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 الغرض العام "إطالق الطيورفهم الطالب عن املوضوع "
 ترجى قدرة التالميذ على:

 ذكر معاين الكلمات ووضعها يف اجلملة املفيدة. -
 إجابة األسئلة عن مضمون املوضوع. -
 التكلم عن املوضوع عند اإلمكان. -
 اإلتيان ابجلملة الّشبيهة. -

 وهي مكتوبة يف التطبيق.

 الغرض اخلاض

 الطريقة القصة
 وسئل اإليضاح .لطيور والقفصصورة ا

 خطوات التدريس  
السبورة إىل القسمني: قسم إلقاء السالم والسؤال عن املادة وتقسيم 

 أوسع لكتابة املفردات وقسم أضيق لكتابة العناصر.
 االفتتاح

 املقدمة األسئلة عن الدرس املاضى وربطها مبوضوع جديد.
 العرض والربط 

شرح الكلمات  املفردات
و كتابتها بتلفيظها 

 مث شرح معناها.
 من كلمة خبل

 أحبّ 
 مجع من سلك

 تعّجب
 اآلخر

 حلفت

: 
: 
: 
: 
: 
: 

 أخبل
 أرغب يف
 األسالك

 دهش
 النهاية
 آليت

 حلظة
 نظرة احلزين

 تسعى
 حيسب
 أعطى
 حمبوس

: 
: 
: 
: 
: 
: 

 برهة
نظرة 

 الكئيب
 حتاول

 يُعد  
 نقد

 سجني
 إطالق الطيور

نظر رجل من أمريكا ولدا يبيع طيورا يف القفص، فوقف مدة وينظر إىل 
الطيور بنظرة الكئيب، ألنه رآها تطري من جنب إىل آخر، عادة تطل 

 بيان املوضوع



وعادة تسعى للخروج من بني السلك، مث سأل الرجل الولد "كم مثن 
هذه الطيور" فأجب الولد "مثن الطائر سبعة قروش اي سيدى" فقال 

أسألك عن مثن الواحد بل أان أسأل عن مثن مجيعه، ألنين الرجل "أان ال 
أريد أن أشرتي كلها". فحسب الولد طيوره مث قال: "مثنها ثالثة وستون 
قرشا" فاشرتى الرجل الطيور كلها وفرح الولد برحبه، وملا مسك الرجل 
القفص فتح اببه فخرجت الطيور وتعجب الولد من عمله، مث سأله عن 

جل "كنت سجينا ثالث سنوات، وحلفت على الّسبب فأجب الر 
 . طإطالق سجني، إن إستطيع إطالقهنفسي أن ال أكون خبيال

 أخذ االستنباط أن تساعد شخصا بقدرة ماستطعت
 .رأى رجل من امريكا ولدا يبيع طيورا يف القفص -
 .اشرتى الرجل مجيع الطيور -
 .سأل الولد الرجل عن سبب إطالقه مجيع الطيور -

أخذ العناصر 
 مبشاركة الطالب

 : اجب األسئلة اآلتية إجابة واضحة!
 ماذا يبيع الولد؟ .1
 ماذا فعل الرجل األمركي ملا رأى ولدا يبيع الطيور؟ .2
 ملاذا ينظرها الرجل نظرة الكئيب؟ .3
 هل تسقط الطيور يف القفص؟ .4
 ماذا سأل الرجل الولد؟ وكم مثن الطائر؟ .5
 هل اشرتى الرجل طائرا واحدا؟ .6
 طائرا يبيع الولد؟كم  .7
 ماذا فعل الرجل بعد أن تسلم القفص؟ ملاذا؟ .8
 ملاذ دهش الولد؟ .9

 ماذا آىل الرجل على نفسه؟ .11
 : ما معىن املفردات اآلتية مث ضعها يف مجلة املفيدة!

 آليتُ    دهش     سجني   يعّد   حتاول 

 األلف
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الباء

 التطبيق:
إلقاء األسئلة عن 
 مضمون املوضوع



 تكلم عن املوضوع: إطالق الطيور: 
 : هات مجلة تشبه اجلملة مع بقاء ما حتتها خط!

 اجليم
 الّدال

 

 قفص يفطريا  يبيع ولداأمريكا  منرجل  رأى .1
أسأل عن مثن  ولكينأسألك عن مثن الواحد  أان ال .2

 اجلميع
 ال أخبل طإطالق سجنيوآليت على نفسى أن  .3

 

 تعلموا جيًدا..........
 عليكم ورمحة هللا وبركاتهمث السالم 

اإلختتام: 
 اإلرشادات

 

 الغرض العام فهم الطالب عن املوضوع "احلريق"
 ترجى قدرة التالميذ على:

 ذكر معاين الكلمات ووضعها يف اجلملة املفيدة. -
 إجابة األسئلة عن مضمون املوضوع. -
 التكلم عن املوضوع عند اإلمكان. -
 اإلتيان ابجلملة الّشبيهة. -
 مكتوبة يف التطبيق.وهي 

 الغرض اخلاض

 الطريقة القصة
 وسئل اإليضاح صورة احلريق.

 خطوات التدريس  
إلقاء السالم والسؤال عن املادة وتقسيم السبورة إىل القسمني: قسم 

 أوسع لكتابة املفردات وقسم أضيق لكتابة العناصر.
 االفتتاح

 املقدمة األسئلة عن الدرس املاضى وربطها مبوضوع جديد.
 العرض والربط  

 
 



شرح الكلمات  املفردات
بتلفيظها و كتابتها 

 مث شرح معناها.
 خائفا

 حاضرين
 أثىن
 َدَعا
 سّلم

 صَياٌح شديدٌ 

: 
: 
: 
: 
: 
: 

 مرعواب
 واقفني
 مدح
 اندى

 خّلص
 ُصراخٌ 

Kebakaran 

 

 هادئة
 احلارس

 نظر منه
 حجرة
 الطريق

: 
: 
: 
: 
: 
: 

 احلريق
 ساكنة
 اخلفري
 منهأطّل 
 غرفة

 الشارع
 احلريق

انم حممد يف الساعة العاشرة ليال وكان الليل مظلًما وابرًدا والدنيا هادئة 
وليس فيها إال صوت احلارس يف الطريق مث مسع حممد صيحا شديدا 
خارج بيته فقام من فراشه وفتح النافذة ونظر منها،  فنظر حريقا يف 

يلعب معه كل يوم فنزل حممد بيت جاره وهو بيت صاحبه إبرهيم الذي 
وجيرى لينظر إبراهيم ومل جيده فدخل البيت يف وسط النار ووصل إىل 
حجرته ودعاه "إبراهيم إبراهيم" فقام إبراهيم خائفا فأخذ حممد يده ونزل 

 به إىل الطريق. فنظر مجيع احلاضرين ومدحوه ألن حممد سّلم صاحبه.

 بيان املوضوع

 أخذ االستنباط الضيقموّدة الصديق تظهر وقت 
 انم حممد يف الساعة العاشرة. -
 وقع احلريق يف بيت إبراهيم. -
 وطريقة حممد لسالمة إبراهيم أنّه أيخذه بيده إىل الشارع. -

أخذ العناصر 
 مبشاركة الطالب

 األلف : اجب األسئلة اآلتية إجابة واضحة!
 يف أيّة ساعة انم حممد؟ .1
 كيف شأن تلك الليلة؟ .2
 يف تلك الليلة؟ماذا مسع حممد  .3

 

 التطبيق:
 إلقاء األسئلة عن 
 مضمون املوضوع



 ماذا وقع يف تلك الليلة؟ .4
 ماذا عمل حممد بعد أن رأى حريقا؟ .5
 هل وجد حممد إبراهيم؟ .6
 أين إبراهيم؟ .7
 كيف شأن احلاضرين الذين ينظرون عمل حممد؟ .8

 ما معىن املفردات اآلتية مث ضعها يف مجلة املفيدة!:   الباء 
 ظالم وبرد كلهعاشرة والليل   والساعةفراشه  يفحممد انئما  كان .1
يلعب  الذيبيت صاحبه إبراهيم  وهوبيت جاره  يفحريقا  فرأى .2

 معه كل يوم
 إبراهيم مرعواب فقام .3

 

 تعلموا جيًدا..........
 مث السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته

اإلختتام: 
 اإلرشادات

 

 الغرض العام والفأر"فهم الطالب عن املوضوع "ااألسد 
 ترجى قدرة التالميذ على:

 ذكر معاين الكلمات ووضعها يف اجلملة املفيدة. -
 إجابة األسئلة عن مضمون املوضوع. -
 التكلم عن املوضوع عند اإلمكان. -
 اإلتيان ابجلملة الّشبيهة. -

 وهي مكتوبة يف التطبيق.

 الغرض اخلاض

 الطريقة القصة
 اإليضاحوسئل  صورة األسد والفأر.

 خطوات التدريس  
إلقاء السالم والسؤال عن املادة وتقسيم السبورة إىل القسمني: قسم 

 أوسع لكتابة املفردات وقسم أضيق لكتابة العناصر.
 االفتتاح



 املقدمة األسئلة عن الدرس املاضى وربطها مبوضوع جديد.
 العرض والربط 

شرح الكلمات  املفردات
بتلفيظها و كتابتها 

 شرح معناها. مث
 معاونة
 تواضع

 يقطع ابلسن
 رمحه

 فضل
 أقام

 أمسك

: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 

 مساعدة
 توضرع
 يقرض
 رّق له

 مزية
 تصب
 قبض

Singa 

 

 قام
 إبتدأ
 ترك
 أظنّ 

 شديد الغضب
 صاح

: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 

 األسد
 هبّ 
 شرع

 خلى عن
 أحسب
 غضبان

 زأر
 األسد والفأر

من النوم غضبان لكّن  كان أسد انئما فأتى فأر ومشى على رأسه فقام
األسد اليقتله ألّن الفأر بكي وتضرع حىت رّق قلب األسد وخلى عنه 
ويف يوم التايل وقع األسد يف شرك نصبه له الصّيادون. ِوشأن األسد 
حني ذلك صاح صوت األسد حىت مسع الفأر. فأسرع ملساعدته. وقال 

نان حادة الفأر "الختف، فإين أسلمك". وشرع الفأر يقطع احلبل أبس
حىّت خرج األسد ساملا.  فقال األسد "شكرا كثريا، ال أظن إذا كانت 
هذه احليواانت ضعيفة مثلك يقدر على ما ال أقدر عليه أان" فأجبه 

 الفأر: "ال حتتقر من دونك فلكّل شيئ مزيٌة".

 بيان املوضوع

 أخذ االستنباط ال حتتقر من دونك فلكّل شيئ مزيةٌ 
 ومشى على رأسه. انم األسد وأتى فأر -
 يف اليوم التايل وقع األسد يف شرك نصبه له الصيَّاُدون. -
 شرع الفأر بقطع احلبل أبسنانه احلاّدة. -

أخذ العناصر 
 مبشاركة الطالب

 التطبيق: األلف : اجب األسئلة اآلتية إجابة واضحة!



 ملاذاملاذا غضب األسد؟ هل يقتل األسد الفأر؟  .1
 ماذا وقع األسد يف اليوم الثاين؟ .2
 من يقيم الشرك؟ كيف شأن األسد حني ذلك؟ .3
 من يساعد األسد؟ .4
 ماذا قاله؟ أبي شيئ يقطع احلبل؟ .5
 ماذ قال األسد للفأر؟ .6
 كيف يكون جواب الفأر ؟ .7
 كيف شأن احلاضرين الذين ينظرون عمل حممد؟ .8

إلقاء األسئلة عن 
 مضمون املوضوع

 الباء املفيدة!: ما معىن املفردات اآلتية مث ضعها يف مجلة 
 األسد     شرع     هّب     مساعدة     رّق له     نصب

 اجليم : تكلم عن املوضوع: األسد والفأر
 الّدال : هات مجلة تشبه اجلملة مع بقاء ما حتتها خط!

من  فهبّ فأت فأر ومشى على رأسه  انئماأسد  كان .1
 غضبان النوم

 احلادة أبسنانهاحلبل  فشرع يقرض .2
 شيئ مزية فلكلمن دونك  حتتقرال  .3

 تعلموا جيًدا..........
 مث السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته

اإلختتام: 
 اإلرشادات
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