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 أحلُّل وأرّكُب وأتدرب :التدريبات

 األهداف:
  .يحلل الجمل إلى كلماتأن  -

 .يحلل الكلمات إلى مقاطعهاأن  -

ب من المقاطع كلماتأن  -   .يرك ِّ

 أن يكمل فقرة قصيرة بكلمات يرك بها من المقاطع. -

 يستخدم الضمائر )أنا، نحن( في الجمل المختلفة.أن  -

 إجراءات تنفيذ الّدرس 

رقمال  اإلرشادات والت وجيهات الش ريحة 

1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 يقرأ المعل م بيانات الد رس مرت بة:

لفَْصُل ا  االْبتِّدائِّيُّ /  الث انيالَحْلقَةُ األولى/ اللُّغَةُ العََربي ةُ /الصَّفُّ 

راسيُّ  ُل. الد ِّ ُ الاألَوَّ            ةُ يَّ اعِّ مَ تِّ االجْ  اةُ يَ الحَ : األُولى َوْحدَة

بُ  )أُحل ِّلُ اُت الت دريب ُب وأتدَر   (وأُرك ِّ
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ُب:  2  ثالِّثًا: أُحلُل وأَُرك ِّ

تين السؤالمع الطلبة  يقرأُ المعلُم - ل مر    :األو 
 :(ُكلَّ ُجْملٍَة ِمّما يَأْتي، َوأَْكتُُب َعَدَد َكِلماتِها أُ أَْقرَ )

 ةِّ األولى وتفكيكها إلى كلماتها ثم  الجمل من الطلبة قراءةيطلب -

  .الكلمات َعدَّ 

 ما عددُ كلماتِّ الجملة األولى؟ : سألي -

 ، (رائعويحف زهم )إجابات الطلبة ى لإيستمع -

 . كلمات   َسبعُ الجملةِّ األولى  في

 الثالثة.فلجملة الثانية ى الإوبعدها ينتقل -

ع الطالب وي-  إلى السؤال الث اني  بهم نتقليشج 
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تينيقرأ المعلم الس ؤال الثاني  -  مر 

دُ -2 ّدِ تَو  َعلى  أُحََ ْْ َََع الَّذ  يَ َدَد َمااععِ ُكّلِ َكِلَمٍة، َوأَْكتُُب اْلَمْا عََ

 َمّدٍ بِاألَِلِف َكما في اْلِمثاِل:
 المطلوب مستعينا بالمثال.المعلم ويشرح  

 تحبديبد عبدد مقباطع كل  كلمة، ومن ثم   الطلببةيطلبُب المعلم من  -

 كتابة المقطع الَّذي يَْحتَوي على مد  باأللف. يطلب منهم كذلك

 يستمع إلى إجابات الطلبة -

ز- ب ما تعث ر منها.صحيحة، الم هإجابات يعز   ويصو 
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4 

 

 
 

 :اْلَكِلماِت إِلى َمااِعِعها أَُحلِّلُ -3
ليقرأ المعلم السُّؤال - تين ويشرح المطلوب منه األو   .مر 

تحليل الكلمات إلى مقاطعها منب ها إلى  الطلبةيطلُب المعلم من - -

 الفرق بين الحرف والمقطع. 

ب ما تعث ر - ز إجاباتهم الصحيحة، ويصو    منها.يعز 

 
 
5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :أَْكتُُب اْسَم الّصوَرِة، ثُمَّ أُحلِّلُه إِلى َمااِعِعِه، َكَما فِي اْلِمثالِ -4
ابعيقرأ المعلم الس ؤال - تين ويشرح المطلوب  الر   مر 

اَرةٌ، َغسَّالَةٌ، َسيَّاَرةٌ(يقرأ المعلم -  اسم كل  صورة )َمس اَحةٌ، َعصَّ

يدعو المعل م الطلبة إلى تحديد المقاطع المناسبة لكل  كلمة، -

ُع الُمناَمسَّاَحةٌ الكلمة هي:  بَةُ لَها: ، أَْحَسْنتُْم، والمقاطِّ َمْسـ/ ـسا/ سِّ

  َحـ/ ـةٌ 

 المعل م الخطوات نفسها مع الثالث كلمات األخيرة.يت بع 

اَرةٌ/ الكلمة الث انية: َغسَّالَةٌ/ الكلمة الث الثة:  الكلمة األولى: َعصَّ

 َسيَّاَرةٌ(

ب المعل م - على الوعي الص وتي بالمقاطع منفصلة،  الطلبةيدر 

 ومت صلة بالمقاطع األخرى في الكلمات.
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تين ويشرح المطلوب فيه الخامسيقرأ المعلم السؤال -  .مر 

اَجةٌ 1)يقرأ المعلم الكلمات ) الَةٌ 2)/ ( دَر  ( 4)/ ( أَْسماكٌ 3)/ ( َحص 

تين) (( َحمامةٌ 5)/ َجميلَةٌ   (مر 

الكلمات في شبكة الكلمات  تحليل الطلبةيطلب المعلم من  -

 الكلمةوبعدها يقوم بقراءة ، ويراعي فيها األشكال  المتقاطعة

 تكوينها من المقاطع.التي جرى 

 باقي األمثلة،  بالعمل نفسه معالطلبة  يكل ف - 

  يكل ف أحد الطلبة لقراءة الكلمات التي تحص ل عليها: -

اَجةٌ  الَةٌ - دَر    َحمامةٌ -َجميلَةٌ -أَْسماكٌ -َحصَّ
 . ويشرح المطلوب من الت دريب.بتأن   يقرأ المعل م الس ؤاَل  -  7

 عُ طَ و المقْ ا هُ /ـةٌ( مَ با/قَـ) عِّ اطِّ ه المقَ ذِّ هَ  بُ تِّ رَ ي نُ ائِّ نَبْ ا أَ ي ا يَ هَ  -

لُ  عُ طَ ٌع المقْ ائِّ لياًل، رَ وا قَ رُ كْ ي ا فَ ؟ هَ األولُ   يضغط)( باو )هُ  األو 

( 5ينتظُر )ي؟ الث انِّ  عُ طَ و المقْ ا هُ ، مَ على الفأرة( ُمْمتاٌز،  ثوان 

 اقى لدينَبَ تَ  يضغط على الفأرة(،)(، قَـي ُهَو )الث انِّ  عُ طَ المقْ 

( 5ينتظُر )و؟ ا هُ مَ فَ  دٌ احِّ وَ  عٌ طَ قْ مَ   عُ طَ يُكْم المقْ بَاَرَك اللهُ فِّ  ثوان 

 ايةِّ ي النهَ ا فِّ لنَحصْ تَ  يضغط على الفأرة(،)(، ـةٌ ُهَو ) يرُ األخِّ 

 ( باقَةٌ ) لمةِّ على كَ 
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ب المعل م  - نة  الطلبةيدر  على الوعي الص وتي بالمقاطع المكو 

 للكلمات.

ْسمارٌ مع كلمتي: " يت بع المعل م الخطوات نفسها  ."أَْشجارٌ " و" "مِّ

ُض المعل ُم الش ريحة، ويقرأُ الس ؤالَ   8 تين يعرِّ . مر   بتأن  

َل الَكلَِّمةَ  نْ ي، أَ ائِّ نَا أبْ ن ا يَ مِّ  وبُ لُ المطْ يشرُح المعل ُم الس ؤاَل: - نُْكمِّ

ـ) يقرأ المعلم مقاطع الصورة األولىبِّالمْقَطعِّ المنَاسبِّ لََها.   ..../حِّ

هِّ الص ورةِّ ( نٌ / ُب لَِّهذِّ  الَمْقطع أَْحَسْنتُمْ  ،؟ما هَُو الَمْقطع الُمناسِّ

صاٌن( ثُمَّ يقول (ـصا) وَ هُ  بُ اسِّ المنَ أ يقر: تَحْصلنَا َعلى َكلَِّمةِّ )حِّ

 ما هَُو الَمْقطع( ثُمَّ يقول: رٌ / ..../قِـّالث انية )المعلم مقاطع الصورة 

هِّ الص ورةِّ  ُب لَِّهذِّ ثُمَّ ( ــطاو )هُ  بُ اسِّ المنَ كلُ الشَ  ُمْمتازٌ  ،؟الُمناسِّ

 : تَحْصلنَا َعلى َكلَِّمةِّ )قِّطاٌر(يقول

ب المعل م  نة  الطلبةيدر  على الوعي الص وتي بالمقاطع المكو 

 للكلمات.

تاٌب" و" "أَْقالٌم".  يت بع المعل م الخطوات نفسها مع كلمتي: "كِّ
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9  -. تين بتأن    يقرأ المعل م الس ؤال مر 

(سا- شا-ـطا )يقرأ المعلم المقاطع:   

نة للكلمة األولى: يقرأ المعل م  - أن  ، ويبي نـةٌ /َعـ/ساالمقاطع المكو 

لِّ الكلمة، والمقطع )ساالمقطع ) ( جاء في وسط َعـ( جاء في أَو 

 ناُلََحُظ فِّي الن هايةِّ أنَّنَا( جاء في أخرِّ الكلمة: ـةٌ الكلمة، والمقطع )

 .(ساَعةٌ ) َعلى َكلَمةِّ  النَحصْ تَ 

نة للكلمة الثانية:  - َع المكو  ، ثم  ـةٌ / َحـ/ سايقرأ المعل م المقاطِّ

 ؟عِّ اطِّ ذه المقَ هَ  نْ ليها مِّ عَ  النَحصْ تَ ال تي  ةُ مَ لِّ ي الكَ ا هِّ مَ يقول: 

 (ساَحةٌ ) ةِّ مَ لِّ لى كَ عَ  النَحصْ تَ  ،أَْحَسْنتُمْ 

تين: -  .ساَحةٌ يقرأ المعل م الكلمة مع الطلبة مر 

( قِّطارٌ ) الكلمات األخيرةيت بع المعل م الخطوات نفسها مع 

ٌئ( (أَْمطارٌ ) ٌع( )شاطِّ  )شارِّ
01  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

نُ -9 َن َكِلَمةً اْستِناًدا إِلى الّصوَرِة َكما  اُلَِوّ اْلَمااِعَع اْلُمناِسبَةَ؛ أِلَُكّوِ

 في اْلِمثاِل:
تين ويشرح المطلوب يقرأ المعلم الس ؤال -  الت اسع مر 

ْسَطَرةٌ، أَْزهاٌر، َغزالَةٌ، أَْشجارٌ الكلمات )يقرأ المعلم -  (مِّ
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يدعو المعل م الطلبة إلى تحديد المقاطع المناسبة لكل  كلمة، - 

بَةُ لَها: الكلمة هي:  ُع الُمناسِّ ْسَطَرةٌ، أَْحَسْنتُْم، والمقاطِّ ْسـمِّ / ـَطـ/ مِّ

  ةٌ / ـرَ 

 األخيرة.يت بع المعل م الخطوات نفسها مع الثالث كلمات 

/ الكلمة الث الثة: َغزالَةٌ / الكلمة الث انية: أَْزهارٌ الكلمة األولى: 

 (أَْشجارٌ 

ب المعل م - على الوعي الص وتي بالمقاطع منفصلة،  الطلبةيدر 

 ومت صلة بالمقاطع األخرى في الكلمات.
00  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ، ويشرح المطلوب منه.للطلبةيقرأ المعلم الس ؤال 

يقرأ الجملة، ويطلب منهم ترتيب الحروف للحصول على -

 قراءة الجملة كاملة. الطلبةكلمتين مفيدتين، ومن ثم يطلب من 

(. ذاَء في َمْجموعات  تين) (.يَْجَمُع النَّْمُل الغِّ  (مر 
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-. تين بتأن   يقرأ المعل م الس ؤال مر   

نة للكلمة األولى: يقرأ المعل م  - ، ويبي ن سَ /ـرَ /َغـالمقاطع المكو 

لِّ الكلمة، والمقطع )َغـأن المقطع ) ( جاء في ـرَ ( جاء في أَو 

نالحُظ في ( جاء في أخرِّ الكلمة: سَ وسط الكلمة، والمقطع )

.(َغَرسَ ) على كلمةِّ ا تحصلنَ النهايةِّ أننَا  

نة للكلمة الثانية:  - َع المكو  ، ثم  ـرا/ نُ / ـجيـ/ اْلـيقرأ المعل م المقاطِّ

 مْ تُ نْ سَ حْ أَ ؟ ا عليها من هذه المقاطعِّ لنَال تي تحصْ  هي الكلمةُ ما يقول: 

(اْلجيرانُ ) ا على كلمةِّ تحصلنَ  

تين: اْلجيراُن.- يقرأ المعل م الكلمة مع الطلبة مر   

يت بع المعل م الخطوات نفسها مع الكلمتين األخيرتين )َجميلَةً( 

 )أَْزهاًرا(

لُ -ب تين) اْلُجْملَةَ بِّاْلَكلِّماتِّ الَّتي َحَصْلُت َعلَْيها: أُْكمِّ  (مر 

 .ِّ ...................................................... في َحديقَةِّ اْلَحي 

ة واحدة)  (مر 

هِّ الُجْملَةِّ  بَةُ لِّهذِّ َي الَكلِّماُت الُمناسِّ  ؟َما هِّ

َي: )َغَرَس/ اْلجيراُن/ أَْزهاًرا ماتُ لِّ ْم، الكَ تُ نْ سَ حْ أَ  بَةُ هِّ / الُمناسِّ

ة واحدة)( َجميلَةً   (مر 

ِّ. َغَرَس اْلجيراُن أَْزهاًرا َجميلَةً  تين) في َحديقَةِّ اْلَحي   (مر 
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 أتدّربُ رابعًا: 
ل مرتين  يقرأ-  ويشرح المطلوب فيه.المعلم الس ؤال األو 

ب الضمير المفرد )أَنا(  (َوَصْلتُ )المثال كلمة المعلم يشرح - تُناسِّ

ب الضمير المثنى( َوَصْلنا) كلمة /نصل الكلمة بالضمير.   تُناسِّ

 .)َوَصْلنا(، ويدعو الطلبة إلى التفكير في كلمة )نحن(

توصيل كل  من الضمير )أنا( والضمير يطلب من الطلبة  -

 .)نحن( بِّما يُناسبهما من الكلمات

ناسبة لتحقيق الهدف من هذا يوظف المعلم اإلستراتيجية الم -

 النشاط.

زها، ويدعو الطلبة إلى تصويب  يستمع إلى إجاباتهم ويعز 

 إجابات بعضهم بعضا.

 للضمير المفرد المناسبةإلى قراءة الكلمات  الطلبةيدعو أحد -

للضمير المثنى  المناسبة، وطالبا آخر لقراءة الكلمات )أنا(

 .)نحن(
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04 

 

ما هو مطلوب، كتابة كل  كلمة  للطلبةيقرأ المعلم الس ؤال ويشرح 

 بالمكان المناسب لها.

 يستمع إلى إجابات الطلبة

ز- ب ما تعث ر منها.صحيحة، الم هإجابات يعز   ويصو 

يوظف المعلم االستراتيجية المناسبة لتحقيق الهدف من هذا  -

 النشاط.

تكملة الجمل كما في  الطلبةيقرأ المعلم الس ؤال، ويطلب من   05

ر ( والضميأناالمثال، ويبين لهم الفرق بين الضمير المفرد )

 (.نحنالمثنى )
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ُث في الشَّبََكِة َعِن اْلَكِلماِت، َوأَْكتُبُها في َمكانِها اْلُمناِسِب -4  06 َْ أَْب

 َكما في اْلِمثاِل:
ابع مرتين -  .ويشرح المطلوب فيهيقرأ المعلم الس ؤال الر 

 يستعين المعلم بالمثال لتوضيح السؤال. -

( ناأيطلب من الطلبة التمييز بين الكلمات المناسبة لضمير ) -

(، ويكمل الجدول والشبكة نحنوالكلمات المناسبة لضمير )

 بحسب ما هو مطلوب.

يوظف المعلم االستراتيجية المناسبة لتحقيق الهدف من هذا  -

 النشاط.

ز ها، ويدعو الطلبة إلى تصويب يستمع إلى إجاباتهم ويعز 

 إجابات بعضهم بعضا.
أحسْنتم يا أبنائي انتَهى دَْرُسنا اليَْوَم... يختم المعل م الد رس قائال:   07

نَْلتَقي إِّْن شاَء اللهُ في دُروس  أُْخرى. َوالسَّالُم َعلَْيُكْم َوَرْحَمةُ اللهِّ 

 َوبََركاتُهُ 

 


