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تقديم

يطيب لنا أن نقدم الكتاب المدرسي "اللغة العربية" للصف الثالث االبتدائي للقراءة 
و الكتابة و تصحبه كراسة التدريبات (دفتر العمل) و دليل المعلم (كتاب للمدرس) 
"الكوريكولوم"  شروط  و  متطلبات  على  تعتمد  التي  الحديثة  المناهج  سلسلة  من 
و إرشادات و توجيهات وزارة التعليم في جمهورية آذربيجان، و تتمشى مع األهداف 
العربية  اللغة  مهارات  التلميذات  و  التالميذ  تعلم  تسهيل  بهدف  الحديثة،  التربوية 

المناسبة لهذا الموستوى.
نامل اننا قد إنتهجنا في الكتاب المدرسي للصف االول و كذلك للصف الثاني في 

المرحلة االبتدائية االهداف و اُألسس التالية:
التدريبات،  من  بعدد  الكتابة  و  القراءة  في  البدء  قبل  والتلميذة  التلميذ  هيّأنا   –
عرض خاللها عدد من الرسوم و الصور من بيئة الطفل و حياته التي تعهده في بيته 
و ما حوله وتعّوده التفكير و دقة مالحظة ما يشاهده. أعقبنا ذلك بخطوط و أشكال 
لتدريب الطفل على مسك القلم بتمريره على الباهت و إكمال الناقص من األشكال، 

و تلوين عدد من الرسوم و األشكال والحروف. 
– عند عرض الدرس ربطنا كل كلمة بصورة تساعد على فهم مدلول الكلمة. 

– عّززنا ذلك بعدد من التدريبات من حيث تلوينها و تعبيرها و تكريرها. 
– كّررنا عدًدا من الكلمات في كراسة التدريبات و خاصة في بداية تعلم التالميذ 

و التلميذات وكلما تقدمنا قللنا من التكرار.
في هذا الكتاب المدرسي للصف الثالث االبتدائي نقدم رحلة الحروف الهجائية 
التالميذ  يتدرب  و  يتعرف  ألن  حركاتها  مختلف  و  الكلمة  من  مواقعها  بمختلف 
و التلميذات على قراءة الحروف و كتابتها مجردة و من خالل الكلمة كي يتكون لديهم 

أساس في معرفة الحروف الهجائية مفردة ومركبة، قراءة و كتابة. 
و في ضوع متطلبات و شروط "الكوريكولوم"، و بغية تطوير مناهج المرحلة 
االبتدائية نقدم كذلك كراسة التدريبات التي تصحب الكتاب المدرسي و التي تحتوى 
في  التنويع  يضمن  بما  المدرسي،  الكتاب  من  لكل درس  التدريبات  من  مزيد  على 
ذلك  في  مراعًيا  اللغوية،  الظواهر  و  العربية  اللغة  مهارات  من  مهارة  كل  تناول 
الفروق الفردية بين التالميذ. تتنوع التدريبات بين االستماع و الفهم و التعبير، القراءة 
و الكتابة و الربط بين هذه المهارات، اضافة للتدريب على تركيب و تحليل كلمات 

و جمل. وكلما تقدم مستوى التلميذ و التلميذة قللنا من الرسوم و الصور المساعدة. 
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ما  تطبيق  و  للممارسة  التلميذات  و  للتالميذ  الفرصة  الكراسة  هذه  تتيح  كما 
تعلموه في كتابهم بأشكال مختلفة، على مستويات متدرجة، حتى يتم التأكد من فهمهم 

و استيعابهم للمفاهيم و المهارات و الظواهر اللغوية الواردة في الكتاب المدرسي.
االجتماعية  و  القومية  و  الوطنية  القيم  بعض  مبادئ  كما حرصنا على غرس 
الى وطنهما  الحب  المرحلة،و على غرس  التلميذة في هذه  و  التلميذ  لسن  المناسبة 

آذربيجان. 
و هكذا يتكامل الكتاب المدرسي (كتاب التلميذ) و كراسة التدريبات باالصافة 
إلى كتاب للمدرس (دليل المدرس) الذي يشرح للمعلم و المعلمة كيفية تناول كل ما 

ورد في الكتاب المدرسي و كراسة التدريبات.
و هذا جهدنا الذي نرجو أن يحقق أفضل النتائج والتخفيف من مشكالت التعلم 
سليمة  بصورة  الكتابة  و  القراءة  من  التلميذات  و  التالميذ  تمكين  االمكان،  بقدر 

و صحيحة.

المؤلفون            
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توجيهات إلى المعلم و المعلمة

هذه هي المجموعة من الكتاب المدرسي وكراسة التدريبات و دليل المعلم للصف 
الثالث االبتدائي التي نقدمها لك عزيزنا المعلم وعزيزتنا المعلمة بعد أن إجتزتما مع 
المهارات  القراءة، و توظيفهم  تلميذاتكما مرحلة تهيئتهم لالنطالق في  تالميذكما و 

اللغوية األولية (االستماع و الفهم و التعبير).
نؤّكد ما سبق أن قلناه في مقدمة هذا الكتاب للمدرس على ثقتنا بأن لديكما من 
التجارب و األساليب التربوية، ما يجعلكما قادرين على توصيل درسكما إلى التالميذ 
التعليمية  التلميذات بأيسر الطرائق و افضالها. لكننا نوّد لو نكرر بعض األسس  و 
و التربوية، ونضيف إليها ما يتناسب مع مستوى التالميذ والتلميذات،و طبيعة التعامل 
مع القراءة و الكتابة في هذه المرحلة، من خالل موضوعات متكاملة،و بما يتناسب 
متطلبات و شروط  تتناسب  والتي  الحديثة  بالطرائق  التلميذات  و  التالميذ  تعليم  مع 

"الكوريكولوم".
و من ذلك : 

1 – تعويدهم على قراءة الدرس (تحضيره) في المنزل،تعهدهم بالمتابعة في 
ذلك؛ لتغرسا عندهم حب االستعداد و المشاركة في الدرس و حب القراءة.

2 – إعداد الدرس إعداًدا جيًدا، يشمل األهداف، وأساليب العرض، و الوسائل 
التعليمية المناسبة والتقويم. 

في  لتركزا عليه حتى ال يضيع  بالدرس  الخاص  التعليمي  الهدف  تحديد   – 3
خضم األهداف األخرى. 

4 – تهيئة الوسائل التعليمية المعينة المالئمة لمحتوى الدرس وأهدافه. 
5 – تقديم الدرس بما يشّد التالميذ والتلميذات و يجذبهم إليه. 

6 – عرض جمل الدرس و كلماته في بطاقات أو من خالل جهاز العرض، 
والسبّورة الضوئية،لتشويق التالميذ والتلميذات إلى القراءة والمتابعة، والتركيز على 

الكلمات والجمل المعروضة.
المعلمة  المعلم و  فيجب على  قراءتها  الحروف و  كتابة  إلى قسم  االنتقال  عند 

مالحظة ما يأتي: 
1 – أن تهيآ التالميذ والتلميذات بأحد األساليب ، ومنها: 

السؤال عن الحرف الجديد الذي أمامهم في السبورة.
2 – أن تعرضا صورة حرف أمامهم و تطلبا منهم ذكر إسمه، تحاوراهم في 

ابزر مالمحه و قواعده مما يتناسب معه.
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3 – أن تقرآ الكلمة تحت الصورة و تشيرا إليها، و يردد التالميذ والتلميذات 
بعدكما جماعيا و ُزمريا،ثم تركزا على الكلمة دون الصورة، يحسن أن تخفيا الصورة 
و تكررا نطق الكلمة حتى تتأكدا من سالمة نطقهم لها،ثم تنطقا الحرف الملّون بصوته 

في الكلمة وتبرزاه بصوت مناسب،و تطلبا منهم نطقه. 
4 – أن تستمرا في بقية كلمات الدرس على هذه الطريقة،وتعيدا الكلمات السابقة 

بين حين و آخر.
5 – أن تعودا إلى الحرف الملّون في جميع الكلمات وتقرآه، وتطلبا من التالميذ 
لهم  توّضحا  كل صوت،و  إلى حركة  المختلفة،وتشيرا  بأصواته  نطقه  التلميذات  و 

داللتها على صوت الحرف.
السبورة  خالل  من  منفصال  الحرف  التلميذات  و  للتالميذ  تعرضا  أن   –  6
أشكاله  بين  التمييز  و  قراءته  منهم  وتطلبا  الكتاب،  في  كما  بأصواته  بطاقات،  أو 

و أصواته. 
7 – أن تدرباهم على معرفة أشكال الحرف في مواقعه من الكلمات،بعرض كلمة 
من كلمات الدرس،و شكل الحرف تحتها، حتى تطمئنا إلى تفريقهم بين صور الحرف.
8 – أن تطلبا من التلميذ و التلميذة فتح الكتاب و قراءة كلمات الدرس و تجريد 

الحرف بأصواته. 
التالميذ  انظار  المعلمة  و  المعلم  توّجه  الحرف  كتابة  في  البدء  قبل   –  9
و التلميذات إلى الحرف الكبير المسّهم، و قد تعرضانه بصورة أكبر في السبورة أو 
في بطاقة،و تبيّنان لهم أن يكتبوا بإتجاه السهم،وتوضحان لهم ذلك في السبورة عدة 
مرات، حتى تطمئنا إلى وضوح طريقة بدء كتابة الحرف إلى نهايته، فهذه مشكلة 

الخطأ فيها يالزم التالميذ و التلميذات سنين عديدة و قد يستمر معهم. 
10 – أن تطلبا من التالميذ و التلميذات تمرير القلم على الحرف بأشكاله تحت 
إشرافكما و توجيهاتكما، وتعّودهم إلى الحرص على النظافة و مسك القلم بصورة 

سليمة، و هذا هدف ينبغي االهتمام به. 
و بعد:

1 – تدرجنا في تدريس حروف الهجاء و تعدد صورها و مواقعها في الكلمة، 
فبدأنا بالحروف ذات الشكلين وهي: ( أ د ذ ر ز و) ثم ذات األشكال األربعة و هي: 

(ب ت ث ج ح خ س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ك ل م ن ).
الكسر)  و  الضم،  و  الفتح،   ) الثالث:  بحركاته  الواحد  الحرف  عرضنا   –  2

و إلتزمنا مجيء الحرف أول الكلمة و وسطها و آخرها.
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3 – عند عرض الدرس ربطنا كل كلمة بصورة تساعد على فهم مدلول الكلمة. 
4 – جّردنا الحرف في كل درس بحركاته الثالث،ليعين التلميذ و التلميذة على 

صحة كتابة الحرف أول مرة كتابة سليمة، بدًءا و انتهاًء.
التاء  و  القمرية  و  الشمسية   ( أل   ) و  كالتنوين  اللغوية  الظواهر  بعض  أّخرنا 
المربوطة و التاء المفتوحة و الضمائرو االستفهام إلى وسط الكتاب المدرسي،حتى 
وأشكالها  أصواتها  بمختلف  جميعها  الحروف  معرفة  من  التلميذة  و  التلميذ  يتمكن 

ومواقعها،وكما أّجلنا التدريب على السكون إلى بعدها.
على المعلم و المعلمة كلما صُعب على التالميذ و التلميذات نطق حرف وكلمة 

وجملة أوصُعب عليهم فهمها، فأكتباها في السبورة وأنطقاها نطقا صحيحا. 
إلى  بدايته  التلميذات أي عمل كتابي،و أرشاداهم في  التالميذ و   عندما يؤدى 
المدرسي  الكتاب  في  حله  يتم  لم  اذا  منه  نموذجا  تحال  أن  يحسن  االجابة،و  طريقة 

وتعرضا مثاال من عندكم.
من أهم أهداف القراءة هي متابعة قراءة التالميذ و التلميذات و االهتمام بسالمة 
القراءة  في  انطالق  على  ليتعّودوا  الجمل  ترتيب  وحركاتها،  الكلمة  بنية  نطقهم، 

الصحيحة. 
نحن على ثقة أن لديكما من التجارب و األساليب التعلمية والتربوية و إذا كنتما 
معنا في أهمية هذه األسس، فأحرصا على األخذ بها، أضيفا إليها ما تريناه مناسبا 
للتالميذ و التلميذات و للموقف التعليمي، فأنتما أدرى و أقدر على اختيار األسلوب 

التعليمي المناسب.
 و كل هذا يطلب منكما التحلي بالصبر و األناة و العدل و اإلنصاف، و االستيعاب 
الجيد للمادة العلمية، و االجتهاد في حسن عرضها، و تعزيز ما إشتملت عليه من 

إتجاهات و قيم و عادات.
 و بعد: 

 بغية مساعدة التالميذ و التلميذات على الفهم المتعمق لمحتوى الكتاب المدرسي 
تصحبه  التي   ( العمل  دفتر   ) التدريبات  كراسة  نقدم  االبتدائي  الثالث  الصف  في 

و تحتوى على مزيد من التدريبات لكل درس و كل موضوع.
 فيجب على المعلم و المعلمة ما يأتي: 

1 – أن تهتما بالخط، حيث يتدرب التلميذ و التلميذة على وصف الحروف وفق 
قواعد الكتابة المناسبة لسنّه في هذه المرحلة.

2 – أن تهتما بتعليم التالميذ و التلميذات قواعد تلفظ األصوات اللغوية و نطق 
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المعلومات  للغاية وإعطاء  باعتبارها مهّما  دقيقا و صحيحا  نطقا  الجمل  و  الكلمات 
الواسعة الخاصة بتلفظ الصوائت والصوامت، وتقسم الكلمات إلى المقاطع و من ثم 
أنواع هذه المقاطع و كذلك النبرة التي ال تكون ثابتة في المفردات و الكلمات بل تتغير 

عند تغيير عدد المقاطع.
3 – بعد شرح و ايضاح موضوع الدرس و أهدافه أن تنتقال إلى كراسة التدريبات 
تنفيذها مرة أخرى على  الكراسة و تطالبا منهم  الواردة في  التمارين  تنّفذا معهم  و 
التدريبات  تنفيذ  وأساليب  طرائق  و  الموضوع  حفظ  يساعد  مما  بيتية  وظيفة  شكل 
حّل  و  تنفيذ  في  النفس  على  االعتماد  التلميذات  و  التالميذ  يعّود  و  استظهارها  و 

التدريبات. 
أننا لنرجو بتقديمنا الكتاب المدرسي و كراسة التدريبات أن نكون قد استطعنا 
ان نحييء في صفحاتهما جوا لغوًيا جاذًبا و بيئة تناسب مطالب هذه المرحلة اللغوية، 
و نقدم رؤية جديدة في تعليم اللغة تقوم بالدرجة األولى على تركيز على المهارات 

اللغوية األساسية و أساليب وشروط "الكوريكولوم".
و نرجو المعلمين و المعلمات أن يعنوا بدراسة هذه التوجيهات.
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جدول
تقييم نجاحات التلميذ حسب المستويات االربع

 المستوى
4

(الممتاز)

المستوى 
3

(الجيد)

المستوى 
2

(المتوسط)

المستوى 
  1

(الضعيف)
المعايير ت

االجابة على االسئلة 1
االجابة على االسئلة بشكٍل كامٍل 2

تمييز موضوعات النطق بعضها 
عن بعض (تفهمها) 3

مراجعة موضوعات النطق 4

تعبيرات يمكن استخدامها في التدريب على االتصال:
إستمع – إفتح الباب / النافذة / الكتاب / .........

إستمع و أعد – أغلق الباب / النافذة / الكتاب / .........
إسأل – إقلب الصفحة / الكتاب .......
أجب – تعال هنا / تعال إلى السبّورة

من غائب؟ – (أنا) أسأل و (أْنَت) تجيب
و اآلن أنت – مرة أخرى من فضلك.

إبدأ / نبدأ – هيّا نقرأ / نغنّي / نلعب
إجلس – إرفع يدك / صوتك

خذ / هات – هذا صحيح / خطأ
بسرعة / ببطء – دور من اآلن؟

ما األمر؟ – أنظر في (كتابك)
ما معنى؟ – تكلّم بوضوح

إنتبه – بالّلغة العربية
أعطني – أنا ال أسمعك.

شكراً / عفواً – أين (فالن)؟
أدخل – ممتاز / أحسْنت



11

الدرس األول
الموضوع: علم وطني 

الهدف: – مراجعة لما سبق تعلمه.
– تكوين و تعزيز مهارات استماع و فهم و تكرير العبارات و الجمل.

– اتقان تلفظ الكلمات الجديدة و فهم معانيها.
–  غرس الشعور الوطني و االحترام والحب و تطويرها تجاه وطننا المحبوب 

و علمه القومي.
– ترتيب الجمل االستفهامية و اإلجابة عليها.

– إكتساب المعارف الجديدة.
الوسائل المطلوبة للدرس: الكتاب المدرسي، جهاز العرض. 

ها قد جاء العام الدراسي الجديد و ها هو الكتاب المدرسي الجديد بين أيديكما 
الذي  للمعلم)  (كتاب  المعلم  دليل  و  المعلمة  عزيزتنا  و  المعلم  عزيزنا  لكما  نقدمه 
يساعدكما على توصيل دروسكما إلى التالميذ و التلميذات بأيسر الطرائق و أفضلها 
و كذلك كراسة التدريبات، و نحن على ثقة من أنه سيجدون في هذه التدريبات المتنوعة 
الحروف  كتابة  في  أيسرالطرائق  لهم  تفتح  و  دروسهم  عليهم  تُسّهل  ذخيرة  و  زاداً 

و الكلمات العربية ونطقها نطًقا سليًما و دقيًقا و كذلك طريق االنطالق و اإلبداع. 
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الثاني من  السابقين األول و  الكتاب بمراجعة ما سبق تعلمه في الصفين  بدأنا 
المهارات اللغوية و هي – االستماع و الفهم و التعبير واالجابة عن السؤال، و أخذنا 
تعلّمها  و  قد سبق  العبارات  و  الكلمات  "علم وطني" ألن  الموضوع  الغرض  لهذا 

التالميذ و التلميذات و يعرفون معانيها مما يسّهل إستيعاب الموضوع.
يبتدئ الدرس بصورة ميدان العلم علًما بأنه ليس من نوعه في العالم كله و الذي 

يدخل إلى كتاب القياسات "قيناس" حسب ارتفاع صارية العلم و حجم العلم نفسه. 
يقرأ المعلم و المعلمة النص المكّرس لعلم آذربيجان بالتلفظ الصحيح و النبرة 
والتلميذات  التالميذ  يعيد  و  موضوعه  يشرحان  و  يوّضحان  و  يترجمان  و  الدقيقة 

يكّررون الكلمات التي يسمعونها ألول مرة ويستذكرونها. 
التالميذ  يشاهدها  التي  آذربيجان  لجمهورية  الدولة  علم  ميدان  صورة  و  هذا 
المدرسي  والكتاب  السن  هذه  في  بينهم  التآلف  من  نوع  اليجاد  تساعد  والتلميذات 
المزين بالصور واللغة العربية، مما يدفعهم إلى ممارسة المطالعة بمتعة شائقة فتحقق 
الفائدة و ذلك باستخدام (حاستي السمع و البصر). بعد إتمام مرحلة تعرف التالميذ 
التالميذ  يعود  استيعابها،  و  الهجائية  الحروف  كتابة  و  قراءة  على  التلميذات  و 
و التلميذات بأنفسهم يقرؤون هذا النص و يفهمون معاني الكلمات و الجمل الواردة 

فيه.
فيما يتعلق بكّراسة التدريبات و هناك صورة ميدان العلم و استمرار موضوعه 
من  عنه.  يتحدثون  و  الميدان  يزورون  الذين  األسرة  أفراد  بين  المحادثة  بشكل 
القراءة  قبل  ما  مرحلة  في  أساسيتان  مهارتان  التحدث  و  االستماع  أن  المعروف 
المهارتين من خالل  العلم وبين هاتين  بين صورة ميدان  لذلك ربطنا  الكتابة، و  و 

الحوار الشفوي الذي يدور بين جميل وأبيه.
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الدرس الثاني
الموضوع: قراءة و كتابة مجموعة من حروف الهجاء ( ا د ذ )

الهدف: – معرفة القراءة و الكتابة. 
– زيادة قوة المالحظة و دقتها.

– معرفة أشكال الحرف في مواقعه من الكلمات.
– تجريد الحرف بأصواته و أشكاله. 

– معرفة كيفية المد باأللف.
– زيادة رصيد الطفل اللغوي. 

الوسائل المطلوبة للدرس: كتاب التلميذ، لوحات، بطاقات و غيرها .....

كانت القراءة و ستظل عماد العلم و المعرفة، و الوسيلة الرئيسية لكسب المعارف 

و  القراءة  من  التمكن  و  المختلفة،  القرائية  بالمواد  المباشر  االتصال  و  العلوم،  و 

إكتسابها مهارة و غرسها عادة من أهم العوامل التي تؤثر تأثيًرا إيجابًيا في التعليم. 

زيادة  المهّمة:  لهذه  األطفال  تهيئة  من  بد  ال  الكتابة  و  القراءة  تعليم  في  بدء  قبل  و 
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قوة المالحظة و دقتها، القدرة على التمييز بين األشياء، حسن االستماع و التعبير، 

تعويدهم الجلسة الصحيحة، مسك القلم و تحريك اليد، و تحديد المسافة بين العينين و 

الكتاب في أثناء القراءة أو الكتابة. 

يتحدث المعلم و المعلمة عن الحروف الهجائية العربية، و عن عددها، كتابتها 

بمختلف مواقعها من الكلمة، و تفريق في األصوات، و مختلف حركاتها و كل هذا 

بشكل معلومات أّولية حيث تتكون لديهم أسس في معرفة الحروف الهجائية.

ذات  حروف  ثالثة  من  المؤلّفة  بالمجموعة  الهجائية  الحروف  تدريس  يبتدئ 

شكلين و هما: (ا د ذ). يتعرف التلميذ و التلميذة صورة الحرف و ينطق به و نحن 

التزمنا مجيء الحرف أول الكلمة و وسطها وآخرها. هذا و يمكن عرض الحرف 

مكبًرا مسّهًما على البطاقات أو كتابتها على السبورة.

يجب على المعلم و المعلمة أن يتأكدا على صحة كتابة الحروف أّول مرة كتابة 

سليمة، بدًءا و أنتهاًء.

عند عرض تعليم حروف الهجاء في هذا الدرس و الدروس األخرى ربطنا كل 

أ – أسد،د – ديك،  المعطاة، مثال:  الحروف  فهم كتابة  حرف بصورة تساعد على 

ذ – ذئب.

حرصنا أن يتدرب التلميذ و التلميذة على المد مبكًرا و ذلك لحاجتهما إلى التمييز 

بين صوت الحرف القصير و الطويل. 

التلميذة  التلميذ  يتعرف  تمارين  من  عدد  فهناك  التدريبات  بكّراسة  يتعلق  فيما 

من خاللها على صور الحروف، كتابة الحرف ( ا ) تحت الهمزة بتمرير القلم على 

الباهت و نطقه بالفتحة و الضمة و الكسرة، تجريد الحروف في الكلمة. وعلى المعلم 

و المعلمة كلّما صُعب على التالميذ و التلميذات كتابة الحروف أو نطقها أن يكتباها 
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باشارة إلى إتجاه السهام وينطقاها نطًقا واضًحا سليًما.

لتنفيذ  تخدم  بأجمعها  هي  التدريبات  كّراسة  أن  الظن  الخطأ  من  هاّمة:  مالحظة 

التالميذ  المعلمة  و  المعلم  يساعد  القراءة  قبل  ما  مرحلة  في  البيت.  في  التدريبات 

الدرس  خالل  من  ذلك  يجري  و  التدريبات  متطلبات  فهم  في  التلميذات  و 

التالميذ  يتعلم  أن  بعد  القادمة  الدروس  في  و  األساسي.  الدرس  توضيح  و  و شرح 

و التلميذات القراءة والكتابة يمكن تنفيذ التدريبات من طرف التالميذ أنفسهم في البيت 

بشكل تمرين بيتي.
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الدرس الثالث
الموضوع: قراءة و كتابة مجموعة من حروف الهجاء (ر ز و) 

الهدف: – تعرف الطفل على كتابة (ر ز و) أول كلمة و وسطها و آخرها. 
– تعرف الطفل صور الحروف و نطق بها. 

– تكوين االهتمام بمهارة الخط. 
– تجريد الحروف بأصواتها وأشكالها. 

– معرفة كيفية المد بااللف و الواو. 
– زيادة الذخيرة اللغوية.

الوساءل المطلوبة: الكتاب المدرسي، بطاقات، لوحات. 
هذا هوالدرس اآلخر و هدفه الرئيسي – معرفة كتابة مجموعة من الحروف 

الهجائية (ر ز و) و تدريب التالميذ و التلميذات على أشكالها و أصواتها. 
قبل البدء في كتابة الحرف يوجه المعلم و المعلمة انظار التالميذ و التلميذات 
إلى الحرف الكبير المرسوم في السبورة أو بطاقة و يوضحان لهم ذلك في السبورة 
عدة مرات حتى يطمئنّا إلى وضوح طريقة بدء كتابة الحرف إلى نهايته ومسك القلم 

بصورة سليمة و صحيحة و تمريره بدًءا من اليمين.
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الحروف  أن  إلى  األطفال  نظر  المعلمة  و  المعلم  يلفت  أن  ينبغي  هاّمة:  مالحظة 
(ا د ذ ر ز و) ال تصل بما بعدها.

و في كّراسة التدريبات جّردنا الحروف في كل درس بحركاتها الثالث (الفتح، 
القلم  التلميذة  التلميذ و  ليمرر  التجريد بتدريب كتابي  الكسر)، و اعقبنا  و الضم، و 
على حروف مكتوبة بخط باهت، سبقه عرض الحرف بصورة مكبرة مسّهمة، ليعين 

التلميذ و التلميذة على صحة كتابة الحرف، أول مرة كتابة سليمة، بدًءا و إنتهاًء. 
و في الجزء اآلخر للدرس عدد من صور يعرف أسماءها التالميذ و التلميذات 
هذه  إختيار  تم  و  الثاني.  و  األول  الصفين  في  درسوها  و  سبق  التي  الدروس  من 
الصور على أساس حروف الهجاء األّولية التي تبتدئ بها الكلمات مما يمّكن التالميذ 
و التلميذات من نطقها نطقا صحيًحا و يساعد على فهم كتابة الحرف و تلفظه. و هناك 
التلميذة طريقة االجابة عنها،  التلميذ و  كذلك عدد من الجمل االستفهامية و يعرف 
استعمال  يفرقان  و  يجيبان  الصورة و  الموضوع من خالل  و تطرح عليهما حول 

كلمتي اإلشارة "هذا" و "هذه". 
في كّراسة التدريبات تمارين خاصة بكتابة و قراءة و تجريد الحروف المدروسة، 

كتابتها على الباهت، نطقها بالفتحة و الضمة و الكسرة و المد باأللف و الواو. 
التدريبات البيتية لهذا الدرس و الدروس التي تعالج فيها موضوع قراءة و كتابة 
استخدام  و  أشكاله  معرفة  الحرف،  كتابة  هي:  السواء  حّد  على  الهجائية  الحروف 

الحركات و المدود.
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الدرس الرابع

الموضوع: قراءة و كتابة مجموعة من حروف الهجاء (ب ت ث)
الهدف: – زيادة االهتمام بمهارة الخط.

– تعرف الطفل على صورة الحروف و نطق بها. 
– ترسيخ الحرف و رسمه في ذهن التلميذ. 

– تمرين على مسك القلم بتمريره على الباهت. 
– تنمية القدرة على القراءة و الكتابة. 

– تجريد الحروف بأشكالها و أصواتها.
الوسائل المطلوبة: كتاب التلميذ، بطاقات، لوحات عليها حروف.

بعد السالم على التالميذ و التلميذات و تعبئة الصف و مراجعة التدريبات البيتية 
و هي: كتابة الحروف في مواقعها المختلفة من الكلمات و قراءتها و استذكارها، يأخذ 
المعلم و المعلمة في إيضاح الموضوع الجديد: كتابة و قراءة مجموعة من الحروف 
هذه  تُعّد  الكسر).و  و  الضم،  و  (الفتح،  الثالث:  بحركاتها  عرضها  و  ث)  ت  (ب 



19

الحروف ذات االشكال األربعة – شكل مستقل، في أول الكلمة، في وسطها و آخرها 
– و يتدرب التالميذ و التلميذات بكتابتها و نطقها. وكذلك يوّضح المعلم و المعلمة 
طريقة تجريد الحرف في مواقعه من الكلمات حتى يطمئنا إلى تفريقهم بين صور 
األطفال  عند  االستماع  بحسن  المعلمة  و  المعلم  يهتّم  الحاالت  جميع  وفي  الحرف. 

و تعويدهم الجلسة الصحيحة و مسك القلم و تحريك اليد في أثناء الكتابة. 
أما الجزء الثاني للدرس و هناك عدد من الصور يعرف التالميذ و التلميذات 
أسماءها و التي تبتدئ من الحروف (ب ت ث) و يقرأ المعلم و المعلمة الكلمة تحت 
الصورة و تشيران إليها و يردد التالميذ و التلميذات بعدهما جماعًيا و ُزَمِرًيا و فردًيا 

و يستمران في بقية كلمات الدرس على هذه الطريقة.
التالميذ  يتعرف  التي  المتنوعة  التمارين  من  عدد  التدريبات  كراسة  في  و 
بالفتحة  ونطقها  كتابتها  المدروسة،  الحروف  صور  على  خاللها  من  التلميذات  و 

و الضمة و الكسرة،و كذلك تجريد الحروف في الكلمة. 
يحّدد المعلم و المعلمة التدريبات البيتية و يطلبان من التالميذ و التلميذات استذكار 

ما درسوه، و كتابة الحروف المدروسة بسطرين مع حركاتها و المدود.
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الموضوع: قراءة و كتابة مجموعة حروف الهجاء(ج ح خ) 
الهدف: – تعرف التالميذ و التلميذات على صورة الحروف و نطق بها. 

– تمرين على صحة كتابة الحرف أول مرة كتابة سليمة.
– تمرين ليعين التلميذ التلميذة طريقة الكتابة بدًءا وانتهاًء .

– تجريد الحروف في الكلمات و تدريب عليه. 
– معرفة كيفية المد باأللف و الواو. 

الوسائل المطلوبة للدرس: بطاقات وعليها صور الحروف مكبّرة و مسّهمة، كتاب 
التلميذ، كّراسة التدريبات. 

بعد تعبئة الصف ومراجعة التدريبات البيتية ينتقل المعلم و المعلمة إلى توضيح 
الموضوع الجديد: كتابة و قراءة مجموعة من الحروف (ج ح خ) بأشكالها المختلفة 
تُعرض  األربعة  األشكال  ذات  الحروف  هذه  و  الكلمات.  من  المختلفة  مواقعها  في 
مكبرة مسّهمة على البطاقات أو يكتب المعلم و المعلمة هذه الحروف على السبورة 

الدرس الخامس
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عدة مرات ليتأكدا إلى وضوح طريقة بدء كتابة الحرف إلى نهايته و بصورة صحيحة 
لدى التالميذ و التلميذات. 

مدروس،  حرف  كل  بجانب  الموجودة  الكلمات  المعلمة  و  المعلم  يقرأ  ثم  من 
و يوّجهان أنظار التالميذ و التلميذات إلى مكان الحرف في الكلمة بتوضيح لهم ذلك 
في السبورة و نطق الحروف نطقا دقيًقا و واضًحا و يكّرر التالميذ و التلميذات ما 
يسمعونه عدة مرات و يكتبون الحروف مع حركاتها مالحظين لفظ الفتحة،والضمة،

و الكسرة و كيفية المد باأللف والواو. 
هناك عدد من الصور التي يعرف التالميذ و التلميذات أسماءها و استذكروها 
إلى  ويشيران  الصور،  تحت  الكلمات  المعلمة  و  المعلم  يقرأ  و  الثاني  الصف  في 

الحرف المجرد الملّون فيها. 
في  التساؤالت  إجراء  يمكن  الحروف  كتابة  و  قراءة  التعرف على  من ضمن 
الموضوع "ماهذا؟" و "ما هذه؟" مع اإلجابة عن أسئلة تطرح على التلميذ و التلميذة 
أوهما يتساءالن بعضهما بعضا حول الموضوع من خالل الصورة، حيث إن المحادثة 

ما هي إال مدخل سمعي و شفهي للوحة القراءة. 
في التدريبات التي تورد في الكراسة كل درس تعقبه تدريبات متنوعة و فيها: 
كتابة الحرف، تجريد الحرف، تمرير القلم على الباهت، إكمال الحرف الناقص، نطق 

الحرف وإلخ.
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الدرس السادس
الموضوع: قراءة و كتابة حرفي الهجاء (س ش). 

الهدف: – معرفة القراءة و الكتابة. 
– تكوين االهتمام بمهارة الخط. 

– تجريد الحرف بأشكاله. 
– توضيح طريقة بدء كتابة الحرف إلى نهايته. 

– بنية الكلمة و حركاتها. 
– تدريب على تركيب و تحليل الحروف. 

– تعويد على التعبير عما يشاهدون على الصورة. 
الوسائل المطلوبة: كتاب التلميذ، كراسة التدريبات، بطاقات، لوحات.

بعد تحية وتعبئة الصف ومساءلة الدرس السابق وتوضيح االخطاء، يواصل المعلم 
و المعلمة رحلة الحروف الهجائية العربية بمختلف مواقعها من الكلمة و حركاتها، 
وموضوع الدرس الجديد – قراءة و كتابة حرفي الهجاء (س ش) ولهما أربعة أشكال 
في الكتابة. يوّجه المعلم والمعلمة أنظارالتالميذ والتلميذات إلى الحرف المكبّر المسّهم 
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على البطاقات و يوّضحان طريقة كتابتهما على السبورة عدة مرات و من ثم يشيران 
الكلمة، في وسطها و آخرها –  الكلمة – في أول  المجرد بمواقعه من  الحرف  إلى 
يتعرف و يتدرب التالميذ و التلميذات على قراءة الحروف وكتابتها مجردة من خالل 

الكلمة، كي يتكّون لديهم أساس في معرفة الحروف مفردة و مركبة، قراءة و كتابة.
بعد تأّكد المعلم و المعلمة من فهم الطفل و استيعابه طريقة كتابة الحرف الصحيحة 
يقرآن الحرف بحركاتها الثالث (الفتح، الضم، و الكسر) ويتأكد المعلم و المعلمة من 

حسن نطق الطفل ومعرفته المد باأللف و الواو.
السين  بحرفي  تبتدئ  التي  الصور  من  عدد  الدرس  لهذا  الثانية  الصفحة  في 
و الشين و يقرؤها المعلم و المعلمة و ينطقان االسم بصوت يظهر فيه صوت السين 
السؤال  عن  ويجيبون  دقيًقا  صحيًحا  نطًقا  التلميذات  و  التالميذ  ويكّررها  الشين  و 

المطروح "ما هذا؟" و "ما هذه؟" مستخدمين اسم اإلشارة المناسب. 
في كراسة التدريبات للدرس السادس تمارين و يتعرف الطفل صورة الحرف، 
يكمل الكتابة بتمرير القلم على الباهت،و يالحظ الحرف المجرد و كتابته أول كلمات 

و وسطها و آخرها، و يكمل الحرف الناقص في الكلمة (س أو ش ). 
أشكالهما  من  بكل  المدروسين  الحرفين  كتابة  الدرس:  لهذا  البيتية  التدريبات 
بسطر واحد و توصيل الحرف بحرف آخر، تدريبات على ترتيب الكلمات و تحليل 

الحروف.
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الدرس السابع

الموضوع: قراءة وكتابة الحرفين (ص ض). 
الهدف: – تنمية القدرة على القراءة و الكتابة. 

– تدريب على معرفة أشكال الحرف في مواقعه من الكلمات. 
– تجريد الحرف بأصواته و أشكاله. 

– نطق الحرف مع الحركات و المدود. 
– تنمية دقة مالحظة األلوان و معرفة أنواعها. 

– تدريب على ترتيب الجمل االستفهامية و االجابة عليها. 
الوسائل المطلوبة: بطاقات عليها صور الحروف مكبرة و مسهمة، كتاب التلميذ، 

كّراسة التدريبات.
إجراء الدرس السابع على شكل الدروس السابقة أي بعد التساؤل حول تنفيذ التدريبات 
البيتية و تعبئة الصف يبدأ المعلم و المعلمة موضوع قراءة و كتابة الحرفين (ص ض) بأربعة 
أشكال: شكل منفرد، في أول كلمة، في وسطها و آخرها. و ذلك عن طريق كتابة الحرف 
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على السبورة مكبًّرا و مسّهًما، و توضيح إتجاه بدء كتابته، و تجريد الحرف من خالل 
قراءة الكلمات في كتاب التلميذ، و نطقه نطًقا واضًحا و دقيًقا. من ثم يعود  يكّرر التالميذ 

و التلميذات الحرف مالحًظة لفظ الفتحة والضمة والكسرة وكذلك المد باأللف و الواو.
في الجزء الثاني للدرس صور تبتدئ بالحرفين المدروسين و يعرف التالميذ 
و التلميذات أسماءها، ويطرح المعلم و المعلمة السؤال: "ماهذا؟" و "ما هذه؟" مع 
المطروح  السؤال  التلميذات عن  و  التالميذ  ويجيب  المناسب  اإلشارة  إسم  استخدام 
مستخدمين نفس أسماء االشارة "هذا" أو"هذه". كذلك يمكن أن يشير المعلم و المعلمة 
إلى شيء في حجرة الدرس ويطلبا من التالميذ و التلميذات اإلشارة إليه ب(هذا) أو 

(هذه). 
الذي  عنها  اإلجابة  و  األسئلة  وكذلك طرح  األشياء  أسماء  مناقشة  أسلوب  إن 
أن  تجعلهم  التي  الرغبة  التلميذات  و  التالميذ  عند  يكّون  المعلمة  و  المعلم  يمارسه 

يكونوا أكثر إجتهاًدا وهم يحسنون الدراسة. 
أما الصور التي في آخر الصفحة فيعرف التالميذ و التلميذات أسماءها، يالحظون 
و يجيبون عن السؤال" ما لون….؟" و هكذا يتذكرون أسماء األلوان التي سبق لهم 

ودرسوها في الصف الثاني. 
الباهت، نطق  القلم على  بتمرير  الحرف  كتابة  الكراسة هي:  التدريبات في  و 
الحرف، مالحظة الحرف المجرد وكل هذا يستهدف إلى ترسيخ ما درسه الطفل في 

كتاب التلميذ. 
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الدرس الثامن

الموضوع: كتابة و قراءة الحرفين(ط ظ). 
الهدف: – تعرف على صورة الحرف و نطق به. 

– تنمية قدرة الطفل على القراءة و الكتابة. 
– تجريد الحرف و كتابته أول كلمة و وسطها وآخرها. 

– سالمة نطق الطفل أصوات الحرف و بنية الكلمة و حركاتها. 
– تدريب على تفريق األشياء بأسمائها و أنواعها. 

الوسائل المطلوبة للدرس: كتاب التلميذ، لوحات، بطاقات، كّراسة التدريبات. 
قراءة  و  كتابة  على  التلميذات  و  التالميذ  تعرف  نواصل  الثامن  الدرس  في 
الحروف الهجائية العربية و قد جاء دور الحرفين(ط ظ). و يكتب المعلم و المعلمة 
الحرف مكبًّرا و مسّهًما على السبورة ويشيران إلى طريقة و إتجاء بدء كتابة الحرف 
و ينطقان الحرف نطًقا واضًحا و دقيًقا، ويكرر التالميذ و التلميذات صوت الحرف 

بحركاتها الثالث و المد باأللف والواو. 
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إن عملية تعليم اللغة عملية إبداعية تواصلية وليس آلية نمطية و إنطالًقا من ذلك 
التفكير  العقلية المختلفة، تنمية  التركيز على المهارات  يجب على المعلم و المعلمة 
االبتكاري عند النشء.و يختار المعلم و المعلمة عدًدا من الكلمات التي تبتدئ بالحرف 
التاء أو أحد حروفهاالحرف التاء مثال: تلميذ، تمر،بيت، برتقال و إلخ. من ثم يشير 
المعلم و المعلمة إلى الصور في الجزء الثاني للدرس تحت عنوان "ماهذا؟"و "ماهذه؟" 
حيث كلمات تبتدئ بالطاء مثال: طيارة، طاولة، طير، و يفرقان بين نطق الحرف 
التاء و نطق الحرف الطاء. من ثم يطلب المعلم و المعلمة من أحد التالميذ وإحدى 
التلميذات ذكر اسم يبتدئ بالحرف السين أو في تركيبه الحرف السين وهما يأتيان 
بكلمات مثال: سوق، سمكة، سبورة، شمس. يمكن طلب ذكرأسماء تبتدئ بالحرف 
الثاء و في تركيبها الحرف الثاء مثال: ثوب، ثعبان، ثّالجة أو في تركيبها الحرف 
الصاد، و يأتي التالميذ و التلميذات باألسماء ( صاروخ، صينية، صندوق، صقر). 
الحروف  تلفظ  أصوات  التلميذات  و  التالميذ  يفّرق  و  وينطق  يالحظ  الطريقة  بهذه 

السين و الصاد و الثاء. 
المعلمة، و يالحظ  المعلم و  الثاني للدرس عدد من األسئلة يقرؤها  في الجزء 
التالميذ و التلميذات صور األشياء و يجيبون و يفرّقون عما يشاهدونها باستخدام اسم 

االشارة المناسب. 
و تتنوع التدريبات في الكّراسة ما بين كتابة الحرف وتجريده، ونطقه، و كتابة 

الناقص في الكلمة،و تحليل و تركيب الكلمة.
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الدرس التاسع

الموضوع: قراءة و كتابة حرفين (ي، ه).
الهدف: – زيادة قوة المالحظة و دقتها.

– معرفة أشكال الحرف في مواقعه من الكلمات.
– تجريد الحرف بأصواته. 

– معرفة كيفية المد باأللف و الواو و الياء.
– زيادة الرصيد اللغوي.

– معرفة استخدام "أكبر من" و "أصغر من".
الوسائل المطلوبة للدرس: كتاب التلميذ، لوحات، بطاقات، كّراسة التدريبات.

قراءة و كتابة الحرفين (ي،ه) موضوع أساسي في الدرس التاسع وبعد تعبئة 
الصف والتساؤالت حول تنفبذ التدريبات البيتية للدرس السابق يبدأ المعلم و المعلمة 
البطاقات  على  عرضهما  بشكل  ذلك  و  الحرفين  كتابة  في  توضيحهما  و  شرحهما 
و رسمهما على السبورة مكبّرة و مسّهمة و نطقهما نطًقا واضًحا و دقيًقا بالحركات 



29

و المدود. و بداية من هذا الدرس و يتعرف الطفل على كيفية المد بالحرف الياء.
الكلمة  بنية  الكلمات،  تركيب  خالل  من  و  مجردة  الحروف  نطق  سالمة  إن 
ينبغي  و  والكتابة  القراءة  مرحلة  أهداف  أهم  من   – الصحيحة  القراءة  وحركاتها، 

االهتمام بها مع مراعاة الفروق الفردية. 
هذا و كتابة الحرف (ه) تُعتبر صعًبا للغاية و لذلك ينبغي االهتمام بكتابته حتى يتأكد 
المعلم و المعلمة من وضوح طريقة بدء كتابة الحرف إلى نهايته لدى التالميذ و التلميذات.

الحروف  دراسة  خالل  من  مهّما  اليزال  "هذه؟"  و  "ماهذا؟"  موضوع  إن 
يجب   – عنه  واإلجابة  والتعبير،السؤال  االستماع   – اللغوية  الهجائية،والمهارات 

التركيز عليها على حد السواء مع كتابة وقراءة الحروف.
الثانية  الصفحة  في  الصور  على  األشياء  أسماء  التلميذات  و  التالميذ  يعرف 
للدرس، و ينطقونها بصوت يظهر فيه صوت الياء و الهاء مستخدمين اسم اإلشارة 

المناسب في المذكر و المؤنث.
هناك عدد من األسئلة التي تخّص بحجم األشياء (أكبرمن، أصغر من)،يُالحظ 
و يفّرق التالميذ و التلميذات حجومها و يجيبون على السؤال المطروح. كما يمكن 

تغيير مكان الصورة مثال: "هل الجمل أكبر من الهرم؟" و هلّم جًرا.
هذا و في الكراسة بخصوص كتابة الحرفين المدروسين تدريبات بتمرير القلم 
على الباهت، تجريد الحرف، و كتابته أّول كلمة و وسطها و آخرها، وإكمال الحرف 

الناقص في الكلمات،و نطق الحرف.
التمارين البيتية: كتابة كل حرف في أشكاله المختلفة بسطرين، و تركيب الكلمات 

من الحروف و الخ.
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الدرس العاشر

الموضوع: قراءة و كتابة الحرفين (ك ل). 
الهدف: – معرفة طريقة كتابة الحرف في مواقعه المختلفة. 

– تجريد الحرف بأصواته. 
– تنمية القدرة على نطق األصوات نطًقا صحيًحا. 

تدريب على استخدام "ماهذا؟" و "ماهذه؟"، "ماذا ذلك؟" "ماذا تلك؟"    –
وطريقة اإلجابة عنها. 

–  تكوين كلمات و تمييز بين األصوات المتشابهة.
اسة التدريبات،بطاقات.  الوسائل المطلوبة: كتاب التلميذ،كّرّ

 في مرحلة تعليم الكتابة و القراءة ينبغي إعارة كثيًرا من االهتمام لتشابه تلفظ 
و نطق أصوات الحروف في اللغة المدروسة و اللغة األّم،و كلما يتم تدريس الحرف 
الجديد يقارن و يميّز المعلم و المعلمة أصوات الحرف مجردة أو في تركيب الكلمات 
بحركاتها المختلفة. و إن تلّفظ الحرفين (ك،ل) ال صعوبة في نطقهما ألنه على سبيل 
كلمة  و  السواء  على  واآلذربيجانية  العربية  اللغتين  في  تُلفظ  "كتاب"  فكلمة  المثال 

"ليمون" بنفس الصورة.
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كلمة  أّول  في  (منفرد،  الكتابة  في  أشكال  أربعة  لهما  (ك،ل)  الحرفان  و  هذا 
و وسطها و آخرها)، و يكتب و ينطق المعلم والمعلمة الحرف المكبّر و المسّهم على 
السبورة بحركاته المختلفة و المدود، يتعرف التالميذ والتلميذات على صورة الحرف 

و كتابة أشكاله ويكتبونه بالقلم حسب إتجاه السهم.
على المعلم و المعلمة كلما صُعب على التالميذ و التلميذات نطق حرف و كتابته 

يكتباه في السبورة وينطقاه نطًقا سليًما.
أسماءها  التلميذات  و  التالميذ  يذكر  و  يالحظها  صور  الثانية  الصفحة  في 
وينطقونها،وعلى المعلم والمعلمة أن يهتّما بتلفظهم مفردات وأسماء الصور واألشياء 
تلفًظا صحيًحا و سليًما،وإخراج األصوات من مخارجها الصحيحة. من ثم يأتي طلب 
تكوين الكلمات من الحروف المدروسة وتمييز األصوات المتشابهة و يساعد المعلم 
و المعلمة في حل هذه التدريبات. و من هنا يتوجب تفعيل دور التالميذ و التلميذات 
في الدرس، بحيث يقوم كل منهم بألوان من النشاط ويتحول من ُمالحظ إلى ُمقارن 
إلى مستنتج إلى مكتشف للحوار والحديث بإشراف من المعلم والمعلمة. أما الموضوع 
المعلم  يطلب  ان  يمكن  و  المؤنث  و  المذكر  تلك؟"،في  ما  ذلك؟ماهذه؟  ما  "ماهذا؟ 
اسم  عليه  يدخل  ان  غيرهما  من  ويطلبان  اسم،  ذكر  تلميذة  أو  تلميذ  من  المعلمة  و 
االشارة.وكذلك يمكن للمعلم والمعلمة ان يعرضا للتالميذ والتلميذات عدًدا من الرسوم 
أومحتويات الفصل و يطلبان من أحدهما أن يسميها و من آخر ان يستخدم معها اسم 

اإلشارة المناسب.
في كّراسة التدريبات تمارين تستهدف إلى ترسيخ ما تعّرفه التالميذ و التلميذات 
أشكاله  الحرف،معرفة  الحرف،تجريد  قراءة  و  كتابة  األساسي:  الدرس  خالل  من 

و أصواته، تحليل كلمة، تكوين كلمة من الحروف ، نطق الحرف و الكلمات.
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الدرس الحادي عشر

الموضوع: قراءة و كتابة الحرفين (م ن). 
الهدف: – تعرف الطفل صورة الحرف و نطقه نطًقا صحيًحا. 

– توضيح طريقة بدء كتابة الحرف إلى نهايته. 
– حرص على سالمة نطق األطفال و بنية الكلمة و حركاتها. 

– تدريب على تركيب و تحليل حروف و كلمات و المد: نطقا وكتابة.
– تدريب على وضع األسئلة إستعماًال "ماهذا؟" و"ماذلك؟"واإلجابة عنها. 

الوسائل المطلوبة: كتاب التلميذ، كّراسة التدريبات، بطاقات، لوحات.
وهما  العربية  الهجائية  الحروف  تقديم  في  نستمّر  عشر  الحادي  الدرس  في 
الميم والنون كي يتمكن التلميذ و التلميذة من معرفتها بمختلف أشكالهما و مواقعهما 

وحركاتهما.
يبدأ الدرس بطلب كتابة الحروف منفردة وبأشكالها المختلفة و الحركات. يرى 
الحرف  كتابة  خالل  من  تمريرالقلم  في  لها صعوبة  الميم  حرف  كتابة  أن  البعض 
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في أول كلمة و وسطها و آخرها و كتابته بشكل مستقل. و لذلك قبل البدء في كتابة 
الحرف، البّد من توجيه انظار التالميذ و التلميذات إلى الحرف و تبيين لهم ان يكتبوا 
بإتجاه السهم و توضيح لهم ذلك في السبورة عدة مرات حتى يطمئن المعلم و المعلمة 
إلى وضوح طريقة بدء كتابة الحرف إلى نهايته. إن زيادة االهتمام بمهارة الخط تعّود 

التلميذ على الدقة و الصبر و المثابرة و تربّيه على اإلحساس بالجمال. 
من ثم يقرأ المعلم و المعلمة الكلمات بجنب الحرفين و ينطقانها بصوت يظهر 
فيه صوت الميم و النون و يكّررها التالميذ و التلميذات نطًقا دقيًقا ويكتبون الحرفين 

المشار إليهما بحركات الفتح و الضم و الكسر و المد باأللف و الواو و الياء. 
على الصفحة الثانية عدد من الصور (مدرسة، نخلة، نمر، مفتاح، منشار، نجوم) 
فيشير المعلم و المعلمة إلى الصورة و يطلبان من أحد التالميذ أو إحدى التلميذات 
تسميتها مع إستخدام اسم اإلشارة المناسب "إما هذا أو هذه". و يخدم كل هذا هدف 

تعرف و تفريق األسماء في المذكر والمؤنث ويزوّدهم بمعلومات أّولية عن ذلك.
فيما يتعلق بكّراسة التدريبات فهناك مزيد من التمارين حول موضوع الدرس 
الخاصة بكتابة الحرف بأشكاله المختلفة و حركاته المختلفة، تحليل و تجريد الحرف، 
تكوين الكلمة وغيرها مما يساعد التالميذ و التلميذات فهم الموضوع و التدريب عليه.
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الدرس الثاني عشر

الموضوع: قراءة و كتابة الحرفين (ف ق) .
الهدف: – تعرف الطفل على صورة الحرف و نطق به. 

– تعرف كتابة الحرفين (ف،ق) أول كلمة و وسطها و آخرها. 
– نطق حرف (ف) و حرف (ق) مع الحركات و المدود. 
– تحليل الكلمة إلى الحروف و تجريد الحرف المطلوب. 

– ترتيب الجمل باستخدام "هل؟" و اإلجابة عنها إّما "نعم"أو"ال".
الوسائل المطلوبة للدرس: كتابة التلميذ، كّراسة التدريبات، بطاقات. 

في الدرس الثاني عشر و كما هو في الدروس السابقة معالجة كتابة الحروف 
الهجائية و هما حرفا الفاء و القاف. 

بعد تعبئة الصف و مساءلة التالميذ و التلميذات حول التدريبات البيتية و تصحيح 
األخطاء في كتابتهم الحروف، يبدأ المعلم و المعلمة توضيح الدرس الجديد و ذلك 
ينطق  و  مسّهمة.  مكبرة  السبورة  في  كتابته  و  البطاقة  على  الحرف  بشكل عرض 
المعلم و المعلمة الحرف بحركته، يقرآن كلمات فيها الحرف الفاء والحرف القاف 
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و ذلك بصوت يظهر فيه صوت (ف) و صوت (ق)، ويكّرر التالميذ و التلميذات ما 
يسمعونه عدة مرات. و ينبغي اّال يجعل المعلم و المعلمة عدًدا من التالميذ و التلميذات 

أن يستأثروا بنطق الحروف و يتركان غيرهم صامتين.
التلميذات  و  التالميذ  الصور سبق و درس  للدرس عدد من  الجزء اآلخر  في 
أسماءها،و يقرأ المعلم و المعلمة الكلمات الدالة إليها بتلفظ واضح و صوت يظهر فيه 

صوت(ف) و صوت (ق).
سبق و تعرف التالميذ و التلميذات المد باأللف و الواو و الياء (كتاب، فيل، فراشة، 
مفتاح، منشار، لسان، هاتف، هالل، يمامة، طيّارة، طاولة، ظليم، صاروخ، ضابط، 
صندوق، صينية، غراب، سوق، سبّورة، حصان، خيار، حديقة، ثّالجة، تّفاحة، تلميذ، 
تلميذة، طبيب، طبيبة، ثعبان، برتقال، ديك، رّمان، زرافة، وسادة، إبريق، غزال)، 
و يعرفون نطقها من خالل الكلمات المشار إليها. و يعّرف المعلم و المعلمة التالميذ 
و التلميذات بلعبة المدود و يوّزعانهم إلى ثالث مجموعات تمثّل حروف المد (ا–و–ي) 
و يُطلب من كل مجموعة أن تأتي بكلمة تمثّل حرف المد الخاص بها، و يختارالمجموعة 

التي تأتي بكلمات أكثر لتكون هي الحائزة على التشجيع.
كتابة  يكمل  الحرف،  صورة  على  الطفل  يتعرف  الكّراسة  في  التدريبات  من 
يكتب  المختلفة،  بأشكاله  الحرف مجردة  الباهت، يالحظ  القلم على  بتمرير  الحرف 

الحرف الناقص في الكلمات (ف، ق).
واحد  بسطر  أشكالها  من  كل  في  المدروسين  الحرفين  كتابة  البيتية:  التمارين 

و تدريبات على تحليل الكلمات و تجريد الحروف منها.
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الدرس الثالث عشر

الموضوع: قراءة و كتابة الحرفين (ع غ).
الهدف: – معرفة القراءة و الكتابة.
– تجريد الحرف بأشكاله.

– تدريب على صحة نطق الحرف و حركاته.
– معرفة كيفية المد باأللف و الواو و الياء.
– زيادة رصيد الطفل من الكلمات الجديدة.

– مراجعة األلوان المدروسة و مهارة تعبير عما يشاهد الطفل على الصورة.
الوسائل المطلوبة للدرس: كتاب التلميذ، كّراسة التدريبات، بطاقات.

يعتمد المعلم و المعلمة عند توضيح الدرس على عرض صور الحروف المرسومة 
على البطاقات و كتاب التلميذ و الحروف الملّونة من خالل الكلمات حيث يتبيّن الحرف 
المدروس المجرد. مع ذلك يكتب المعلم و المعلمة الحرف مكبًّرا و مسّهًما في السبورة 
بأشكاله  المجرد  الحرف  إلى  يشيران  و  إنتهاًء،  و  بدًءا  كتابته  طريقة  يوضحان  و 
خالل  من  و  منفردة  الحرف  المعلمة  و  المعلم  ينطق  ثم  من  الكلمة.  من  مواقعه  و 
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الكلمة بصوت يظهر فيه صوت حرف العين و صوت حرف الغين. و يكّرر التالميذ 
يعتبر  العين  الحرف  تلّفظ صوت  أن  مرات حيث  عّدة  الحرف  التلميذات صوت  و 
صعًبا للغاية، و البد من االهتمام بنطقه مراعاة سالمته و إخراج الصوت من مخارجه 

الصحيحة، ونطق الحرف بحركاته المختلفة والمد باأللف و الواو و الياء.
فيما يتعلق بالموضوع في الصفحة التالية للدرس، فهناك عدد من الصور تبتدئ 
المعلم  يهتّم  و  ينطقونها  و  التلميذات  و  التالميذ  يالحظها  الغين،  و  بالعين  أسماؤها 
تلّفظ  جانب  إلى  بالصوائت،  الحروف  أصوات  نطق  و  الكلمات  بتلفظ  المعلمة  و 
الكلمات مع تقسيمها إلى المقاطع و النبرة. هذا واستخدام اسم اإلشارة المناسب عند 
تسمية األشياء ال يزال مهما من خالل الجمل االستفهامية، و يشير المعلم والمعلمة 
إلى صورة و يجيب التلميذ و التلميذة وفًقا السم األشياء المناسب إّما "هذا" أو"هذه". 
و النوعية األخرى في استخدام أدوات االستفهام هي "ما لون.....؟ " بإضافة اسم 
الشيء مثال: ما لون الكتاب أو القلم أو السيّارة أوالغراب و هلّمجًرا، و يذكر التالميذ 
في  الثاني، و  الصف  لهم وتعرفوا عليها في  التي سبق  األلوان  أسماء  التلميذات  و 
حالة عدم معرفتهم أنواع األلوان يسّمى المعلم و المعلمة أسماءها و يتكّرر األطفال 

وراءهما في المذكر و المؤنث.
أما التمارين في كّراسة التدريبات فهي تتنّوع ما بين تمرير القلم على الباهت، 
و تجريد الحرف في أشكاله المختلفة، و تحليل الكلمة و توصيل الحروف، و نطق 

الحرف مع حركاتها المختلفة و المدود.
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الدرس الرابع عشر

الموضوع: المدود و تنوين الفتح و الضم و الكسر و السكون.
الهدف: – تأكّد على فهم و استيعاب موضوع المدود.

– معرفة الظواهر اللغوية – تنوين الضم و الكسر و السكون.
– تعويد الطفل على انطالق في القراءة الصحيحة.

– تمييز بين صوت الحرف القصير و الطويل.
– زيادة في الثروة اللغوية.

– تنمية مهارة استخدام حروف الجّر في المواقف.
الوسائل المطلوبة للدرس: كتاب التلميذ، كّراسة التدريبات.

في جميع مراحل تعلم اللغة العربية على المعلم و المعلمة أن يهتما بتلفظ مفردات 
األصوات  وإخراج  نموذجيا،  و  سليًما  و  تلفظاً صحيًحا  األشياء  و  الصور  أسماء  و 
من مخارجها الصحيحة، تكرير نطق الكلمات والجمل، و معرفة التالميذ و التلميذات 
األصوات القصيرة و الطويلة (المد باأللف و الواو و الياء)، و الظواهر اللغوية كالتنوين 
و السكون، و(أْل) الشمسية و القمرية و التاء المربوطة و الضمائر. أما الظواهر اللغوية 
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وأخرناها إلى وسط الكتاب المدرسي حتى يتمّكن التلميذ و التلميذة من معرفة الحروف 
جميعها بمختلف أصواتها و أشكالها و مواقعها. و موضوع الدرس الرابع عشر – المد 
باأللف و الواو و الياء، و معرفة تنوين الضم، و تنوين الكسر و السكون: نطًقا و كتابة.
يوّضح و يشرح المعلم و المعلمة الموضوع باستخدام كتاب التلميذ و فيه أشكال 
المدود، و كذلك السبورة بكتابة كلمات فيها تنوين الضم و تنوين الكسر، يفّهمان نطقها 

و كتابتها، و يقرؤها التالميذ و التلميذات مع إظهار صوت التنوين. 
هذا و بنفس الطريقة يتم تعرف التالميذ و التلميذات على استخدام السكون في 
الكتابة و نطقه في كلمة. يقرأ المعلم و المعلمة الكلمات التي في كتاب التلميذ أُحاد 
أُحاد، و يوّجهان نظر الطفل إلى وضع السكون في الكلمات، من ثم يكّررها التالميذ 
و التلميذات مع مراعاة نطقها نطًقا صحيًحا و واضًحا، وهكذا حتى تستكمل الكلمات. 
في القسم اآلخر للدرس عدد من الصور التي سبق لهم للتالميذ و التلميذات وتعرفها 
عليها في الصف الثاني، و يالحظونها و يذكرونها و يقرؤون الكلمات الدالّة عليها، و 
ذلك بصوت تظهر فيه المدود و التنوين و السكون، و يكتبونها، و يهتم المعلم و المعلمة 

بكتابتهم. 
المعلم  يقرؤها  و  الجّر،  فيها حروف  تُستخدم  إسمية  جمل  عدة  كذلك  هناك  و 
و المعلمة، و يكّررها و ينطقها التالميذ و التلميذات نطقاً سليماً، و مالحظة حروف 

الجّر الملّونة و فهم معناها. 
 في كّراسة التدريبات عدد من التمارين الخاصة بتدريب الطفل على استخدام 

السكون: نطًقا و كتابة، و تجريد الحروف في الكلمات وفق أشكالها و مواقعها.
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الدرس الخامس عشر

الموضوع: من هو؟ من هي؟ الحرف المشّدد.
الهدف: – تنمية مهارات االستماع و التعيير و القراءة.

– تعويد الطفل في المحادثة عما يشاهد. 
– تأّكد على سالمة نطق الحروف. 
– تعرف على كتابة الشدة و نطقها. 

– معرفة تحليل كلمة إلى حروفها.
– معرفة ترتيب كلمات من الحروف و المقاطع. 

الوسائل المطلوبة: كتاب التلميذ و كّراسة التدريبات. 
في الدرس الخامس عشر في أّوله نُعطى الفرصة كي يذكر التالميذ والتلميذات 
هي؟"،  "من  و  هو؟"  باستخدام"من  االستفهام  :جملة  الثاني  الصف  في  درسوه  ما 
و جملة النفي باستخدام "ال"،"كال"، و أسماء اإلشارة "هذا،هذه"، وبعض حروف الجّر، 
و بعض الضمائر المتصلة. و مع ذلك و من أهم أهداف هذا الدرس هو تعويد الطفل 
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المؤنثة،  المذكرة و  الجمل و فهم معانيها، و تمييز و تفريق األشياء في  في قراءة 
بشكل صحيح  الكلمات  تلفظ  و  الحروف  نطق  و  الواضح،  بالخط  الكلمات  كتابة  و 
للدرس  األّول  القسم  في  والمعلمة  المعلم  ويشرح  يوّضح  هذا  وكل  دقيقة.  نبرة  و 
مستخدمين الصور في كتاب التلميذ و الجمل التي بعدها بطلب قراءتها و ترجمتها 

شفهيا. 
هذا و في القسم الثاني للدرس عدد من كلمات مشّددة، يشير إليها و يقرؤها المعلم 
التالميذ  الحروف،ويالحظ  من  تكوينها  و  الكلمات  ترتيب  يوّضحان  و  المعلمة،  و 

و التلميذات كتابة الشّدة (ّ– ) و نطقها ويكتبونها بالخط الواضح. 
مدلولها،  التلميذات  و  التالميذ  يعرف  التي  الصور  من  عدد  الدرس  آخر  في 
ذلك  بعد  و  المشّددة  الحروف  نطًقا سليًما مالحظة  أسماءها  ينطقون  و  فيالحظونها 

يقرؤون الكلمات التي تحت الصور بالمقاطع و يكتبونها بالخط الواضح. 
في كّراسة التدريبات يتدرب التالميذ و التلميذات على تحليل كلمات إلى حروفها 

و كتابتها مجردة، و نطقها.
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الدرس السادس عشر
الموضوع: الحروف القمرية.

الهدف: – تعرف الطفل على الحروف القمرية.
– ضبط الحركات و التأّكد من سالمة نطقها.

– غرس و تنمية مهارات االستماع و التعبير.
– زيادة االهتمام بمهارة الخط.

– ترتيب الجمل االستفهامية باستخدام "من؟".
– معرفة تحليل كلمة إلى حروفها وكتابتها مضبوطة.

الوسائل المطلوبة للدرس: كتاب التلميذ، كّراسة التدريبات، لوحة عليها الحروف 
القمرية المكبرة.

بعد تعبئة الصف وإعادة الدرس السابق على شكل األسئلة واإلجابة عنها ينتقل 
المعلم و المعلمة إلى توضيح موضوع الدرس الجديد وهو الحروف القمرية التي تلفظ 
معها (أْل). و في كتاب التلميذ عدد من الكلمات التي تبدأ بالحرف التي تدخل عليها 
(أْل) القمرية و هي: (ا ب ج ح خ ع غ ف ق ك م ه و ي)، و يطلب المعلم و المعلمة 
من أحد التالميذ و إحدى التلميذات قراءة كلمة تبدأ بالحرف القمري، مثال: أمٌّ أو باٌب 
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أو ِفيٌل، و يطلبان من تلميذ آخر و تلميذة أخرى إدخال (أْل) عليها ونطقها بصوت 
تظهر فيها (أْل)، و هكذا حتى تستكمل الكلمات. 

يالحظ  و  القمرية،  بالحروف  أسماؤها  تبدأ  الصورالتي  من  عدد  كذلك  هناك 
و يذكر الطفل إسم كل منها و من ثم يضيف (أْل) عليه و ينطقه بصوت تظهر فيه 

(أْل)، و هكذا حتى تستكمل الصور. 
معروف  الحروف  وعدد  آخر،  بشكل  القمرية  الحروف  معرفة  ترسيخ  يمكن 
(أربعة عشر)، و تبدأ من (ا) و تنتهي ب(ي). يطلب المعلم و المعلمة من التالميذ 
و التلميذات اإلتيان بكلمة و يختار المعلم و المعلمة األسماء التي تبدأ بالحرف القمري، 
ثم يطلب من تلميذ آخر و تلميذة أخرى إدخال (أْل) عليها و نطقها بصوت تظهر فيها 

(أْل)، وهكذا حتى تستكمل الحروف. 
بغية تعرف التالميذ على كتابة (أْل)، مع الحروف القمرية، و هناك ثمانية صور 

يعرف االطفال أسماءها، و ينطقونها و يكتبونها بإضافة (أْل) عليها. 
في القسم الثاني للدرس عدد من الصور،و يالحظ التالميذ و التلميذات و ينطق 

أسماءها، من ثم يقرؤون الجمل التي بجنبها و يكتبونها. 
في كّراسة التدريبات عدد من التمارين في موضوع الحروف القمرية، كتابتها 
المعلمة طريقة  و  المعلم  يوّضح  الكلمة، و  منفردة و من خالل  نطقها  (أْل)، و  مع 
المعلم  يختار  التي  التمارين  إلى  باإلضافة  البيتي  التدريب  بشكل  البيت  في  تنفيذها 

و المعلمة أنفسهما.
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الدرس السابع عشر

الموضوع: الحروف الشمسية. 
الهدف: – تعرف الطفل على الحروف الشمسية. 

– معرفة التمييز بين الفتحة و تنوين الفتح. 
– غرس و تنمية مهارات االستماع و التعبير. 
– ضبط الحركات و التأكد من صحة قراءتها. 

– معرفة الشّدة في تركيب الكلمات و التدريب عليها. 
– تأّكد على سالمة نطق الحروف و الكلمات. 

– تعّرف الصور و الكلمة الدالّة عليها.
الوسائل المطلوبة للدرس: كتاب التلميذ، كّراسة التدريبات. 

موضوع هذا الدرس "الحروف الشمسية" و يتم تنفيذه بطريقة متشابهة للدرس 
السابق. يوّضح المعلم و المعلمة مفهوم "الحروف الشمسية" و هي: (ت ث د ذ ر 
ز س ش ص ض ط ظ ل ن)، ثم يطلبان من أحد التالميذ و إحدى التلميذات قراءة 
الكلمات الواردة في بداية الدرس و هي: تلميذ، سبورة، ذئب،شمس، و إلخ، و إدخال 
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نطقها بصوت يظهر  ثم  الكلمات و من  بها  تبدأ  التي  الشمسية  الحروف  (أْل) على 
فيه صوت همزة الوصل و الشّدة على الحرف الذي بعد الالم الشمسية و هكذا حتى 

تستكمل الكلمات.
هناك كذلك عدد من الصور تبدأ أسماؤها بالحروف الشمسية مع (أْل) الشمسية 
التي تكتب و التنطق و يقرؤها التالميذ و التلميذات و ينطقون األسماء بصوت يظهر 
فيه صوت همزة الوصل و الشّدة. هناك تدريب آخر، يأتي التلميذ و التلميذة بكلمة، 
و يدخل تلميذ آخر و تلميذة أخرى عليها (أْل)، و يبيّن ثالث نوعها ( شمسية أو قمرية) 

و هكذا. 
في كّراسة التدريبات عدد من التمارين في موضوع الحروف الشمسية بطلب: 
المقطع  أْكِمِل  الشمسية،  (أْل)  نطق  الِحْظ  و  إْقَرأ  إْقَرأ،  و  الشمسية  (أْل)  أِضْف 

و اْقَرأ. 
يساعد المعلم و المعلمة التالميذ و التلميذات في فهم متطلبات التدريبات و يجري 
البيت،  في  التدريبات  تنفيذ  طريقة  يوّضحان  و  يشرحان  و  الدرس  خالل  من  ذلك 

و يمكن أن يطلب المعلم و المعلمة تنفيذ بعض التدريبات كتابًيا.
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الدرس الثامن عشر
الموضوع: في اإلعادة إفادة. 

الهدف: – تطوير التفكر المنطقي. 
– إعادة ما تم تعلمه. 

– تأّكد من معرفة الطفل بأسماء الصور العربية. 
– مراجعة المهارات المدروسة السابقة و ترسيخها. 

– معرفة عالمات التنوين و تفريقها. 
– معرفة تمييز و تفريق نوع (أْل) و نطقه. 

– تحليل كلمة إلى حروفها وفق النمط. 
الوسائل المطلوبة: كتاب التلميذ، كّراسة التدريبات، لوحات. 

يمكن القول إن هذا الدرس يتألّف من القسمين: قسم اإلعادة للمعارف التي سبق 
و تعرف عليها الطفل في الصف الثاني وهي طرح األسئلة و اإلجابة عليها، و معرفة 
كلمات اإلشارة، و الضمائرالمتّصلة، و تمييز حجوم األشياء (كبير و صغير، أكبر 
و أصغر). وعلى الصفحة أربعة صور و لكن في إمكان المعلم و المعلمة أن يضيفا 
صوًرا أخرى من خالل لوحات و عليها صور األشياء التي سبق و درسها التلميذ 
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بيته  التي عهدها في  الطفل و حياطه  بيئة  التلميذة و يعرفان أسماءها و هي من  و 
و ما حوله. نعود ونكّرر أنه في جميع مراحل تعلم اللغة العربية يهتم المعلم و المعلمة 
بتلفظ مفردات و أسماء الصور و األشياء تلفًظا صحيًحا وسليًما ونموذجًيا، و إخراج 

األصوات من مخارجها الصحيحة، و نطق الكلمات و الجمل. 
أما القسم اآلخر للدرس فهناك ثالثة بنود تُعالج فيها حروف المد و معرفة الشّدة 
و السكون و تنوين الضم، و الظواهر اللغوية ألخرى: مثل تفريق و تمييز بين تنوين 
في  و  الفتح.  تنوين  و  الكسر  تنوين  بين  و   ،(–ٍ) الكسر  تنوين  (ٌ–) و عالمة  الضم 
جميع الحاالت يوّجه المعلم و المعلمة نظر التالميذ و التلميذات إلى الفرق بين كتابتها 
و قراءتها، ويكتب الطفل هذه الكلمات و يقرؤها و يفّرق في استخدامها و قراءتها. 

القمرية  بالحروف  تبتدئ  كلمات  من  عدد  هناك  التدريبات؟  كّراسة  في  ماذا  و 
و الشمسية، و يقرأ الطفل و يميّز نوع (أْل)، و يكتب الكلمات في الجدول حيث (أْل) 
القمرية و الكلمات التي تبتدئ بالحروف الشمسية في الجدول حيث (أْل) الشمسية. و بغية 
تفريق في استخدامهما هناك تدريب يخص بوضع (أْل)، و يقرؤها التالميذ و التلميذات 
و من ثم يضيفون (أْل) و يقرؤونها مرة أخرى و في جميع مراحل تنفيذ التدريب يهتم 
المعلم و المعلمة بصحة تنفيذه و قراءة الكلمات و نطق األصوات. و هناك كذلك تدريب 
على نطق الحرف (ق) مع الحركات و المدود، و مالحظة الفرق بين الحرفين الملّونين 
نطًقا و كتابة، تحليل الكلمات وفق المقاطع و النمط و النبرة. و يوّضح ويشرح المعلم 

و المعلمة طريقة تنفيذها و يمكن استخدامها بشكل تمرين بيتي.
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الدرس التاسع عشر
الموضوع: في البستان.أسماء اإلشارة. 

الهدف: – إعطاء المعارف الجديدة. 
– ترتيب الجمل البسيطة على أساس النماذج المعطاة. 

– تعرف و تأّكد من معرفة أسماء الصور العربية.
– تمييز بين أشكال وأصوات الحروف العربية. 

– معرفة وضع الهمزة في مواقعها المختلفة من الكلمة. 
– تنمية مهارة تمييز األصوات العربية بأشكالها المختلفة. 

– تعرف على الواو الساكنة و تدريب عليها. 
– معرفة أهمية األشجار.

الوسائل المطلوبة: كتاب التلميذ، كّراسة التدريبات. 
بعد المساءلة حول الموضوع السابق و مراجعة التدريبات البيتية ينتقل المعلم 
و المعلمة إلى إيضاح موضوع الدرس الجديد و هو "في البستان"و الذي عبارة من 

صوريعرف التالميذ و تلميذات أسماءها. 
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و يطرح المعلم و المعلمة أسئلة: ما هذا؟ أو ما هذه؟ و يجيب الطفل باستخدام نفس أسماء 
اإلشارة: إّما هذا أو هذه،و ذلك متعلًقا باسم األشياء المرسومة. و بعد التأّكد من معرفة أسماء 
الصور ونطقها نطًقا صحيًحا ويطلب المعلم والمعلمة من أحد التالميذ و إحدى التلميذات قراءة 
كلمة تحت صورة و يقرؤها الطفل و يهتم المعلم و المعلمة بنطقه و معرفته الظواهر اللغوية 
و المدود. و من خالل التساؤالت في موضوع الدرس و يمكن طرح عدة أسئلة مثل: ما لون خيار 
أو كرز أو بطيخ أو مشمش؟ و بهذه الطريقة يستذكر الطفل أسماء األشياء على الصور مرة أخرى 

و أسماء الوان سبق و درسه في الصف الثاني.
في القسم القرائي نص بسيط و يعرف الطفل معانى كلمات الجمل مما يسهل فهم 
الموضوع و قراءة الجمل. و يقرأ المعلم و المعلمة النص بشكل نموذجي و يهتمان بنطق 
الكلمات و حركاتها و المدود، و يترجمان، و يالحظ التالميذ و التلميذات قراءتها و يكّررون، 
و من المهم جدا أن يفهم الطفل في سير قراءته مضمون الكلمات و الجمل.من ثم يقرأ المعلم 
و المعلمة الكلمات و يالحظ التالميذ و التلميذات وضع الهمزة فيها ويكّررون. و من أهم المهارات 
في تعلم اللغة العربية معرفة التمييز بين األصوات المتشابهة، و يقرأ المعلم و المعلمة كلمتين 
و يفرقان بين تلفظ حر و ف (ح) و (ه)، (أ) و (ع)،(س) و (ص)،(د) و (ض).و يمكن أن 
يأتي المعلم و المعلمة بكلمات إختاراها من خالل مرحلة تحضير الدرس. في كّراسة التدريبات 
ح فيها نطق الواو الساكنة،و يالحظ وينطق الطفل عدة مرات حتى يتأكد المعلم تمارين يُوضَّ
و المعلمة من سالمة نطقه و يشترك كافة التالميذ و التلميذات. و هناك عدد من الصور 
(وردة، وسادة، دلو، ثوب) يالحظها التالميذ و التلميذات و يكتبون أسماءها و يشرح المعلم و 
المعلمة كتابة (و) في أول كلمة و وسطها و آخرها، ونطق الواو مع الحركات و الواو الساكنة.
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الدرس العشرون
الموضوع: الجملة االستفهامية (أين؟). حروف الجّر. 

الهدف: – مناقشة مدلول الدرس. 
– تعرف على حروف الجّر الجديدة. 

– تنمية تكوين الجمل االستفهامية باستخدام "أين؟".
– تنمية مهارة ترتيب الجمل باستخدام حرف الجّر.

– معرفة تجريد الحروف مع حركاتها و المدود. 
– تنمية مهارة تمييز و تفريق األصوات في الكلمات. 

– معرفة نطق الحرف الياء و المّد بالياء. 
الوسائل المطلوبة: كتاب التلميذ، كّراسة التدريباتت. 

سبق و تعرف التالميذ و التلميذات على بعض أنواع جمل االستفهام (ما هذا؟ ما هذه؟ 
ماذلك؟ ما تلك؟ من هو؟ من هي؟)،واآلن أتى دور كلمة االستفهام (أين؟) و التي تقصد 
مكان األشياء في الفضاء و اإلجابة عليها باستخدام حروف الجّر (أمام،فوق،على،تحت، 
وراء،في،قرب، و هلّمجًرا، ويشرح المعلم و المعلمة طريقة استخدامها السليم مع الصور 
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المرسومة (يمكن كذلك اختيار كلمات أخرى). يقرأ المعلم و المعلمة في بداية شرحهما 
الجملة: هل هذا كتاب؟، ويجيب التالميذ و التلميذات: نعم، هذا كتاب. و من ثم يوّجه المعلم 
و المعلمة نظرهم إلى مكان الكتاب و يوّضحان معنى حرف الجّر (فوق)، وهكذا األمر مع 
حروف الجّر األخرى. ينبغي أن يهتم المعلم و المعلمة باشتراك كافة التالميذ و التلميذات في 
المناقشات حول موضوع الدرس عن طريق التعبير الشفهي، مع اإلجابة عن األسئلة التي 
تُطرح عليهم حول الموضوع من خالل الصورة. كذلك يمكن استخدام كلمة "كتاب" بحروف 
الجّر المختلفة مثال: الكتاب أمام السبورة، الكتاب تحت الطاولة، الكتاب وراء الشجرة و إلخ.

إن مهارة تكوين الجملة أثناء عملية تعليم اللغة مهّمة للغاية و في آخر الصفحة للدرس 
تدريب على تكوين الجملة البسيطة باستخدام حروف الجّر و في هذا التدريب كلمات 
عليها حركات مختلفة دالّة إلى وضعها في الجملة. و يقرأ الطفل و يرّكب منها جملة 
مثال: المدّرس في الفصل، السيارة وراء البناية، العلم فوق المدرسة، الكتاب أمام التلميذ، 
و في جميع هذه الحاالت و ترتيب الجملة عادي أي المبتدأ و بعده الخبر، و فيما يخّص 
الترتيب على العكس أي ترتيب الجملة الظرفية فهذا موضوع دروسنا المقبلة. يكّون التلميذ 

و التلميذة الجملة و يقرآنها و يمكن أن يترجمها التلميذ اآلخر و التلميذة األخرى.
هذا و في كّراسة التدريبات إلى جانب تنمية مهارة الطفل في تجريد الحروف 
و معرفة كتابتها بأشكالها و مواقعها المختلفة، كذلك تنمية مهارة قراءة الطفل الكلمات 
و مالحظة الفرق بين الحرفين الملّونين، التمييز بين نطق الجيم و الحاء و الخاء.هناك 
كذلك ترتيب كلمات من المقاطع شفوًيا، و قراءة بتغييرحرف واحد، و مقارنة بين 

الياء و المّد بالياء نطًقا و كتابًة.
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الدرس الحادي و العشرون
الموضوع: مدرستي.

الهدف: – تنمية مهارات االستماع و التكرير و فهم الجمل.
– تأكد على سالمة نطق الحرف مع حركاته و المدود.

– تكوين الحوار البسيط بين التالميذ و التلميذات.
– تمييز و تفريق األصوات بين الحروف.

– إتفاق تلفظ الكلمات الجديدة.
– إعطاء المعارف الجديدة.

– تحليل كلمة إلى حروفها مجّردة و مضبوطة.
– معرفة أسماء الشهور اُألوربية. 

الوسائل المطلوبة: كتاب التلميذ، كّراسة التدريبات.
و قد ُروعى في اختيار موضوع المدرسة لما له تأثير في جذب الطفل فهو أقرب إلى 
طبيعته و أكثر تشويقاً و أغنى شكال، له اتصال مباشر بحياة التلميذ و اهتماماته من حيث 
اختيار المفردات و التراكيب، و مرتبط بمعجم الطفل في هذه السن، مما يدفعه إلى االنطالق 

في التفكير و المناقشة، النطق السليم،و إجادة القراءة و الكتابة و التعبير و االستماع.
اآلذربيجانية  إلى  يترجمانها  و  األولى  الجملة  قراءة  المعلمة  و  المعلم  يبدأ 
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و يطلبان من أحد التالميذ و إحدى التلميذات إعادة قراءتها. و تتكّرر الطريقة نفسها 
لقراءة و ترجمة الجملة الثانية و هكذا. ينبغي للمعلم و المعلمة عند تنفيذ عملية القراءة 
و الترجمة، و اعادة القراءة ضمان اشتراك كافة التالميذ و التلميذات و تنفيذ العمل 

مع التلميذ و التلميذة فرديا. 
بغية تعزيز وترسيخ معارف الطفل و مهارات الفهم و التعبير و تكرير الجمل، 
و يمكن تنفيذ التدريب التابع أدناه. يكتب المعلم و المعلمة الجمل على السبّورة بخط 
واضح في موضوع الدرس المقروء أي المدرسة باستخدام جمل االستفهام و اإلجابة 

عليها:
َنَتَعلُّّم الِقَراَءَة َو الِكَتاَبَة.  — َمَتى َنْذَهُب إلَى َمْدَرَسِتَنا؟ 

راً. َنْذَهُب إلَى الَمْدَرَسِة ُمَبّكِ  — َمَتى َنْلَعُب ِفي الَمْدَرَسِة؟ 
َنْلَعُب َوْقَت الُفْسَحِة.  — َماَذا َنَتَعلَُّم ِفي الَمْدَرَسِة؟ 

األولى  القائمة  في  الثالث  االستفهامية  الجمل  المعلمة  و  المعلم  يترجم  و  يقرأ 
و يترجمانها إلى اآلذربيجانية أحاد أحاد، و هناك ثالثة أفعال ( نذهب، نلعب، نتكلم)، 
أن يصلوا كل سؤال  التلميذات  و  التالميذ  يطلبان من  ثم  يعّرفان معانيها، و من  و 
الجميع في  اشتراك  االهتمام بضمان  المجاورة مع  القائمة  في  له  المناسبة  باإلجابة 

المناقشات حول موضوع الدرس. 
في الصفحة الثانية للدرس عدد من الكلمات و يقرؤها الطفل و يفّرق بين نطق 

التنوين و الشّدة، و الكلمات في المذكرو المؤنث. 
بعد قراءة و استذكار أسماء الشهور من جانب التالميذ والتلميذات، يوّجه المعلم 
و المعلمة أنظارهم إلى كل مجموعة من الشهور الثالثة الملّونة التي تدّل على ربع 
التلميذات و يقّسمون شهور السنة إلى أربعة  التالميذ و  سنة و فصولها، و يميّزها 

فصول (شتاء و ربيع و صيف و خريف). 
يوّضح  قراءتها  بعد  و  مكتوبة،  هي  و  الكّراسة  في  التدريبات  متطلبات  أما 

و يشرح المعلم و المعلمة طريقة تنفيذها و يمكن استخدامها بشكل التمرين البيتي.
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الدرس الثاني و العشرون
الموضوع: صحتك و الفاكهة.

الهدف: – تعرف على أسماءاألشجار بالعربية.
– ترتيب الجمل البسيطة على أساس الكلمات الجديدة. 

– مناقشة في مدلول الصور. 
– تنمية التفكير االبتكاري عند الطفل. 

– تنمية مهارة طرح السؤال و اإلجابة عنه. 
– وصف األشياء حسب عالماتها. 

– تنمية مهارات االستماع و الفهم و الكالم الشفوي. 
– معرفة التمييز بين التاء المربوطة و التاء المفتوحة. 

الوسائل المطلوبة: كتاب التلميذ، كّراسة التدريبات، لوحات عليها أنواع من الفواكه.
الطفل  باهتمامات  يتمشى  بحيث  الفاكهة"  و  "صحتك  الموضوع  اختيار  تم 
و المتصل بحياته و بيئته التي عهدها في بيته و ما حوله، و كل هذا ُمِدّعم بالصور 
المعينة على الفهم،و التى تدفع التلميذ إلى االنطالق في التفكير و المناقشة و النطق 

السليم، ثم إجادة القراءة و الكتابة و التعبير. 
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قبل البدء في توضيح و شرح الموضوع يطلب المعلم و المعلمة تذكر األسماء العربية 
للفواكه التي سبق و درسها التالميذ و التلميذات بشكل عاّم وأسماء الفواكه التي نشاهدها 
في آذربيجان بشكل خاص مع االهتمام بنطقهم الكلمات نطًقا واضًحا و سليًما. و من ثم 
يقرأ المعلم و المعلمة الجملة األولى و يترجمانها إلى اآلذربيجانية مع إيضاح معانى بعض 
الكلمات التي ما وردت في الدروس السابقة. و هكذا األمر بالجمل األخرى. و أكثرية 
الكلمات التي جاءت معانيها في النص، و يعرفها التالميذ و التلميذات ما عدا (طازج، 
نصنع، مربّى، شربة) و هي متشابهة المعاني في اآلذربيجانية. و يرصد و يالحظ التالميذ 
و التلميذات الجمل المقروؤة ويعيدونها، و يهتم المعلم و المعلمة بسالمة نطقهم، و التمييز 
بين حركات الحروف و بين صوت المقطع القصير و المقطع الطويل. و بعد اتمام قراءة 
النص و ترجمته ينتفل المعلم و المعلمة إلى القسم " أجب على األسئلة" و هناك معانى 
الكلمات معروفة للطفل (ما عدا "نأكل")، و يقرأ أحد التالميذ و إحدى التلميذات سؤاًال 
و يُجيب تلميذ آخر و تلميذة أخرى. و هناك لغزان و بجنبهما جواب مرسوم، و يقرأ 
المعلم و المعلمة و يترجمانهما، و يفّكر التلميذ و التلميذة و يالحظان الجواب المرسوم 
و ثم يُجيبان و يُحّل اللغز. و كل هذا يوسع مدارك التلميذ و التلميذة، و يجعلهما قادرين على 

ممارسة اللغة بالتحدث و القراءة و الكتابة و االستماع.
أما التمرينات في كّراسة التدريبات فيتعرف التالميذ و التلميذات على كتابة التاء 
المعلم  المفتوحة، و يساعد  التاء  التفريق في كتابته و كتابة  المربوطة و يالحظون 

و المعلمة في قراءتها و تنفيذها، و يمكن استخدامها بشكل تمرين بيتي شفهًيا.
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الدرس الثالث و العشرون
الموضوع: األعداد.

الهدف: – إعادة و ترسيخ معارف الطفل.
– تنمية طرح األسئلة حول األعداد و اإلجابة عنها.

– تأّكد من صحة تلفظ األعداد.
– تأّكد من صحة استخدام األعداد في المذّكر و المؤنث.

– معرفة أشكال الحروف أّول الكلمة و وسطها و آخرها.
– تلفظ صحيح و كيفية االستفادة ترجمة األلفاظ.

الوسائل المطلوبة: كتاب التلميذ، كّراسة التدريبات، بطاقات، لوحات.
موضوع هذا الدرس "أعداد"، و نبدأ الدرس بمراجعة لما سبق تعلمه في الصف الثاني 
االبتدائي و ذلك في التعدد من واحد إلى تسعة عشر، واستخدامها مع األسماء في المذكرة 
و المؤنثة. و بغية تعبئة الصف في تنفيذ الدرس يطلب المعلم و المعلمة تعديد أسماء االعداد 
ْد ،َعّدِِدي، َعّدُِدوا). و بالمناسبة فينبغي  من ۱ إلى ۱۹، وذلك باستخدام فعل األمر (َعّدِ
على المعلم و المعلمة من خالل تنفيذ الدرس أن يخاطبا التالميذ و التلميذات مستخدمين 
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كلمات سبق و درسوها في الصفين األول و الثاني و هي: إْجلِْس، إْسَمْع، إْفَتْح، حاِفْظ، 
ْر، َتعاْل و إلخ، وذلك في المذكر و المؤنث، كي يتعّود  أُْدُخْل، أُْكتُْب، إْقَرأْ، إْمَسْح، َتَذكَّ
الطفل الستماع الكلمات العربية و فهمها بما يشّد التالميذ و التلميذات و يجذبهم إلى دراسة 
اللغة العربية. و على المعلم و المعلمة أن يعتمدا على هذه الطريقة في تنفيذ دروسهما. هذا 
و بعد سرد اسماء األعداد من طرف التالميذ و التلميذات (فردًيا أو جماعًيا) ينتقل المعلم 
و المعلمة إلى توضيح الموضوع و استخدام األعداد مع األسماء في المذكر و المؤنث بالمفرد

و الجمع. و في كتاب التلميذ عدد من صور األشياء التي تُستخدم لهذا الغرض، و يميّز 
و يفّرق التالميذ و التلميذات كتابة األعداد من۳ حتى ۱۰، ومن ۱۱ حتى ۱۹، و معها 
أسماء في المذكر و المؤنث. و المفرد و الجمع، وتنوين الكسر و تنوين الفتح. يمكن 
إجراء المناقشة في موضوع األعداد بطريقة مثل: كم تلميًذا و تلميذة في الصف؟ كم 
باًبا (نافذة، مقعًدا، خزانة) في حجرة الدرس؟ و كذلك: حمسة زائد ثالثة تساوى ثمانية 
(٥+۳=۸)، خمسة عشر ناقص أحد عشر تساوى أربعة (۱٥–۱۱=٤) و إلخ. و على 
المعلم و المعلمة استخدام السبورة في كتابة كلمة أو جملة، توضيح األعداد أوتحليل 
الكلمات، تفريق بين أصوات الحروف و أشكالها في مواقعها، و كل هذا على الدوام بما 

يساعد الطفل على فهم الموضوع و استظهاره.
التمرين على التلفظ الصحيح و كيفية االستفادة ترجمة األلفاظ – من األهداف 
الحروف  كتابة  و  قراءة  منها  الطفل  يتعرف  و  الكّراسة،  في  للتدريبات  الرئيسية 
المجردة و تفريق و تمييز األصوات في الكلمة، قراءة و نطق ما في الكلمات من 

حروف مشّددة، و يمكن استخدامها بشكل تمرين بيتي شفاهًيا.
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الدرس الرابع و العشرون
الموضوع: رموز الدولة المستقلة. 

الهدف: – تنمية مهارة الفهم و االستيعاب واكتساب المعارف الجديدة. 
– محادثة عن محتويات الصور. 

– تعرف الطفل على رموز الدولة.
– معرفة أشكال الحرف أّول الكلمة و وسطها و آخرها.

– تمييز في كتابة و قراءة الحروف وفق حركاتها.
– غرس شعور الحب تجاه وطننا العزيز.

– إعطاء المعارف الجديدة.
الوسائل المطلوبة: كتاب التلميذ، لوحات، الصور في موضوع الدرس.

تم اختيار موضوع هذا الدرس و هو "رموز الدولة" و إنما هدفنا منه – إعطاء 
المعارف الخاصة برموز الدولة المستقلة، و تنمية مهارات االستماع و الفهم و االستظهار،
و من أهدافه أيًضا تنمية الثروة اللغوية بتوظيف المفردات و التراكيب و التعبيرات، 
و الموضوع الذي نعنيه هنا ال يترّكز على الحفظ و االستظهار، و لكنه يعتمد على 
القراءة الواعية من خالل التحليل و الفهم و االستيعاب. و بغية المساعدة في تحقيق 
هذه األهداف و تُعالَُج هذه المهارات من خالل عدد من الجمل القصيرة، و قراءتها
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ثم ترديدها و كتابتها، و كل هذا  نفسها، و من  الجمل  باستخدام  و مناقشتها و ذلك 
العربية فهًما و تعبيًرا التلميذات على استعمال  التالميذ و  تنمية مقدرة  يساعد على 

و نطًقا و كتابة. 
التعرف على معانيها  الدرس، سبق  الواردة في  التعبيرات  المفردات و  هذا و 

(ثروة، علم، وطن، شعب، سلم، دولة، مواطن، أحب و إلخ).
من األفضل للمعلم و المعلمة أن يدربا التالميذ و التلميذات – أول األمر – على 

فهم المسموع، و ها هي طريقة نموذجية في تدريس القراءة :
الُجْمُهوِريَِّة  َرْمُز  الثُّماِنيَُّة –  ألنَّْجَمُة  ُقْل: "استمع جيًّدا" ثم إقرأ الجملة، (   – 1
اآلَذْرَبْيجاِنيِّة). و يالحظ التالميذ و التلميذات صورة النجمة يستظهرونها و يرددون 

نطقها. 
2 – قل: "استمع و أعد". و يقرأ المعلم و المعلمة الجملة جزًءا جزًءا، و يمكن 
ترجمتها إلى اآلذربيجانية عند الضرورة، و بعد قراءة كل عبارة في الجملة بصوت 

واضح و يشيران بيد لكي يعيد الفصل كله عدة مرات. 
3 – و بعد ترديد الصف، و يعيد المعلم و المعلمة قراءة الجملة مع متابعة التالميذ 
جميًعا. المقروء  المسموع  فهم  على  التدريب  ضمان  و  الكتاب  في  لها  والتلميذات 
ْولَِة الُمْسَتِقلَِّة – بعد تحليلها و قراءتها   و الجملة الثالثة – النَِّشيُد الَوَطِنيُّ – َرْمُز الدَّ
يمكن غناء النشيد الوطني جماعًيا. و هذه الطريقة في تدريس القراءة تضمن تنمية 
عدة قدرات لدى الطفل مثل: القدرة على الفهم الدقيق للمقروء، و القدرة على نطق 
األصوات و الكلمات، و القدرة على تنغيم الكالم من حيث الوصل و الوقف، و بدء 
الفقرة و ختامها. أماالتعبيرات في الصفحة التالية و التي تعبّر مفهوم ثروات البلد، 
يفهمون  و  التلميذات  و  التالميذ  يقرؤها  و  مشكوًال،  السبورة  على  كتابتها  يمكن  و 
مضمونها،و يتأكد المعلم و المعلمة من صحة نطقهم الجمل، و يمكن استخدامها بشكل 

الوظيفة البيتية و قراءتها شفهًيا.
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الدرس الخامس و العشرون
الموضوع: األسرة.

الهدف: – تنمية مهارة القراءة.
– مناقشة في مدلول الصور.

– تنمية مهارة الحوار الشفوي.
– تدريب على حسن اإلصغاء و تكرير المسموع.

– تعرف على أسماء أفراد األسرة و تفريقها.
– معرفة كتابة و قراءة الحروف مجّردة و مضبوطة.

– زيادة التكرير على المهارات الصوتية القائمة على التجريد.
الوسائل المطلوبة: كتاب التلميذ، كّراسة التدريبات.

و موضوع هذا الدرس "األسرة" و من خالل قراءته و تحليله يتعرف التالميذ 
المتصلة  الضمائر  و  الكسر،  تنوين  و  الضّم  تنوين  بين  التفريق  على  التلميذات  و 
و المنفصلة، و استخدام بعض األفعال (يتعاون، يقول) و حروف الجر (في، مع، 
إلى). و طريقة تدريس القراءة كما في الدرس الرابع و العشرين: استماع، استماع 
و الفهم، و استماع و إعادة جماعية، و مناقشة في محتوى الدرس مع استخدام أسئلة 
التفصيلي،  العام و  الفهم  اللغوية، و  الثروة  أيًضا تنمية  الفهم. و من أهداف الدرس 
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إعطاء  نحاول  هنا  و  التعبيرات.  و  المفردات  معانى  معرفة  و  الجهرية،  القراءة  و 
نموذٍج تقريبّي لتدريس قراءة هذا الدرس:

1 – قراءة الجمل األولى من قبل المعلم و المعلمة و استماع التالميذ و التلميذات إليها.
2 – قراءة الجملة و ترجمتها إلى اآلذربيجانية. 

3 – مناقشة في معاني المفردات الجديدة و تسجيلها على السبورة. 
4 – ترديد التالميذ و التلميذات الجملة و تكريرها حتى يحفظونها. 

5 – توجيه أسئلة بسيطة جزئية تعين على فهم المفردات و التعبيرات. 
6 – إشراك الطفل في تدريبات شفهية.

هذا فال يكفي فقط أن ينطق و يردد التالميذ و التلميذات الكلمات المطبوعة، وإنما 
يجب أن يفهموها و يستخدموها من خالل إجابتهم عن األسئلة المطروحة. و اإلجابة 
عن األسئلة تبدأ بأدوات االستفهام أين؟ إلى أين؟ من؟ ماذا؟ ما؟ على ما؟. و يوّجه 
ع األسئلة  المعلم و المعلمة لكل تلميذ و تلميذة سؤاًال ليجيبا عنه دون إبطاء، و تُوزَّ
التلميذات  التالميذ و إحدى  يقوم أحد  أيًضا أن  الممكن  أكبر عدد منهم. و من  على 
التلميذات  و  التالميذ  تدريب  ذلك  من  الغرض  و  الصف.  بقية  إلى  األسئلة  بتوجيه 
على فهم محتوى النص، بغية مساعدتهم على تمام استيعاب المفردات و التراكيب 

و التعبيرات الواردة فيه. 
و كذلك من أهداف هذا الدرس هو التفريق بين تنوين الضم و تنوين الكسر، 

و يكتب المعلم و المعلمة في السبورة كلمات فيها صوت التنوين.
المعلم  يطلب  أن  يمكن  كذلك  و 
نة و يطلبان من آخر  و المعلمة من أحد التالميذ و إحدى التلميذات أن يأتيا بكلمة منوَّ

أن يذكر التنوين (الكسر أو الضم). 
يمكن  و  تنفيذها  المعلمة شروط  و  المعلم  فيُعّرف  الكّراسة  في  التدريبات  أما   

استخدامها بشكل تمرين بيتي شفهًيا.
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الدرس السادس و العشرون
الموضوع: نشيد الربيع. 

الهدف: – االستماع إلى الشعر و فهم معناه. 
– تنمية مهارة حفظ الشعر باسترساله دون توقف. 

– تربية الطفل على اإلحساس بالجمال. 
– تنمية مهارة التكلم. 

– زيادة إحتياطات المفردات. 
– تكوين مهارة النطق. 

الوسائل المطلوبة: كتاب التلميذ و كّراسة التدريبات. 
من أهم أهداف هذا الدرس هو االستماع إلى الشعر و فهم معناه، و استظهار مقطوعة 

الشعر، و التعرف على األصوات اللغوية، و التراكيب الصوتية و الجمل البسيطة.
يتألف هذا الدرس من القسمين: قسم قصصي و قسمم شعري بالذات. في القسم القصصي 
يُروى عن حلول الربيع، عن جمال الطبيعة في هذا الفصل للسنة، إنتشار البهجة و السعادة 
في قلوب الناس. و يقرأ المعلم و المعلمة هذا القسم جملة جملة، و يوّضحان معانى المفردات،
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و يترجمانه إلى الآلذربيجانية مما يساعد استذكار و استظهار المفردات من خالل ترجمة 
الجمل. بعد هذا ينتقل المعلم و المعلمة إلى إنشاد الشعر و يقرآنه سطًرا سطًرا بالتلفظ الصحيح 
و النبرة الدقيقة، و يفّهمان التالميذ والتلميذات عما يتحدث الشاعر. شرح نشيد الربيع:"يتحدث 
الشاعر عن جمال الربيع، و جّوه الرائع، حيث تُغنّي الطيوُر فرحًة، و تنفتح األزهار، و يعّم 
الفرح الجميع. و عندما يأتي المساء، في أيام الربيع الجميلة، يحلو الغناء، و يفرح األطفال 
بهذا الجمال".و يترجم المعلم و المعلمة هذا الشرح إلى اآلذربيجانية. و من ثم يقرأ المعلم 

و المعلمة الشعربالذات سطًرا سطًرا و يكّرر التالميذ و التلميذات و يستظهرونه.
بغية اختبار درجة استيعاب و تعزيز معارف التالميذ و التلميذات تُستخدم عدة أساليب 
ُه  ِبيَع و َجوَّ و منها: إنشاد مقطوعة الشعر بالنوبة، مثال يقول التلميذ األول: "ما أْجَمَل الرَّ
ُهوُر"، و هكذا حتى يستكمل الشعر.  يُوُر و َتْرُقُص الزُّ ُد الطُّ البِّديَع". و التلميذ اآلخر – "تَُغّرِ
و في نهاية دراسة هذا الموضوع ينبغي أن يكون التلميذ قادًرا على أن يقرأ الشعر قراءة 

سليمة معبّرة، و نبرة واضحة دقيقة. 
هذا و سبق  الطفل و تعرف في الصف الثاني على أسماء فصول السنة، و من خالل 
دراسة الشعر يمكن تزويده بالمعارف الجديدة: يبدأ فصل الربيع في الحادي و العشرين 
مارس من كل عام، و في جمهورية آذربيجان يحتفل الشعب بحلول السنة الجديدة، بعيد 
نوفروز المبارك، و كذلك أنه في فصل الربيع يطول النهار ويقصر الليل،و يأتي الربيع بين 

الشتاء والصيف، و يعتدل الجو و تتفتح األزهار. 
فيما يتعلق بكّراسة التدريبات فهناك عدد من التمارين التي تساعد الطفل في تمييز 

و تفريق أصوات اللغة العربية، تحليل الحروف و الكلمات نطًقا و كتابة.
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الدرس السابع و العشرون
الموضوع: محادثة. 

الهدف: – تنمية مهارة إقامة الحوار. 
– تكوين الحوار حول موضوع الدرس. 

– زيادة ذخيرة الطفل اللغوية. 
– تجريد الحروف في الكلمات بأشكالها المختلفة.
– معرفة ترتيب الكلمات من الحروف و المقاطع.

الوسائل المطلوبة للدرس: كتاب التلميذ، كّراسة التدريبات.
خالد،  و  جميل  التلميذين  بين  تدور  التي  "المحادثة"  الدرس  هذ  موضوع   
هنا  الحوار  و  اللغوية،  التعبيرات  و  المفردات  لعرض  كأساس  الحوار  يُستخدم  و 
تعليمي، قصير العبارة ليسهل حفظه مع كثرة ترداده، و يتدرب التلميذ و التلميذة على 
حسن اإلصغاء – و لو أخطآ – ويشجعان على اإلعادة عن طريق التعبير الشفهي 
مع اإلجابة عن أسئلة تُطرح عليها حول موضوع الدرس، حيث إن المحادثة مدخل 

سمعي و شفهي للوحة القراءة.
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طريقة تدريس الحوار:
1 – يستمع الطفل إلى المحادثة من المعلم.

2 – يردد الطفل الجمل و يكرر ذلك حتى يحفظها.
3 – يقرأ المعلم المحادثة مع التعبير أمام التالميذ و التلميذات عدة مرات، مع 

مناقشتهم في معاني المحادثة و تسجيلها على السبورة. 
4 – تُعطى الفرصة ألداء المحادثة في أزواج. 

5 – توجيه أسئلة بسيطة تعين على فهم التراكب. 
6– يمكن إدارة الحوار بطريق فريق العمل، أي أن يتدرب الدارسون في أزواج 
– لكل دارس زميل – يسألون و يجيبون عن األسئلة. و يعتمد نص المحادثة على 

المفردات المدروسة و ال يقدم مفردات جديدة.
و من تدريبات الفهم أيًضا:

1 – أإلجابة عن أسئلة تبدأ بأدوات االستفهام "ما؟ من أين؟ ما اسم؟" 
2 – اإلتيان بأسئلة إلجابات معينة، مثال: هل هو من باكو؟ (غنجه، إمشلي).

3 – اإلتيان بأسئلة و أجوبة في تدريب ثنائي. 
4 – مناقشة شفهية لموضوعات قصيرة. 

و بعد تنفيذ التدريبات المشار إليها ينتقل التلميذ و التلميذة إلى قراءة نص المحادثة 
جملة جملة، و بطريقة فردية، و بصوت واضح و نطق صحيح. 

و تتنوع التدريبات في الكّراسة بين نطق الحرف مع حركاته و المدود، ترتيب 
الكلمات من الحروف و المقاطع، يمكن استخدامها بصورة وظيفة بيتية كتابًيا و شفهًيا.
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الدرس الثامن و العشرون
الموضوع: الضمائر و األفعال في المذكر و المؤنث.

الهدف: – تعرف على استخدام الضمائرباألفعال و تفريقها.
– معرفة تمييز الكلمات في المذكرة و المؤنثة.

– مالحظة التفريق في معنى الكلمة باستخدام الهاء (ه) و التاء(ة).
– ترتيب الكلمات من الحروف و المقاطع و قراءتها.

– تحليل كلمة مالحًظا في استحدام (ه) و (ة).
الوسائل المطلوبة: كتاب التلميذ، كّراسة التدريبات.

تعرف  هنا  و غرضنا  المضارع،  في  االفعال  بعض  بسرد  الدرس  هذا  بدأنا   
معلومات  اعطاء  ليس  و  حفظها،  و  األفعال  هذه  معانى  على  التلميذات  و  التالميذ 
تفصيلية عن الزمن الماضي و الحاضر و المستقبل، و يقرأ التلميذ و التلميذة الفعل 
المضارع مبدوًءا بالهمزة أو الياء أو التاء، و يترجمها المعلم و المعلمة مع اإلشارة 
المؤنث. و يمكن تكوين الجملة  المذكر و  إلى استخدام الضمائر(أنا، هو، هي) في 
الَمْقَعِد،  َوَرَء  أْجلُِس  ُجْملًَة،  أْكتُُب  مثًال:أنا  الجر  حروف  باستخدام  البسيطة  الفعلية 
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ي) و هلمجرا. و يفّرق التالميذ  أْذَهُب إلَى الَبْيِت (الَمْدَرَسِة)، أُِحبُّ َوَطني (أِبي، أُّمِ
المبدوء  الفعل  مع  هو"  و"  بالهمزة،  المبدوء  الفعل  مع  "أنا"  استخدام  التلميذات  و 

بالياء، و"هي" مع الفعل المبدوء بالتاء.
في البند الثاني يميّز الطفل استخدام اسم اإلشارة و الضمير في المذكر و المؤنث، 
و يقرأ الجملة و يكتبها. و من ثم هناك قائمة من الكلمات، و يقرؤها الطفل ويالحظ 

تحويل االسم من المذكر إلى المؤنث، وكتابة التاء المربوطة، و يحفظها.
و في تمرينات الكّراسة يقرأ و يالحظ التالميذ و التلميذات الحرف المجرد(ه) 
في مواقعه من الكلمات، و يوّجه المعلم و المعلمة نظرهم إلى الفرق بين الهاء و التاء 
المربوطة في كتابتهما و قراءتهما، و تغيير معنى الكلمة عند تحويل حرف الهاء إلى 

التاء المربوطة، و كذلك يرتّبون الكلمات من الحروف و المقاطع. 
قبل  الشفهي  التدريب  إجراء  عند  الكلمات  المعلمة  و  المعلم  يقرأ  أن  يجب  و 
التلميذات، بصوت واضح، مركًزا على الهدف منه، مشيًرا إلى  التالميذ و  اشراك 

المعنى الجديد لكلمة، و لجوًءا إلى الترديد الجماعي لبث الثقة في نفسهم. 
التمرينات البيتية: قراءة و استظهار األفعال، قراءة و تمييز الكلمات في المفرد 

المذكر و المفرد المؤنث.
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الدرس التاسع و العشرون
الموضوع: الفيل. 

الهدف: – تنمية مهارات االستماع و التحدث.
– تنمية الحوار الشفوي و المحادثة في الموضوع. 

– تعويد الطفل التفكير و دقة مالحظة ما يشاهد. 
– ممارسة المطالعة عن الطريق المحسوس. 

– تعرف على مفرد و جمع الكلمات. 
– زيادة الثروة اللغوية. 

– تحدث عن محتويات الصور. 
– ترتيب كلمات بالمقاطع و قراءتها. 

الوسائل المطلوبة: كتاب التلميذ، كّراسة التدريبات. 
من  المرحلة  هذه  في  التحدث  و  االستماع  مهارات  تنمية  هي  الدرس  موضوع 
كتاب  في  الصور  الصف عن طريق مالحظة  في  يدور  الذي  الشفوي  الحوار  خالل 
كذلك  تَُعدُّ  الغابة  في  األفيال  من  مجموعة  صورة  أن  حيث  القصة،  قراءة  و  التلميذ 
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الوسائل  إلى  باإلضافة  شائق،  بأسلوب  ممارسته  و  الدرس  لموضوع  معزًزا  مدخًال 
القرائي تجسيًدا للمدخل  يَُعدُّ النص  األخرى المختلفة كالقصص و األفالم والبطاقات. 
والتعرف  القراءة  مهارات  لصقل  رئيس  بشكل  موّجهة  القرائية  المادة  و  الشفهي، 

و النطق، لذا و يجب أن يخصص لها زمن كاٍف.
اآلذربيجانية،  إلى  يترجمان  و  جملة  جملة  النص  قراءة  المعلمة  و  المعلم  يبدأ 
و بالمناسبة وتم تعرف التالميذ و التلميذات على أكثرية الكلمات لهذا الدرس في الصف 

الثاني (فيل، حيوان،ضخم، حاّسة، قوي، غابة، أشجار). 
يرصد و يالحظ التالميذ و التلميذات ما يقرؤه المعلم و المعلمة و يكّررون ما يسمعونه 
مالحظة حركات الحروف و المقاطع في الكلمات. من أهم أهداف القراءة هي متابعة قراءة 
التالميذ و التلميذات و الحرص على سالمة نطقهم، التمييز بين صوت الحرف القصير 
و الطويل في الكلمات. وإنطالقا من هذا المبدأ فيطلب المعلم والمعلمة من أحد التالميذ و 
إحدى التلميذات قراءة جملة من النص، وعلى المعلم و المعلمة أن يهتما بقراءتها، تراعى 
فيها سالمة النطق، و إخراج الحروف من مخارجها الصحيحة، و ضبط الحركات، و من 

ثم يقرأ الجملة الثانية التلميذ اآلخر و التلميذة األخرى بنفس الطريقة.
هناك كذلك عدد من األسئلة تتعلق بموضوع الدرس: أين يعيش الفيل؟ بماذا يشّم؟ ماذا 
يأكل؟ و إلخ. و عند الطفل معارف كافية مما إكتسبه في هذا الدرس أو تعرف عليها في 
الصف الثاني، ويجيب عليها شفويا و يشترك كافة التالميذ و التلميذات في قراءة النص و 

اإلجابة على األسئلة المطروحة. 
أما التدريبات في الكّراسة فهناك إلى جانب نطق الحرف (ي) وتجريده في كلمة، 

معرفة تفريق بين الياء الساكنة و المد بالياء، و ترتيب الكلمات من المقاطع. 
 التمرين البيتي: قراءة النص و ترجمته.
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الدرس الثالثون
الموضوع: باكو تتحّدث. 

الهدف: – تنمية مهارة قراءة الجمل و فهمها. 
– تنمية مهارة تلفظ الكلمات بالمقاطع و النبرة. 

– ترتيب الجمل البسيطة باستخدام الضمائر. 
– ترتيب الكلمات بالحروف و المقاطع و قراءتها. 

– معرفة التلفظ الصحيح و كيفية ترجمة األلفاظ المكّونة. 
الوسائل المطلوبة: كتاب التلميذ، كّراسة التدريبات، الوسائل السمعية و البصرية. 

مثل:  التلميذات  و  التالميذ  لدى  قدرات  عدة  تنمية  الدرس  هذا  اهداف  من  و 
القدرة على الفهم الدقيق للمقروء، و القدرة على القراءة الجهرية مع الدقة في نطق 
األصوات و الكلمات، و قدرة على تنغيم الكالم حسب مقتضى، و من حيث الوصل 
و الوقف، و بدء الفقرة و ختامها، إلى جانب القدرة على الطالقة. ومن أهدافها أيًضا 
اإللمام بالثقافة اآلذربيجاية و مد الطفل بأنماط مختلفة منها، إلى جانب تنمية قدرته 

على ترتيب الكلمات، و تحليل الحروف، وقراءتها و من ثم كتابتها. 
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األمر –  أول  تلميذاتهم –  و  يدربا تالميذهم  أن  المعلمة  و  للمعلم  األفضل  من 
المعلم  يقرأ  و  الكتاب.  في  متابعتهم  دون  النص  إلى  االستماع  المسموع،  فهم  على 
و المعلمة النص جملة جملة و يترجمانها إلى اآلذربيجانية مثل: " أنا باُكو – عاِصَمُة 
آَذْرَبْيجاَن"، ويردد الصف ترديًدا جماعًيا حتى يحفظ الجملة. و بعد أن يتم ذلك يعيد 

المعلم و المعلمة معهم قراءتها مع متابعة التالميذ و التلميذات لها في الكتاب. 
التالميذ  يردد  و  الَخَزِر"،يستمع  َبْحِر  َسَواِحِل  َعلَى  َواِقَعٌة  باُكو  "أنا  ثم  من  و 
و التلميذات و يفهمون المسموع، و بعد ذلك يقرأ المعلم و المعلمة الجملة مرة أخرى 
مناسبة، أطوال  ذات  الجملة  تكون  أن  األفضل  من  و  لها.  قراءتهم  و  متابعتهم  مع 
التالميذ  ليسهل على  الكلمات  إلى مجموعة من  الواحدة  الجملة  أن يجزئ  للمعلم  و 
و التلميذات ترديدها مثل: " ِفيَّ الَمتاِحُف و اآلثاُر"،مع فهمهم معنى المقطوعة و ترديدها، 
و بعد ذلك "تاِرِخي َعِظيٌم َو َشْعِبي َكِريٌم" و طريقة تدريسها نفسها و هلّمجًرا. و بعد 
أن ضمن المعلم و المعلمة استيعاب التالميذ و التلميذات على فهم المسموع المقروء 
التلميذات قراءة  جميًعا، وإن كان هناك وقت فيمكن أن يطلبا من بعض التالميذ و 
الدرس من جديد، و إذا لم يتسع الوقت فيطلبان قراءته في البيت. أما في تدريس القسم 
استخدامها،  مع  الجمل  و  المتصلة،  و  المنفصلة  الضمائر  فهناك  الدرس  من  الثاني 
و يقرؤها و يكتبها التالميذ و التلميذات، و يفرقون استخدامها في المذكر و المؤنث. 
تعلمه  ما  على  تركز  كتابية  و  شفوية  كثيرة،  تمرينات  الكّراسة  في  وضعنا   
التالميذ و التلميذات من ترتيب الكلمات المركبة من المقاطع و الحروف، و يالحظون 

الفروق في كتابتها و يحللونها و يقرؤونها.
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الدرس الحادي و الثالثون
الموضوع: مكالمة.

الهدف: – تقييم و تقدير معارف الطفل في العام الدراسي.
– تعويد الطفل كتابة الحروف بطريقة صحيحة.

– تمهيد الطفل للتعبير الكتابي في المراحل القادمة.
– تعويد التلفظ الصحيح و كيفية االستفادة األلفاظ.

– تنمية المهارات األربع األساسية.
الوسائل المطلوبة: كتاب التلميذ، كّراسة التدريبات.

الدرس الحادي و الثالثون درس أخير و ختامي في الصف الثالث و من أهدافها 
األساسية – اختبار معارف التالميذ و التلميذات التي إكتسبوها من خالل دروسهم 
في  المجييدات  و  المجييدين  تشجيع  تقييمها،  و  تقديرها  كذلك  و  الدراسي  العام  في 
الدراسة، وكل هذا يستهدف إلى أن يحب الطفل اللغة العربية، فيحسن استخدامها، 

و يجيّد استعمالها نطقا و كتابة.
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يمكن إجراء الدرس بأساليب مختلفة و منها:
األسئلة  الغرض  لهذا  وتستخدم  عنه،  ليجيبا  تلميذة  و  تلميذ  لكل  السؤال  1–  توجيه 

الواردة في الدرس نفسه.
التلفظ  لتعيين على فهمها، و على  الكتاب  البسيطة من  الجمل  2 –  قراءة و ترجمة 

الصحيح و كيفية االستفادة ترجمة األلفاظ. 
3 –  أستخدام التدريبات باعتبارها ضرورة للوصول إلى اإلجادة اللغوية و منها مثال:
التلميذة بكلمة، و يدخل تلميذ آخر و تلميذة أخرى عليها (ال)،  التلميذ و  –  يأتي 

و يبين ثالث نوعها (شمسية أو قمرية). 
بالياء،  فيها مد  بكلمة  يأتي آخران  بالواو و  فيها مد  بكلمة  تلميذة  تلميذ و  –  يأتي 

و آخران بكلمة فيها مد باأللف. 
–  يرّكب التلميذ و التلميذة جملة من كلمات، ثم يكتبانها و يقرآنها. 

4 –  اللعبة اللغوية الشفهية و هي اسلوب مستحدث في تعليم اللغة، يضفي جّوا من 
الدارسين،  بين  لالتصال  واقعية  سبًال  يوفر  و  الدرس،  على  المرح  و  البهجة 
و يعمل على توظيف حصيلتهم من المفردات و التعبيرات، و على سبيل المثال 
بلعبة  التلميذات  و  التالميذ  المعلمة  و  المعلم  يعّرف  القمر":  و  الشمس  "لعبة 
كلمة  منه  يسمعون  فوق عندما  إلى  اليمنى  أيديهم  يرفعوا  القمر،بأن  و  الشمس 
تبدأ ب (ال) القمرية، و أن يرفعوا أيديهم الشمال عندما يسمعون كلمة تبدأ ب 
(ال) الشمسية. و بهذه الطريقة يتم اختبار معرفتهم بخصوص الحروف القمرية 
و الشمسية. و في جميع الجهود الرامية إلى تعليم اللغة العربية ينبغي االسترشاد 

بالمبدأ الهام:
إن المرء ال يتعلم شيًئا إّال بالممارسة و الدربة: 

– يتعلم االستماع باالستماع. 
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– يتعلم الكالم بالكالم. 
– يتعلم القراءة بالقراءة.
– يتعلم الكتابة بالكتابة. 

و هكذا قد وصلنا عزيزنا المعلم و عزيزتنا المعلمة إلى نهاية العام الدراسي في 
الصف الثالث االبتدائي، و يختتم هذا الكتاب للمعلم بقائمة من المفردات و التعبيرات 
الجديدة مرتبة ترتيًبا ألفبائًيا لرجوعكما إليها عند الضرورة، و يستذكرها و يحفظها 

تالميذ و تلميذات الصف الثالث.
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قائمة
مفردات و تعبيرات يستذكرها تالميذ الصف الثالث

 yazıram أْكتُُب 

otururam أَْجلُِس 

gedirəm أَْذَهُب 

çəkirəm أَْرُسُم 

 oynayıram أَْلَعُب 

ُر   fikirləşirəm أَُفّكِ

 oxuyuram أَْقَرأُ 

sevirəm أُِحبُّ 

oxuyuram (mahnı) أَُغنِّي 

oxuyuram (dərs) أْدُرُس 

başa düşürəm أَْفَهُم 

öyrənirəm أَتَعلَُّم

َ أْضَحُك  gülürəm

فُّ الثَّالُِث  üçüncü sinif ألصَّ

(da, də..., həmçini) أَْيًضا 

qarşısında أََماَم 

fındıq بُْنُدٌق 

 inək َبَقَرٌة 

soğan َبَصٌل 

parlaq َبْهَجٌة 

Xəzər dənizi َبْحُر اْلَخَزِر 

altında َتْحَت 

əncir ِتيٌن 

əməkdaşlıq edir َتَتعاَوُن 

yayılır َتْنُشُر 

ُد  oxuyur (quşlar) تَُغّرِ

rəqs edir َتْرُقُص 

milli ordu َجْيٌش َوَطِنيٌّ 

 Bakı Dövlət َجاِمَعُة باُكو اْلُحُكوِميَُّة 
Universiteti

 bağ َحِديَقٌة 

qoyun َخُروٌف 

اَجٌة  velosiped َدرَّ
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qara qızıl َذّهٌب أَْسَوُد 

mavi qızıl َذَهٌب أَْزَرُق 

ağ qızıl َذَهٌب أَْبَيُض 

 kişi َرُجٌل 

qoxu َراِئَحٌة 

sevinc ُسُروٌر 

bazar ُسوٌق 

xoşbəxtlik َسَعاَدٌة 

polismen ُشْرِطيٌّ 

 şirə َشْرباٌت 

raket َصاُروٌخ 

zabit َضاِبٌط 

qonaq َضْيٌف

təzə َطاَزٌج 

dırnaq ُظفٌر 

üzərində, üstündə َعلَى 

milli pul ُعْملٌَة َوَطِنيّيٌة 

اِحِل   sahildə َعلَى السَّ

əmi َعمٌّ 

ٌة  bibi َعمَّ

اَصٌة  sualtı gəmi َغوَّ

meşə َغاَبٌة 

zənginlik َغَناٌء 

....da,də ِفي 

suda ِفي اْلَماِء 

siçan َفْأٌر 

yaxın ُقْرَب 

qüvvətli َقِويٌّ 

çox َكِثيٌر 

hər həftə ُكلَّ أُْسبُوٍع 

oyuncaq لُْعَبٌة 

püstə لَْوٌز

dil لَِساٌن 

dövlət idarələri َمَصالُِح 

?rəngi nədir َما لَْوُن ؟ 

faydalı ُمِفيٌد 

ًرا  səhər tezdən ُمَبّكِ

الِم  sülhsevər ُمحبٌّ لِلسَّ
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!nə gözəldir َما أَْجَمَل 

muzeylər َمَتاِحُف 

adamlar َناٌس 

yeyirik َنْأُكُل 

düzəldirik َنْصَنُع 

səkkizguşəli ulduz َنْجَمة ثُماِنيٌَّة 

milli himn َنِشيٌد َوَطِنيٌّ 

təmiz َنِظيٌف 

qoruyuruq نَُحاِفُظ 

hilal ِهالٌل 

geniş َواِسٌع 

yerləşir َواِقٌع 

bizə vacibdir َواِجٌب َعلَْيَنا 

dalğalanır َيْرَفُع 

görür يَُشاِهُد 

doldurur َيْمُأل 

fəxr edir َيْفَتِخُر 

 ,danışır َيَتَحدَُّث 

fəxr edir َيْفَرُح 

yaşayır َيِعيُش 

ُب يَُرّحِ salamlayır
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ÜMUMTƏHSİL MƏKTƏBLƏRİNİN
ÜÇÜNCÜ SİNİFLƏRİ ÜÇÜN ƏRƏB  DİLİ

  PROQRAMI (32) SAAT

رقم الدرس الموضوع الساعة

1–ci dərs علم وطني (2 saat)

2–ci dərs قراءة وكتابة مجموعة من حروف الهجاء(ا د ذ) (1 saat)

3–cü dərs قراءة وكتابة مجموعة من حروف الهجاء(ر ز و) (1 saat)

4–cü dərs قراءة وكتابة مجموعة من حروف الهجاء(ب ت ث) (1 saat)

5–ci dərs قراءة وكتابة مجموعة من حروف الهجاء(ج ح خ) (1 saat)

6–cı dərs قراءة وكتابة مجموعة من حروف الهجاء(س ش) (1 saat)

7–ci dərs قراءة وكتابة مجموعة من حروف الهجاء(ص ض) (1 saat)

8–ci dərs قراءة وكتابة مجموعة من حروف الهجاء(ط،ظ) (1 saat)

9–cu dərs قراءة وكتابة مجموعة من حروف الهجاء(ي،ه) (1 saat)

10–cu dərs قراءة وكتابة مجموعة من حروف الهجاء(ك،ل) (1 saat)

11–ci dərs قراءة وكتابة مجموعة من حروف الهجاء(م،ن) (1 saat)

12–ci dərs قراءة وكتابة مجموعة من حروف الهجاء(ف،ق) (1 saat)

13–cü dərs قراءة وكتابة مجموعة من حروف الهجاء(ع،غ) (1 saat)

14–cü dərs المدود و تنوين الفتح و الكسر (1 saat)

15–ci dərs من هو؟ من هي؟ الحرف المشّدد (1 saat)

16–cı dərs الحروف القمرية (1 saat)

17–ci dərs الحروف الشمسية (1 saat)

18–ci dərs في االعادة إفادة (1 saat)
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19–cu dərs في البستان. أسماء االشارة (1 saat)

20–ci dərs الجملة االستفهامية (أين؟). حروف جر (1 saat)

21–ci dərs مدرستي (1 saat)

22–ci dərs صحتك و الفاكهة (1 saat)

23–cü dərs االعداد (1 saat)

24–cü dərs رموز الدولة المستقلة (1 saat)

25–ci dərs أألسرة (1 saat)

26–cı dərs نشيد الربيع (1 saat)

27–ci dərs المحادثة (1 saat)

28–ci dərs الضمائر و االفعال في المذكرة والمؤنثة (1 saat)

29–cu dərs الفيل (1 saat)

30–cu dərs باكو تتحّدث.الضمائر المنفصلة (1 saat)

31–ci dərs المكالمة (1 saat)
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