خطة جىصٌع يُهج انهغة انعشتٍة نهصف األول االتحذائى (انًُهج كايال) نهعاو انذساسى
( 8102/8102أتُاؤَا فً انخاسج)
انقصة
انًحىس

انًىضىع

أَا يًٍض

انًشحشكة

انًىجهة

هٍا َحعهى ٌا
جذي

يٍ أكىٌ ؟
أسشجً

عانًى
انصغٍش

أوقات غانٍة

حذخ
تًذسسحُا

انعانى يٍ حىنى
عانًً
انصغٍش

سش سشٍذ

انًُم

انكهًات
انشائعة

انحشوف

أتً
أيً
أَا
قال قانث

أ ،و ،ب

أٌ ً
ضا  -و
 -فً

فٌ
لح
ست
طج

خظ

كحاتة
انحشوف
تاالججاهات
انصحٍحة

كحاتة
انحشوف
تاالججاهات
انصحٍحة

فشح جحة
انحٍىاَات

ٌا َ -عى -
هزا
-هزِ

صد
قط
شر
عو

كحاتة
انحشوف
تاالججاهات
انصحٍحة

 هٍا َضسعأعًم يعأيً

كاٌ  -هى
 -إنى

تخ
صض
كي
هـ غ
ظ

كحاتة
انحشوف
تاالججاهات
انصحٍحة-
كحاتة كهًة

إيالء
أَشطة
إيالء
أسثىعٍة
( انكهًات انشائعة
وانكهًات انًكىَة
يٍ حشوف
انًىضىع )
أَشطة
إيالء
أسثىعٍة
( انكهًات انشائعة
وانكهًات انًكىَة
يٍ حشوف
انًىضىع )
أَشطة
إيالء
أسثىعٍة
( انكهًات انشائعة
وانكهًات انًكىَة
يٍ حشوف
انًىضىع )
أَشطة
إيالء
أسثىعٍة
( انكهًات انشائعة
وانكهًات انًكىَة
يٍ حشوف
انًىضىع )

جقٍٍى

جقٍٍى
جكىٌُى

جقٍٍى
جكىٌُى

جقٍٍى
جكىٌُى

يشاجعة عاية
ٍيحىظح  :تقُح ٍنهج اىصف األوه االترذائٍ تعذ عثع اىنراب ىيرعيٌُ اىعاً
ٍذَش عاً ذنَُح ٍادج اىيغح اىعشتُح
د /أمحذ اىغعُذ شيىب

جقٍٍى
جكىٌُى

ذىصَع ٍنهج اىيغح اىعشتُح ىيصف اىثانً االترذائٍ
(انًُهج كايال) نهعاو انذساسى ( 8102/8102أتُاؤَا فً انخاسج)
املوضــــــــــوع
اىىحذج األوىل ٍ :شاهذ وٍىاقف
 الدرس األول  :فً الحدٌقة
 الدرس الثانى  :على الشاطىء
 الدرس الثالث  :نشٌد " هللا القدٌر " (حفظ)
أنشطة وتدريبات عامة على الوحدة األوىل
اىىحذج اىثانُح  :تالدٌ اجلَُيح
 الدرس األول  :خٌر الناس
 الدرس الثانى :األرض يً الكن
 الدرس الثالث :نشٌد "نحن لها فداء "(حفظ)
أنشطة وتدريبات عامة على الوحدة الثانية
اىىحذج اىثاىثح  :عُىس وحُىاناخ ذفنش
 الدرس األول  :الدٌك الذكً
 الدرس الثانى  :األرنب الصغٌر
 الدرس الثالث  :نشٌد "غرد ٌا عصفوري"
(حفظ)
أنشطة وتدريبات عامة على الوحدة الثالثة

الهشاط املصاحب

 ٌقوم الطالب برسم بعض النباتاتواألشجار  ،وٌقومون بتلوٌنها .
 ٌلعب الطالب لعبة نطق الحروف ،وتكوٌن كلمات منها .
صورا عن الشواطئ
 ٌجمع الطالبً
المصرٌة  .وٌعلقون علٌها .

صورا للحٌوانات
 ٌجمع الطالبً
والطٌور التً تساعد الفالح ،
وٌعلقون علٌها.
صورا عن أشهر
 ٌجمع الطالبً
معالم محافظتهم  ،وٌعلقون علٌها .

 ٌبحث الطالب فً شبكة المعلوماتالدولٌة عن قصص للحٌوانات ،
والطٌور وٌحكونها .

ذاتع :ذىصَع ٍنهج اىيغح اىعشتُح ىيصف اىثانً االترذائٍ
(انًُهج كايال) نهعاو انذساسى ( 8102/8102أتُاؤَا فً انخاسج)
املوضــــــــــوع
اىىحذج األوىل  :ذعيَد ٍن هؤالء
 الدرس األول  :شجاعة طفل . الدرس الثانى  :ال تكذب . الدرس الثالث  :نشٌد " يٌا نقرأ " (.حفظ)أنشطة وتدريبات عامة على الوحدة األوىل
اىىحذج اىثانُح  :خميىقاخ اهلل
 الدرس األول  :الفراشة والنحلة . الدرس الثانى  :اعرف جسمك . الدرس الثالث  :نشٌد " ٌا ربنا سبحانك !"(حفظ)
أنشطة وتدريبات عامة على الوحدة الثانية
اىىحذج اىثاىثح ٍ :زمشاخ ذيَُز
 الدرس األول  :حصة الهواٌات . الدرس الثانى  :صدٌقً كرٌم . الدرس الثالث  :نشٌد " أجمل ٌوم" ( .حفظ)أنشطة وتدريبات عامة على الوحدة الثالثة

الهشاط املصاحب
صورا عن
 ٌجمع الطالبً
معالم مصر  ،وٌعلقون بجملة
على كل صورة .
 ٌقوم الطالب برسم صورلمراكب شراعٌة وسفن  ،ثم
ٌعلقون علٌها .

 ٌجمع الطالب معلوماتوصور عن أنواع الفراشات
ٍ
مستعٌنٌن بشبكة المعلومات
الدولٌة .
 ٌصمم الطالب بطاقات  ،مدونفٌها بعض النصائح الطبٌة
للحفاظ على العٌن .
 ٌستعٌن الطالب بشبكةالمعلومات ؛ لجمع معلومات
عن كرة القدم والكرة الطائرة
وكرة السلة .

 ٌُقسم الطالب لمجموعات ،كل مجموعة تختار مهنة وتعلق
علٌها .

ٍيحىظح ٍهَح :
َرٌ اىرتمُض عيً ادلهاساخ واألنشغح ٍع احملرىي ادلعشفً  ،ونؤمذ عيً أهَُح حو اىرذسَثاخ واألنشغح تعذ مو دسط
.

مدير عام تهمية اللغة العربيــة
د  /أمحذ اىغعُذ شيثـٍ

ذىصَع ٍنهج اىيغح اىعشتُح ىيصف اىثاىث االترذائٍ
(انًُهج كايال) نهعاو انذساسى ( 8102/8102أتُاؤَا فً انخاسج)
املوضــــــــــوع
اىىحذج األوىل ٍ -:ىاقف وعيىمُاخ




حً األشجار
معرض المدرسة.
نشٌد  " :لغتى الفصحى " ( حفظ )

أنشطة عامة وتدريبات على الوحدة األوىل

الهشاط املصاحب
 ٌقسم الطالب لمجموعات وٌقومومن بصنعسالت للقمامة بألوان مختلفة .
 ٌبحث الطالب فً شبكة المعلومات الدولٌةعن الفائدة من إعادة تصنٌع القمامة .
 ٌكتب الطالب بطاقات دعوة لمعرضالمدرسة .
 عمل معرض مصغر داخل المدرسة ٌ ،قومفٌه الطالب بعرض المنتجات الخاصة بهم ؛
لنشر روح التعاون .
ٌ -غنً الطالب النشٌد فى مجموعات بإتقان .

اىىحذج اىثانُح  -:وعنٍ واحلشَح
البلبل والملك

الطفل والسحابة

نشٌد  " :مصر " ( حفظ )

أنشطة عامة وتدريبات على الوحدة الثانية
ّ
اىىحذج اىثاىثح  -:هُا نفنش
شجرة القطن

األدٌب الصغٌر

نشٌد  " :جٌل المستقبل " ( حفظ )

أنشطة عامة وتدريبات على الوحدة الثالثة

 ٌجمع الطالب معلومات من شبكةالمعلومات الدولٌة عن أيمٌة األمطار.
 تو ٌع بطاقات ملونة على الطالبوٌحددون من خاللها ألوان علم مصر
بالترتٌب .
صورا لعالمات المرور
 ٌرسم الطالبً
وٌعلقون علٌها .
 ٌجمع الطالب معلومات عن القطن ،وأيمٌته .
 ٌقسم الطالب لمجموعات  ،كل مجموعةترسم شجرة تسمى بشجرة الخٌر  ،وثماريا
تسمى بأعمال الخٌر .
ٌ -غنً الطالب النشٌد فى مجموعات بإتقان .

ذاتع :ذىصَع ٍنهج اىيغح اىعشتُح ىيصف اىثاىث االترذائٍ
(انًُهج كايال) نهعاو انذساسى ( 8102/8102أتُاؤَا فً انخاسج)
املوضــــــــــوع
اىىحذج األوىل  -:سحيح اىفشاشاخ ادليىنح
أرض النخٌل
أرض الذيب
نشٌد  " :الفراشات " ( حفظ )
أنشطة عامة وتدريبات على الوحدة األوىل
اىىحذج اىثانُح  -:عاداخ َىٍُح
توفٌر الكهرباء
قطرة ماء
نشٌد  " :نٌل بالدى " ( حفظ )
أنشطة عامة وتدريبات على الوحدة الثانية
اىىحذج اىثاىثح  -:فً حة ٍصش
يٌا نتعاون
يٌا إلى العمل
نشٌد  " :بالدى " ( حفظ )
أنشطة عامة وتدريبات على الوحدة الثالثة

الهشاط املصاحب
 ٌصمم الطالب لوحة بها أشجارالنخٌل  ،وثمار البلح  ،وٌعلقون علٌها.
 ٌجمع الطالب معلومات عن سٌناء ،ومعالمها مستعٌنٌن بشبكة المعلومات.

 ٌقوم الطالب بتجهٌ بالونات ،ُـكون جمالً عن
وٌكتبون علٌها كلمات ت ِّ
أيمٌة ترشٌد الكهرباء والماء .
 ٌُقسم الطالب لمجموعات  ،وٌغنوننشٌد بالدي .

صور عن حرفة
 ٌقوم الطالب بإعدادٍ
صناعة األثاث فى مصر  ،وٌعلقون
علٌها بجمل تحث على العمل .

ٍيحىظح ٍهَح :
َرٌ اىرتمُض عيً ادلهاساخ واألنشغح ٍع احملرىي ادلعشفً  ،ونؤمذ عيً أهَُح حو اىرذسَثاخ
واألنشغح تعذ مو دسط .

مدير عام تهمية اللغة العربيــة

د  /أمحذ اىغعُذ شيثـٍ

ذىصَع ٍنهج اىيغح اىعشتُح ىيصف اىشاتع االترذائً (انًُهج كايال) نهعاو انذساسى ( 8102/8102أتُاؤَا فً انخاسج)

قراءة
محفوظات
قراءة

اىىحذج اىثاىثح  :صَاسج إىل قشَح ونُظ
 القرٌة ملك للجمٌع ما أحلً أجواء القرٌة ! -القرٌة المنتجة

قراءة
محفوظات
قراءة

--------------شعر ( حفظ ) 6أبٌات
---------------

--------------شعر ( حفظ ) 99بٌت ًا
---------------

-

أقسام الكالم
االسم
الفعل
الحرف
الجملة االسمٌة

 الجملة الفعلٌة ظرف ال مانوظرف المكان

مراجـــعـة عامـــــــــــــة

الصفحات من
( ) 99-8

اىىحذج اىثانُح  :ادلاء عش احلُاج
 قطرة ندى وورقة شجرة النٌل يو الكوثر -كاد العطش ٌقتله

--------------شعر ( حفظ ) 6أبٌات
-----------------------------

-

أسماء اإلشارة
ضمائر المتكلم
ضمائرالمخاطب
ضمائر الغائب

 حروف المد :( األلف – الواو – الٌاء )
 كلمات بها حروف تنطقوال تكتب .

ععورا
ٌجمعععع الطالعععب صع ً
عععن األمععاكن السععٌاحٌة
فعععععً مصعععععر  ،وٌعلعععععق
علٌها.

 -الشدة والتضعٌف .

 التاء المربوطةوالتاء المبسوطة.

الصفحات من
( ) 20-02

قراءة
محفوظات
قراءة
قراءة

العدد

الصفحات من
( ) 54-22

اىقشاءج واحملفىظاخ
ً
ً
اىىحذج األوىل  :أهال وعهال
 السٌاحة فً مصر اسلمى ٌا مصر اإلسكندرٌة عروس البحر المتوسط -شرم الشٌخ مدٌنة السالم

الهوع

اىنحى

اإلٍالء

اخلظ اىعشتً

اىنشاط ادلصاحة

ٌكتب الطالب بحثًعا ععن
أحد العلماء العرب .

ععورا
ٌجمعععع الطالعععب صع ً
ععععن بععععض الحٌوانعععات
وٌكتب تعلٌقًعا تحعت كعل
صورة .

ذاتع  :ذىصَع ٍنهج اىيغح اىعشتُح ىيصف اىشاتع االترذائً (انًُهج كايال) نهعاو انذساسى ( 8102/8102أتُاؤَا فً انخاسج)
اىقشاءج واحملفىظاخ

قراءة
محفوظات
قراءة

--------------شعر ( حفظ )  4أبٌات
---------------

 مطابقة الفعل للفاعلتذكٌرا وتأنٌثًا
ً

محفوظات
قراءة
قراءة

شعر ( حفظ )  6أبٌات
-----------------------------

 أدوات االستفهام -أدوات النفى

 الالم الشمسٌة الالم القمرٌةكلمات بها حروف
تكتب وال تنطق

الصفحات من
( ) 79-64

اىىحذج اىثاىثح َ :ىٍُاخ ذيَُز
 أحب أن أكون فكرة رائعة -أنا واألصدقاء

محفوظات

شعر ( حفظ )  7أبٌات

 -االسم الجمع

الصفحات من
( ) 65-45

ذاتع  :اىىحذج األوىل
 إنً رأٌت نملةاىىحذج اىثانُح  :سحيح إىل اىقَش
 أمنٌة يناء نور القمر -يناء على سطح القمر

قراءة
قراءة

-----------------------------

 االسم المفرد -االسم المثنى

التنوٌن بالفتح
التنوٌن بالضم
التنوٌن بالكسر

الصفحات من
( ) 42-56

اىىحذج األوىل  :عجائة وغشائة
 طٌور ال تطٌر -فً عالم الحٌوان

الهوع

العدد

اىنحى

اإلٍالء

اخلظ اىعشتً

اىنشاط ادلصاحة
ٌعععتم عمععععل مسععععرحً
داخعععل الفصعععل  ،ععععن
الطٌور وأنواعها .
ٌسععتعٌن الطالععب بالمكتبعععة
أو البواب ع ع ععة االلكترونٌع ع عععة
للتع ععرف علعععً الكواك ععب ،
وطبٌعتهع ععا  ،وٌع ععدون م ع ععا
وص ععل إلٌعععه  ،ث ععم ٌعرضعععه
علً مالئه
ٌ ععتم تقس ععٌم الطعععالب إلعععً
مجموعات ؛للتشعاور حعول
أيمٌعة اممععال والطموحععات
المسع ععتقبلٌة لكع ععل مع ععنهم ،
وٌعرض فكره أمام مالئعه
مبٌنًا قدوته فً ذلك .

مراجـــعـة عامـــــــــــــة
ٍيحىظح ٍهَح  :اآلٌات المرآنٌة واألحادٌث الشرٌفة الواردة فً نهاٌة موضوعات المراءة للمراءة والفهم ولٌست للحفظ  ،ونؤكد على أيمٌة حل التدرٌبات واألنشطة بعد كل درس .

ٍذَش عاً ذنَُح اىيغح اىعشتُح
د  /أمحذ اىغعُذ شيثـٍ

ذىصَع ٍنهج اىيغح اىعشتُح ىيصف اخلاٍظ االترذائً (انًُهج كايال) نهعاو انذساسى ( 8102/8102أتُاؤَا فً انخاسج)
اىقشاءج واحملفىظاخ

-

 الكهرباء فً حٌاتنا -طرٌك المعالً

محفوظات اإلسراء ( ) 22-06

حفظ

----------

----------

 9أبٌات

دراسة

الفصل الثانى
 -إعراب جمع المذكر السالم

الفصل الثالث

 إعراب جمع المؤنث السالم -عالمات إعراب الفاعل

مراجـــعـة عامـــــــــــــة

كتابة الهمزة
المتطرفة على
السطر والٌاء
كالمثال

 االعتدال فً اإلنفاقلراءة
 تربٌة الدواجنمحفوظات
 -التسامح والعفو

 7أبٌات

حفظ

 -إعراب جمع التكسٌر

الصفحات من
( )20 _ 04

اىىدج اىثاىثح :عاداخ وعيىمُاخ:

----------

----------

 -أنواع الجموع

كتابة همزة المطع
وألف الوصل
كالمثال

اىىحذج اىثانُح  :عيٌ وذننىىىجُا

 -إعراب المثنى

كتابة الهمزة
المتوسطة على
األلف والواو
والسطر كالمثال

العلم النافع وتمدم المجتمع

محفوظات
لراءة
محفوظات

حدٌث شرٌف (  2أسطر )

دراسة

-------------- 6أبٌات

مغامرات فً أعماق البحار
الفصل األول

الصفحات من
( ) 95-6

 جزاء العاملٌن حب الوطن -مصر أنشودة الدنٌا

محفوظات
لراءة
محفوظات

آل عمران ( ) 994 -995

حفظ
---------حفظ

اىنراب رو ادلىضىع اىىاحذ

الصفحات من
( )05-94

اىىحذج األوىل  :قٌُ خاىذج

اىنىع

اىعذد

ادلغيىب

اىنحى

اإلٍالء

اخلظ اىعشتً

اىنشاط ادلصاحة

 عملللل لل للراءات مجل للزأة ط ٌم يسلللم الط ل ل ب لل للًمجموعللات  ،تمللوم كللل مجموعللة بتل للٌ جللزء
م ل للن المص ل للة المم ل للررة أو موض ل للو الم ل للراءة ،
وٌعرضه الطالب بأسلوبه علً ألرانه )
 تصللمٌم لوح لة رشللادٌة لللن جللزاء العللاملٌن ،وعمل لوحات توضٌحٌة بأهم المٌم .
 كتابة الفتات رشادٌة تحث الط ب علً ترشلٌداسللته ن الكهربللاء  ،وكللتلن الفتللات عللن أهمٌللة
العلم والتكنولوجٌا  ،ودورهما فً تمدم المجتمع.
 لماء بعض المحفوظات الشعرٌة . عمل لوحات توضٌحٌة تبٌن فضل العلم.تمسٌم الط ب للً مجموعلات تأ لت كلل مجموعلة
لٌمة من الملٌم مثلل  :ط التسلامح – لبلول اآل لر –
المواطنل ل للة – الل ل للوالء واالنتمل ل للاء – الصل ل للدق –
االعتدال فً اإلنفاق ) وتتعاون المجموعلات لنشلر
هته المٌم بٌن الط ب .

ذاتع  :ذىصَع ٍنهج اىيغح اىعشتُح ىيصف اخلاٍظ االترذائً (انًُهج كايال) نهعاو انذساسى ( 8102/8102أتُاؤَا فً انخاسج)
اىقشاءج واحملفىظاخ
 طرٌك الس م ملن حفنى ناصف -نجٌب محفوظ

ذاتع اىىحذج األوىل

 الرٌاضة والتسامح دعوة للحب والتواصل -مصر هً الدنٌا

اىىحذج اىثاىثح  :قصص وعرب

---------

كله

محفوظات

الن

لراءة
محفوظات
محفوظات

--------حدٌث شرٌف ( 5أسطر )

 6أبٌات

لراءة
محفوظات النمل ط)06-02
 11بٌتًا
محفوظات
---------

 -المفعول ألجله

دراسة
------حفظ
حفظ
------حفظ
دراسة

الفصل ال امس

 -المفعول المطلك

كلمات بها حروف
تكتب وال تنطك

( عالٍاخ اىرتقٌُ )

الفصل السادس

 عالمات رفع المبتدأ والخبر  -النمطة  -الفصلة الفصلة المنموطة ع مة االستفهام المضاف إلٌه وعالمة ع مة التعجبإعرابه
 -النمطتان

الصفحات من
ط ) 63-56

 األمل والوفاء سلٌمان والهدد -الثعلب والدٌن

---------

المفعول به وع مات عرابه

الصفحات من
ط )55-33

-

نحب مصر

اىىحذج اىثانُح  :هىاَاخ وٍهاساخ

محفوظات
لراءة
لراءة

البقرة ( ) 029 -028

حفظ
-------------

مغامرات فً أعماق البحار
الفصل الرابع

كلمات بها حروف
تنطك وال تكتب

الصفحات من
ط )33-33

اىىحذج األوىل  :شخصُاخ سائذج

الهوع

العدد

ادلغيىب

اىنراب رو ادلىضىع اىىاحذ

اىنحى

اإلٍالء

اخلظ اىعشتً

اىنشاط ادلصاحة
تل للللٌ حٌللللاة بعللللض الش صللللٌات
األدبٌللة المصللرٌة  ،مللع بٌللان دورهللا
فلللً دملللة المجتملللع وتنمٌلللة و بلللراز
مواطن المدوة .
 لماء بعض المحفوظات الشعرٌة .معبرا عن هواٌة ٌحبها.
 ٌكتب الطالب ً -تصمٌم لوحة رشادٌة للنصو الممررة

 ٌملللوم الطللل ب بعملللل علللرض مسلللرحىدا ل الفصل لدروس الوحدة .
الطالب لصلة أثلرت فلً حٌاتله ،
 ٌلمبٌنًا العبرة المستفادة منها .

مراجـــعـة عامـــــــــــــة
ٍيحىظح ٍهَح :نؤكد على أيمٌة حل التدرٌبات واألنشطة بعد كل درس .
ٍذَش عاً ذنَُح اىيغح اىعشتُــح
د  /أمحذ اىغعُذ شيثـٍ

ذىصَع ٍنهج اىيغح اىعشتُح ىيصف اىغادط االترذائً (انًُهج كايال) نهعاو انذساسى ( 8102/8102أتُاؤَا فً انخاسج)

 -أنوا

 -الدٌن المعاملة ط حدٌث شرٌف )

حفظ

 ن وأ واتها -أنوا

بر ن وأ واتها

مراجـــعـة عامـــــــــــــة

كتابة األلف اللٌنة
كالمثال

 -أ ً اإلنسان ط شعر )

حفظ

بر كان وأ واتها

كتابة الهمزة
المتطرفة كالمثال

دراسة

الصفحات من
ط ) 32-11

اىىحذج اىثاىثح :اىقثعاخ اىثُضاء
زٌارة ومفاجأة
ٌوم ال ٌنسى
اىنراب رو ادلىضىع اىىاحذ
الفصل الرابع
-

 الطما والدجاجةط شعر )

 -كان وأ واتها

الصفحات من
ط ) 11-13

اىىحذج اىثانُح :نىادس وعشائف
تكاء صبى
المنصور والطٌور
اىنراب رو ادلىضىع اىىاحذ
الفصالن الثاني والثالث
-

 -كن لوًٌّا ط شعر )

حفظ

 -أنوا ال بر

كتابة الهمزة
المتوسطة كالمثال

اىىحذج األوىل  :حُاذل تني َذَل
مفتاح النجاح
اىنراب رو ادلىضىع اىىاحذ
الفصل األول
-

 نصائح أب ط لرآن كرٌممن سورة هود ط )33-31

حفظ

 مراجعل للة عام لللة علل للى مل للا سل للبمتدراسته

الصفحات من
ط ) 10-1

اىقشاءج

احملفىظاخ

املطلوب

اىنحى

اإلٍالء

اخلظ اىعشتً

اىنشاط ادلصاحة
قسععم الطععالب إلععً مجموعععات ،
 عمععل قععراءات مج ع أة ( ٌُ ِّتقععوم كععل مجموعععة بتلخععٌص جع ء مععن القصععة المقععررة أو
موضوع القراءة  ،وٌعرضه الطالب بأسلوبه علً أقرانه )
 ٌصمم الطالب لوحة إرشادٌة تحوى القعٌم التعى تتضعمنهاالوحدة  ،وتبٌن أن اإلنسان صانع مستقبله .
 عمل لوحة إرشادٌة لكان وأخواتها  ،وعملها . ٌجم ععع الطعععالب بع ععض الن ععوادر والطرائ ععف  ،وٌقوم ععونبعرضها.

 عمل لوحة إرشادٌة إلن وأخواتها  ،وعملها . ٌعبر الطالب بأسلوبه فً أسطر قصٌرة عن أيمٌعة ٌعارةالمرٌض  ،والتبرع ألعمال الخٌر كبناء المستشفٌات

ذاتع :ذىصَع ٍنهج اىيغح اىعشتُح ىيصف اىغادط االترذائً (انًُهج كايال) نهعاو انذساسى ( 8102/8102أتُاؤَا فً انخاسج)
اىقشاءج

اىنراب رو ادلىضىع اىىاحذ

 فً رحاب اإلنسانٌة ( شعر ) -أٌام الطفولة ( شعر )

حفظ

دراسة
حفظ

اىنراب رو ادلىضىع اىىاحذ

اىنراب رو ادلىضىع اىىاحذ

-

الفصالن السابع والثامن

 آداب سامٌة ( قرآن كرٌم )من سورة لقمان ( ) 99-97
 -وطنً ( شعر )

حفظ
حفظ

 -عراب الفعل المضار

عالمات الترقٌم
 النمطة الفصلة الفصلة المنموطة -ع مة االستفهام

 األفعال ال مسة و عرابها النكرة والمعرفةتابع عالمات الترقٌم

 النعت -الحال

 -ع مة التعجب

 النمطتان -ع متا التنصٌ

الصفحات من
ط )60-31

الفصل السادس
ذاتع  :اىىحذج اىثاىثح

 -األسماء ال مسة و عرابها

كتابة الهمزة فى
بداٌة الكلمة كالمثال

الصفحات من
ط ) 31-35

الفصل الخامس
اىىحذج اىثانُح ٍ :ن احلُاج
في منتصف الطريق
الصديقان وكعكة السكر
اىىحذج اىثاىثح  :آداب وقٌُ
دعنا نتحاور
-

 -الحرٌة والمسئولٌة ( حدٌث شرٌف )

املطلوب

الصفحات من
ط ) 33-31

اىنراب رو ادلىضىعاخ ادلرعذدج
اىىحذج األوىل  :ىغد وحذك
الحياة دائما اثنان
-

احملفىظاخ

اىنحى

اإلٍالء

اخلظ
اىعشتً

اىنشاط ادلصاحة
 أن ٌص للمم الطال للب لوح للة توض للٌحٌة ع للن األس للماءال مسة.
 أن ٌص للمم الطل ل ب لوح للة توض للٌحٌة تب للٌن الحرٌ للةوالمسئولٌة .
 أن ٌموم الط ب بعمل عرض مسرحً دا ل الفصلللدروس الوحدة .
 أن ٌصللمم الط ل ب لوحللات توضللٌحٌة تبللٌن االهتمللامباألطفال وضرورة رعاٌتهم .

 عمللل لللراءات مجللزأة  :ط ٌم يسللم الطل ب لللً مجموعللات  ،تمللومكللل مجموعللة بتل للٌ جللزء مللن المصللة الممللررة أو موضللو
المراءة،وٌعرضه الطالب بأسلوبه علً ألرانه).
 اإللماء الشعري الجٌد لن وطنى . أن ٌص للمم الطاللللب لوحلللة توضلللٌحٌة تحملللل بعلللض النصلللائحمستشهدًا بالن المرآنً الممرر .

مراجـــعـة عامـــــــــــــة
ٍيحىظح ٍهَح  :ونؤكد على أيمٌة حل التدرٌبات واألنشطة بعد كل درس .

مدير عام تهمية اللغة العربيــة
د  /أمحذ اىغعُذ شيثـٍ

