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مقدمة
ــى  ــي إل ــن الثان ــوف م ــّورة للصف ــة المط ــة العربي ــب اللغ ــلة كت ــي سلس ــم، ف ــزي المعل ــك، عزي ــا ب مرحًب

ــس.  الخام
ــة  ــم المعرفي ــع احتياجاته ــب م ــا يتناس ــن تقديًم ــة للمتعلمي ــة العربي ــدم اللغ ــلة لتق ــذه السلس ــت ه ُصّمم
والنفســية والعاطفيــة، ويســتجيب لمتطلبــات المدرســة اإلماراتيــة، ومهــارات القــرن الحــادي والعشــرين. 
وقــد جــاءت الكتــب فــي كل صــف مــن هــذه الصفــوف فــي ســبع وحــدات، مقســمة علــى ثالثــة فصــول 
دراســية. وكل وحــدة درســّية لهــا عنــوان عــام، تنــدرج تحتــه النصــوص، وتــدور فــي فلكــه األنشــطة 

علــى اختالفهــا. 
وقد انطلق تصميم المنهج من مبادئ علمية وتربوية، أهمها: 

اعتمــاد منهــج التعليــم القائم علــى األدب الــذي يســتخدم األعمــال األصيلــة لكّتــاب محترفين 	 
أساًســا مركزًيــا للخبــرة التعلميــة لدعــم المتعلمين لتطويــر مهاراتهــم القرائيــة والكتابية.

اعتمــاد المنهــج المتــوازن لتعليــم القــراءة والكتابــة الــذي يقــوم علــى تحقيــق التــوازن 	 
بيــن تعليــم اللغــة )مــن قبــل المعلــم( وتعلــم اللغــة واكتشــافها بشــكل مســتقل )مــن قبــل المتعلــم(. 

ــة حيــث تغطــي موضوعــات مختلفــة، لكنهــا 	  ــار النصــوص القصصي ــّوع فــي اختي التن
ــم المتعلــم واهتماماتــه.  ــة مــن عال كلّهــا قريب

إغنــاء قــراءات المتعلــم بنصــوص رديفــة للنــص القصصــي تحقــق مفهــوم التكامــل بيــن 	 
ــة،  ــات االجتماعي ــوم، والدراس ــة: كالعل ــة مختلف ــص القصصــي بمجــاالت علمي ــط الن النصــوص، وترب
والتربيــة الوطنيــة، والتربيــة اإلســالمية، والتربيــة األخالقيــة. ليتــدرب المتعلــم علــى قــراءة 
النصــوص المعلوماتيــة باإلضافــة إلــى النصــوص القصصيــة. وليتــدرب علــى مهــارات دمــج 

ــط.  ــة، والرب المعرف
ــي المنهــج، 	  ــة ف ــطة التعلمي ــة واألنش ــطة الطبيعي ــن األنش ــوازن بي ــق الت تحقي

بحيــث تغــذي األولــى ثقــة المتعلــم فــي نفســه، وتفســح لــه مجــااًل للمشــاركة، ونقــل خبراتــه لزمالئــه، 
ــم،  ــيخ المفاهي ــم، وترس ــادة التعل ــيس ع ــى تأس ــة عل ــل الثاني ــة، وتعم ــة، وفني ــطة تفاعلي ــة أنش وممارس
ــة  ــا وثيق ــي نصــت عليه ــم الت ــج التعل ــق األهــداف ونوات ــة وف ــرات اللغوي ــاء الخب ــم، وبن ــق الفه وتعمي

ــة.  اللغــة العربي
التركيــز الكبيــر علــى إغنــاء معجــم المتعلــم بالمفــردات والتراكيــب العربيــة التــي ستســاعده 	 

ــة  ــاء هــذا المعجــم بأنشــطة مكثف ــز بن ــة، وتعزي ــي ســياقاتها المختلف ــة واســتخدامها ف ــاج اللغ ــي إنت ف
ــاة  ــردات منتق ــن لمف ــن كبيري ــص مدخلي ــي تخصي ــك ف ــيتجلى ذل ــات والتكــرار. وس ــمة الثب تأخــذ س
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مــن معجــم النــص القصصــي والنــص الرديــف، اختيــار كلمــة مــن النــص القصصــي للتركيــز عليهــا فــي 
"رحلتــي مــع كلمــة"، ثــم تنويــع وتكثيــف أنشــطة المعجــم فــي كتــاب األنشــطة.

االعتنــاء بمهــارات المحادثــة، وتخصيــص حصــة خاصــة بهــا، باإلضافــة إلــى أنشــطة التحــدث 	 
المصغــرة خــالل حصــص القــراءة؛ بهــدف تدريــب المتعلــم علــى اســتخدام اللغــة العربيــة فــي ســياقات 

التعليــم والتعلــم، وتدريبــه علــى االســتعداد، وإعــداد مــادة المحادثــة، ومواجهــة الجمهــور. 
ــا بالشــروح 	  ــا ميســًرا، مدعوًم ــا واضًح ــب تقديًم ــا للطال ــة، وتقديمه ــارة الكتاب ــام بمه االهتم

والنمــاذج الموّضحــة، فــي حصــص مســتقلة، باإلضافــة إلــى أنشــطة كتابيــة مركــزة وبســيطة تتــوزع فــي 
أنشــطة الــدروس، وتتنــوع بيــن البســيط الــذي ال يتعــدى كتابــة جملــة، إلــى المركــب الــذي قــد يصــل 

إلــى كتابــة فقــرة، وتلخيــص نــص. 
اعتمــاد منهجيــة التــدرب والماحظــة فــي تعليــم اإلمــاء، واالبتعــاد تماًمــا عــن 	 

ــي إطــار تعليمــي  ــم المفــردات ف ــى تقدي ــز عل ــا للطــالب، والتركي ــة وتحفيظه ــن ا لقواعــد اإلمالئي تلقي
تعلّمــي بســيط وســهل، ضمــن مــا يســّمى "المســطرة اإلمالئيــة" التــي ستســاعد المتعلميــن علــى التركيــز، 

ومالحظــة التشــابهات والفــروق، ثــم التركيــز علــى التدريــب، وتعزيــز التدريــب.
تقديــم النحــو العربــي تقديًمــا وظيفًيــا يركــز علــى البنــى األساســية للجملــة العربيــة في 	 

االســتعمال، ويرصــد تنــوع أســاليب العربيــة فــي الســياقات المختلفــة، وينحــو نحــو تبســيط القواعــد، 
وتنويــع أســاليب التعلــم.
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األوعية التعليمية:
يتكون المنهج من كتابين للطالب: 

كتــاب الطالــب: الــذي يتضمــن النصيــن األساســيين: القصصــي والرديــف، وأنشــطة تركــز علــى . 	
ــااًل  ــي، وتفســح مج ــي، أو الثنائ ــل الجماع ــات الحــرة، والعم ــن خــالل المناقش ــص م ــع الن ــل م التفاع
ــل أو الرســم أو بعــض  ــه الشــخصية، ويعبــر عــن رأيــه، ويمــارس التمثي ــم ليتحــدث عــن خبرات للمتعل

األنشــطة التــي يتحقــق فيهــا التعلــم فــي ســياق طبيعــي مريــح. 
ــه . 	 ــم األساســية، وتنقســم األنشــطة في ــم والتعل ــذي يتضمــن معظــم أنشــطة التعلي ــاب النشــاط: ال كت

إلــى قســمين: قســم ينفــذ فــي البيــت، وقســم ينفــذ فــي الصــف، وكال القســمين يكمــالن بعضهمــا بعًضــا، 
ــة  ــي صممــت لتســاعد الطلب ــة للنــص القصصــي والنــص الرديــف الت كمــا يتضمــن الصفحــة المفتاحي

الضعــاف أو الّذيــن يواجهــون بعــض الصعوبــات فــي القــراءة. 

شرح للمصطلحات المستخدمة في الكتب: 
النــص القصصــي: هــو النــص المركــزي فــي الوحــدة الــذي اشــتق منــه عنــوان الوحــدة، واختيــر علــى 

أساســه النــص الرديــف والنــص التطبيقــي، وهــو نــص قصصــي أصيــل، كتبــه كاتــب معــروف. 
ــي  ــه ف ــص القصصــي، ويشــترك مع ــا للن ــي الحًق ــذي يأت ــي ال ــص المعلومات ــف: هــو الن ــص الردي الن
ــة  ــالمية أو التربي ــة اإلس ــة أو التربي ــات االجتماعي ــوم أو الدراس ــي العل ــا ف ــون نًص ــد يك ــوع، وق الموض

ــة.  ــة أو األخالقي الوطني
النــص التطبيقــي: هــو نــص قصصــي قصيــر جــًدا فــي كتــاب النشــاط، يطبــق عليــه الطالــب المهــارة 

التــي تعلمهــا فــي النــص القصصــي األصيــل. 
الصفحــة المفتاحيــة: الصفحــة األولــى فــي كتــاب النشــاط مــن درس القصــة، والصفحــة األولــى مــن 
درس النــص الرديــف، وتتضمــن 12 كلمــة أو 18 كلمــة مأخــوذة مــن النــص نفســه، وهــي مــن الكلمــات 
الشــائعة فــي العربيــة، ليتــدرب الطالــب علــى قراءتهــا بشــكل مســتقل، حتــى ترفــع مــن مســتوى قراءتــه 
ــى أنشــطة خفيفــة جــًدا، تتركــز فــي مجــال الوعــي الصوتــي أو  شــيًئا فشــيًئا، مــرة بعــد مــرة، باإلضافــة إل

المفــردات والمعجــم.
المســطرة اإلمائيــة: قائمــة بالكلمــات التــي تتحقــق فيهــا المهــارة اإلمالئيــة والتــي يجــدر بالطالــب 

أن يحفظهــا، ويتــدرب علــى كتابتهــا. 
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7  مقدمة

أنشطة تعزيزية في األسبوع األول من الدراسة

اليوم األول: استماع ومحادثة 	
قــراءة القصــة، ومناقشــتها مــع الطلبــة، وتحديدعناصرهــا، وتلخيصهــا شــفوًيا بأســلوب الطلبــة 

لخاص. ا

الُبستانّي والّثعلُب
ُحكــي أّن ُبســتانيًّا كان لــه بســتاٌن يعتنــي بأشــجارِه كّل يــوٍم، يســقيها، ويقلّــب الّتربة 
ــْت أشــجار  ــم أغصانهــا، ويقلــع األعشــاب الّضــارة المحيطــة بهــا. نََم حولهــا، ويقلّ
ــع،  ــٌب جائ ــتان ثعل ــّر بالبس ــاٍء م ــا، وذات مس ــْت أغصانه ــرْت، فتدلّ ــتان وأثم البس
فــرأى ثمــاره الّناضجــة، وســال لعابــه، واشــتهى أن يــأكل منهــا، لكــن كيــف يدخــل 

البســتان؟ وكيــف يتســلّق هــذا الّســور العالــي؟ 
ــا  ــذ منه ــفله، فنف ــي أس ــًة ف ــد فتح ــى وج ــور، حّت ــول الّس ــدور ح ــب ي ــي الّثعل بق
بصعوبــة، وبــدأ يــأكل الفواكــه حّتــى انتفــخ بطنــه، ولّمــا أراد الخــروج لــم يســتطع، 
قــال فــي نفســه:" أتمــّدُد هنــا كالمّيــت، وعندمــا يجدنــي البســتانّي هكــذا يرمينــي 
ــض  ــرأى بع ــه، ف ــل كعادت ــتانّي ليعم ــور، فأهــرب وأنجــو، وجــاء البس خــارج الّس
األغصــان مكّســرًة، والقشــور مبعثــرًة، عــرف أّن أحــًدا تســلّل إلــى البســتان، فأخــذ 
ــوح،  ــه مفت ــوخ، وفم ــه منف ــى األرض، بطن ــّدًدا عل ــا مم ــد ثعلًب ــى وج ــث حّت يبح
ــا،  ــَت جــزاءك أّيهــا الماكــر، ســأحضر فأًس ــان، فقــال البســتانّي: نل ــاه مغمضت وعين
وأحفــر لــك قبــًرا، كــي ال تنتشــر رائحتــك الّنتنــة، خــاف الّثعلــب فهــرب واختبــأ، 
وبــاَت خائًفــا، وعنــد الفجــر خــرج مــن الفتحــة التــي دخــل منهــا، ثــّم التفــت إلــى 
ــيًئا،  ــك ش ــتفد من ــم أس ــي ل ــة، ولكّن ــذة، ومياهــك عذب ــارك لذي ــال: ثم البســتان، وق

ــا.  ــا، وكــدت أدفــن حيًّ ــا، وخرجــت منــك جائًع دخلــت إليــك جائًع
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اليوم الثاني: قراءة 	

قّصة ملك الّضفادع
كانــت هنــاك مجموعــٌة مــن الّضفــادع تعيــش بســالم داخــل إحــدى البــرك، وفــي 
يــوٍم مــن األّيــام عرفــت الّضفــادع بأنّهــا تحتــاج إلــى ملــٍك كــي يدّبــر لهــا أمورهــا، 
فاختلفــت فيمــا بينهــا أّي الّضفــادع أجــدر بــأن يكــون ملــًكا عليهــم، فطلبــت مــن 
حاكــم الغابــة أن ُيرســل إليهــا ملــًكا غريًبــا مــن صنــٍف آخــر، وألنّــه أراد الّســخرية 

منهــا أرســل طائــر اللقلــق، كــي يعيــش بينهــا ويحكــم فــي األمــور. 
ــه  ــرة لتعيين ــًة رائعــة داخــل البحي فرحــت الّضفــادع بقــدوم الطّائــر، وأقامــت حفل
ملــًكا جديــًدا، ولكّنهــا تفاجــأت بعــدم اســتجابة الطّائــر لهــا، وجلوســه وحيــًدا دون 
أن يتكلّــم معهــا، فقالــت الضفــادع: رّبمــا ألنّــه جديــد يخــاف مّنــا، ســنتعّرف عليــه 

غــًدا. 
ــا، ولكــن أحــد  ــر ليأكله ــر يتحّض ــان، وكان الطّائ ــدوٍء واطمئن ــادع به ــت الّضف نام
ــه يظــن أنــه  الضفــادع النابهيــن فّكــر وحــّذر أصدقــاءه مــن الطائــر، وقــال لهــم بأنّ
شــرير يريــد أن يأكلهــم، فاختبئــت الّضفــادع فــي أماكــن آمنــة، حّتــى يئــس الطّائر 

وغــادر.
ــأاّل  ــوا ب ــه إّياهــم، وتعلّم ــى تنبيه ــر عل ــدع المفّك ــم الّضف ــادع زميله شــكرت الضف

ــم.  ــا عنه ــًدا غريًب ــًكا جدي ــوا مل يضع
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اليوم الثالث: كتابة 	
تكليــف الطلبــة بكتابــة فقــرة وصفيــة قصيــرة عــن واحــد مــن الخيــارات اآلتيــة، مــع التركيــز 

علــى اســتخدام كلمــات وصفيــة، واســتخدام عالمــات الترقيــم، والكتابــة بخــط جميــل:
مدينة زرتها وأعجبت بها.. 	
حديقتك المفضلة.. 	
أسرتك.. 3
نفسك.. 4
مدرستك.. 5
صديقك.. 6
لعبتك.. 7

اليوم الرابع: إماء 	
 أمــل علــى طلبتــك النــص اآلتــي إمــالء اختبارًيــا علــى ورقــة ثــم علــى الســبورة، ودع الطلبــة 

يصوبــوا أخطاءهــم، والتنــس دورك فــي التوجيــه واإلرشــاد.

انتهــت إجــازة الصيــف التــي قضيناهــا مــع أســرنا ونحــن فرحــون ومســتمتعون، وهــا 
نحــن نعــود إلــى مقاعــد الدراســة فــي نشــاط وأمــل وفــرح وســرور، فقــد أصبحنــا 
فــي الصــف الخامــس، واســتلمنا الكتــب الجديــدة، وتعرفنــا معلمينــا، داعيــن اللــه 
ــا  ــا ووطنن ــا نعاهــد أهلن ــا فإنن ــا وناجًحــا، ومــن هن ــا الدراســي موفًق أن يكــون عامن
أن نجــّد ونجتهــد فــي دراســتنا؛ حتــى نخــدم وطننــا العزيــز الــذي لــم يبخــل علينــا 

بشــيء.



	0  مقدمة

اليوم الخامس: تدريبات متنوعة 	
 اكتب مفرد الجموع اآلتية:. 	

مدارس: ------------------
أبواب: ------------------
كتب: ------------------
أقالم: ------------------

قصص: ------------------
معلمون: ------------------

كراسات: ------------------

صّنف الجمل اآلتية إلى جمل اسمية، وجمل فعلية:. 	
 فعلية اسميةالجملة

الطيور ألوانها جميلة.
يحب المعلم تالميذه.

السهر الطويل يضعف التركيز.
الشمس حارة جًدا.

تسقط األمطار في الشتاء.
القطط تموء بشدة.

أحب شرب الحليب.

اكتب جملتين جديدتين وفق النمط اآلتي:. 3
ياسالم، انهض من نومك باكًرا.

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

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

اكتب البيت اآلتي بخط النسخ، محافظًا على الدقة، والتنسيق.. 4
   قم للمعلم وفِّه التبجيال       كاد المعلم أن يكون رسوال

-----------------------------------------------       -----------------------------------------------
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ماذا أفعل قبل البدء بالحّصة األولى من الوحدة الدرسية المقررة؟ 
هذه خطوات ستساعدك على أن تنجح في تنفيذ حصص القراءة نجاًحا كبيًرا: 

اطلــع علــى الوحــدة كاملــة، وســجل مالحظاتــك الشــخصية حــول مــا يمكــن أن تركــز عليــه، أو حــول . 	
مــا يمكــن أن تســتثمره فــي الحّصــة أو خــارج الحّصــة. 

ــه عالقــة بالقصــة: المعجــم، المهــارة، اإلســتراتيجية، وتأكــد أّن هــذه األمــور واضحــة . 	 اقــرأ كل مــا ل
فــي ذهنــك. 

اقرأ القصة، وأهم خطوة يمكن أن تفعلها في هذه المرحلة هي: . 3
انظر في صفحات القصة، وطول النص في كل صفحة.	 
ســجل أســماء مجموعــة مــن الطــالب أمــام كل صفحــة مــن صفحــات القصــة، بحيــث تحــدد لــكل 	 

صفحــة طالًبــا. 
ــاز صفحــة 	  ــب الممت ــار للطال ــى أن تخت ــى الصفحــات بحســب مســتوياتهم، بمعن وّزع الطــالب عل

ــر، وهكــذا.  ــا نــص قصي ــب الضعيــف صفحــة فيه ــل، وللطال ــا نــص طوي فيه
هذا التوزيع ستستخدمه للحّصة الثانية من درس القصة.	 
ــى، 	  ــة األول ــة الحّص ــي نهاي ــا ف ــدرب عليه ــه أن يت ــي علي ــة الت ــب بالصفح ــتعّرف كل طال ــك س لكن

ــم الصفحــة  ــرة، وتحــت االســم رق ــة صغي ــى ورق ــب عل ــب اســم كل طال ــك للتســهيل أن تكت يمكن
ــة. ــة التالي ــي الحّص ــا ف ــه أن يقرأه ــي ســيكون علي الت

مــع التأكيــد علــى كل طالــب بضــرورة أن يقــرأ القصــة كاملــة فــي البيــت بإشــراف أحــد والديــه، 	 
والتركيــز علــى التــدرب علــى الصفحــة الخاصــة بــه. 

هــذا التوزيــع ســيتكرر مــع النــص الرديــف، وســيتكرر فــي كل الوحــدات، فــإذا كنــت فــي القصــة 	 
األولــى قــد اختــرت 10 طــالب لقــراءة نصــوص القصــة، فعليــك أن تختــار عــدًدا آخــر مــن الطــالب 

فــي النــص الثانــي، ثــم الثالــث وهكــذا. 
انظر في الرسومات، وسجل أي مالحظة أو سؤال له عالقة بالرسم. 	 
سّجل أي سؤال تود أن تطرحه على الطالب في أي صفحة من صفحات القصة تستدعي ذلك. 	 
ــن 	  ــراءة القصــة ل ــاص بق ــزء الخ ــن أّن الج ــًدا م ــى، متأك ــراءة األول ــة الق ــا لحّص ــًزا تماًم ــن جاه ك

ــا  ــبًيا. أم ــة نس ــص الطويل ــي القص ــى، ف ــد أقص ــة كح ــوال 20 دقيق ــن األح ــال م ــأي ح ــاوز ب يتج
ــق.  ــن 10 دقائ ــر م ــى أكث ــاج إل ــن تحت ــرة، فل القصــص القصي

ــم، 	  ــد منه ــراءة كل واح ــى ق ــك عل ــه مالحظات ــب في ــالب، لتكت ــا بالط ــجاًل خاًص ــك س ــّد لنفس أع
ــت. ــع الوق ــم م ــد منه ــدم كل واح ــدى تق ــب م وتراق
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ما هو روتين األسبوع األول: )روتين ثابت في كل وحدة درسية( 
يوم األحد واالثنين مخصصان لقراءة القصة وحل تدريبات كتاب النشاط. . 	
يــوم الثالثــاء مخصــص لحــل الســؤال الخــاص بالمهــارة فــي كتــاب الطالــب + قــراءة النــص التطبيقــي . 	

وحــل النشــاط المرتبــط بــه.
يوم األربعاء مخصص الختبار في القراءة الجهرية. . 3
يوم الخميس مخصص للمحادثة.. 4
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التهيئة الحافزة: )5 دقائق( 
ــى  	 ــب عل ــاب الطال ــح كت ــى الطــالب فت ــب إل اطل

الصفحــة األولــى فــي الوحــدة، وناقشــهم فــي 
الصــورة.

ــا  	 ــم. وم ــى قلوبه اســألهم عــن أحــب األشــجار إل
ــف  ــزل؟ وكي ــي المن ــة ف ــم حديق ــت لديه إذا كان
هــو ارتباطهــم بالمزروعــات ؟ بــم يشــعرون حيــن 

يعتنــون بهــا.

الصفحة المفتاحية: )5 دقائق( 
اســأل الطــالب: هــل كّنــا طالًبــا مجتهديــن وقرأنــا  	

هــذه الصفحــة المهمــة؟ مــن قرأهــا وأجــاب عــن 
األســئلة؟

ــائعة   ص  	 ــات الش ــدوق الكلم ــراءة صن ــتمع لق اس
ــن  ــوا مم ــر، وليكون ــى األكث ــالب عل ــن 3 ط 8 م

ــة. ــكالت قرائي ــم مش لديه
ــذه  	 ــي ه ــرى ف ــطة األخ ــى األنش ــريًعا عل ــّر س م

الصفحــة.

صفحة المعجم: )5 دقائق( 
ــش  	 ــب، وناق ــاب الطال ــى كت ــد إل ــن جدي ــل م انتق

ــريعة.  ــة س ــم مناقش ــة المعج ــي صفح ــالب ف الط
اطلــب إليهــم أن يمثلــوا كلمة "متســّمر"، وناقشــهم 
فــي معنــى الكلمــات عنــد المــرور بالكلمــة التــي 
ســتكون مظللــة باألصفــر أيًضــا داخــل القصــة.

ــذا الموضــع  	 ــي ه ــن صفحــة المعجــم ف القصــد م

الحّصة األولى

نواتج التعلم: )القراءة األدبية( 

النص،  في  والجديدة  المحورية  الكلمات  يحدد   ARB.1.3.02.022
ويشرح معانيها، ويكتشف بعض االستخدامات المجازية لها.

ARB.1.3.02.023  يوظف معرفته بالمصاحبات اللغوية الشائعة في 
المروري، تكنولوجيا  اللغوي قديًما وحديًثا مثل االختناق  االستعمال 

المعلومات، جبال شاهقة،حفيف الشجر، صهيل الخيول.

مراعاة  مع  بطالقة  نثرية وشعرية  نصوًصا  يقرأ     ARB.1.3.02.021
التعبير عن االنفعاالت والمشاعر.

ARB.3.2.01.012  يحدد البناء المستخدم في النص لتقديم األحداث 
لألحداث  الزمني  التسلسل  مثل  والمعلومات  والمفاهيم  والفكر 

والسبب والنتيجة والمقارنة.

لتقديم  معبر  وأسلوب  واضح  بصوت  يتحّدث      ARB.5.1.02.017
معلومات عن موضوع،أو فكرة،أو موقف يظهر فهمه للموضوع.

ARB.5.1.02.018     يقّدم شفويًّا ملخًصا لقصة قرأها.

ARB.6.1.01.012    يستخدم الكلمات ذات المحيط اللغوي الواحد 
مراعيا الفروق بين دالالتها.

ARB.6.1.02      يفسر  المفردات الجديدة من خالل سياقاتها المختلفة.

المهارة: وصف الحالة الشعورية في  	
القصة. اإلستراتيجية: طرح األسئلة

المصطلحات: الحالة الشعورية.  	
روابط مع مواد تعليمية أخرى: 	

العلوم	 
الجغرافيا	 
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ــده  ــس عن ــت سنؤس ــع الوق ــا، وم ــل قراءته ــة قب ــم القص ــى معج ــالع عل ــى االط ــب عل ــّود الطال أ ن نع
عــادة االعتنــاء بالكلمــات، وقــراءة معانيهــا. بعــض هــذه الكلمــات عليهــا أنشــطة فــي كتــاب النشــاط، 

ــاب النشــاط.  ــي كت ــراءة القصــة، وف ــاء ق ــي أثن ــا: ف ــن تقريًب ــا مرتي ــب ســيعود إليه فالطال

المهارة واإلستراتيجية والكاتب: )5 دقائق( 
ــك  	 ــاب، وكذل ــي الكت ــح ف ــو موض ــا ه ــة، كم ــذه القص ــي ه ــة ف ــارة المطلوب ــالب المه ــرح للط اش

ــي  ــا أعزائ ــي هــذه القصــة ي ــاًل: ف ــم مث ــول له ــي تكــرار الشــرح. كأن تق اإلســتراتيجية، وال تســرف ف
ــة (.   ــي القص ــعورية ف ــة الش ــف الحال ــى ) وص ــنتعلّم معن س

ــة مــن جديــد ألســرتنا فــي البيــت،  	 ــا حيــن نســرد أو نحكــي القصَّ ــا أن نتعلــم دائًم اشــرح لهــم أن علين
ــا  ــا، وم ــط ببعضه ــف ترتب ــى، وكي ــف تتنام ــف تتطــّور األحــداث، وكي ــم كي ــن له ــا أن نبّي أو ألصدقائن

ــك المشــاعر؟  ــا تل ــت إلين ــف انتقل ــل األحــداث؟ وكي ــي نحســها ونحــن نتخي المشــاعر الت
ــاءت  	 ــف ج ــت، وكي ــف تفّرع ــة، وكي ــداث التفصيلي ــس، واألح ــدث الرئي ــد الح ــم تحدي ــب إليه اطل

ــم؟ ــبة إليه ــة بالنس ــت متوقع ــل كان ــة، ه النهاي
حــّدث طالبــك عــن اســتراتيجية التســاؤل )طــرح األســئلة( ولتكــن فــي هــذه القصــة مرتبطــة بمهــارة  	

ــة  ــود اإلجاب ــع وج ــئلة يتوق ــة أس ــدؤوا بكتاب ــك أن يب ــى طالب ــب إل ــعورية ،واطل ــة الش وصــف الحال
عنهــا فــي القصــة. فــي هــذه االســتراتيجية يضــع القــراء أســئلتهم واســتفهاماتهم الخاصــة حــول النــص، 
ــق فهمهــم لــه. يمكــن لهــذه األســئلة أن تكــون  ويجيبونهــا بأنفســهم مــن خــالل قــراءة النــص؛ ممــا يعِمّ

مــن ِقبــل القــارىء نفســه أو حتــى مــن قبــل زميلــه أو مــن المعلــم، مــن هــذه األســئلة:
1/  بم شعرت الفتاة حيال الشجرة وهي ذاهبة إلى المدرسة رفقة أبيها؟ 	
2/ مادور األب في تعزيز صلة الفتاة بالشجرة؟ 	
3/ عالم يدل التصاق بتالت زهور الشجرة بجسم ) أجاثا ( ؟ 	
4/ ماذا احتوت اللوحة  التي رسمتها ) أجاثا ( ؟ 	
5/  ماذا يوجد في الشجرة غير الثمار؟ ماذا اكتشفت ) أجاثا (؟ وعالم يدل ذلك ؟  	
ثــم اطلــب إلــى الطــالب فتــح الكتــاِب علــى صفحــة المؤلــف، واســألهم: هــل تعرفــون مــن هــذه؟ ثــمَّ  	

أســأل مــن يعرفنــا عليهــا. وال بــأس أن يقــرأ احــد الطــالب ماكتــب عــن الكاتبــة، ثــمَّ يطلــب المعلــم إلــى 
طالــٍب آخــر تلخيــص المعلومــات المهمــة فــي ســيرة الكاتبــة.
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قراءة القصة للطالب من قبل المعلم: )10 دقائق( 
أخبــر الطــالب أن الوقــت قــد حــان لقــراءة القصــة، واســألهم مثــاًل: هــل أنتــم مســتعدون؟ وابــدأ بلفــت  	

ــف والرســام. اســأل  ــوان، واســم المؤل ــرأ العن ــى أحدهــم أن يق ــب إل ــى الغــالف، اطل نظــر الطــالب إل
الطــالب: هــل أعجبكــم الغــالف؟ مــن المهــم مناقشــة الطــالب فــي رأيهــم حــول الرســم، وســؤالهم: هــل 
ــث حــول  ــق فالحدي ــت محــدد وليكــن خمــس دقائ ــم لوق يوحــي لكــم الرســم بشــيء؟ اســتمع آلرائه

الغــالف والرســم مــن شــأنه أْن ُيحّفــز التفكيــر لــدى الطــالب، ويســتثير فضولهــم.
ويمكنك أن تنتقل مع طالبك إلى ركن القراءة إذا كنت قد أعددت ركًنا خاصة بالقراءة في الصف.  	
ــوت الممثلــة  	 ــا نبــرات الصَّ تأكــد أنــك تقــرأ قــراءة صحيحــة طبيعيــة ال تكلــف فيهــا وال تصنــع. مراعًي

لمواقــف الشــخصيات فــي القصــة.
ســتمر عليــك كلمــات المعجــم التــي وردت فــي بدايــة الوحــدة مظللــة باألصفــر أيًضا فــي القصــة، توقف  	

عندهــا وأعــْد الســؤال عــن معناهــا، ويمكنــك أن تطلــب إلــى الطــالب العــودة إلــى صفحــة المعجــم، 
وقــراءة المعنــى مــرة أخــرى. أو أن يضــع الطــالب بعــض الكلمــات فــي جمــل مــن إنشــائهم )شــفوًيا(. 

توقــف عنــد مفاصــل القصــة، واســأل الطــالب، وأكثــر مــن ســؤال )مــا رأيكــم فــي كــذا؟(، مثــاًل اســألهم  	
هنــا: مــا رأيكــم بمــا فعلــت الفتــاة؟ لــو كنتــم مــكان الفتــاة كيــف ســتتصرفون؟ مــا رأيكــم بتصــرف 

األب؟ مارأيكــم  فــي نهايــة القصــة؟ وهكــذا..
يمكنك أن تطلب المساعدة من أحد طالبك المتميزين في قراءة بعض مقاطع القصة معك.  	
ــًزا حولهــا، وأعــط المجــال للطــالب ألن يتحدثــوا ويعبــروا  	 ــا مرّك بعــد االنتهــاء مــن القــراءة أدر نقاًش

عــن رأيهــم فــي القصــة. 

حل التدريب في ص 9 من كتاب النشاط: )5 دقائق(
اختم الحّصة بحل التدريب في ص 9 من كتاب النشاط.

الواجب المنزلي، واالستعداد للحّصة القادمة: )5 دقائق( 
وّجه الطالب إلى ضرورة حّل التدريبات في ص 10 من كتاِب النشاط. 	
وّجه الطالب إلى ضرورة التَّدرب على قراءة القصة لمزيد من االتقان.  	
ــة.  	 ــة القادم ــي الحّص ــي ســيقرؤونها ف ــام الصفحــات الت ــن حددتهــم ســابًقا أرق ــى الطــالب الّذي وّزع عل

ــًدا.  ــى قراءتهــا جي ــوا عل وأكــد عليهــم أن يتدرب
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التهيئة الحافزة: )5 دقائق( 
ابــدأ الحّصــة بســؤال الطلبــة مثــاًل: مــن منكــم قــرأ قصــة "أحّبــك ياشــجرتي العزيــزة" فــي البيــت؟ لمــن  	

قرأتــم القصــة؟ هــل لديكــم مكتبــة فــي البيــت؟ َمــْن ِمــْن أفــراد األســرة يعشــق القــراءة؟ هــل تــودون أن 
تكونــوا مثلــه؟ هــل لــدى أحدكــم ســؤال؟ 

ــو كانــت  	 ــى ول ــى أن يســألوا، ويمكــن أن تســألهم أيًضــا عــن أحــب القصــص لديهــم، حت شــّجعهم عل
ــا دون آخــر. ــون قصــة أو كتاًب ــذي يجعلهــم يحب قصًصــا متلفــزة، اســألهم عــن الســبب ال

ــده أو والدتــه حيــن قــرأ  	 ث زمــالءه عــن النصائــح التــي نصحهــم بهــا وال ــى بعضهــم أْن يحــدِّ اطلــب إل
عليهمــا القصــة، وجهــه قبــل البــدء بالحديــث أن يحــرص علــى أن يتكلــم بلغــة فصيحــة، وشــجعه علــى 

أن يكــون واثًقــا مــن نفســه، وأن يكــون صوتــه مســموًعا.

حل الواجب المنزلي مع الطالب: )10 دقائق( 
فــي خمــس الدقائــق األولــى: اطلــب إلــى الطــالب أن ينتقلــوا إلــى ص 10 فــي كتــاب األنشــطة، وراجــْع  	

معهــم إجاباتهــم، وصححهــا لهــم.
فــي خمــس الدقائــق الثانيــة: اطلــب إلــى كل طالبيــن أن يتبــادال قــراءة القصــة، فــي أثنــاء مــرورك علــى  	

الصــف، لمعاينــة إجاباتهــم معاينــة ســريعة. 
عشر دقائق هو أقصى ما يمكن أن يستغرقه هذا الجزء من الحّصة. 	

قراءة القصة من قبل الطالب: )15 دقيقة(
هذا الجزء من الحّصة مهم جًدا، بل هو أهم جزء في األسبوع األول من تدريس الوحدة.  	
تأكد من أّن طالبك مرتاحون، ومستعدون للقراءة. 	
واستعد أنت أيًضا بتجهيز سجل المالحظات الخاص بقراءة الطالب. 	
ــزء  	 ــرأ الج ــب أن يق ــى كل طال ــب إل ــالب، واطل ــى الط ــات عل ــابق للصفح ــع الس ــن التوزي ــتفد م اس

ــه. ــص ل المخص
يمكن أن يقرأ الجزء الواحد من القصة طالبان: األول جيد، والثاني لديه مشكالت في القراءة.  	
إذا كان الطالــب ضعيًفــا، أو يعانــي مــن الخــوف، أو انعــدام الثقــة فتخّيــر لــه دائًمــا جــزًءا قصيــًرا جــًدا،  	

وســهاًل، ويمكنــك أن تســاعده فــي القــراءة فــي البدايــة، وال تنــس أن تشــجعه وتثنــي عليــه، حتــى لــو 

عنوان الدرس:أحّبك ياشجرتي العزيزةالحّصة الّثانية
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قــرأ بضــع كلمــات فقــط.
ابحــث دائًمــا عــن طرائــق عالجيــة للطــالب الّذيــن يعانــون مــن مشــكالت فــي القــراءة، وتواصــل مــع  	

المعنييــن باألمــر. 
حــاول أن تجعــل هــذا الوقــت وقًتــا للتعلــم النشــط، فــال تهمــل باقــي الصــف، بــل حــاول بعــد كل جــزء  	

مــن القــراءة أن تنشــط الصــف بســؤال أو تعليــق، أو الطلــب إليهــم أن يمثلــوا هــذا الجــزء إذا كان قابــاًل 
ــم  ــم، أو كلفه ــم زمالئه ــًدا لتقيي ــراءات جي ــة الق ا. أو متابع ــرة جــدًّ ــرات اســتراحة قصي ــي فت ــل ف للتمثي

بتســجيل كلمــات جديــدة للبحــث عــن معانيهــا أو أضدادهــا أو مفردهــا أو جمعهــا.
ســجل مالحظــات علــى قــراءة الطــالب، وقــد يكــون أفضــل أن تخصــص لــكل طالــب بطاقــة مالحظــات  	

خاصــة بــه. 
مــن المهــم التوقــف عنــد الكلمــة التــي تناولهــا الكتــاب فــي نشــاط رحلتــي مــع كلمــة، وهــي فــي هــذه  	

الوحــدة كلمــة "  انفلــت"، فــال بــأس أن ينبــه الطــالب إلــى تكراهــا فــي جمــل عديــدة، ثــمَّ أخبرهــم 
أننــا ســنأخذ اســتراحة قصيــرة مــن القــراءة، وســنذهب فــي رحلــة مــع كلمــة "انفلــت" واطلــب إليهــم أن 
يفتحــوا  الكتــاب، واختــر أحــد الطــالب ليقــرأ الجملــة األولــى، ثــم طالًبــا آخــر ليقــرأ الجملــة الثانيــة، 
واشــرح لهــم المعنــى المســتفاد مــن اســتخدامها فــي التراكيــب اللغويــة، يمكنــك أن تطلــب إلــى طالــب 

أو أكثــر أن يوظفــوا "انفلــت" فــي جملــة مــن عندهــم.. 
ــد أن  	 ــن المفي ــراءة، م ــت المخصــص للق ــي الوق ــى ينته ــراءة الطــالب، حت ــة ق ــك متابع ــد ذل ــل بع أكم

تكــون قــد خططــت أيــن يبــدأ كل طالــب وأيــن ســينتهي، ويمكــن للمعلــم أن يســتخدم مهــارة تطــور 
ــخ ــراءات الطــالب... إل ــي ق ــا ف ــة الشــعورية، ويطبقه األحــداث ووصــف الحال

تذكــر أن بعــض الطــالب قــد ال تتــاح لهــم الفرصــة للقــراءة فــي هــذه الحّصــة، فذكرهــم أنهــم ســيقرؤون  	
فــي بدايــة الحّصــة القادمــة. ويمكنــك أن تؤجــل قــراءة الطــالب ذوي المشــكالت إلــى الحّصــة القادمــة، 

وتبــدأ بالطــالب الجيدين والمتوســطين. 

حل "رحلتي مع كلمة" في كتاب النشاط ص 11: )5 دقائق( 
اطلــب إلــى الطــالب أن يفتحــوا كتــاب النشــاط. علــى ص 11، وحــل معهــم التدريبــات الخاصــة بكلمــة  	

"انفلــت" ويمكنــك بعدهــا أن تطلــب إليهــم أن يســتخدموا الكلمــة فــي جمــل مــن إنشــائهم، ويحــددوا 
معناهــا بحســب الجملــة التــي أنشــؤوها. 
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االستعداد للحّصة القادمة: )5 دقائق( 
ــة  	 ــة القادم ــم أّن الحّص ــت، وذكره ــي البي ــراءة القصــة ف ــى ق ــدرب عل ــى ضــرورة الت ــه الطــالب إل وّج

ــن الطــالب.  ــة م ــيقرأ مجموع س
حّدد المجموعة الثانية من الطالب الّذين سيقرؤون في بداية الحّصة القادمة.  	
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التهيئة الحافزة: )5 دقائق( 
ابدأ الحّصة بتهيئة حافزة مناسبة. 	

قراءة القصة من قبل الطالب: )5 دقائق(
اختــر مــن الصــف مجموعــة جديــدة مــن الطــالب ليقــرؤوا مقاطــع مــن القصــة، وال تــدع هــذا الجــزء  	

يتجــاوز 7 دقائــق. 
ســجل مالحظاتــك فــي ســجل المالحظــات علــى قــراءة الطــالب. مــن المهــم أن تتــرك فرصــة لطالــب  	

ــى القــراءة. ــدأ التدريــب البيتــي عل ــد علــى مب ضعيــف أو طالبيــن إلعــادة القــراءة، للتأكي
ساعد وشجع الطالب الضعاف. 	

حل التدريب الخاص بالمهارة في كتاب الطالب: )7-10 دقائق(
وّجــه الطــالب إلــى حــل التدريــب الخــاص بالمهــارة فــي كتــاب الطالــب، الموجــود فــي ص 43 قبــل  	

الجــزء الخــاص برحلتــي مــع كلمــة "انفلــت". 
العمــل فــي هــذا التدريــب ثنائــي، امنــح الطــالب 10 دقائــق لتنفيــذ النشــاط، وامــرر عليهــم خــالل هــذا  	

الوقــت، توقــف عنــد بعضهــم، وســاعد بعضهــم اآلخــر. 
فــي النصــف الثانــي مــن الوقــت، اســتعرض األعمــال المميــزة، وناقــش الطلبــة فــي ذلــك مناقشــة جماعية.  	

ويمكــن أن تغنــي النقــاش بأســئلة أخــرى تــدور حــول نمــو أحــداث القصــة وتطورهــا، كيــف بــدأت 
األحــداث؟ وكيــف تطــورت؟ حتــى وصلــت إلــى النهايــة.

قراءة النص التطبيقي في كتاب النشاط )البحيرة الزرقاء(: )10 دقائق(
ــى قصــة قصيــرة وطريفــة  	 ــك ياشــجرتي العزيــزة"، وســننتقل إل ــا ســنترك قصــة "أحّب أخبــر طالبــك أنن

ــة الشــعورية فــي القصــة. جــًدا فــي كتــاب النشــاط، لنتــدرب أكثــر علــى وصــف الحال
ــوان  	 ــرأ عن ــم أن يق ــى أحده ــب إل ــى ص 12-13، واطل ــاط. عل ــاب النش ــوا كت ــم أن يفتح ــب إليه اطل

ــا؟  ــع أن يكــون موضــوع القصــة ومحتواه ــاذا تتوق ــوان م ــك العن ــن قراءت ــأله: م القصــة، اس
امنحهم وقًتا؛ ليقرؤوا النص قراءة صامتة بحيث ال يتجاوز ذلك دقيقتين.  	
اقــرأ أنــت اآلن القصــة، ثــم اختــم قراءتــك بســؤال الطلبــة عــن رأيهــم فــي القصــة؟ اســألهم عــن بطــل  	

عنوان الدرس: أحّبك ياشجرتي العزيزةالحّصة الّثالثة
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القصــة؟ والمشــاعر التــي تكونــت لديــه تجــاه البحيــرة؟ وشــعوره عندمــا قــرأ الفتــة ) البحيــرة للــردم (؟ 
وأســلوبه وطريقتــه فــي حــل المشــكلة؟ والنتيجــة النهائيــة لتصرفــه؟

اسألهم إن كانوا يعرفون شخًصا بهذه السمات؟ 	
ــم  	 ــا أواًل، ث ــت فيه ــي وقع ــداث الت ــن حصــر األح ــة: يمك ــرؤوا القص ــالب اآلن أن يق ــى الط ــب إل اطل

ــة. ــط، والنهاي ــة، والوس ــح البداي توضي
يمكــن أن تطلــب إلــى الطــالب أن يبينــوا مــدى إصــرار "البطــل" ومواجهــة التحديــات،  والوقــوف تجــاه  	

تدميــر البيئــة، وكيــف أنــه تصــرف تصرًفــا حكيًمــا حافــظ مــن خاللــه علــى البحيــرة مــن الــردم.
حل تدريبات )نمو أحداث القصص(: )15 دقيقة( 	
وّجــه الطــالب اآلن إلــى التدريــب فــي ص 14 مــن كتــاب النشــاط، واقــرأ لهــم األســئلة، واشــرح لهــم  	

مــا المطلــوب منهــم، ثــم أفســح لهــم بعــض الوقــت لحــل التدريبــات فــي مجموعــات ثنائيــة. 
ــي األحــداث  	 ــات نحــو التفكــر ف ــن، ولتكــن هــذه األســئلة منطلق ــات، وشــجع المجيدي ــش اإلجاب ناق

ــا.  وماوراءه

االستعداد للحّصة القادمة: )5 دقائق(
وّجــه الطــالب إلــى ضــرورة التــدرب علــى قــراءة قصــة "أحبــك ياشــجرتي العزيــزة" وقصــة "البحيــرة  	

ــة القادمــة. الزرقــاء"؛ ألنــك ســتجري لهــم اختبــار قــراءة فــي الِحصَّ
وّجــه الطــالب إلــى قــراءة الخيــارات الــواردة فــي ص 15-16 فــي كتــاب النشــاط، واختيــار أحدهــا،  	

وتنفيــذه فــي الجــزء الفــارغ مــن الصفحــة. 
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التهيئة الحافزة: )5 دقائق( 
ابدأ الحّصة بتهيئة حافزة مناسبة. 	

 15( الزرقاء":  "البحيرة  أو قصة  العزيزة"  ياشجرتي  "أحّبك  لنصوص مختارة من قصة  الطالب  قراءة 
دقيقة( 

ــة  	 ــل بداي ــة، قب ــراءة الجهري ــي الق ــوم ف ــن ســتختبرهم الي ــد حــددت الطــالب الّذي يفضــل أن تكــون ق
ــة.  الحّص

امنح كل طالب دقيقة واحدة للقراءة. 	
يمكنك في هذه الحّصة أن تختبر 15 طالًبا من طالب الصف. 	
حاول أن تشمل هذه العينة المستويات المختلفة: طالًبا جيدين، طالًبا متوسطين، طالًبا ضعاًفا.  	

حل نشاط )دورك اآلن(: )20 دقيقة(
قسم الصف إلى مجموعات لحل نشاط دورك اآلن. 	
اطلــب إلــى كل مجموعــة أن يتناوبــوا فــي الحديــث َعــْن أهميــة الصداقــة، وأهميــة االختيــار الصحيــح  	

ــي  ــا ف ــة، وأدوارن ــو البيئ ــدث ح ــا؟ والتح ــف ننميه ــا، وكي ــى صداقاتن ــظ عل ــف نحاف ــاء، وكي لألصدق
ــخ.  ــا المحالة........ال ــا يرجــع إلين ــه به ــا نفعل ــا، وأن م ــا، وكيــف نستشــعر أهميته المحافظــة عليه

شّجع الطلبة أن يتحدثوا بالعربية.  	
ــا، وأن  	 ــا مرًح ــه وقت ــة، حــاول أن تجعل ــن الســمت الرســمي للحّص ــت للتحــرر م ــت هــو وق ــذا الوق ه

ــر شــكل الجلســة. ــن تغيي ــأس م ــْن مشــاِعرهم، والب ــر ع ــى الّتعبي َزهــم عل تحفِّ
بعد منح 5 دقائق للمجموعات حّول النقاش إلى الصف.  	
استمع إلى الطالب، وعلق على أحاديثهم، وحفزهم كي يتحدثوا بحرية وطالقة.  	
حاول أن تجعل هذا الوقت وقت مرح للجميع. 	

عنوان الدرس: أحّبك ياشجرتي العزيزةالحّصة الّرابعة
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االستعداد للحّصة القادمة: )5 دقائق( 
ه الطالُب إلى تنفيذ نشاط المحادثة "تجربتي الخاصة" ص 45 	 وجِّ
حفزهم على مشارِْكة ُزَمالئهم . وأن يستعدوا للتحدث عما قاموا به في الحّصة القادمة.  	
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التهيئة الحافزة: )5 دقائق( 
أفضــل تهيئــة حافــزة فــي حصــة المحادثــة أن  	

تبدأهــا أنــت بالحديــث فــي الموضــوع نفســه مــع 
ــالب. الط

فــي  	 الخاصــة  تجربتــك  عــن  الطــالب  أخبــر 
الصداقــة، أو مــع المزروعــات واألشــجار والبيئــة

كن قدوة لهم بالتَّحدث باللغة العربية. 	

تنفيذ المحادثة: )35 دقيقة(
ــماء الطــالب  	 ــة أس ــتعد بكتاب ــن األفضــل أن تس م

فــي أوراق صغيــرة، وســحب ورقــة فــي كلِّ مــرة، 
أو تــرك أحدهــم يســحب ورقــة مــن ســلة وضعــت 
بهــا األوراق علــى الطاولــة؛ حتى ال يشــعر الطالب 

بالتفرقــة فــي اختيــارك بعضهــم دون بعــض. 
اطلــْب إلــى الطالــب الــذي تســحب اســمه أن  	

ــم  ــالءه، ويخبره ــام، ويواجــه زم ــى األم ــدم إل يتق
عــن تجربتــه الخاصــة ، والفــرص المتاحــة لــه فــي 
المدرســة والمجتمــع، والمقترحــات التــي يــرى 

ــة. ــى البيئ ــة عل ــا  ضرورةللمحافظ ــذ به األخ
شجع التالميذ ليتحدثوا باللغة العربية. 	
ــه،  	 ــن حديث ــي م ــد أن ينته ــب بع ــكر كل طال اش

ــوه، أو أن  ــه أن يحّي ويمكــن أن تطلــب مــن زمالئ
ــه.  ــوا حديث ــألوه إذا أحب يس

ال بــد أن ينتهــي 15 طالًبــا مــن المحادثــة فــي هــذه  	
 . لحصة ا

ســّجل مالحظاتــك فــي بطاقــة خاصــة بــكل  	

نواتج التعلم: )المحادثة( 
لتقديم  ARB.5.1.02.017    يتحّدث بصوت واضح وأسلوب معبر 

معلومات عن موضوع،أو فكرة،أو موقف يظهر فهمه للموضوع.

ARB.5.1.02.018     يقّدم شفويًّا ملخًصا لقصة قرأها.

عنوان الدرس: تجربتي الخاّصة )محادثة(الحّصة الخامسة
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طالــب، ويمكــن لــك أن ترســل نســخة منهــا، فيمــا بعــد، لولــي األمــر. واســتخدم بطاقــة التقييــم المرفقــة.
حصــص المحادثــة مــن أكثــر الحصــص التــي تتيــح المجال أمــام الطــالب ليكونــوا علــى طبيعتهــم، وتبني  	

ثقتهــم بأنفســهم، وتقّربهــم مــن بعضهــم بعًضــا، فحــاول أن تســتثمر كلَّ هــذا فــي جعــل الحصــة خفيفــة 
ولطيفــة، ومفيــدة للجميــع.  

االستعداد للحّصة القادمة: )5 دقائق( 
اشــكر جميــع الطلبــة، وأخبرهــم أنــك قضيــت وقًتــا ممتًعــا وأنــت تســتمع إلــى أحاديثهــم الخاصــة عــن  	

ــي موضــوع  ــة ف ــة الطلب ــى بقي ــة لتســتمع إل ــة القادم ــك تنتظــر بشــغف حصــة المحادث ــم ، وأن تجاربه
جديــد. 

ــة"  بقــراءة  	 ــة القــادم "الّشــجرة الوردّي ــة أن عليهــم أن يســتعدوا لــدرس القــراءة  المعلوماتي ــر الطلب أخب
ــة فيهــا.  ــاب النشــاط ص 17، وحــل األنشــطة المتضمن ــة فــي كت فحــة المفتاحي الصَّ

بطاقة تقييم المحادثة
12345

بدأ بداية مضطربة، 	 
وغير واضحة.

قّدم فقرة وتفاصيل 	 
غير مهمة.

لم ينه حديثه 	 
بشكل جيد.

تحّدث بالعامّية كل 	 
الوقت.

كان مرتبًكا معظم 	 
الوقت، وكّرر 

كثيًرا من الكلمات.

بدأ بداية 	 
مقبولة، ومرتبطة 

بالموضوع.
قّدم أمثلة قليلة 	 

وتفاصيل غير 
مرّتبة.

لم ينه حديثه 	 
بشكل جيد.

تحّدث بالعامّية مع 	 
محاوالت للتحّدث 

بالعربّية.
بدا مرتبًكا بعض 	 

الشيء، وكّرر 
كثيًرا من الكلمات.

بدأ بداية جيدة.	 
قّدم أمثلة جيدة 	 

وتفاصيل مرّتبة.
أنهى حديثه بشكل 	 

جيد.
حاول التحّدث بلغة 	 

عربّية صحيحة.
تحّدث بشكل 	 

جيد، ولم يكّرر 
الكلمات أو يتوقف 

كثيًرا.

بدأ بداية مدهشة، 	 
ولفت انتباه الجميع.

قّدم أمثلة طريفة 	 
وتفاصيل مثيرة 

لالنتباه.
أنهى حديثه 	 

بطريقة الفتة جًدا.
تحّدث بلغة عربّية 	 

صحيحة معظم 
الوقت.

تحّدث بطالقة 	 
وثقة.

تحّدث بطالقة، 	 
مضّمًنا موضوعه 

فكرة أساسّية 
وتفاصيل داعمة 

وأمثلة.
قّسم موضوعه إلى 	 

بداية، ووسط، 
ونهاية.

تحّدث بلغة عربّية 	 
صحيحة.
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ماذا أفعل قبل البدء بالحّصة األولى من األسبوع الثاني؟ 
هذه خطوات ستساعدك على أن تنجح في تنفيذ حصص القراءة نجاًحا كبيًرا: 

اقرأ كل ما له عالقة بالنص المعلوماتي: المعجم، النص، األنشطة في كتاب النشاط.. 	
اقرأ النص المعلوماتي، وأهم خطوة يمكن أن تفعلها في هذه المرحلة هي: . 	

انظر في صفحات النص، وطول النص في كل صفحة.	 
ســجل أســماء مجموعــة مــن الطــالب أمــام كل صفحــة مــن صفحــات النــص، حيــث تحــدد لــكل 	 

ــر بحســب طــول النــص.  ــا، أو أكث صفحــة طالًب
ــاز صفحــة 	  ــب الممت ــار للطال ــى أن تخت ــى الصفحــات بحســب مســتوياتهم، بمعن وّزع الطــالب عل

فيهــا نــص طويــل.
وللطالب الضعيف صفحة فيها نص قصير، وهكذا. 	 
هذا التوزيع ستسخدمه للحّصة الثانية من الدرس.	 
ــى، 	  ــة األول ــة الحّص ــي نهاي ــا ف ــدرب عليه ــه أن يت ــي علي ــة الت ــب بالصفح ــتعّرف كل طال ــك س لكن

ــم الصفحــة  ــرة، وتحــت االســم رق ــة صغي ــى ورق ــب عل ــب اســم كل طال ــك للتســهيل أن تكت يمكن
ــة. ــة التالي ــي الحّص ــا ف ــه أن يقرأه ــي ســيكون علي الت

مــع التأكيــد علــى كل طالــب بضــرورة أن يقــرأ النــص كامــاًل فــي البيــت بإشــراف أحــد والديــه، 	 
والتركيــز علــى التــدرب علــى الصفحــة الخاصــة بــه. 

انظــر إلــى الصــور، والرســوم التوضيحيــة والجــداول إن وجــدت، وســجل أي مالحظــة أو ســؤال لــه 	 
عالقــة بذلــك. 

سّجل أي سؤال تود أن تطرحه على الطالب في أي صفحة من صفحات النص.	 
ــم، 	  ــد منه ــراءة كل واح ــى ق ــك عل ــه مالحظات ــب في ــالب، لتكت ــا بالط ــجاًل خاًص ــك س ــّد لنفس أع

ــت. ــع الوق ــم م ــد منه ــدم كل واح ــدى تق ــب م وتراق

ما هو روتين األسبوع الثاني: )روتين ثابت في كل وحدة درسية( 
يوم األحد ويوم اإلثنين مخصصان لقراءة النص المعلوماتي وحل تدريبات كتاب النشاط. . 3
يوم الثالثاء مخصص ألنشطة "اصنع روابط".. 4
يوم األربعاء ويوم الخميس مخصصان للنحو/ اعرف لغتك - أحبها.. 5
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التهيئة الحافزة: )5 دقائق( 
يمكنــك أن تقــرأ علــى الطلبــة معلومــات متنوعــة  	

عــن  أشــجار ونباتــات تنبــت فــي دولــة اإلمــارات 
العربيــة المتحــدة.

أو تعــرض تجربتــك الخاصــة فــي رعايــة النباتات،  	
وتكويــن حديقتــك المنزليــة الخاصة.

اقــض 5 دقائــق فــي ســؤال الطــالب عــن معلوماتهم  	
فــي هــذا الخصوص.

ياشــجرتي  	 "أحبــك  قصــة  فــي  مــاورد  ناقــش 
الخصــوص. هــذا  فــي  العزيــزة" 

ســّجل كلَّ مــا يقولــه الطــالب، مهمــا يكــْن بســيطًا،  	
ولــو قــال أحدهــم شــيًئا غيــر صحيــح ســّجله 
ــا.  ــات الحًق ــذه المعلوم ــى ه ــتعود إل ــك س ــا، ألن أيًض

 15( الــورديــة«:  »الشجرة  نص:  معجم  مناقشة 
دقيقة( 

ــك  	 ــا قصــة "أحب ــا بعــد أن قرأن ــر الطــالب أنن أخب
عــن                     ــا  نصًّ عــن  ســنقرأ  العزيــزة"  ياشــجرتي 
ــي دارت  ــجرة الت ــي الش ــة ( وه ــجرة الوردي ) الش

حولهــا أحــداث القّصــة .
ــا أحــّب  	 ــى مفــردات المعجــم، أن ــح عل ــا نفت دعون

أْن أتعلــم كلَّ يــوم كلمــات جديــدة، هــذا يجعلنــي 
ا، مــن يريــد أن يكــون مثلــي ويصيــر  غنيــة جــدًّ

ــا، ولديــه كنــز يكبــر كل يــوم؟  غنًي
اقــرأ مــع الطــالب الجمــل التَّوضيحيــة للمفــردات،  	

وناقشــهم فيهــا وفــي الصــورة التوضيحيــة. 

نواتج التعلم: )القراءة المعلوماتية( 
لقراءة  الصحيحة  القراءة  إستراتيجيات  يطبق     ARB.1.3.02

الكلمات  والنصوص بدقة وطالقة مع فهم المعاني والدالالت.
والضبط  التنغيم  مراعًيا  قراءة جهرية  يقرأ      ARB.1.3.02.024

السليم في حدود المئة كلمة في الدقيقة الواحدة.
التفاصيل  و  للنص  المحورية  الفكرة  يحدد     ARB.3.1.02.012

الرئيسة الداعمة لها، مبينا مدى التماسك بينها.
ويحدد  وشمولية،  بعمق  المعلوماتي  النص  يقرأ      ARB.3.1.02
الفكرة المركزية والفكر الرئيسة، ويستنتج العالقات ضمن النص 

الواحد وبين النصوص المختلفة.
خالل  من  معلوماتي  نص  أفكار  يدعم      ARB.3.1.02.013
االستدالل بالتفاصيل و األمثلة و الرسومات و المخططات الواردة 

في النص.
ARB.3.2.01    أن يحلل عناصر النص واختيار الكاتب للكلمات، 
النص،  بناء  في  الجمل  تراكيب  فيها  تساهم  التي  الطرائق  ويقيم 

وأساليب عرض وجهة النظر، أو طريقة كتابة النص وطباعته.
و  المصطلحات  و  الكلمات  معاني  يفسر   ARB.3.2.01.013
بعالقات  معرفته  خالل  من  معلوماتي  نص  في  الواردة  العبارات 
و  المعاجم  مستخدًما  اللفظي  االشتراك  و  الترادف  و  التضاد 

الرسومات.
ARB.3.1.02.014     يشرح العالقات بين األحداث أو المفاهيم أو 

النتائج العلمية في نصين مختلفين.

عنوان الدرس: »الّشجرة الوردّية« )نص معلوماتي(الحّصة الّسادسة
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قراءة نص: »الشجرة الوردّية«: )20 دقيقة(
نص  الشجرة الوردّية" يتكون من عناوين فرعية. 	
حــاول أن تغطــي فــي هــذه الحصــة الفقــرات للعناويــن الفرعيــة فــي هــذه الحصــة، علــى أن تقــرأ مــع  	

طالبــك عنوانـًـا عنوانـًـا، وتطلــب منهــم أن يخبــروك المعلومــات التــي تعلموهــا فــي كل فقــرة. مــن خــالل 
العنــوان الفرعــي لهــا، وســجلها علــى الســبورة. ابــدأ دائًمــا بســؤال "عــّم تتحــدث هــذه الفقــرة؟" حتــى 

تــدرب الطــالب علــى تحديــد الفكــرة الرئيســة فــي كل فقــرة. 
ــرأ، وبعــد تســجيل المعلومــات،  	 ــن أن يق ــى أحــد الطــالب الجيدي ــب إل ــم تطل ــرأ أواًل، ث ــك أن تق يمكن

ــا متوســطًا. بمعنــى أّن مجمــوع مــن ســيقرأ فــي هــذه  اطلــب إلــى طالــب ثالــث أن يقــرأ، وليكــن طالًب
ــدون، 3 متوســطون(.  الحصــة 6 طــالب. ) 3 جي

بعــد االنتهــاء مــن العناويــن الفرعيــة، قــل للطــالب، مثــاًل: حســًنا دعونــا نلخــص مــا تعلمنــاه اليــوم عــن  	
الشــجرة الورديةإنهــا معلومــات مفيــدة وموضــوٌع علمــّي مهــم لنــا جميًعــا. أليــس كذلــك، هــل نعيدهــا 

مًعــا لنتأكــد أننــا تعلمناهــا جيــًدا، وأدر حلقــة نقــاش حــول المعلومــات المســجلة علــى الســبورة. 
الفــت نظــر الطــالب إلــى تفاصيــل العنــوان الفرعــي، وإن كان بإمكانهــم الزيــادة عليهــا، ناقشــهم فــي  	

 ، ــصِّ ــي النَّ ــر صحيحــة، أو مكــررة ف ــا تكــون غي ــا ربم ــرى أنه ــم، وت ــن كالمه ــة ســجلتها م أي معلوم
وشــجعهم علــى أن يبحثــوا فــي البيــت مــع أحــد أفــراد األســرة عــن مــدى صحتهــا. 

االستعداد للحصة القادمة: )5 دقائق( 
وّجه الطالب إلى ضرورة التدرب على قراءة نص  الّشجرة الوردّيةا في البيت. 	
اختــر مــن بيــن الطــالب الضعــاف 3 طــالب، حــّدد لــكل واحــد منهــم عنوانـًـا مــن العناويــن التــي انتهيتم  	

مــن قراءتهــا، وأخبرهــم أنــك ســتبدأ الحصــة القادمــة بــأن يقــرأ كل واحــد منهــم فقرتــه التــي حــددت له 
عنوانهــا، شــّجعهم علــى التَّــدرب الجيــد، ويمكــن لــك فــي الحصــة القادمــة أن تقــدم لهــم هدايــا رمزية. 
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التهيئة الحافزة: )5 دقائق( 
ابدأ الحصة بسؤال الطلبة عن المعلومات التي عرفوها عن الّشجرة الوردّية. 	
اسألهم إن كان لدى أحد منهم سؤال أو تعليق قبل أن نبدأ القراءة. 	

إكمال قراءة الّنص، ومناقشته: )10 دقائق( 
حّول انتباه الطالب اآلن إلى القراءة، قل لهم مثاًل: دعونا نتأكد أننا مستعدون إلكمال درسنا . 	
ابــدأ القــراءة أنــت أواًل، حتــى يطمئــن الطــالب الثالثــة الذيــن كلفتهــم بالتــدرب علــى قــراءة الفقــرات  	

الثــالث التــي انتهيتــم منهــا. اقــرأ الفقــرة األولــى، ثــم اطلــب إلــى الطالــب الــذي حــددت لــه هــذه الفقــرة 
أن يقرأهــا.

ال تنــس أن تصحــح لــه إذا أخطــأ بهــدوء، وأن تشــجعه، وبعــد أن ينتهــي أثــن عليــه، وشــجعه بالطريقــة  	
التــي تــرى أنهــا مناســبة، وهكــذا مــع الطالبيــن اآلخريــن. 

انتقــل اآلن إلــى الفقــرات المتبقيــة مــن النــص، أخبــر الطــالب أننــا ســنكمل اآلن نصنــا، ونتعلــم معلومات  	
جديــدة عــن الشــجرة  الوردّية.

اقــرأ الفقــرة الرابعــة، ثــم اطلــب إلــى أحــد الطــالب الجيديــن أن يقــرأ، ثــم اســأل: عــم تتحــدث هــذه  	
الفقــرة؟ ثــم اســألهم عــن التفاصيــل فيهــا، وســجل المعلومــات علــى الســبورة. 

ثــم انتقــل إلــى الفقــرة األخيــرة، ويمكنــك هنــا أن تطلــب مــن طالبيــن جيديــن أن يقــرأ أحدهمــا بعــض  	
العناويــن ، ويقــرأ اآلخــر عناويــن أخــرى ،وهكــذا ...، أو مــا تــراه مناســًبا. 

دائمــا اســأل طالبــك إذا كانــت هنــاك كلمــة ال يعرفــون معناهــا، شــّجعهم علــى أن يســألوا، وأجبهــم، أو  	
حــول ســؤالهم إلــى الصــف، ثــم أجبهــم. 

حل النشاط الخاص بنص »الشجرة الوردّية« في كتاب النشاط: )15 دقيقة( 
اطلــب إلــى الطــالب بعــد االنتهــاء مــن قــراءة النــص، ومناقشــته أن يفتحــوا كتــاب النشــاط علــى ص 18  	

لحــل النشــاط الخــاص بالنــص. 
امنــح الطــالب أواًل 5 دقائــق كحــد أقصــى ليقــرؤوا وحدهــم األســئلة ويجيبــوا عنهــا. وفــي أثنــاء ذلــك  	

مــّر علــى الطلبــة الضعــاف، وحــاول أن تســاعدهم فــي القــراءة واإلجابــة عــن الســؤال. 
ــق  	 ــي 3 دقائ ــه. ف ــات زميل ــه بإجاب ــارن إجابات ــه، ويق ــع زميل ــل كل واحــد م ــم أن يعم ــب اآلن منه اطل

عنوان الدرس: »الشجرة الوردّية« )نص معلوماتي(الحّصة الّسابعة
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أخــرى. 
انقــل العمــل اآلن إلــى الصــف كامــاًل، اطلــب إلــى أحــد الطــالب أن يقــرأ الســؤال األول، ثــم اســتمع إلــى  	

حيحــة، وهكــذا حتــى االنتهــاء مــن جميع األســئلة.  اإلجابــة الصَّ
)اصنع روابط(

ــة  	 ــط الثالث ــع الرواب ــة صن ــم كيفي ــح له ــك، ووض ــع طالب ــة م ــن الحص ــي م ــت المتبق ــتثمر الوق اس
المقصــودة، وأنــه مــن الممكــن أن ندمــج النــصَّ مــع تجربتنــا وشــعورنا، وضــرورة االســِتفادة مــن َفْهِمنــا 
المســبق للعالَــم الخارجــي عنــد َتفِســير األفــكار فــي النــص، وهنــا َيكــون الطــالَّب بحاجــٍة إلــى الفهــم 

ــّص. ــة للنَّ ــة العميق والمعرف

االستعداد للحصة القادمة: )5 دقائق( 
وّجه الطالب إلى حل النشاط الثاني في كتاب األنشطة في البيت ص 19. 	
ــروا  	 ــم أن تحض ــطا وعليك ــع رواب ــطة  اصن ــننفذ أنش ــة س ــة القادم ــي الحص ــا ف ــالب أنّن ــر الط أخب

ــوب. ــو مطل ــا ه ــب م ــًدا بحس ــكم جّي أنفس
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التهيئة الحافزة: )5 دقائق( 
ابدأ الحّصة بتهيئة حافزة مناسبة. 	
اســألهم إن كان لــدى أحــد منهــم ســؤال أو تعليــق قبــل  	

أن نبــدأ األنشــطة. ال تهمــل أّي ســؤال أو تعليــق. شــّجع 
طلبتــك دائمــا علــى أن يســألوا. 

أنشطة اصنع روابط: )25 دقيقة(
ابــدأ بلفــت نظــر الطــالب إلــى العنــوان "اصنــع روابط"  	

واســألهم "مــا معنــى ذلــك؟" اســتمع إلــى إجاباتهــم، ثــم وّضــح لهــم أنّنــا إذا أردنــا أن نكــون قــراء أذكيــاء، 
ونســتفيد ممــا نقــرأ، ونتذكــره، فإنــه مــن المهــم أن نربــط مــا قرأنــاه بثالثــة أمــور مهمــة جــًدا: بأنفســنا، 

بنصــوص أخــرى قرأناهــا أو ســنقرؤها، بالعالــم مــن حولنــا. هكــذا ســنكبر ونصيــر أفضــل. 
أخبرهم أنّنا سنقضي وقًتا ممتًعا ونحن نصنع روابط، سنتحدث، ونتناقش، ونستمع إلى بعضنا.  	
أفضــل طريقــة لتطبيــق نشــاط اصنــع روابــط هــو أن تقّســم الصــف إلــى ثــالث مجموعــات، أو ســت  	

مجموعــات بحيــث تأخــذ كل مجموعــة )أو مجموعتيــن( نشــاطًا مــن األنشــطة الثالثــة: مــن النــص إلــى 
النفــس، مــن النــص إلــى النــص، مــن النــص إلــى العالــم. 

ــم 	  ــيكتبون تعليقاته ــا (، وس ــي  شــخصية ) أجاث ــم الخاصــة ف ــيكّونون آراءه ــى: س ــة األول المجموع
ــي لوحــة خاصــة. ــوه ف بشــأنها، ويعرضــون ماكتب

المجموعــة الثانيــة: ســتتحدث عــْن الّتشــابه بيــن شــخصيتي البطليــن فــي قصتــي: ) أحّبــك ياشــجرتي 	 
العزيــزة، والبحيــرة الّزرقــاء(

فــي المجموعــة الثالثــة: ســيتحدث الطلبــة عــن األشــجار حــول العالــم مــن واقــع المعلومــات التــي 	 
جمعوهــا عنهــا.

تتساعد المجموعة في الحصول على المعلومات ومن ثمَّ كتابِة نْبذًة َعْنها .	 
تختار المجموعة نشاطًا من هذه األنشطة، فهذا النشاط يربطهم بالعالم من حولهم.	 

عليــك أن تمــّر علــى المجموعــات وتشــاركهم المناقشــة، وتخبرهــم عــن رأيــك فيمــا كتبوا،وتجيــب عــن  	
أســئلتهم، وتشــعرهم بالراحــة. 

قــد يســتغرق هــذا األمــر مــن 10 إلــى 15 دقيقــة، وأنــت ســتعرف متــى يمكنــك أن تطلــب إلــى طالبــك  	

عنوان الدرس: اصنع روابطالحّصة الّثامنة

أنشــطة 	  الحصــة هــي حصــة  هــذه 
ــك أن تتأكــد مــن إتاحــة  وتفاعــل، علي
ــة،  ــوا بحري ــالب ليتحدث ــة للط الفرص

ــا.  ــم بعًض ــع بعضه ــوا م ويتفاعل
محطــة 	  تشــبه  الحصــة  هــذه  إّن 

ــي  ــم ف ــل اســتئناف التعل االســتراحة قب
القادمــة. الحصــص 
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التوقــف لعــرض مــا عملــوه علــى باقــي الصــف. 
اترك لكل مجموعة أن تختار من سيمثلها ويتحدث عنها، ويعرض المعلومات.  	
استمع إلى الطالب، وأثن عليهم واشكرهم، واسأل بقية الصف إذا كان لديهم سؤال أو تعليق.  	
ال تهمل لوحات الطالب، بل علّقها في الصف. واكتب عليها تعليًقا مناسًبا.  	

االستعداد للحصة القادمة: )5 دقائق( 
ــم  	 ــا" وأنه ــك.. أحبه ــرف لغت ــل: "اع ــوان الجمي ــة لعن ــي حص ــة ه ــة القادم ــالب أّن الحص ــر للط اذك

ــة. ــم العربي ــن لغته ــدة ع ــة ومفي ــات مهم ــيتعرفون معلوم س
وّجه الطالب إلى حل األنشطة التي تحمل العنوان نفسه ص 20 في البيت. 	
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مدخل: 
ــن  ــته م ــبق دراس ــا س ــة م ــا مراجع ــد دائًم ــن المفي م
مفاهيــم نحويــة وربطهــا بمــا ســيتعلمه الطــالب، 
المهــارات  اكتســاب  مــن  لمزيــد  واســتثمارها 
ــفويًّا  ــوي ش ــي التواصــل اللغ ــا ف ــيخها وتوظيفه وترس
م  ــا، كأن يطــرح المعلــم أســئلة ســابرة، أو يقــدِّ وكتابيًّ
أنشــطة مــن القصــة المدروســة، والهــدف ليــس 
تقييًمــا للطــالب، بــل تأكيــًدا علــى اســتخدامهم اللغــة 

ــا. ــة جميعه ــطة اللغوي ــي األنش ــليمة ف الس

التهيئة الحافزة: )5 دقائق( 
ابدأ الحصة بتهيئة مناسبة. 	
أخبــر طالبــك أن الــدرس اليــوم يعتمــد علــى  	

ــك  ــا يمكن ــابقة، كم ــوف الس ــي الصف ــوه ف مادرس
دائمــة  كمســاحة  الســبورة  طــرف  اســتخدام 
ــص  ــي حص ــة. ف ــتنتاجات الرئيس ــر باالس للتذكي

اعــرف لغتــك.

حل الواجب المنزلي مع الطالب: )5 دقائق( 
ــي  	 ــى ص 20 ف ــوا إل ــى الطــالب أن ينتقل ــب إل اطل

ــى  ــم عل ــم إجاباته ــع معه ــاط، وراج ــاب النش كت
التدريــب رقــم 1، وتأّكــد مــن البنــاء اللغــوي 

ــم. ــح لُجَمله الصحي
ــبورًيا،  	 ــأها الطــالب س ــي أنش ــل الت ــرض الجم اع

ــا. ــجع أصحابه وش

عنوان الدرس: اعرف لغتك.. أحّبها )تعزيز ، الجملة االسمية والجملة الفعلية(.الحّصة الّتاسعة

نواتج التعلم: )اعرف لغتك.. أحّبها( 
ARB.6.2.02.042 يحدد أركان الجملة االسميةوالجملة الفعلية.

ARB.6.2.02.043 يميز بين الجملة االسمية والجملة الفعلية.
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التمييز بين الجمل االسمية والجمل الفعلية، الواردة في باب »تعّرف«ص  60: )15 دقيقة( 
ــة االســمية،  	 ــب الجمل ــي تركي ــا ف ــْرَت َيْوًم ــْل َفَكّ ــاًل: ه ــم؛ مث ــم ومعارفه ــز ذاكرته ــئلتك بتحفي ــدأ أس اب

ــى؟ ــة المعن ــة اســمية تام ــي بجمل ــن يأت ــا؟ م وعناصره
بورة، لإلفادة منها في شرح الدرس الحًقا. 	 ل الجمَل على السَّ سجِّ
بعد مناقشة الطالب بمشاركاتهم،  ارسم مخططًا ذهنًيا يوضح الفروق بينها. 	
يمكنــك أْن تبنــي أَســئلتك )فــي درس اعــرف لغتــك( بطرائــق مختلفــة فــي كلِّ مــرة؛ واعتمــد مــع طالبــك  	

التأمــل والتفكيــر دائًمــا .. كأن تســأل:
 ماذا تالحظ في الجدول؟	 
ما الفرق بين الجمل االسمية والجمل الفعلية؟	 

حّل أنشطة كتاب الطالب : )15 دقيقة( 
اتــرك زمًنــا لتــدرب الطــالب علــى مــا تعلمــوه حتــى اآلن.. يمكــن أن يعمــل الطــالب كمجموعــات أثنــاء  	

التــدرب علــى تحديــد الجمــل االســمية والجمــل الفعليــة. 
ــتْنباط  	 ــم، واْس ــاء التعل ــي بن ــب يشــارك ف ــل الطال ــي تجع ــارات الت ــى هــذه العب ــرح عل ــاء الشَّ ــز أثن رّك

ــا أنَّ ... ــن ..  تعرفن ــا ع ...  تحدثن ــا أنَّ ــا أنَّ ...  عرفن ــدة: تعلمن القاع
تدرج في مستويات األنشطة التي سيتدرب عليها الطالب حتى ُيتِقَن التمييز. 	
أثناء الشرح راقب الطالب، واستمع جيًدا لمشاركاتهم وناقشهم بها. 	
يمكنك ترك الطالب يعملون بمفردهم أو من خالل مجموعات. 	
تأكد من قدرة الطالب على التمييز بين الجملة االسمية والجملة الفعلية. 	
ــا مــن  	 ــا مــن الجمــل االســمية وثالثً مــن المفيــد العــودة للنــص القصصــي حيــث يســتخرج الطــالب ثالثً

الجمــل الفعليــة.

االستعداد للحّصة القادمة: )5 دقائق(
ذّكر الطالَب أنَّ هناك تدريبات عليهم القيام بها في البيت )التدريب في كتاب النشاط(. 	
	  . فِّ نبِّْه الطاّلب إلى إحضار كتاِب النشاط لحل أنشطة النَّحو في الصَّ
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التهيئة الحافزة: )5 دقائق( 
ابدأ الحّصة بتهيئة حافزة مناسبة. 	

أكثر"  "تعّرف  باب  في  الواردة  الخبر،  أنواع  شرح 
)20 دقيقة( 

االســمية  	 الجملــة  بيــن  يقارنــوا  الطــالب  دع 
الفعليــة. والجملــة 

دربهم على التمييز بين أنواع األخبار. 	
اجعلهــم يدركــوا الفــروق بيــن أنــواع الخبــر فــي  	

الجملــة االســمية. 
أكثر من األمثلة. 	
ــا  	 ــد أنواعه ــار، وتحدي ــتخراج األخب ــم الس وجهه

ــواردة. ــل ال ــي الجم ــفوًيا ف ش

حّل األنشطة في كتاب النشاط ص 21: )20 دقيقة( 
أخبــر طالبــك أن الــدرس اليــوم درس تطبيقــي  	

يعتمــد علــى جدهــم والتزامهــم. 
ــام  	 رتــب الســبورة، أو اســتعن بأحــد الطــالب للقي

فــي  المشــاركة  إلــى  الطــالب  لتهيئــة  بذلــك 
اإلجابــة.

ابدأ أسئلتك بهدف المراجعة السريعة . 	
واطلــب إلــى أحــد الطــالب كتابــة االســتنتاجات  	

الرئيســة علــى طــرف الســبورة مــرة أخــرى.
قــْم بجولة بيــن الطــالب لتشــجيعهم، ومســاعدتهم،  	

وكــّون فكــرة ســريعة عــن مــدى فهــم الطالب.

نواتج التعلم: )اعرف لغتك.. أحّبها( 
ARB.6.2.02.042 يحدد أركان الجملة االسميةوالجملة الفعلية.

ARB.6.2.02.043 يميز بين الجملة االسمية والجملة الفعلية.

عنوان الدرس: اعرف لغتك.. أحّبها )تعزيز: الجملةاالسمية والجملة الفعلية(.الحّصة العاشرة
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يمكنك أن تطلب إلى الطالب حل األنشطة  ص21 في كتاب النشاط ثنائًيا. 	
ومن ثّم اسأل من منكم يبدأ اإلجابة. 	
اختر طالًبا لكل جملة. 	
استمع جيًدا لمشاركاتهم، وناقشهم فيها. 	
 النشاط الرابع يحل فردًيا. 	
يمكنك ترك الطالب يعملون بمفردهم أو من خالل مجموعات. 	
تأكد من قدرة الطالب على التمييز بين الجملة االسميةوالجملة الفعلية. 	

االستعداد للحّصة القادمة: )5 دقائق(
	 . فِّ نبِّْه الطاّلب إلى إحضار كتاِب النشاط لدرس اإلمالء في الصَّ
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ماذا أفعل قبل البدء بالحّصة األولى من األسبوع الثالث؟ 
هذه خطوات ستساعدك على أن تنجح في تنفيذ حصص األسبوع الثالث نجاًحا كبيًرا: 

اقرأ دروس اإلمالء جّيًدا.. 	
عد إلى نتيجة االمتحان التشخيصي الذي نّفذته في بداية العام الدراسي.. 	
حّدد أسماء الطلبة الذين يعانون من مشكالت إمالئية، وحدد المشكالت التي يعانون منها.. 3
سّجل اآللية التي ستساعد بها الطلبة لكتابة المطلوب كتابة صحيحة.. 4
أعّد بطاقات تعليمية تتناول المهارة المطلوبة.. 5
أعّد مقطًعا مرئيًّا عن أهمية اإلمالء.. أو عن المهارة المطلوبة.. 6
أعــّد لنفســك ســجاًل خاًصــا بالطــالب، لتكتــب فيــه مالحظاتــك علــى إمــالء كل واحــد منهــم، وتراقــب . 7

مــدى تقــدم كل منهــم مــع الوقــت.
ابحــث فــي المكتبــة الورقيــة أو الرَّقميــة عــن األنشــودة، وإن لــم تجدهــا يمكنــك تســجيلها بصوتــك أو . 8

صــوت أحــد الطــالب المتميزيــن.
ــد . 9 ــا، وق ــا، وَتأْلَفه ــن ضبطــك له ــد م ــى تتأكَّ ــراًرا؛ حت ــن نفســك م ــك وبي ــررة بين ــرأ األنشــودة المق اق

ــك. ــنة لطالب ــدوة حس ــا فتكــون ق ــى حفظه ــذا عل ــاعدك ه يس
اســتعد لمــا ســيطرحه عليــك طالبــك مــن مناقشــة حــول معانــي كلمــات األنشــودة، أو المقصــود بعبــارة . 0	

مــا، أو شــرح ســطر شــعري.
استعد لحصة الخط باالطالع على كراسة الخط المطبوعة.. 		
خصص حصة لتدريب الطلبة على الكتابة الصحيحة وفق قواعد خط الّرقعة.. 		
احرص على التزامهم بالمحاكاة بإتقان وجودة.. 3	
اجعل جودة الخط، وااللتزام بالكتابة وفق قواعد الخط أحد معايير الكتابة.. 4	
اعتن بالمجيدين، وشجعهم على تعلم الخط من خالل الدورات المتخصصة.. 5	
راجع المخطط الخاص بالكتابة، واستوعب نقطة التركيز التي سيتم تناولها في كل وحدة.. 6	
ال تنتقــل بطالبــك مــن مرحلــة كتابيــة إلــى أخــرى حتــى تطمئــن إلــى قدرتهــم علــى اجتيــاز المرحلــة . 7	

التــي هــم فيهــا.

ما هو روتين األسبوع الثالث: )روتين ثابت في كل وحدة درسية( 
يوم األحد ويوم اإلثنين مخصصان لإلمالء وحل تدريبات كتاب النشاط. . 8	
يوم الثالثاء مخصص للنشيد.. 9	
يوم األربعاء مخصص للخط.. 0	
يوم الخميس مخصص للكتابة.. 		
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التهيئة الحافزة: )5 دقائق( 
ابدأ الحصة بتهيئة مناسبة. 	
اطلــب إلــى الطلبــة قــراءة الجمــل فــي التدريــب  	

ــن(،  ــة اليمي ــي جه ــذي ف ــل ال األول ص 22 )الحق
ومالحظــة الكلمــات المظلّلــة، واكتشــاف مــا 

ــة. ــات المظلّل ــن الكلم ــع بي يجم
افعــل الشــيء ذاتــه مــع الجمــل فــي الحقــل الــذي  	

فــي جهــة اليســار.

همزات  المتضمنة  الكلمات  كتابة  على  التدّرب 
متوسطة على األلف والواو: )20 دقيقة( 

ــك حــل األنشــطة، واطلــب إليهــم  	 ــدأ مــع طالب اب
الحــّل؛ ألن كل طالــب ســيقرأ  أثنــاء  التركيــز 

ــا. ــطة فيه ــزة المتوس ــز الهم ــة، ويمي الكلم
اطلــب إلــى الطــالب أن يكــرروا لفــظ الكلمــات  	

التــي كتبوهــا فــي التدريــب األول، واالعتمــاد 
ــي. ــمَّ الكتاب ــي ث ــل الصوت ــى التحلي عل

دع الطــالب يتدربــوا فرديًّــا علــى كتابــة الكلمــات  	
منفردة.

شــّجع الطــالب الضعــاف. علــى النظــر جيــًدا إلــى  	
الكلمــات، وليقرؤوهــا أكثــر مــن مــرة، ثــمَّ اطلــب 

إليهــم كتابتهــا.. وهكــذا.
 كّون مجموعات ثنائية لحل التدريب الثاني. 	
اطلــب إلــى المجموعــات قــراءة الجمــل بعــد  	

إمالئًيــا. الصحيحــة  بالكلمــة  إكمالهــا 

نواتج التعلم: )اإلمالء( 
اإلمالء  قواعد  مراعًيا  والجمل  الكلمات  يكتب    ARB.6.3.01

الترقيم.
ARB.6.3.01.019 يكتب الكلمات المتضمنة همزة متوسطة منفردة 

أو على األلف، أو الواو، أو الياء كتابة صحيحة.
همزة  على  تحتوي  بصرية  كلمات  يكتب   ARB.6.3.01.020

متوسطة بواقع عشر كلمات من كل نوع.

عنوان الدرس: إمالء )الهمزة المتوسطة على األلف والواو(الحّصة الحادية عشرة
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دربهم على الربط بين نطق الكلمة وكتابة الهمزة المتوسطة. 	

االستعداد للحصة القادمة: )5 دقائق( 
أخبــر طالبــك أنَّ الحصــة القادمــة ســتكون لإلمــالء االختبــاري، وأنَّ عليهــم أن يقــرؤوا فقــراٍت تتضمــن  	

همــزات متوســطة علــى الــواو واأللــف، لمزيــد مــن االســتعداد والتأكــد مــن ســالمة رســمها ونطقهــا.
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التهيئة الحافزة: )5 دقائق( 
ــتخدام  	 ــب باس ــاهدها الطال ــدة؛ ليش ــات جدي ــب كلم ــرح أن تكت ــبة، ونقت ــة مناس ــة بتهيئ ــدأ الحص اب

أكثــر مــن حاســة )يشــاهد الكلمــة، يســتمع لنطقهــا، ينطقهــا ويكررهــا، يحللهــا بصــوت مســموع، ثــم 
ــا(. يكتبه

هــذا التدريــب يســاعده علــى تذكــر الكلمــات وكيفيــة كتابتهــا، ثــمَّ تقــوم بمســحها واختيــار كلمــات  	
جديــدة.

مشــاهدة الكلمــات ثــم مســحها مــن أمامــه، تجعلــه يركــز بصريًّــا، ثــمَّ يحللهــا بالســماع فقــط فيتــدرب  	
علــى التحليــل الســماعي وتذكــر رســم الكلمــة.

اسمح له بوقت ليقوم بالتصويب الذاتي للكلمات التي تم التدريب عليها. 	

البدء بإمالء الفقرة اإلمالئية: )10 دقائق( 
ــا نفــس المهــارة، وهــي  	 ــا فقــرة به ــِل عليهــم اختبارًي أم

مرفقــة فــي دليــل المعلــم، ويظهــر فيهــا الحــرص علــى 
المهــارة المحــددة التــي تــّم تدريســها والتدريــب عليها، 
وذلــك لتكويــن آليــة فــي الكتابــة تســاعد علــى ترســيخ 

رســم الكلمــات المنتميــة للمهــارة.
ابدأ في إمالء القطعة جملة جملة بهدوء. 	
أِعْد قراءة القطعة؛ ليتسنى لمن فاته سماع الكلمات التي يكتبها. 	
تجمع الدفاتر / أو األوراق، عن طريق تمريرها إلى اليمين ثم إلى األمام.  	

التصحيح: )20 دقيقة( 
عليك أن تتبع إحدى هذه الطرائق لتصحيح األخطاء اإلمالئية:

الطريقة األولى: أن تترك الطالب يصحح دفتره بنفسه. 	
ــن مــا ورد 	  ــه وبي ــن كتابت ــى الســبورة، ليقــارن بي ــى لوحــة أو عل ــة عل بشــرط عــرض الفقــرة األصلي

ــدون عددهــا. ــه وي ــا تحــت أخطائ ــا، ويضــع خطً فيه
هذه الطريقة تشعر االطالب بالثقة بالنفس وتحمل المسؤولية.	 

تــدرج فــي أثنــاء إمــالء الفقــرة فــي 
تدريــب طالبــك علــى وضــع عالمــات 
الترقيــم فــي مكانهــا المناســب، ليتمكنــوا 
فــي نهايــة المرحلــة مــن اســتعمال النقطــة 
ــب. ــؤال والتعج ــي الس ــة وعالمت والفاصل

عنوان الدرس: إمالء الحّصة الّثانية عشرة
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الطريقة الثانية: اجعل التصحيح ثنائيًّا، بحيث يصحح دفتر زميل له. 	
ويسير فيها الطالب على خطى الطريقة األولى ذاتها.	 
هذه الطريقة تشعره أنه موضع ثقة من معلمه.	 

الطريقة الثالثة: تصحيح المعلم للدفاتر. 	
ابدأ بتصحيح بعض الدفاتر لتعرف األخطاء التي وقع بها الطالب.	 
الداعي لتصحيحها كلها في الحصة.	 
يجب على المعلم أن يطلع على بعض الدفاتر في كل مرة يصحح فيها الطالب الدفاتر.	 

ــأ، أو لجــوء  ــة الخط ــى رؤي ــذ عل ــض التالمي ــدرة بع ــدم ق ــة ع ــى والثاني ــن األول ــى الطريقتي ــد ُيؤخــذ عل ق
ــد، وصــوب عمــل  ــى الفوائ ــادة حــرف أو إنقاصــه، ولكــن رّكــز عل ــه بزي ــى تخطــيء منافــس ل بعضهــم إل

ــك. طالب

االستعداد للحصة القادمة: )5 دقائق( 
عليك في نهاية هذه الحصة أن تجمع كتب النشاط؛ ألنك ستصحح للطالب اإلمالء. 	
ــاد،  	 ــى اإلنش ــوا عل ــم أن يتدرب ــيد، وأن عليه ــة نش ــتكون حص ــة س ــة القادم ــالب أّن الحص ــر الط أخب

ــة. ــك الحص ــي تل ــا ف ــا ممتًع ــيقضون وقًت ــم س ــظ، وأنه والحف
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التهيئة الحافزة: )5 دقائق( 
اختر تهيئة مناسبة.

استماع األنشودة: )5 دقائق(
قــم بعــرض األبيــات فــي أي وســيطة مناســبة،  	

وإنشــادها بطريقــة معبــرة ومحببــة مرتيــن: 
المــرة األولــى: أنشــد النشــيد أمــام طالبــك . 	

بحيويــة ومــرح.
ــم . 	 ــرى واجعله ــرة أخ ــد م ــة: أنش ــرة الثاني الم

ــادك. ــن بإنش ــيد مقتدي ــات النش ــرددوا أبي ي
اجعل طالًبا متميًزا ينشد وهم يرددون وراءه. 	
ثم اإلنشاد من أكثر من طالب مجيد للنشيد. 	
بعــد ذلــك اطلــب إلــى طالــٍب متوســط المســتوى  	

ــب  ــم طال ــة مــن النشــيد، ث ــن أوثالث أن ينشــد بيتي
آخــر، وهكــذا.

عنوان الدرس: نشيد )ذاك هو هللا(الحّصة الّثالثة عشرة

حّصــة النشــيد مــن الحصــص المحببــة 	 
ــادة للطــالب، اتــرك الطــالب فيهــا  ع
ســجيتهم،  علــى  وينشــدوا  يمرحــوا 
ويلحنــوا النشــيد، والبــأس مــن التعــاون 
مــع معلــم الموســيقا فــي المدرســة، 
ــة  ــي حص ــده ف ــيد وتردي ــن النش لتلحي

ــا. ــيقا أيًض الموس
ويمكنـك فـي هذه الحصة أن تشـاركهم 	 

المـرح، حتى نهايـة الحصة. 

نواتج التعلم: )نشيد( 
مع  بطالقة  وشعرية  نثرية  نصوًصا  يقرأ     ARB.1.3.02.021

مراعاة التعبير عن االنفعاالت والمشاعر.

 ، الشعري  للنص  اإلجمالي  المعنى  يبين      ARB.2.1.01.011
ويحفظه.

و  التشبيه  مثل   ، المجازية  المعاني  يحدد   ARB.2.2.01.020
األداوات  تلك  تنقل  كيف  شارحا  األخرى،  اإلنشائية  األساليب 

المعنى المراد في النصوص.

الشعري،  النص  كلمات  المتكلم  يفسر   ARB.2.2.01.023
مستنتًجا دالالت المفردات.

ARB.2.3.01.019   يحفظ سبعة نصوص شعرية تتألف من سبعة 
إلى عشرة أبيات موضوعاتها تناسب المرحلة مثل الجمال، البيئة، 

الطبيعة، العمل، المهن، التراث، القيم وغيرها.
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مناقشة األنشودة: )15 دقيقة( 
ــاًل عنــد المفــردات الجديــدة، واســألهم عــن معانيهــا، ويمكنــك أن تبــدع فــي  	 توقــف مــع الطــالب قلي

تحضيــرك مســبًقا لتنــاول المفــردات. يمكنــك أن تقــوم بشــرح مبســط لألبيــات شــرًحا يتــم مــن خاللــه 
اإلجابــة عــن بعــض األســئلة .التــي ســتوجهها للطــالب فيمــا بعــد.

عد لإلنشاد ضمن المجموعات ) أو اإلنشاد الزمري( وشجع المجموعة المتميزة واألكثر إجادة. 	
اسألهم إن كان بإمكانهم استخدام هذه المفردات في سياقات جديدة. 	
استمع إلنشاد جديد من طالب آخر. 	
ــدة، والمعانــي األخــرى، واســتمع إليهــم، وســّجلها علــى  	 وّجــه أســئلة عــِن الفكــرة الرئيســة فــي القصي

الســبورة.
شــّجعهم علــى الحفــظ فــي الحصــة، بــأن تقــدم جائــزة لمــن يحفــظ أواًل، ونبههــم أن يحفظــوا النشــيد  	

ــا مــن األخطــاء . ــا صحيًحــا معبــًرا وخالًي حفظً

إلقاء األنشودة: )10 دقائق(
بعد التأكد من فهمهم لمضمون النشيد اطلب إلى الطالب التعبير عن مشاعرهم. 	
حفزهم على ترديد أبيات النشيد بشكل صحيح قبل اإلجابة عن أسئلة جديدة. 	

االستعداد للحصة القادمة: )5 دقائق( 
ع لهم في الحصص القادمة. 	 عليك في نهاية هذه الحصة أن تؤكد على حفظ النشيد؛ ألنك ستسمِّ
أخبر الطالب أّن الحصة القادمة ستكون حصة خط. 	
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التهيئة الحافزة: )5 دقائق( 
ابدأ الحصة بتهيئة مناسبة. 	
نقتــرح أن تعــرض علــى الطــالب لوحــات جميلــة  	

ــر  ــر يظه ــو قصي ــم فيدي ــي، أو فيل ــط العرب بالخ
ــل.  ــة بخــط جمي ــب جمل ــاط يكت ــه خطّ في

الفيديو الخاص بشرح طريقة كتابة  عر ض فيلم 
الحرف/ الحروف: )10 دقائق( 

التدرب والمحاكاة: )20 دقيقة(
ــن أو  	 ــة مرتي ــاكاة الجمل ــة مح ــى الطلب ــب إل اطل

ــم. ــيق والتنظي ــاة التنس ــع مراع ــرات، م ــالث م ث
 دربهم على الكتابة بهدوء.  	

عنوان الدرس: خطالحّصة الّرابعة عشرة

 ) نواتج التعلم: )الخطُّ
يكتب المتعلّم كلمات وجماًل بخط الّرقعة محاكًيا نمطًا.

حّصــة الخــط مــن الحصــص المريحــة 	 
ــادة للطــالب، اتــرك الطــالب فيهــا  ع
ــدوء.  ــة الخــط به ــى كتاب ــوا عل يتدرب

ــس 	  ــي هــذه الحصــة أن تجل ــك ف يمكن
بجانــب بعــض طالبــك الذيــن تــود 
أن تتحــدث إليــه فــي أي شــأن مــن 
تبــادل  تشــجيع،  )ســؤال،  شــؤونهم 

قصيــر(. حديــث 
ال تتوقــف عــن المــرور علــى الطــالب، 	 

ــرف،  ــم للح ــة كتابته ــة طريق ومالحظ
وتوجيهــم حتــى نهايــة الوقــت. 
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 اطلــب إلــى أحــد الطــالب أن يقــرأ الجملــة المكتوبــة فــي الكراســة، ويمكــن أن تجعــل آخريــن أيًضــا  	
أن يقرؤوهــا وناقشــهم فــي معناهــا. وتأكــد أنهــم يعرفــون معانــي كل الكلمــات فيهــا. 

يمكنك أن تستثمر القراءة هنا لتشجيع الطالب الضعاف؛ ليقرؤوا. 	
اتــرك الطــالب اآلن يكتبــوا جملهــم فــي الكّراســة، ومــّر عليهــم، وقــف عنــد كل واحــد منهــم، وقــدم لــه  	

ــي يحتاجها.  المســاعدة الت

االستعداد للحصة القادمة: )5 دقائق( 
صّحح أعمال الطلبة، واعرض اللوحات المتقنة والجميلة.  	
أخبــر الطــالب أّن الحصــة القادمــة ســتكون حصــة كتابــة، وأنهــم ســيقضون وقًتــا ممتًعــا وهــم يتعلمــون  	

كيــف يكتبــون نًصــا معلوماتًيــا. 
عليــك أن تصحــح األنشــطة الخاصــة بالــّدرس، وتعيــد الكتــب إلــى الطــالب قبــل بــدء حصــة الكتابــة،  	

ألّن الطــالب ســيحتاجون الكتــاب لكتابــة نصوصهــم فيــه.
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التهيئة الحافزة: )5 دقائق( 
ابدأ الحصة بتهيئة مناسبة. 	
عّرفهم بالمقصود بالّنص المعلوماتي. 	
ذكرهــم أنَّ صحــة النحــو واإلمــالء ضروريــة  	

أثنــاء الكتابــة.

شرح مفهوم جمع المعلومات، وتوثيق النصوص 
المقتبسة: )10 دقائق(

ــُر  	 ــف نصي ــوم كي ــا ســنتعلم الي ــالب أنّن ــر الطُّ أخب
كّتاًبــا ماهريــن، مــن يريــد أن يكــون كاتًبــا 

ــًرا؟  ماه
ــوان،  	 ــبورة )العن ــى السَّ ــة عل ــة الكتاب ــْب خط اكت

ــة(. ــة، الخاتم ــَرة الرئيس ــى الِفْك ــُز عل التركي
ْث َعــِن المهــارة المســتهدفة: )مــا ُيســمى  	 تحــدَّ

بنقطــة التركيــز: جمــع المعلومــات(.
ــص  	 ــى الن ــر الطــالب إل ــه نظ ــدرس بتوجي ــدأ ال اب

ــد  ــن يري ــألهم م ــية. اس ــة الشمس ــون بالطاق المعن
ــص  ــراءة النَّ ــالب بق ــض الط ــف بع ــرأ، وكلّ أن يق
)ثالثــة طــالب: طالــب متفــوق، وطالــب متوســط، 

ــف( . ــب ضعي وطال
اســأل الطــالب عــن اســتخدامات الطاقة الشمســية  	

ــا. ثــم أخبرهــم أّن هــذا النــص هــو  ــا وحديًث قديًم
ــن  ــة ع ــق علمي ــا حقائ ــدم لن ــي يق ــص معلومات ن

ــة الشمســية.  الطاق
اشــرح للطــالب معنــى "نــص معلوماتي"، واشــرح  	

لهــم أيًضــا كيفيــة توثيــق النصــوص المقتبســة مــن 

نواتج التعلم: )الكتابة( 
المعلومات، ويطبقها في موضوعات  ARB.4.1.01    يبحث عن 
كتابية تستند إلى أغراض محددة تظهر فهمه بالمادة التي يبحث 

عنها وتتناسب مع غرض الكتابة وطبيعتها.

مثل  مصادر  عدة  من  معلومات  عن  يبحث     ARB.4.1.01.013
المقابالت، والشبكة المعلوماتية والمعاجم،والموسوعات، ويوثق 

المعلومات الببليوغرافية األساسية.

تنظيمية ووجهة  للكتابة وبنية  نقطة  ARB.4.2.01.016   يختار 
نظر محددة معتمًدا على الغرض والمتلقي وطول النص.

يؤسس  متعددة  بفقرات  نصوًصا  يكتب      ARB.4.2.01.019
منطقي،  سياق  في  ويضعها  مهمة،  وأفكاًرا  مركزية  فكرة  فيها 

مستخدًما أدوات الربط، ويختم النص بفقرة ختامية.

ويعيد  يكتب  لما  متعددة  مسودات  يراجع     ARB.4.2.01.017
تحريرها بخط واضح ومرتب مستخدًما مقياًسا للكتابة.

التكنولوجيا  واضحة  باستقاللية  يستخدم     ARB.4.2.05.008
المتاحة كالبحث عن الصور و الجداول.

عنوان الدرس: كتابة نص معلوماتيالحّصة الخامسة عشرة
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الكتــب والمصــادر األخــرى، بالرجــوع إلــى مقــال "الطاقــة الشمســية" فــي كتــاب الطالــب. 
، واعرضــه عليهــم، ثــّم  	 إذا أردت أن يتفاعلــوا معــك تفاعــاًل كبًيــرا، أخبرهــم أنــك كتبــت نصــك الخــاصَّ

اقــرأه، ثــم اطلــب إليهــم أن يحــددوا أجــزاَءه. 
 

: )10 دقائق(  كتابة مخطط النَّصِّ
أخبــر الطــالب أنــه قــد حــان الوقــت اآلن ليبــدؤوا التــدرب علــى كتابــة نصوصهــم األولــى. إنــه لشــيء  	

ــّص المتكاِمــل األول فــي حياتنــا. أليــَس كذلــك؟  جميــل أن يكــون اليــوم هــو الــذي ســنكتب فيــه النَّ
اطلب إلى الطالب أن يفتحوا كتاب النشاط . 	
ناقشهم في المطلوب )كتابة نص معلوماتي: عن فوائد القراءة(. 	
يمكــن أن تتــرك الطــالب ليعملــوا فــرادى فــي البدايــة، فيكتبــوا أفكارهــم فــي المخطــط، ثــمَّ يْعــرِض كلُّ  	

طالــب مــا كتبــه علــى زميلــه، ويتناقشــا فــي أفكارهمــا. 
ــي. شــّجعهم،  	 ــوه فــي مخططهــم األول ــى مــا كتب ــدأ اآلن باالســتماع إل ــا اب ــا كافًي بعــد أن تتــرك لهــم وقًت

ــم.  ــة تضحكه ــات طريف ــق تعليق ــم، وعلّ ــن عليه وأث
اجعلهم يشعروا بالراحة واالطمئنان، واترك لهم مجاال أيًضا ليعلقوا على كتابات زمالئهم. 	

كتابة مسّودة النَّصِّ المعلوماتي: )10 دقائق( 
وّجــه الطــالب اآلن إلــى البــدء بكتابــة مســّودات نصوصهــم المعلوماتيــة، فــي كتــاب النشــاط. وأخبرهــم  	

أنــك مســتعد لمســاعدتهم واإلجابــة عــن أســئلتهم.
أفسح لهم المجال قلياًل ليشعروا بالراحة ويشرعوا في الكتابة.  	
مّر عليهم، وشجعهم، وساعدهم بالتوجيه والتعليق على ما كتبوا.  	
ــصَّ كامــاًل، لكــن مــن المهــم أن يبــدؤوا بكتابــة المســودة فــي هــذه  	 ليــس شــرطًا أن ينهــي الطــالب النَّ

الحصــة، أمــام عينيــك، وبإشــرافك.

االستعداد للحصة القادمة: )5 دقائق(
 أخبــر الطــالب أّن عليهــم أن يكملــوا كتابــة نصوصهــم، ويعيــدوا كتابتهــا بعــد مراجعتهــا ، وأّن الحصــة  	

القادمــة ســيقرأ كل طالــب مــا كتــب.
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التهيئة الحافزة: )5 دقائق( 
ابدأ الحصة بتهيئة مناسبة. 	

االستعداد للقراءة: )5 دقائق( 
اســأل الطلبــة كيــف كانــت تجربــة كتابــة الّنــّص  	

التــي  الصعوبــات  مــا  لهــم؟  بالنســبة  المعلوماتــي 
ســاعدهم.  وكيــف  ســاعدهم؟  مــن  واجهتهــم؟ 

اســتمع إليهــم، وعلّــق علــى مــا يقولــون بمــا هــو  	
مناســب. 

أّكــد عليهــم أّن المســاعدة هــي فقــط فــي تقديــم  	
ــا  ــم دائًم ــكار. وأّن عليه ــة األف ــي مناقش ــورة أو ف المش
أن يعتمــدوا علــى أنفســهم فــي كتابــة نصوصهــم حتــى 
ــة.  ــي الكتاب ــرة ف ــيًئا، ويصبحــوا مه ــيًئا فش ــوا ش يتدرب

قراءة الفقرة: )20–25 دقيقة( 
ليبدأ الطالب اآلن بقراءة ما كتبوه. 	
اسألهم سريًعا عن مقاالتهم، واستمع إلى إجاباتهم.  	
ــألوا  	 ــق أو أن يس ــى الّتعلي ــالب عل ــي الط ــّجع باق ــي، وش ــن ينته ــكره حي ــب، واش ــى كلِّ طال ــتمع إل اس

ــؤال.  ــم أي س زميله
لتكن هناك فترات نقاش قصيرة جًدا بين القراءات.  	
كــْن دقيًقــا فــي تعليقــك علــى كتابــات الطــالب، كأن تقــول مثــاًل: ترتيبــك لألدلــة الداعمــة كان ممتــاًزا،  	

أعجبتنــي كلمــة ..... التــي اخترتهــا فــي الفقــرة ..... 
إذا كان هنــاك طالــب لــم يكتــب فقرتــه وفــق المطلــوب،كأن تكــون الجملــة الرئيســة أو الختاميــة غيــر  	

موجــودة اســأله وحــاوره حتــى يصــل إلــى معرفــة مــا ينقــص نصــه، واطلــب إليــه أن يعــدل عليــه.
اشكر جميع الطالب، وقل لهم دعونا نصّفق ألنفسنا، لقد قمنا بعمل عظيم. 	
يمكنك أن تشّجعهم بطرائق أخرى تراها مناسبة. 	

عنوان الدرس: كتابة نص معلوماتيالحّصة الّسادسة عشرة

رّكــز علــى معاييــر تقييــم الكتابــة 	 
اآلتيــة:

مــع . 	 التوافــق  وتعنــي:  المالءمــة؛ 
رصيــد  واســتعمال  المطلــوب، 

مناســب. فصيــح،  معجمــي 
االتســاق؛ ويعنــي: توظيــف الّروابــط . 	

المناســبة، وبنــاء الجمــل بنــاًء ســليًما.
باســتعمال . 3 اللغويــة:  الســالمة 

عالمــات الوقــف المناســبة، ومراعــاة 
والكتابــة. الخــط  قواعــد 

الرســم الصحيــح لمــا هــو متصــل . 4
واإلمــالء. بالّرســم 
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الواجب المنزلي واالستعداد للحصة القادمة: )5 دقائق( 
وّجه الطالب لكتابة النص بعد مراجعتهم وفق شبكة المعايير المرفقة.   	
حث الطالب على الكتابة بخط جميل واضح مرتب. 	
ــا  	 ــواد وأكثره ــع الم ــن أمت ــادة االســتماع، وهــي م ــي م ــة ســتكون ف ــر الطــالب أن الحصــة القادم أخب

تشــويًقا.
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التهيئة الحافزة: )5 دقائق( 
ابدأ الحصة بتهيئة مناسبة. 	
أخبــر طالبــك أنــه قــد تــمَّ اختيــار النصــوص مــن  	

القصــص الشــائقة لجعــل خبــرة االســتماع ممتعــة، 
فينتظــرون حصــة االســتماع، ويطلبــون تكرارهــا.

االستعداد لالستماع: )5 دقائق(
ــئ الطــالب لالســتماع الجيــد، ووضــح طبيعــة  	 هّي

الّنــص الــذي سيســتمعون إليــه ..
إلــى  	 واطلــب  االســتماع،  نــص  عنــوان  اقــرأ 

الطــالب قراءتــه، ثــم تخميــن األفــكار التــي 
تحتــه. ســتطرح 

اطلــب إلــى الطــالب أن يســجلوا مــا خمنــوه علــى  	
ورقــة، وأثنــاء االســتماع عليهــم أن يضعــوا عالمــة 
ــاًل  ــاءت فع ــا وج ــي خمنوه ــات الت ــام المعلوم أم

فــي نــص االســتماع.
ذكر الطالب بآداب االستماع اآلتية:  	

االستماع باحترام وانتباه.. 	
التركيز فيما تستمع إليه.. 	
التزام الهدوء والصمت.. 3
عدم االنشغال أو التلفت بالنظر.. 4

االستماع األول )7دقائق(
اســتخدم التســجيل الصوتــي، أو اقــرأ النــص قــراءة  	

تتميــز بتحقيــق شــروطها مــن ســالمة النطــق، 
ــي. ــل المعان ــودة األداء، وتمث وج

نواتج التعلم: )االستماع( 

ARB.5.1.01.014  يحلــل المــادة المســموعة 
ــا المعلومــات الشــفوية  ــج رابطً مســتخلًصا النتائ
للمتحــدث مثــل اختيــار الكلمــات وتنغيمهــا 

ــاءات. ــفوية واإليم ــر الش ــائل غي بالرس

ــص الســردي  ARB.5.1.01.015   يســتوعب االن
ــدث  ــائل المتح ــؤواًل رس ــموع م ــال المس أو المق
الشــفوية وغيــر الشــفوية وفــق أهدافــه ووجهــة 

نظــره.

عنوان الدرس: االستماعالحّصة الّسابعة عشرة
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أوقــف التســجيل أو القــراءة عنــد نقطــة شــائقة، واســأل الطــالب: مــاذا تتوقعــون أن يحــدث بعــد ذلــك،  	
أو مــا األفــكار التفصيليــة التــي ســترد تحــت هــذه الفكــرة الرئيســة؟

نّفذ أنشطة االستماع الواردة في كتاب الطالب .
االستماع الثاني: )8 دقائق(

ــاط  	 ــى التق ــب عل ــدرة الطال ــن ق ــة تبي ــئلة تفصيلي ــرح أس ــص، وط ــن الن ــع م ــتماع لمقاط ــادة االس إع
كلمــات معينــة وردت فــي النــص أو لــم تــرد، وعــن تحليلــه لموقــف معيــن، أو ذكــر آراء مختلفــة وردت 
فــي النــص، والموازنــة بينهــا، أو بيــان مالمــح لشــخصية محــددة، أو رأيــه فيمــا اســتمع إليــه، أو تقييــم 
المــادة المســموعة... أي التركيــز علــى األنشــطة التــي تثيــر التفكيــر، وتــؤدي إلــى التفاعــل مــع المــادة 

ــاب. ــي الكت ــواردة ف المســموعة، وهــي األنشــطة ال

أداء الطالب وتقييمهم: )10 دقائق(
ــاج اللغــو ي فيمــا بعــد ،اتــرك للطــالب )ثنائيــات- مجموعــات(  	 ــى اإلنت ــة، وإل ــى مهــام تعليميَّ انتقــل إل

ــول  ــادل األدوار ح ــالب لتب ــال للط ــح المج ــا، أو افس ــفوًيا أو تحريرًي ــص ش ــص الّن ــا لتلخي ــا كافًي وقًت
ــه.  ــب عن ــث كل طال ــص، وحدي موضــوع النَّ

اجعــل الطــالب يشــعروا بالراحــة واالطمئنــان، واتــرك لهــم مجــااًل أيًضا ليعلقــوا علــى النَّص المســموع...  	
أعجبهــم/ لــم يعجبهــم.. لماذا؟

طرح أسئلة بغرض تقويم أداء الطالب وقياس مستواهم الذي وصلوا إليه. 	
. افســح لهــم المجــال قليــاًل؛ ليشــعروا بالراحــة، ويجيبــوا عــن األســئلة وعلــق علــى تلخيصاتهم بأســلوب  	

محفــز، مــع تقبــل أعمــال الطالب بــال اســتثناء.

االستعداد للحصة القادمة: )5 دقائق( 
ــز  	 ــى التركي ــة، وأْن يحرصــوا عل ــى نصــوص مختلف ــتماع إل ــوا االس ــم أن يتعلم ــر الطــالب أّن عليه  أخب

ــادة المســموعة. ــوا ملخصــات للم ــه، وأن يكتب ــا يســتمعون إلي ــن فيم وحصــر الذه
ــم  	 ــأس بتكليفه ــة، وال ب ــي الحصــة القادم ــزه ف ــه وتعزي ــاًل لتناول ــالء مث ــار محــور كاإلم ــك اختي يمكن

ــبق. بنشــاط مس



53 عنوان الدرس: االستماعملحق دليل المعلم للصف الخامس

ملحق دليل المعلم للصف الخامس
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قطع اإلمالء للفصل الدراسي األول

الوحدة األولى/ ُسؤاٌل َحْوَل اأَلشجاِر

َســأَلَْت ) أجاثــا (  أَباهــا َعــْن أَْجَمــِل ِكتــاٍب َقــَرأَُه  َوهــَو َيْبَحــُث فــي َمســأَلَِة العنايِة 
بِاألشــجاِر؛ أَلَنَّهــا َتْعــرُِف ِعْشــَقُه لِلِْقــراِءِة َوالُْكُتــِب، َوَعــَدَم َســأَِمِه ِمــَن الُجلــوِس 
َيْســأََل  الُْكُتــَب  ســاعاٍت َبْيــَن الُْكُتــِب لَِيْقَرأَهــا َعلــى أَريَكــٍة  بُِقــْرِب الِمدَفــأَِة، َو

َعــْن ُكلِّ مــا لـَـْم َيْفَهْمــُه فيهــا.

الوحدة الثالثة/ بالمحبة  يتسع  العالم
ــأَِم، َوال ُتَســلِّْم نَْفَســَك  أَْقِبــْل َعلــى الَحيــاِة بَِفــَرٍح َونَشــاٍط، َواْحــذْر ِمَن الَيــأِْس َوالسَّ
َرهــا، َولَْن نَْســَتطيَع  لِلُهمــوِم َواألَْحــزاِن، َفَقــْد ُولِْدنــا َكــْي نَعيــَش َعلــى األَْرِض، َونَُعمِّ
ــاِء،  ــِل َوالِبن ــِه َعلــى الَعَم ــَن اللّ ــا قــاِدروَن بَِفْضــٍل ِم ــَن بِأَنَّن ــا ُمْؤِمني ــَك ِإاّل ِإذا ُكّن ذلِ
َوأَنَّ رِســالََتنا  ِهــَي التَّعميــُر ال الَهــدم، َفَهّيــا  نَْعَمــُل َونَســأَُل اللّــَه الَعــْوَن َوالتَّْوفيــَق.

الوحدة الثانية/ َوطني الَجميُل
ــَكُن، َوُهــَو  ــُن ُهــَو الَمــأْوى َوالسَّ ــُب، َفالَوطَ ــُه الَْقلْ ــُه الُفــؤاُد، َوَموِطُن ــُن َمَحلُّ الَوطَ
ــَو األَْرُض   ــَو األَُب، ُه ــَو األُمُّ َوُه ــْؤدُد، َوُه ُة َوالسُّ ــزَّ ــَو الِع ــُن، َوُه ــُة َواألَْم الطَُّمأنيَن

ــُر. ــُت َوالَمصي ــَو الَمْنَب ــَو المــاُء، َوُه ــواُء َوُه ــَو الَه ــماُء، َوُه ــَو السَّ َوُه
، َوَعطــاًء  ــا بُِحــبٍّ ــُه ُحبًّ ــْم ُيباِدلونَ ٌة َيعيشــوَن فــي َســعاَدٍة َوَهنــاٍء،  َوُه ــاُؤُه أََعــزَّ أَبن
بَِعطــاٍء، َوَيبذلــوَن ِمــْن أَْجلِــِه  األَْرواَح َرخيَصــًة، َفمــا أَجمــَل الَْوطـَـَن! َومــا أَْغــاله!
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النص األول / َصديَقُة األَْرِض
ــِة الُمتَِّحــَدِة؛ َفِهــَي َتْحظــى  ــِة اإِلمــاراِت الَعَربِيَّ ــِة فــي َدْولَ ــِة األَصيلَ ُتَعــُدّ َشــَجَرُة الغــاِف ِمــَن األَْشــجاِر الَوطَِنَيّ
يَّــِة  ــٍة ِعْنــَد أَْهلِهــا، َوِهــَي َشــَجَرٌة باِســَقٌة صاِمــَدٌة ُمْنــُذ ِســنيَن طَويلَــٍة َتَتعاَيــُش َمــَع األَْحــواِل الَجوِّ بَِمكانـَـٍة خاَصّ
وهــا بَعَرِقِهــم ،وحِفظــوا كلَّ شــيٍء  مــوِد فــي حيــاِة األجــداِد الّذيــَن روُّ َوالبيِئيَّــِة القاِســَيِة. وأَْضَحــْت َرْمــًزا للصُّ

هــا المتأخــرِة. عــن تفاصيــِل حياتِهــا بِــدًءا مــن نمــوِّ َبذرتِهــا حّتــى مراِحــَل نُمِوّ
ــا.  ــا وتراثِه َيِّته ــا بُِهِو ــَدِة؛ القترانِه ــِة الُمتَِّح ــاراِت الَعَربِيَّ ــِة اإلم ــي َدول ــرٌة ف ــٌة كبي ــٌة ثقافّي ــاِف قيم لشــجرِة الغ
ــذي  ــُه ثــراُه، الّ ــَب الل ــِن ســلطان آل نهيــان، طّي ــُه الّشــيِخ زايــد ب وَحِظَيــت باهتمــاٍم خــاصٍّ مــن المغفــوِر ل
أصــدَر توجيهاتـِـه بمنــِع قطِعهــا ، كمــا أمــَر باســتزراِع غابــاٍت جديــدٍة منهــا، حّتــى وصــَل عدُدها فــي أبوظبي 
إلــى أكثــَر مــن ســّتِة مالييــِن شــجرٍة تقريًبــا، وباتــت ُتَمّثــُل مــا نِْســَبُتُه 31 بالمئــِة مــن أشــجاِر الغابــاِت. وال 
عجــَب أن تســمَع عــن منطقــٍة فــي دبــيَّ ُتســّمى ) غافــاُت زايــد( والّتــي ُســّمَيت بهــذا االســِم نظــًرا ألنَّ الّشــيَخ 

زايــد األّوَل  رحَمــه اللــُها اتََّخَذهــا َمَحطَّــَة اســتراحٍة لــه فــي إحــدى زياراتِــه إلــى إمــارِة دبــي.
ــُل مجلــَس  ــُر فــي حيــاِة الَبــْدِو ، ففــي الَوقــِت الّــذي كانَــْت ُتمثِّ وكانــت علــى َمــرِّ الّزمــاِن كنــًزا طبيعًيــا ُيؤثّ

الحاكــِم وكبــاِر القــوِم للّتشــاوِر، كانــت تحتضــُن أفــراَح الّشــعِب ومجالــَس ِشــعِرِهم. 
ولقد اعَتَمَد عليها الَبْدُو اعتماًدا كبيًرا لكثرِة فوائِدها على اإلنساِن والَحَيواِن، وِمْنها:

ــا مصــدًرا  ــٍة. إلــى جانــِب كونِه ــَد غذائّي ــا مــن فوائ ــا لَه ــٍة أساســّيٍة لِم 1.اســتخداُم أوراِقهــا الّصغيــرِة كوجب
ــِة. ّي ــاِت البّر لغــذاِء الحَيوان

2- يستخلُص الّنحُل من أزهارِها العسَل الّذي يحتوي على نسٍب عاليٍة من البروتين والسّكِر.
3- اســتخداُمها كنــوٍع مــن األدويــِة الّشــعبيِة، إذ ُتغلــى أوراُقهــا بالمــاِء، وُتؤَخــُذ عصارُتهــا كــدواٍء إليقــاِف 

حــاالِت اإلســهاِل.
4-استخداُمها كَوقوٍد لناِر التَّدفئِة .

5-استخداُمها في الّصناعاِت الّتقليدّيِة. 
ــْعِر والعريــِش، ألن خشــَبه عمــوديٌّ ومســتقيٌم وَمتيــٌن  6-- اســتخداُم أخشــاِب الغــاِف فــي تشــييِد منــازِل الَشّ

ال تأكلُــه الحشــراُت والّديــداُن.
7- تســتخدُم أشــجاِر الغــاِف فــي تثبيــِت الكثبــاِن الّرملّيــِة المتحرّكــِة، وتشــجيِر الّشــوارِع والطّــرِق 
ــى  ــًة عل ــه لمســًة جمالّي ــُف في ــذي تضي ــَر فــي الوقــِت الّ ــُح الّتصّح ــِة، وهــي بذلــك تكاِف والمتنزَّهــاِت العاّم

ــدِن.  الم
هــا وتكيُِّفهــا الّســريِع مــع األجــواِء البيئّيــِة المحيطــِة  وتمتــاُز أشــجاُر الغــاِف بســهولِة تكاثُِرهــا وســرعِة نموِّ
ــُق جذوُرهــا فــي التُّربِة لمســافاٍت  بهــا، كارتفــاِع درجــاِت الحــرارِة القاســيِة، والجفــاِف، وُشــحِّ الميــاِه، وتتعمَّ

ُرهــا العلمــاُء بـــخمسيَن متراً. بعيــدٍة ُيَقدِّ

نصوص االستماع للفصل الدراسي األول
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ــا  ــبِب خصائِصه ــم بس ــاراِت واهتماَمه ــاِء اإلم ــَرُة ُوَدّ أبن ــُة والُمَعمِّ ديق ــجرُة الصَّ ــذه الشَّ ــَبْت ه ــَك كس وبذل
ــِة الّتــي  وليَّ ولــُة علــى العديــِد مــن االتِّفاقيــاِت الدَّ وفوائِدهــا لــألرِض واإلنســاِن والحَيــواِن ، ولقــد وقََّعــِت الَدّ

ــا مــن االنقــراِض . ــا وِحفظَه َتضمــُن حمايَته

الّنّص الثاني/  ازرع جمياًل
ــِر  ــاِم، َتفاَجــأَ َعلــى َغْي ــُه فــي أََحــِد األَّي عــاِة َيْرعــى أَْغناَم ــَدِة، َوَبْيَنمــا كاَن أََحــُد الرُّ ــالِد الَبعي فــي إْحــدى الِب

ــِع االتِّجاهــاِت. ــْوٍف فــي َجمْي ــٍر َوَخ ــُض بُِذْع ــُه َترُْك ــاَدِة أَنَّ أَْغناَم الع
ُم نَْحــَوُه. خــاَف الّراعــي َكثْيــًرا، َوَعلِــَم أَنَّــُه َميِّــٌت الَمحالَــَة،  الَْتَفــَت الّراعــي لَِيِجــَد أََســًدا َكبْيــًرا ُمْرِعًبــا َيَتَقــدَّ
َم ِمْنــُه راِفًعــا َيــَدُه، َفلَّمــا أَْمَعــَن الّراعــي النَّظـَـَر َوَجــَد َشــوَْكًة َمْغــروَزًة  لِكــنَّ األََســَد لـَـْم َيْهِجــْم َعلَْيــِه، َبــْل َتَقــدَّ
ــُد  ــِدِه. َتَحــرََّك األََس ــْن َي ــوَْكَة ِم ــَزَع الشَّ ــُه، َونَ َم ِمْن ــُب ُمســاَعَدَتُه، َفَتَقــدَّ ــَد َيطْلُ ــَم أَنَّ األََس ــِد، َفَفِه ــِد األََس فــي َي

بُِهــدوٍء، َواْبَتَعــَد َعــِن الّراعــي ماِضًيــا فــي َســبيلِِه.
َمَضْت َسَنواٌت َكثيَرٌة، نَِسَي فْيها الّراعي األََسَد َوِحكاَيَتُه.

َتَعرََّضــْت أَْرُض الّراعــي لَِغــْزٍو ِمــْن ِقَبــِل األَْعــداِء، ِوداَرْت َمْعرََكــٌة َكبيــَرٌة َســَقَط فْيهــا َقْتلــى َوَجْرحــى َوأَْســرى، 
وَكاَن الّراعــي ِمــْن بيــِن األَْســرى.

َتــمَّ اْصِطحــاُب األَْســرى إلــى أَْرٍض َبعيــَدٍة، وَكاَن الُحــّراُس َيأُْمــروَن األَْســرى بِاالْقِتتــاِل فْيمــا َبْيَنُهــْم، وَكانَــْت 
هــِذِه ِمــَن الّرياضــاِت الَمْشــهوَرِة َقدْيًمــا.

ُكْل ُمْنــُذ  َوحْيــَن اْســُتْدِعَي الّراعــي لِلِْقتــاِل َوالُمبــاَرَزِة َرَفــَض، َفأَْخَرَجــُه الُحــّراُس لُِمواَجَهــِة أََســٍد جائـِـٍع لـَـْم َيــأْ
ثَالثَــِة أَّيــاٍم.

ــواِر الّراعــي،  ــُد بِِج ــَس األََس ــْد َجلَ ــٌل؛ َفَق ْرُه َعْق ــْم َيَتَصــوَّ ــا لَ ــَدَث م ــأًَة َح ــُد بِاتِّجــاِه الّراعــي، َوَفْج ــَز األََس َقَف
ــُه األََســُد الَّــذي  ــُه ُســرعاَن ماَعــرَِف أَنَّ َوَوَضــَع َيــَدُه َعلــى َكِتِفــِه بُِهــدوٍء. ُذِهــَل الّراعــي لَِمْوِقــِف األََســِد، لِكنَّ

ــِدِه. ــْن َي ــوَْكَة ِم ــاِم، َوأَْخــَرَج الشَّ ــَن األَّي ــْوٍم ِم ســاَعَدُه فــي َي
ــْم ُيْعِجْبُهــْم ذلِــَك، َفَقــْد أََتــْوا لُِمشــاَهَدِة الِقتــاِل، َوطالَبــوا بِأََســٍد آَخــَر، َوُفِتَحــِت األَْبــواُب  لِكــنَّ الُمَتَفرِّجْيــَن لَ
ُل، َوقاَتلَُهــْم  ًة أُْخــرى، َوَخــَرَج ِمْنهــا ثَالثَــُة أُســوٍد َقَفــزوا َوَهَجمــوا َعلــى الّراعــي، َفَتَصــّدى لَُهــُم األََســُد األَوَّ َمــرَّ

بَِضــراَوٍة  ُمداِفًعــا َعــِن الّراعــي، َفَتراَجَعــِت األُســوُد الثَّالثَــُة َخْوًفــا.
ــَر  ــُك َعــِن الّراعــي َوصاِحِبــِه األََســِد، فاْضطُّ ــأَْن َيْصَفــَح الَملِ ــُب بِ ــَب الّنــاُس، َوَصَدَحــْت أَْصواُتُهــْم ُتطالِ َتَعجَّ

ــَق َســراَح الّراعــي َواألََســِد. ــِب الّنــاِس، َوأَطْلَ ــُك لَِتلِْبَيــِة َمطالِ الَملِ
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النص الثالث/ األرَنُب والَقمُر
ُحكــَي أَنَّ َجماَعــًة ِمــَن الِفَيلــِة كانـَـْت َتعيــُش فــي أَْرٍض َكثيــرِة الُْخْضــرِة، َوَعظيَمــِة الَخْيــراِت، وَكاَن فــي َهــِذِه 
األَْرِض َعْيــٌن َعْذَبــٌة صاِفَيــٌة، وَكانـَـِت الِفَيلَــُة َتــأُكُل الُعْشــَب األَْخَضــَر، َوَتشــَرُب المــاَء الَعــذَب، َوتعيــُش َحيــاًة 
ــٌش َشــديٌد، َوخشــَيْت أَْن  ــَة َعطَ ــُن المــاِء، َوأصــاَب الِفَيل ــْت َعْي ــًة َســعيدًة فــي أرِضهــا... َوذاَت عــاٍم َجفَّ هانِئ
ــذي، أَرســَل ُرُســلَُه لِلَبحــِث َعــِن المــاِء فــي ُكلِّ َمــكاٍن،  ــَك ِمــَن الَعطــِش، َفَشــكْت أَْمَرهــا ِإلــى َملِِكهــا الّ َتهلَ
َوبعــَد َبْحــٍث َعــاَدْت ِإليــِه الرُُّســُل لُِتخِبــَرُه أَنَّهــا َوَجــَدْت فــي َمــكاٍن َبعيــٍد َعْيــَن مــاٍء ُيطلـَـُق َعلْيهــا اســُم )َعْيــُن 

الَْقمــِر( ...

َهــِت الِفَيلَــُة ِإلــى تِلْــَك الَْعْيــِن؛ لِتشــَرَب ِمْنهــا ... وكانَــْت )َعْيــُن الَقَمــِر( َتَقــُع فــي أَْرِض األَرانِــِب، وَكانَــْت  َتوجَّ
خَمــِة َوبِأَجســاِمها الثَّقيلَــِة ُجحــوَر األَرانـِـِب  ُجحــوُر األَرانـِـِب ُمنتِشــَرًة َحْولَهــا، فداَســِت الِفَيلَــُة بأقداِمهــا الضَّ
ــِك  ــْم ِإلــى َملِ ــا أَصاَبهــا، َوأســرَع الّناجــوَن ِمْنُه ــْت َعــدًدا َكبيــًرا ِمنهــا، َفَفِزَعــِت األَرانــُب ِممَّ َفَهَدَمْتهــا، َوَقتلَ
ــِب  ــُك األَرانِ ــَس َملِ ــَمِة، َوَجل ــِة الغاِش ــَن الفيلَ ــْم ِم ــوَن ِحمايَتُه ــدَث، َويطلب ــا َح ــِه م ــِب َيشــتكوَن إلي األَرانِ
ــٍة ناِجَحــٍة... ــْق إلــى حيلَ ــْم يَوفَّ ــِة َعــْن َشــْعِبِه، َفلَ ــَش الفيلَ ــٍة َيدَفــُع بهــا َبطْ ــُر فــي حيلَ عاِجــًزا، َوأَخــَذ ُيَفكِّ

أي َوالَمشــورِة اســُمها َفيــروُز. َفكَّــَرْت َفيــروُز فيمــا  وَكاَن ِمــْن َبْيــِن األَرانـِـِب أَرنَبــٌة ذَكيَّــٌة َمعروَفــٌة بُِحْســِن الــرَّ
َمــْت  ــٌة، َفَتقدَّ ــِة َحّتــى واَتْتهــا ِفْكــَرٌة ذَِكيَّ ُدُهــْم ِمــَن الفيلَ ــِر الرَّهيــِب الَّــذي َيَتَهدَّ َيحــُدُث لَِقْوِمهــا بَِســَبِب الَخطَ
ــَر األَفيــاِل،  ــُع َخطَ ــٌة أَنَّ فيهــا مــا َيدَف ــُك، َوأَنــا واثَِق ــٌة أَيُّهــا الَملِ ــًة: لَقــْد واَتْتنــي ِحيلَ ــِب قائِلَ ــِك األَرانِ ِمــْن َملِ
ــِك  ــى َملِ ــُك - إل ــا الَملِ ــي - أَيُّه ــُد أَْن َتبعَثن ــْت: أُري ــروُز؟! فقالَ ــا َفي ــِك ي ــا حيلَُت ــاًل: م ــُك قائِ ــا الَملِ ــَر إليه َفنظَ

ــِة، َوأَْن َتبعــَث َمعــي َمــْن َتختــاُرُه َحّتــى َيــرى َوَيســمَع مــا أَقــوُل.. الفيلَ

ــُق طَلَبــِك، َهيــا انطَلِقــي إلــى َملِــِك  َفقــاَل َملِــُك األَرانِــِب:  أِلَنَّنــي أَثِــُق َبُِحْســِن َتدبيــرِِك لأِلُمــوِر، َفســوَف أَُحقِّ
الفيلَــِة، َوَبلِّغــي َعنِّــي مــا ُتريديــَن، فانطلََقــْت َفيــروُز لِمُقاَبلَــِة َملِــِك الفيلَــِة، َيتَبُعهــا الرَّســوُل الَّــذي اختاَرْتــُه، 
ــِة علــى  ِتِه الِفّضيَّ ــماِء، و ُيلقــي بِأَِشــعَّ ــاًل.. و كاَن  الَقَمــُر ســاِطًعا فــي َوســِط السَّ ــِة لَْي ــْت إلــى أَْرِض الفيلَ َفوصلَ
ــِة َرأَْتُهــْم ِمــْن َبعيــٍد بِأَرُجلِِهــم  ــْت ِإلــى أَْرِض الفيلَ ــِة، َوِعنَدمــا َوصلَ ــْوِن الِفضَّ األَرِض، َفُيحيــُل ُكلَّ َشــيٍء إلــى لَ
ــِل  ــْوَق الَجب ــروُز َف ــَدْت َفي ــَك َصِع ــَر، َلِذلِ ــْم أَكث ــرَِب ِمْنُه ــْت أَْن َتقت ــِة، فخاَف ــِة، َوبِأَجســاِمِهم الِعمالَق خَم الضَّ
ــْت  ــلَِك؟! فقالَ ــْن أَرس ــِت؟ َوَم ــْن أَنْ ــاًل: َم ــا قائِ ــَر ِإليه ــِة، َفنظ ــَك الفيلَ ــاَدْت َملِ ــِة، َون ــى أَْرِض الفيلَ ــلِّ عل الُمِط

ــْد أَرســلَني الَقَمــُر ِإليــَك أِلَُبلَِّغــَك رِســالَتُه. َفيــروُز: أَنــا َرســوُل الَقَمــِر، لََق
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ــْت:  ــِة بَِفصاَحِتهــا، َوقــاَل: َصَدْقــِت، َولِکــْن مــا الرِّســالَُة الّتــي أَرســلَِك بِهــا الَقمــُر؟! َفقالَ ــُك الفيلَ َفأُْعِجــَب َملِ
ــا،  ــدوُس َعليه ــَت َت ــِة، َفُرْح عيَف ــاِت الضَّ ــى الَحيوان ــَك عل تِ ــدى ُقوَّ ــَت َم ــْد َعرْف ــَك َق ــُر: ِإنَّ ــَك الَقم ــوُل لَ َيق
فــاِع َعــْن نَفِســها، َوَعــْن َردِّ ُعدوانـِـَك َعنهــا، َويبــدو أَنَّ َذلـِـَك  َوَتدهُســها َتْحــَت أَقداِمــَك، َوهــي عاِجــَزٌة َعــن الدَّ
ــِن الَقَمــِر-  ــِن– َعْي ــَت َتذَهــُب ِإلــى الَعْي ــْم َســواٌء، َولِذلــَك َفأَنْ ــَت أَنَُّه ــَك، َفظََنْن تِ ــراِر بُِقوَّ ــَك ِإلــى االْغِت ــْد َدفَع َق

ٍة.. ــُه هــذا بِِشــدَّ ــا، َوقــْد أَغَضَب ــْرِب ِمْنهــا َوَتعكيــِر مائِه أُ علــى الشُّ َوَتَتَجــرَّ

ــى  ــَك َحّت ــلَني ِإلي ــْد أَرس ــروُز: لَق ــْت َفي ــِر؟! َفقالَ ــُب الَقَم ــا َمطالِ ــِمُع: َوم ــا َس ــا ِمّم ــِة َمبهوًت ــُك الفيلَ ــاَل َملِ َفق
 : ًة أُخــرى، َفقــاَل َملِــُك الفیلَــِة فــي َتَحــدٍّ ــْرِب ِمــْن )َعْيــِن الَقَمــِر( َمــرَّ رََك َكــْي ال َتعــوَد إلــى الشُّ أُنْــِذرََك، َوأَُحــذِّ
ًة  ــْرِب ِمــْن َعْيِنــِه َمــرَّ ــُت َفمــاذا َعســاُه أَْن َيفعــَل؟! َفقالَــْت َفيــروُز: ُيْنــِذرَُك الَقَمــُر ِإذا ُعــْدَت ِإلــى الشُّ ِإذا َفَعلْ َو
أُخــرى َفَســْوَف ُيغشــي َبَصــرََك، َوَيعَمــُل َعلــى َهــالِكَك،  َفقــاَل َملـِـُك الفيلَــِة ُمْســَتْنِكًرا: أَُشــكُّ أَْن َيفعــَل الَقَمــُر 
ًة  ًقــا َفَتعــاَل َمعــي إلــى )َعْيــِن الَقَمــِر(، َوَجــرِّْب أَْن َتشــَرَب ِمنهــا َمــرَّ َذلِــَك! َفقالَــْت َفيــروُز: ِإذا لَــْم َتُكــْن ُمَصدِّ

ــِة َوهــو َغْيــُر ُمبــاٍل: َهّيــا بِنــا.. ــُك الفيلَ أُخــرى، َفقــاَل َملِ

َوهَكــذا انطلــَق َملـِـُك الفيلَــِة فــي ُصْحَبــِة األَْرنـَـِب َفيــروَز إلــى )َعْيــِن الَقَمــِر(، َفَنظـَـَر فــي الَعْيــِن، َفــَرأَى صوَرَة 
ــَت خائِــٌف  ــْت ُمَتَهكَِّمــًة : ََهــْل أَنْ َدُه قالَ الَقمــِر ُمْنَعِكَســًة علــى َســطِْح المــاِء، َولَّمــا َرأَْت فيــروُز َخْوَفــُه َوَتــَردُّ
ــذي ال  ــِة الّ ــُك الفيلَ ــا َملِ ــٍد: ال، أَن ــْوٍت راِع ــِة بَِص ــُك الفيلَ ــاَل َملِ ــِه؟  َفق ــْن لِقائِ ــَت َع ــَك َجُبْن ــَن الَقمــِر، أَْم أَنَّ ِم
ــْت َفيــروُز ُمَتَهكَِّمــًة: هّيــا ُمــدَّ ُخْرطوَمــَك فــي  ــْو كاَن األََســَد الِمغــواَر، فقالَ َيْجُبــُن َعــْن لِقــاِء أََحــٍد َحّتــى َولَ
المــاِء، واشــَرْب ِإْن ُكْنــَت ُشــجاًعا- َکمــا َتزُعــُم - َولَِکــي يــداري الفيــُل َخجلَــُه أَمــاَم األَْرنـَـِب َفيــروَز، َوُيظِْهــَر 
ــي  ــُه ف ــَل ُخْرطوَم ــَذِر أَدَخ ــْرِص والَح ــِر(، َوبُِمْنَتهــى الِح ــِن الَقَم ــْن )َعْي َم ِم ــدَّ ــجاَعِتِه، َتَق ــِه َوَش تِ ــدی ُقوَّ ــا َم له

المــاِء لَِيْشــَرَب...

ــُه فــي  ــِة، َفِعْنَدمــا أَدَخــَل ُخرطوَم ــِك الفيلَ ــِس َملِ ــَزِع فــي نَْف ْعــِب والَف ــًرا لِلرُّ ــَك كاَن ُمثي ــَد َذلِ  مــا َحــَدَث َبْع
ــْد َغِضــَب لِذلــَك،  ــِة الِمســكيِن أَنَّ الَقمــَر َق ــِك الفيلَ ــَل لَِملِ ــزَّْت صــورُة الَقمــِر، َفُخيِّ ــِن َتَحــرََّك الْمــاُء فاهَت الَْعْي
ــِن  ــِن الَعْي ــَع َع ــُه، َوَتراَج ــاِل ُخرطوَم ــُك األَفي ــَحَب َملِ ــَك َس ــِه، َولِذل ــَش بُِخرطوِم ــمَّ أَْن يْبِط ــُه َه ــَد، َوأَنَّ وارَتَع
بُِســرَعٍة، ثُــمَّ نَظـَـَر ِإلــى َفيــروَز قائـِـاًل: َيبــدو أَنَّ الَقَمــَر َقــْد َغِضــَب ِفْعــاًل اِلعتدائـِـي علــی َعيــِن مائـِـِه ، َفقالـَـْت 
ــَل أَْن ُيعطيــَك ُفرَصــًة  فيــروُز لَِتزيــَد فــي ُرْعِبــِه ِمــَن الَقَمــِر: لََقــْد َهــمَّ أَْن ُيعاِقَبــَك بَِقطـْـِع ُخرطوِمــَك، لَِكنَّــُه َفضَّ
ــْرِب ِمــْن َعْيــِن مائـِـِه، َفقــاَل َملِــُك  ًة أُخــرى ِإلــى الشُّ أَخيــرًة، َحّتــى َتُكــفَّ َعــْن َحماَقِتــَك َوُتعاِهــَدُه أاَّل َتعــوَد َمــرَّ
الفيلَــِة فــي َرجــاٍء واْســِتعطاٍف: أَرجــوِك، قولــي لـَـُه أَاّل َيفعــَل َذلـِـَك، َوأَنــا أُعاِهــُدُه، َوأُعاِهــُدِك أاَّل َتعــوَد الفيلَــُة 

ًة أُخــری... ــْرِب ِمــْن َهــِذِه الَعْيــِن َمــرَّ ِإلــى الشُّ
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ًة أُخــرى َفــْوَق َســطِْح المــاِء، َوقالـَـْت: لَقــْد واَفــَق الَقمــُر  َفَنظــَرْت َفيــروُز ِإلــى صــوَرِة الَقمــِر الّتــي اســتَقرَّْت َمــرَّ
ًة  ــرَّ ــِه َم ــْن َعْيِن ــْرِب ِم ــى الشُّ ــْن َتعــودوا ِإل ــْم لَ ــا أَنَُّك ــِة طالَم ــَن الفيلَ ــٍد ِم ــَك أَْو بِأََح ــَدِم ِإيقــاِع األَذى بِ ــى َع عل
ــْن  ًة أُخــری ِم ــرَّ ــْرِب َم ــى الشُّ ــوَدِة إل ــَن الَع ــْم ِم ــِه، َوَمَنَعُه ــى َقْوِم ــاِل ِإل ــُك األَفي أُخــری... َوهكــذا انصــَرَف َملِ

ــِن الَقَمــِر(، وعــادْت فيــروُز إلــى َقوِمهــا ُمْنتِصــرًة. )َعْي


