َموضوع ُمَحّدد)ِغذاء يعّد تَ  -
 مباراة في القراءة. -
 ppالّنتاج الّنيائّي: َعْرض َشَفيّي+  -

 
 


