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مقّدمة
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 عشــر  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: 

ــاب 	  ــة لكّت ــال األصيل ــتخدم األعم ــذي يس ــى األدب“ ال ــم عل ــم القائ ــج ”التعلي ــاد منه اعتم
ــة. ــة والكتابي ــم القرائي ــر مهاراته ــن لتطوي ــم المتعلمي ــة لدع ــرة التعلمي ــا للخب ــا مركزًي ــن أساًس محترفي

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 ــاالت علمي ــي بمج ــص القصص ــط الن ــوص، وترب النص
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 ــت عليه ــي نص ــم الت ــج التعل ــداف ونوات ــق األه ــة وف ــرات اللغوي ــاء الخب ــم، وبن ــق الفه وتعمي

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

ــة  ــطة مكثف ــم بأنش ــذا المعج ــاء ه ــز بن ــة، وتعزي ــياقاتها المختلف ــي س ــتخدامها ف ــة واس ــاج اللغ ــي إنت ف
ــاة  ــردات منتق ــن لمف ــن كبيري ــص مدخلي ــي تخصي ــك ف ــيتجلى ذل ــرار. وس ــات والتك ــمة الثب ــذ س تأخ
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.
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االعتنــاء بمهــارات المحادثــة، وتخصيــص حصــة خاصــة بهــا، باإلضافــة إلــى أنشــطة التحــدث 	 
المصغــرة خــالل حصــص القــراءة؛ بهــدف تدريــب المتعلــم علــى اســتخدام اللغــة العربيــة فــي ســياقات 

إعــداد مــادة المحادثــة، ومواجهــة الجمهــور.  التعليــم والتعلــم، وتدريبــه علــى االســتعداد، و
ــروح 	  ــا بالش ــًرا، مدعوًم ــا ميس 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  ــار تعليم ــي إط ــردات ف ــم المف ــى تقدي ــز عل ــالب، والتركي ــا للط ــة وتحفيظه ــد اإلمالئي ــن القواع 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  ــح مج ــي، وتفس ــي، أو الثنائ ــل الجماع ــرة، والعم ــات الح ــالل المناقش ــن خ 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. 
كتــاب النشــاط: الــذي يتضمــن معظــم أنشــطة التعليــم والتعلــم األساســية، وتنقســم األنشــطة فيــه . 	

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 ــترك مع ــي، ويش ــص القصص ــا للن ــي الحًق ــذي يأت ــي ال ــص المعلومات ــو الن ــف: ه 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 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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الجديد في هذه الطبعة من الكتاب
ما الجديد في الكتاب؟ 

أضيفت في كل جزء من أجزاء الكتاب وحدة درسية جديدة، تشتمل على اآلتي: 
درس القصة 	 
درس النص المعلوماتي 	 
درس المحادثة ) الذي يأتي عادة في الصفحة األخيرة من األنشطة التي تلي القصة( 	 
درس االستماع	 
درس النشيد	 

لماذا أضيفت وحدة جديدة في كل جزء من أجزاء الكتاب الثاثة؟ 
الهــدف مــن إضافــة وحــدة جديــدة هــو إتاحــة الفرصــة أمــام المعلــم ليختــار مــن بيــن الوحــدات األربــع 
ــن( يراهــا هــي األنســب للتدريــس مــن وجهــة  ــن الثــالث وحــدات وحدتي ثــالث وحــدات ) أو مــن بي
نظــره فيمــا يتعلــق بالقصــة والنــص المعلوماتــي وبالــدروس األخــرى التــي تتضمنهــا الوحــدة. بحيــث إذا 
كان المعلــم ال يحّبــذ تدريــس قصــة بعينهــا، فــإّن لــه حرّيــة االختيــار، واســتبدال القصــة مــن الوحــدة 

الجديــدة بهــا. 

كيف ندرس الوحدة الجديدة؟ وماذا عن دروس النحو واإلماء والكتابة؟ 
تــدّرس الوحــدة الجديــدة بالطريقــة والمنهجيــة التــي اعتمــدت فــي تدريــس الوحــدات الســابقة،   o

ــيد.  ــة والنش ــتماع والمحادث ــي واالس ــص المعلومات ــة والن ــق بالقص ــا يتعل فيم
أمــا دروس النحــو واإلمــالء والكتابــة فقــد  تــم توزيعهــا علــى الوحــدات الثــالث األولــى، فــإذا قرر   o
ــة  ــة والنشــيد مــن الوحــدة اإلضافي ــي واالســتماع والمحادث ــدّرس القصــة والنــص المعلومات ــم أن ي المعل

ــا.  ــي تركه ــة مــن الوحــدة الت ــه أن يكمــل تدريــس النحــو واإلمــالء والكتاب ــإن علي ــدة، ف الجدي

هــل يمكــن اســتثمار الوحــدة التــي لــم يخترهــا المعلــم فــي شــكل آخــر مــن 
أشــكال التعلــم؟ 

يمكــن بالتأكيــد اســتثمار الوحــدة التــي لــم يخترهــا المعلــم لتكــون ضمــن المقــرر فــي تشــجيع الطــالب 
علــى الدراســة الذاتيــة، أو تنظيــم حلقــات نقاشــية فــي المكتبــة حــول القصــة وموضوعهــا وشــخصياتها، 
ــي  ــات ه ــذه االقتراح ــن كل ه ــًبا. لك ــم مناس ــراه المعل ــا ي ــة ، أو كم ــراءة الذاتي ــي الق ــتثمارها ف أو اس
ــة، وال ُيلــَزم المعلــم بهــا )إال فــي منهــج الصــف الثانــي؛ فالوحــدة اإلضافيــة  اختيارّي

مقــررة نظــًرا لزيــادة عــدد الحصــص فــي هــذا الصــف( 
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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: . 	
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. 
ــة 	  ــاز صفح ــب الممت ــار للطال ــى أن تخت ــتوياتهم، بمعن ــب مس ــات بحس ــى الصفح ــالب عل وّزع الط

ــذا.  ــر، وهك ــص قصي ــا ن 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

ــة  ــم الصفح ــم رق ــت االس ــرة، وتح ــة صغي ــى ورق ــب عل ــم كل طال ــب اس ــهيل أن تكت ــك للتس يمكن
ــة. ــة التالي ــي الحّص ــا ف ــه أن يقرأه ــيكون علي ــي س 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 	  ــة ل ــراءة القص 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 ــص القصي القص

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. . 	
يوم الخميس مخصص للمحادثة.. 	

عزيــزي المعلــم ...    ورد  فــي نهايــة كتــاب الطالــب للجــزء األول عناويــن قصــص؛ ليقرأهــا الطالــب 

ــذه  ــة ه ــث بمناقش ــي الثال ــل الدراس ــى للفص ــة األول ــدأ الحص ــروري أن تب ــن الض ــازة، وم ــي اإلج ف
ــة،  ــي كل قص ــة ف ــرة الرئيس ــن الفك ــالب ع ــأل الط ــا.... اس ــب بقراءته ــزام الطال ــدى الت ــص، وم القص
اســألهم عــن مغزاهــا وعــن أفكارهــا الفرعيــة... اطلــب إليهــم ترتيــب أحداثهــا شــفوًيا، أو تلخيصهــا.. 
ــا...  ــة وزمانه ــوع كل قص ــكان وق ــخصياتها، أو م ــل ش ــا، أو تحلي ــى أحداثه ــق عل ــم التعلي ــب إليه اطل

ــة، هــل أعجبتهــم أم ال ، ولمــاذا؟  اســألهم عــن رأيهــم فــي كل قص
افســح لهــم المجــال ليربطــوا بيــن هــذه القصــص والقصــص التــي درســوها فــي الفصــل األول... اســألهم 
ــي  ــدة الت ــن الفائ ــألهم ع ــص... اس ــض القص ــراءة بع ــي ق ــازة ف ــتثمار اإلج ــة اس ــي تجرب ــم ف ــن رأيه ع

تحققــت لهــم مــن قــراءة هــذه القصــص... شــّجعهم؛لتصبح القــراءة متعــة وفائــدة.
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التهيئة الحافزة: )5 دقائق( 
ــى  	 ــب عل ــاب الطال ــح كت ــذ فت ــى التالمي ــب إل اطل

الصفحــة األولــى فــي الوحــدة " وجــدت طريقــي" 
ــد  ــف يج ــألهم "كي ــورة، واس ــي الص ــهم ف وناقش
يضيــع  مــن  هنــاك  هــل  طريقــه؟"   اإلنســان 
طريقــه؟ كيــف يعــود إليــه؟ هــل تعرفــون معنــى 
ــي:  ــل الصين ــود بالمث ــا المقص ــج(؟ م ــة )أري كلم
"يلتصــق أريــج الزهــرة باليــد التــي تقّدمهــا"؟ ثــم 
ــل أن نقــرأ  قصــة " حــال  ــا قب ــك: دعون ــم بقول اخت
تجعــل حياتهــا أحلــى" ونعــرف مــا قصــة الطفلــة 
ــنبدأ  ــى، وس ــا أحل ــت حياته ــف جعل ــال، وكي ح

ــاط. ــاب النش ــي كت ــة ف ــة المفتاحي بالصفح
الصفحة المفتاحية في كتاب النشاط )5 دقائق(  

اســأل الطــالب: " هــل كنــا طالًبــا مجتهديــن وقرأنا  	
هــذه الصفحــة المهمــة؟ مــن قرأهــا وأجــاب عــن 
ــات  ــدوق الكلم ــراءة صن ــتمع لق ــم اس ــئلة، ث األس
ــوا  ــر ، وليكون ــى األكث ــالب عل ــن 3 ط ــائعة م الش
ــريًعا  ــّر س ــم م ــة، ث ــكالت قرائي ــم مش ــن لديه مم

علــى األنشــطة األخــرى فــي هــذه الصفحــة.

صفحة المعجم في كتاب الطالب )5 دقائق(  
ــردات  	 ــرف المف ــة تع ــذه الصفح ــن ه ــرض م الغ

ــى  ــول إل ــة الوص ــة، ومحاول ــي القص ــدة ف الجدي
معناهــا من خــالل الصــورة والجملــة المصاحبة.... 
ــة  ــم  مناقش ــة المعج ــي  صفح ــالب ف ــش الط ناق
ســريعة.  اطلــب إليهــم أن يمثلــوا كلمــة: "ُمنكبَّــة" 

الحّصة األولى

نواتج التعلم: )القراءة األدبية( 
الَكلِماِت  لَِيْقَرأَ  ْوتِّياِت  الصَّ بَِقواِعِد  َمْعرَِفَتُه  الُمَتَعلُِّم  ُيطَبُِّق   ARB.1.2.02.008

َدَة المقاِطِع. َئ الَكلِماِت َغْيَر الَمأْلوَفِة َوُمَتَعدِّ ُيَهجِّ الَمأْلوَفَة، َو

ليَم  ْبَط السَّ يًَّة َسليَمًة ُمراِعًيا التَّْنغيَم َوالضَّ  ARB.1.3.02.014 َيْقَرأُ ِقراَءًة َجْهِر

قيَقِة الْواِحَدِة. في ُحدوِد ستين َكلَِمة في الدَّ
 ARB.1.3.02.015 َيْقَرأُ ِقراَءًة َسليَمًة نُصوًصا َتْخلو َبْعُض َكلِماتها الَبسيطَة 

ياِق.  ْبِط ُمْعَتِمًدا َعلى السِّ ِمَن الضَّ

َن الَْكلِماِت. ـْ ُد َعالقاِت التَّضاِد َوالتَّـراُدِف َبي ARB.6.1.01.005 ُيَحدِّ

َر. َط الُمَصوَّ ُر الَكلِماِت ُمْسَتْخِدًما الُمْعَجَم الُمَبسَّ ARB.6.1.02.005 ُيَفسِّ

الَكلِماِت  ُيَفّسُر  َو ُمفيَدٍة،  ُجَمٍل  في  َكلِماٍت  ُيَوظُّف   ARB.6.1.02.006
ُمْسَتعيًنا بِِسياِقها، َوُمرادفاتِها َوأَْضداِدها.

َوالِفَكِر  الرَّئيَسِة  لِلِْفَكِر  َفْهَمُه  ُتظِْهُر  أَْسِئلٍَة  َعْن  ُيجيُب   ARB.2.1.01.007
. الِفْرِعيَِّة ُمْسَتعيًنا بِالنَّصِّ

بِأَنواِعِه،  راَع  الصِّ ًحا  ُمَوضِّ األْحــداِث،  َر  َتطَوُّ ُد  ُيَحدِّ  ARB.2.1.01.006  

َوالِبداَيَة َوالَوَسَط َوالنِّهايَة َوالَمْغزى.
ًدا   ARB.5.1.02.013 ُيقّدُم عرًضا تقديميًّا شفوًيا َعْن ِخْبراٍت َشْخِصيٍَّة ُمَحدِّ

ًعا أَساليبه لَجْذِب المستمعين  ماَن والمكاَن بِاسِتْخداِم اللًّغة الفصيَحِة ُمَنوِّ فيِه الزَّ
وتشويقهم متفاعاًل معهم ِمْن ِخالل ِإجاَبِتِه عْن أَْسئلَِتِهْم.

ِة َمصاِدَر :) الَمْوسوعاُت،    ARB.4.1.01.007 َيْحُصُل َعلى َمْعلوماٍت ِمْن ِعدَّ

َبَكُة الَمْعلوماتِيَُّة(. الِقَصُص، أَْشِرطَُة الفيديو، الشَّ

المهارة: تعرف السبب والنتيجة                	
اإلستراتيجية: التلخيص 	
روابط مع مواد تعليمية أخرى: 	

المهارات الحياتية	 
الفنون البصرية 	 
التربية الرياضية والموسيقية  	 
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ــل  ــر داخ ــة باألصف ــة المظلل ــرور  بالكلم ــد الم ــات عن ــى الكلم ــي معن ــهم ف ــم".... وناقش ــة "تقِض وكلم
ــة. القص

القصــد مــن صفحــة المعجــم فــي هــذا الموضــع أ ن نعــّود الطالــب علــى االطــالع علــى معجــم القصــة  	
ــذه  ــض ه ــا. بع ــراءة معانيه ــات، وق ــاء بالكلم ــادة االعتن ــده ع ــس عن ــت سنؤس ــع الوق ــا، وم ــل قراءته قب
ــراءة  ــاء ق ــا: أثن ــن تقريًب ــا مرتي ــيعود إليه ــب س ــاط،  فالطال ــاب النش ــي كت ــطة ف ــا أنش ــات عليه الكلم

ــاط.  ــا ب النش ــي كت ــة،  وف القص
المهارة واإلستراتيجية والكاتب في كتاب الطالب)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 ــة ي ــذه القص ــي ه ــال: ف ــم مث ــول له ــرح. كأن تق ــرار الش ــي تك ــرف ف ــتراتيجية، وال تس اإلس
ســنتعلم "الســبب والنتيجــة" يعنــي أن نحــدد مــا األســباب  التــي جعلــت حــال ســمينة؟ ومــا األســباب 
ــى  ــت عل ــي ترتب ــة الت ــا النتيج ــرى؟ وم ــال أخ ــى أعم ــام إل ــا للطع ــن حبه ــول م ــال تتح ــت ح ــي جعل الت
ذلــك؟ ومــا الــذي دفعهــا للمشــاركة فــي المشــروع المدرســي؟ ومــاذا كانــت النتيجــة؟ ســنتعلم كذلــك 

ــب.  ــت بالترتي ــا حدث ــت كم ــي البي ــرتنا ف ــا ألس ــة. فنحكيه ــداث القص ــص أح ــف نلخ كي
ثــم اطلــب إلــى التالميــذ فتــح كتــاب الطالــب علــى صفحــة المؤلــف واســألهم: هــل تعرفــون مــن هــذه؟   	

هــل قرأتــم لهــا ســابًقا؟ ثــم يعرفهــم عليهــا بكلمــات موجــزة. 
قراءة القصة للطالب من قبل المعلم: )10 دقائق( 

أخبــر الطــالب أن الوقــت قــد حــان لقــراءة القصــة، واســألهم مثــال: هــل أنتــم مســتعدون؟ وابدأ بلفــت  نظر  	
الطــالب إلــى الغــالف؟ اطلــب إلــى أحدهــم أن يقــرأ العنــوان، واســم المؤلــف والرســام. اســأل الطــالب: 
ــل  ــؤالهم:  ه ــم، وس ــول الرس ــم ح ــي رأيه ــالب ف ــة الط ــم مناقش ــن المه ــاذا؟ م ــالف؟ لم ــم الغ ــل أعجبك ه
يوحــي لكــم الرســم بشــيء؟  الحديــث حــول الغــالف والرســم مــن شــأنه أن يحّفــز التفكيــر لــدى الطــالب، 

ويســتثير فضولهــم.
ويمكنك أن تنتقل مع طالبك إلى ركن القراءة إذا كنت قد أعددت ركًنا خاًصا بالقراءة في الصف.  	
تأكد أنك تقرأ قراءة صحيحة طبيعية ال تكلف فيها وال تصنع.  	
ســتمر عليــك كلمــات المعجــم التــي وردت فــي بدايــة الوحــدة مظللــة باألصفــر أيضــا فــي القصــة، توقــف  	

ــم،  ــة المعج ــى صفح ــودة إل ــالب الع ــى الط ــب إل ــك أن تطل ــا، ويمكن ــن معناه ــؤال ع ــد الس ــا، وأع عنده
وقــراءة المعنــى مــرة أخــرى. أو أن يضــع الطــالب بعــض الكلمــات فــي جمــل مــن إنشــائهم )شــفوًيا( 

توقــف عنــد مفاصــل القصــة، واســأل الطــالب، وأكثــر مــن ســؤالهم: مــا رأيكــم فــي ســلوك حــال؟ مــاذا  	
كانــت تحــب؟  ومــا مكانهــا المفضــل فــي البيــت؟ ومــا الــذي تفضلــه فيــه؟ مــاذا كانــت تتنــاول؟ مــا طبيعة 
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عالقتهــا بزميالتهــا فــي المدرســة؟ مــا الدليــل علــى هــذه العالقــة؟ لــو أخــذت حــال رأيــك فــي مشــكلة 
حبهــا للطعــام، مــاذا ســتقترح عليهــا؟ لمــاذا؟ 

يمكنك أن تطلب المساعدة من أحد طالبك المتميزين في قراءة بعض مقاطع القصة معك.  	
ــًزا حولهــا، وأعــط المجــال للطــالب ألن يتحدثــوا ويعبــروا عــن  	 بعــد االنتهــاء مــن القــراءة أدر نقاشــا مركَّ

رأيهــم فــي القصــة. 

حل التدريب المستهدف في الصف من كتاب النشاط )5 دقائق(
اختم الحّصة بحل التدريب في من كتاب النشاط.

الواجب المنزلي، واالستعداد للحّصة القادمة: )5 دقائق( 
حل التدريبات المندرجة تحت صفحة في البيت في كتاب النشاط. 	
وجه الطالب إلى ضرورة التدرب على قراءة القصة.  	
ــة.  	 ــة القادم ــي الحص ــيقرؤونها ف ــي س ــات الت ــام الصفح ــابًقا أرق ــم س ــن حددته ــالب الذي ــى الط وزع عل

ــًدا. ــى قراءتهــا جي ــوا عل وأكــد عليهــم أن يتدرب
	 . وجه الطالب إلى العناية بجملة النسخ والحرص على كتابتها بأجمل خطٍّ

موّجهات لمساعدة الطلبة الضعاف: )5 دقائق( 
تخصيــص 5 دقائــق فــي نهايــة الحصــة فــي اليــوم لطالــب واحــد مــن الطــالب الضعــاف )الطــالب الذيــن  	

ال يســتطيعون قــراءة الحــروف مــع حركاتهــا الطويلــة والقصيــرة(.
الجلوس مع الطالب الضعيف منفرًدا ومتابعته حتى يتقن المهارات القرائية اآلتية:  	
يسّمي الحروف بأسمائها الصحيحة بنسبة %100            	
 ينطق أصوات الحروف كلّها نطًقا صحيًحا مع الحركات والمدود بنسبة %100.          	
يمّيز الصوت األول واألخير في الكلمة بنسبة %100.      	
يمّيز الكلمات المشتركة في اإليقاع )مطر، شجر، قمر( بنسبة %100.    	
ينشئ كلمات تتشابه في اإليقاع بنسبة %50-100.         	
يحذف صوًتا أو مقطًعا لتوليد كلمات جديدة بنسبة %100.           	
يجمع صوتين أو ثالثة أو أربعة لتوليد ليكّون كلمات جديدة بنسبة %100.          	
يحلل الكلمات إلى أجزائها تحليال صحيًحا بنسبة %100.       	
يقرا الكلمات البصرية قراءة سريعة بنسبة %100.  	
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يقرأ نصوًصا قصيرة بطالقة ويفهمها.   	
ــي  	 ــف ه ــب الضعي ــع الطال ــه م ــذي تقضين ــت ال ــي الوق ــالب ف ــي الط ــا باق ــيعمل عليه ــي س ــة الت المهم

خطــوات بســيطة، ال تحتــاج إلــى مجهــود كبيــر، لكنهــا تتطلــب فــي البدايــة إعــداًدا، وتنظيًمــا، ثــم إذا 
تمكّنــت المعلمــة مــن فهــم الغايــة منهــا، واستشــعرت أثرهــا العميــق عليهــا وعلــى أبنائهــا، فإنهــا ســتبدع 

فيهــا كثيــًرا.
يمكن تطبيقها في مجموعات. بحيث يقسم الصف إلى 3 أنواع من المجموعات:  	
المتميزون  	
المتوسطون  	
الضعاف 	
 كل مجموعــة لهــا نشــاط خــاص بهــا، يناســب مســتواها، ويمكــن أن يشــترك المتميــزون والمتوســطون  	

فــي النشــاط نفســه مــن بــاب التحــدي للمتوســطين. 
ا(  	  يجب على المعلمة أن تشرح لكل مجموعة المطلوب منها قبل أن توزع األوراق )مهم جدًّ
ال يتجاوز تنفيذ األنشطة 5 دقائق. 	
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التهيئة الحافزة: )5 دقائق( 
ابــدأ الحصــة بســؤال الطلبــة مثــاًل: مــن منكــم قــرأ  	

ــى" فــي البيــت؟  قصــة "حــال تجعــل حياتهــا أحل
ــخصية  ــم ش ــل أحبتت ــة؟ ه ــم القص ــن قرأت ــع م م
الطفلــة حــال؟ هــل لــدى أحدكــم ســؤال؟ شــجعهم 
ــن  ــا ع ــألهم أيض ــن أن تس ــألوا، ويمك ــى أن يس عل
ــون فــي  ــة؟ مــاذا يفعل حياتهــم؛ أطعمتهــم المفضل

أوقــات فراغهــم، مــا اهتماماتهــم؟
تعــرض  	 أن  التغييــر  ســبيل  علــى  يمكنــك  أو 

للمتعلميــن فيلًمــا عــن الفقــراء، أو المشــاريع التــي 
ــخاص  ــن أش ــاعدتهم، أو ع ــة لمس ــا الدول ــوم به تق
ــتطاعوا أن  ــم اس ــلبية ث ــلوكيات س ــم س ــت له كان
يتغيــروا لألفضــل. ويمكنــك أن تخبرهــم: مــا 
رأيكــم أن نبــدأ حصتنــا بدايــة مثيــرة، ويقــّص كل 

ــه. ــي حيات ــراه ف ــًرا أج ــا تغيي ــد من واح
حل الواجب المنزلي مع الطالب: )10 دقائق( 

فــي خمــس الدقائــق األولــى: اطلــب إلــى الطــالب  	
ــاط،  ــاب النش ــي كت ــات ف ــى التدريب ــوا إل أن ينتقل

وراجــع معهــم إجاباتهــم، وصححهــا لهــم.
ــتخرجها  	 ــي اس ــات الت ــداد الكلم ــى أض ــتمع إل اس

الطلبــة، وأثــن علــى مــن وضــع النجمــات )للمفــرد 
ــى  ــتمع إل ــح... اس ــا الصحي ــي مكانه ــع( ف والجم
الجمــل التــي أعدهــا الطــالب، وقــدم التغذيــة 
الراجعــة، وأثــن علــى مــن تميــزت جملــه بالصحــة 
والجمــال... ثــم اســتمع إلــى حــل األلغــاز، واشــكر 

ــم. ــى تفاعله ــالب عل الط

عنوان الدرس:  حال تجعل حياتها أحلىالحّصة الّثانية

نواتج التعلم: )القراءة األدبية( 

ْوتِّياِت لَِيْقَرأَ الَكلِماِت  ARB.1.2.02.008 ُيطَبُِّق الُمَتَعلُِّم َمْعرَِفَتُه بَِقواِعِد الصَّ
َدَة المقاِطِع. َئ الَكلِماِت َغْيَر الَمأْلوَفِة َوُمَتَعدِّ ُيَهجِّ الَمأْلوَفَة، َو

ْبَط  يًَّة َسليَمًة ُمراِعًيا التَّْنغيَم َوالضَّ  ARB.1.3.02.014 َيْقَرأُ ِقراَءًة َجْهِر

قيَقِة الْواِحَدِة. ليَم في ُحدوِد ستين َكلَِمة في الدَّ السَّ
 ARB.1.3.02.015 َيْقَرأُ ِقراَءًة َسليَمًة نُصوًصا َتْخلو َبْعُض َكلِماتها الَبسيطَة 

ياِق.  ْبِط ُمْعَتِمًدا َعلى السِّ ِمَن الضَّ
َن الَْكلِماِت. ـْ ُد َعالقاِت التَّضاِد َوالتَّـراُدِف َبي ARB.6.1.01.005 ُيَحدِّ

َر. َط الُمَصوَّ ُر الَكلِماِت ُمْسَتْخِدًما الُمْعَجَم الُمَبسَّ ARB.6.1.02.005 ُيَفسِّ
ُيَفّسُر الَكلِماِت  ARB.6.1.02.006 ُيَوظُّف َكلِماٍت في ُجَمٍل ُمفيَدٍة، َو

ُمْسَتعيًنا بِِسياِقها، َوُمرادفاتِها َوأَْضداِدها.
ARB.2.1.01.007 ُيجيُب َعْن أَْسِئلٍَة ُتظِْهُر َفْهَمُه لِلِْفَكِر الرَّئيَسِة َوالِفَكِر 

. الِفْرِعيَِّة ُمْسَتعيًنا بِالنَّصِّ
راَع بِأَنواِعِه،  ًحا الصِّ َر األْحداِث، ُمَوضِّ ُد َتطَوُّ  ARB.2.1.01.006 ُيَحدِّ

َوالِبداَيَة َوالَوَسَط َوالنِّهايَة َوالَمْغزى.
 ARB.5.1.02.013 ُيقّدُم عرًضا تقديميًّا شفوًيا َعْن ِخْبراٍت َشْخِصيٍَّة 

ًعا أَساليبه لَجْذِب  ماَن والمكاَن بِاسِتْخداِم اللًّغة الفصيَحِة ُمَنوِّ ًدا فيِه الزَّ ُمَحدِّ
المستمعين وتشويقهم متفاعاًل معهم ِمْن ِخالل ِإجاَبِتِه عْن أَْسئلَِتِهْم.

ِة َمصاِدَر :) الَمْوسوعاُت،    ARB.4.1.01.007 َيْحُصُل َعلى َمْعلوماٍت ِمْن ِعدَّ

َبَكُة الَمْعلوماتِيَُّة( الِقَصُص، أَْشرِطَُة الفيديو، الشَّ

المهارة: تعرف السبب والنتيجة                	
اإلستراتيجية: التلخيص 	
روابط مع مواد تعليمية أخرى: 	

المهارات الحياتية	 
الفنون البصرية 	 
التربية الرياضية والموسيقية  	 
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فــي خمــس الدقائــق الثانيــة: اطلــب مــن 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 الحصة. 	

قراءة القصة من قبل الطالب: )15 دقيقة(
هذا الجزء من الحصة 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 
قــرأ  بضــع كلمــات فقــط. 

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 

للتمثيــل فــي فتــرات اســتراحة قصيــرة جــًدا. 
ســجل مالحظــات علــى قــراءة الطــالب، وقــد يكــون أفضــل أن تخصــص لــكل طالــب بطاقــة مالحظــات  	

خاصــة بــه. 
توقــف فــي منتصــف القصــة، وأخبــر الطــالب أننــا ســنأخذ اســتراحة قصيــرة مــن القــراءة، وســنذهب  	

ــاب  ــي كت ــة ف ــع كلم ــي م ــاط رحلت ــى نش ــم أن يفتحوعل ــب إليه ــك" واطل ــة "أمس ــع كلم ــة م ــي رحل ف
الطالــب ، واختــر أحــد الطــالب المجيديــن ليقــرأ الجمــل وداللتهــا، واشــرح لهــم الفــرق بيــن المعانــي 

المختلفــة للكلمــة. ثــمَّ اطلــب إليهــم أن يحاكــوا الجمــل؛ لتعزيــز الفــرق بينهمــا.
أكمل بعد ذلك متابعة قراءة الطالب، حتى ينتهي الوقت المخصص للقراءة.  	
تذكــر أن بعــض الطــالب قــد ال تتــاح لهــم الفرصــة للقــراءة فــي هــذه الحصــة، فذكرهــم أنهــم ســيقرؤون  	

فــي بدايــة الحصــة القادمــة. ويمكنــك أن تؤجــل قــراءة الطــالب ذوي المشــكالت إلــى الحصــة القادمــة، 
وتبــدأ بالطــالب الجيدين والمتوســطين. 
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حل نشاط "رحلتي مع كلمة أمسكت" في كتاب النشاط )5 دقائق(  
اطلــب إلــى الطــالب أن يفتحــوا كتــاب النشــاط علــى التدريــب المســتهدف، وحــل معهــم التدريــب  	

الخــاص بكلمــة "أمســكت" ويمكنــك بعدهــا أن تطلــب إليهــم أن يســتخدموا الكلمــة فــي جمــل مــن 
إنشــائهم، ويحــددوا معناهــا بحســب الجملــة التــي أنشــؤوها.. 

الواجب المنزلي، واالستعداد للحّصة القادمة: )5 دقائق( 
وجــه الطــالب إلــى ضــرورة التــدرب علــى قــراءة القصــة فــي البيــت، وذكرهــم أّن الحصــة القادمــة ســتتم  	

مناقشــتهم، واالســتماع إليهم .
حدد المجموعة الثانية من الطالب الذين سيقرؤون في بداية الحصة القادمة.  	

موّجهات لمساعدة الطلبة الضعاف: )5 دقائق( 
تخصيــص 5 دقائــق فــي نهايــة الحصــة فــي اليــوم لطالــب واحــد مــن الطــالب الضعــاف )الطــالب الذيــن  	

ال يســتطيعون قــراءة الحــروف مــع حركاتهــا الطويلــة والقصيــرة(.
الجلوس مع الطالب الضعيف منفرًدا ومتابعته حتى يتقن المهارات القرائية اآلتية:  	
يسّمي الحروف بأسمائها الصحيحة بنسبة %100            	
 ينطق أصوات الحروف كلّها نطًقا صحيًحا مع الحركات والمدود بنسبة %100.          	
يمّيز الصوت األول واألخير في الكلمة بنسبة %100.       	
يمّيز الكلمات المشتركة في اإليقاع )مطر، شجر، قمر( بنسبة %100.        	
ينشئ كلمات تتشابه في اإليقاع بنسبة %50-100.            	
يحذف صوًتا أو مقطًعا لتوليد كلمات جديدة بنسبة %100.            	
يجمع صوتين أو ثالثة أو أربعة لتوليد ليكّون كلمات جديدة بنسبة %100.          	
يحلل الكلمات إلى أجزائها تحليال صحيًحا بنسبة %100.         	
يقرا الكلمات البصرية قراءة سريعة بنسبة %100.  	
يقرأ نصوًصا قصيرة بطالقة ويفهمها.   	
ــي  	 ــف ه ــب الضعي ــع الطال ــه م ــذي تقضين ــت ال ــي الوق ــالب ف ــي الط ــا باق ــيعمل عليه ــي س ــة الت المهم

خطــوات بســيطة، ال تحتــاج إلــى مجهــود كبيــر، لكنهــا تتطلــب فــي البدايــة إعــداًدا، وتنظيًمــا، ثــم إذا 
تمكّنــت المعلمــة مــن فهــم الغايــة منهــا، واستشــعرت أثرهــا العميــق عليهــا وعلــى أبنائهــا، فإنهــا ســتبدع 

فيهــا كثيــًرا.
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يمكن تطبيقها في مجموعات. بحيث يقسم الصف إلى 3 أنواع من المجموعات:  	
المتميزون  	
المتوسطون  	
الضعاف 	
 كل مجموعــة لهــا نشــاط خــاص بهــا، يناســب مســتواها، ويمكــن أن يشــترك المتميــزون والمتوســطون  	

فــي النشــاط نفســه مــن بــاب التحــدي للمتوســطين. 
ا(  	  يجب على المعلمة أن تشرح لكل مجموعة المطلوب منها قبل أن توزع األوراق )مهم جدًّ
ال يتجاوز تنفيذ األنشطة 5 دقائق. 	
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التهيئة الحافزة: )5 دقائق( 
كأن  	 مناســبة.   حافــزة  بتهيئــة  الحصــة  ابــدأ 

تعــرض مشــهًدا مصــوًرا عــن األنشــطة الطالبيــة 
ــن  ــة، أو ع ــة الصحي ــروعات، أو األطعم أو المش
كيفيــة حــل المشــكالت، أو تعــرض عليهــم 
ــم تطلــب إليهــم حلّهــا، وتشــجع  مشــكلة مــا، ث

ــدع. ــل مب ــى بح ــن أت م
قراءة القصة من قبل الطالب )5 دقائق( 

مــن  	 جديــدة  مجموعــة  الصــف  مــن  اختــر 
الطــالب؛ ليقــرؤوا مقاطــع مــن القصــة، وال تــدع 

ــق.  ــاوز 7 دقائ ــزء يتج ــذا الج ه
ســجل مالحظاتــك فــي ســجل المالحظــات علــى  	

قــراءة الطــالب.
ساعد وشجع الطالب الضعاف.  	

حل التدريب الخاص بالمهارة في كتاب الطالب 
)10-7دقائق( 

وجــه الطــالب إلــى حــل التدريــب الخــاص  	
الجــزء  قبــل  الطالــب  كتــاب  فــي  بالمهــارة 

"أمســك".  الخــاص برحلتــي مــع كلمــة 
العمــل فــي هــذا التدريــب  يكــون ثنائيًّــا، امنــح  	

النشــاط، وامــرر  لتنفيــذ  دقائــق   5 الطــالب 
عنــد  توقــف  الوقــت،  هــذا  خــالل  عليهــم 

بعضهــم، وســاعد بعضهــم اآلخــر. 
ــع  	 ــش م ــت، ناق ــن الوق ــي م ــف الثان ــي النص ف

جماعيــة.  مناقشــة  التدريــب  حــل  الطــالب 

عنوان الدرس: حال تجعل حياتها أحلىالحّصة الّثالثة

نواتج التعلم: )القراءة األدبية( 
ْوتِّياِت لَِيْقَرأَ الَكلِماِت  ARB.1.2.02.008 ُيطَبُِّق الُمَتَعلُِّم َمْعرَِفَتُه بَِقواِعِد الصَّ

َدَة المقاِطِع. َئ الَكلِماِت َغْيَر الَمأْلوَفِة َوُمَتَعدِّ ُيَهجِّ الَمأْلوَفَة، َو
ْبَط  يًَّة َسليَمًة ُمراِعًيا التَّْنغيَم َوالضَّ  ARB.1.3.02.014 َيْقَرأُ ِقراَءًة َجْهِر

قيَقِة الْواِحَدِة. ليَم في ُحدوِد ستين َكلَِمة في الدَّ السَّ
 ARB.1.3.02.015 َيْقَرأُ ِقراَءًة َسليَمًة نُصوًصا َتْخلو َبْعُض َكلِماتها الَبسيطَة 

ياِق.  ْبِط ُمْعَتِمًدا َعلى السِّ ِمَن الضَّ
َن الَْكلِماِت. ـْ ُد َعالقاِت التَّضاِد َوالتَّـراُدِف َبي ARB.6.1.01.005 ُيَحدِّ

َر. َط الُمَصوَّ ُر الَكلِماِت ُمْسَتْخِدًما الُمْعَجَم الُمَبسَّ ARB.6.1.02.005 ُيَفسِّ
ُيَفّسُر الَكلِماِت  ARB.6.1.02.006 ُيَوظُّف َكلِماٍت في ُجَمٍل ُمفيَدٍة، َو

ُمْسَتعيًنا بِِسياِقها، َوُمرادفاتِها َوأَْضداِدها.
ARB.2.1.01.007 ُيجيُب َعْن أَْسِئلٍَة ُتظِْهُر َفْهَمُه لِلِْفَكِر الرَّئيَسِة َوالِفَكِر 

. الِفْرِعيَِّة ُمْسَتعيًنا بِالنَّصِّ
راَع بِأَنواِعِه،  ًحا الصِّ َر األْحداِث، ُمَوضِّ ُد َتطَوُّ  ARB.2.1.01.006 ُيَحدِّ

َوالِبداَيَة َوالَوَسَط َوالنِّهايَة َوالَمْغزى.
 ARB.5.1.02.013 ُيقّدُم عرًضا تقديميًّا شفوًيا َعْن ِخْبراٍت َشْخِصيٍَّة 

ًعا أَساليبه لَجْذِب  ماَن والمكاَن بِاسِتْخداِم اللًّغة الفصيَحِة ُمَنوِّ ًدا فيِه الزَّ ُمَحدِّ
المستمعين وتشويقهم متفاعاًل معهم ِمْن ِخالل ِإجاَبِتِه عْن أَْسئلَِتِهْم.

ِة َمصاِدَر :) الَمْوسوعاُت،    ARB.4.1.01.007 َيْحُصُل َعلى َمْعلوماٍت ِمْن ِعدَّ

َبَكُة الَمْعلوماتِيَُّة(. الِقَصُص، أَْشِرطَُة الفيديو، الشَّ

المهارة: تعرف السبب والنتيجة                	
اإلستراتيجية: التلخيص 	
روابط مع مواد تعليمية أخرى: 	

المهارات الحياتية	 
الفنون البصرية 	 
التربية الرياضية والموسيقية  	 
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ويمكــن أن تغنــي النقــاش بأســئلة أخــرى تــدور حــول الســبب والنتيجــة فــي القصــة، وهــل اعتمــدت 
ــة.   ــن القص ــا م ــهد م ــي مش ــة ف ــبب والنتيج ــن الس ــف، وأي ــرد أم الوص ــوار أم الس ــى الح ــة عل القص

ــن  	 ــة؟. ويمك ــبب أم النتيج ــو الس ــه، أه ــن عن ــة المتعلمي ــم مناقش ــة، ث ــن القص ــزء م ــراءة ج ــن ق ويمك
ــم  ــق فهمه ــا وف ــن أن يصنفوه ــى المتعلمي ــب إل ــة والطل ــرائح ورقي ــى ش ــج عل ــباب والنتائ ــة األس كتاب

ــارة. المه

قراءة النص التطبيقي في كتاب األنشطة:  ) 10 دقائق( 
أخبــر طالبــك أننــا ســنترك حــال األكولــة التــي اســتطاعت أن تتغيــر اآلن، وســننتقل إلــى قصــة قصيــرة  	

ــى "تعــرف الســبب  ــر عل ــة الحكيمــة"؛ لنتــدرب أكث ــاب النشــاط،  وهــي قصة:"زيتون ــرة فــي كت ومعبِّ
ــة" والنتيج

اطلــب إليهــم أن يفتحــوا كتــاب النشــاط علــى النــص التطبيقــي واطلــب إلــى أحدهــم أن يتوقــع مضمــون  	
القصــة، أو أن يتوقــع شــخصياتها، أو أحداثهــا، ثــمَّ بعــد قــراءة القصــة أن يضــع لهــا عنوانًــا آخــر مناســًبا.

امنحهم وقًتا ليقرؤوا النص قراءة صامتة حيث ال يتجاوز ذلك دقيقتين.   	
اقــرأ أنــت اآلن القصــة، ثــم اختــم قراءتــك بســؤال الطلبــة عــن رأيهــم فــي القصــة؟ اســألهم مــا رأيكــم  	

فــي شــخصية زيتونــة الحكيمــة؟ مــا رأيكــم فيمــا فعلتــه مــع ضيوفهــا؟ بــم تصــف العالقــة بيــن زيتونــة 
وأصحابهــا؟ 

اطلــب إلــى الطــالب اآلن أن يقــرؤوا القصــة: القصــة يمكــن تقســيمها إلــى ثالثــة أقســام، فيمكــن لــكل  	
قســم أن يقــرأه طالــب. 

يمكــن أن تطلــب إلــى الطــالب أن يتخيلــوا مــاذا يمكــن أن يكــون الضيــوف قــد قالــوا لبعضهــم بعًضــا  	
بعدمــا انصرفــوا مــن منــزل زيتونــة الحكيمــة؟ 
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حل تدريب تعرف السبب والنتيجةمن كتاب النشاط  )10 دقائق(  
وّجــه الطــالب اآلن إلــى التدريــب فــي ص 15، واقــرأ لهــم الســؤال، واشــرح لهــم مــا المطلــوب منهــم،  	

ثــم أفســح لهــم بعــض الوقــت لحــل التدريــب فــي مجموعــات ثنائيــة. ) 3 دقائــق( 
تتبع  إجابات الطالب، وكتاباتهم.  	

الواجب المنزلي، واالستعداد للحّصة القادمة: )5 دقائق(  
وجــه الطــالب إلــى ضــرورة التــدرب علــى قــراءة قصــة "حــال تجعــل حياتهــا أحلــى" وقصــة " زيتونــة  	

الحكيمــة" ألنــك ســتجري لهــم اختبــار قــراءة فــي الحصــة القادمــة.
وجــه الطــالب إلــى قــراءة الخيــارات الــواردة فــي كتــاب النشــاط، واختيــار أحدهــا، وتنفيــذه فــي الجزء  	

ــن الصفحة.    ــارغ م الف
موّجهات لمساعدة الطلبة الضعاف: )5 دقائق( 

تخصيــص 5 دقائــق فــي نهايــة الحصــة فــي اليــوم لطالــب واحــد مــن الطــالب الضعــاف )الطــالب الذيــن  	
ال يســتطيعون قــراءة الحــروف مــع حركاتهــا الطويلــة والقصيــرة(.

الجلوس مع الطالب الضعيف منفرًدا ومتابعته حتى يتقن المهارات القرائية اآلتية:  	
يسّمي الحروف بأسمائها الصحيحة بنسبة %100            	
 ينطق أصوات الحروف كلّها نطًقا صحيًحا مع الحركات والمدود بنسبة %100.          	
يمّيز الصوت األول واألخير في الكلمة بنسبة %100.       	
يمّيز الكلمات المشتركة في اإليقاع )مطر، شجر، قمر( بنسبة %100.        	
ينشئ كلمات تتشابه في اإليقاع بنسبة %50-100.            	
يحذف صوًتا أو مقطًعا لتوليد كلمات جديدة بنسبة %100.            	
يجمع صوتين أو ثالثة أو أربعة لتوليد ليكّون كلمات جديدة بنسبة %100.          	
يحلل الكلمات إلى أجزائها تحليال صحيًحا بنسبة %100.         	
يقرا الكلمات البصرية قراءة سريعة بنسبة %100.  	
يقرأ نصوًصا قصيرة بطالقة ويفهمها.   	
ــي  	 ــف ه ــب الضعي ــع الطال ــه م ــذي تقضين ــت ال ــي الوق ــالب ف ــي الط ــا باق ــيعمل عليه ــي س ــة الت المهم

خطــوات بســيطة، ال تحتــاج إلــى مجهــود كبيــر، لكنهــا تتطلــب فــي البدايــة إعــداًدا، وتنظيًمــا، ثــم إذا 
تمكّنــت المعلمــة مــن فهــم الغايــة منهــا، واستشــعرت أثرهــا العميــق عليهــا وعلــى أبنائهــا، فإنهــا ســتبدع 

فيهــا كثيــًرا.
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يمكن تطبيقها في مجموعات. بحيث يقسم الصف إلى 3 أنواع من المجموعات:  	
المتميزون  	
المتوسطون  	
الضعاف 	
 كل مجموعــة لهــا نشــاط خــاص بهــا، يناســب مســتواها، ويمكــن أن يشــترك المتميــزون والمتوســطون  	

فــي النشــاط نفســه مــن بــاب التحــدي للمتوســطين. 
ا(  	  يجب على المعلمة أن تشرح لكل مجموعة المطلوب منها قبل أن توزع األوراق )مهم جدًّ
ال يتجاوز تنفيذ األنشطة 5 دقائق. 	
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التهيئة الحافزة: )5 دقائق( 
ابدأ الحّصة بتهيئة حافزة مناسبة. 	

قراءة الطالب لنصوص مختارة من قصة "حال تجعل 
 20( الحكيمة"  "زيتونة  قصة  أو  أحلى"  حياتها 

دقيقة( 
ــن  	 ــالب الذي ــددت الط ــد ح ــون ق ــل أن تك يفض

ــل  ــة، قب ــراءة الجهري ــي الق ــوم ف ــتختبرهم الي س
ــة.  ــة الحص بداي

امنح كل طالب دقيقة واحدة للقراءة،  	
ــا  	 ــر 15 طالًب ــة أن تختب ــذه الحص ــي ه ــك ف يمكن

ــف. ــالب الص ــن ط م
مختلــف  	 العينــة  هــذه  تشــمل  أن  حــاول 

ــطين،  ــا متوس ــن، طالًب ــا جيدي ــتويات: طالًب المس
ضعاًفــا.  طالًبــا 

حل نشاط دورك اآلن ) 10 دقائق( 
قســم الصــف إلــى مجموعــات لحــل نشــاط "دورك  	

اآلن" فــي كتــاب الطالــب.
اطلــب إلــى كل مجموعــة أن يتناوبــوا قــراءة  	

واجعــل  بتمثيلهــا،  ســيقومون  التــي  العبــارات 
المجيديــن يقومــوا بالتمثيــل أمــام الصــف كلــه.

شجع الطلبة أن يتحدثوا بالعربية.  	
ــمت  	 ــن الس ــرر م ــت للتح ــو وق ــت ه ــذا الوق ه

الرســمي للحصــة، حــاول أن تجعلــه وقًتــا مرًحــا. 
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نواتج التعلم: )القراءة األدبية( 
الَكلِماِت  لَِيْقَرأَ  ْوتِّياِت  الصَّ بَِقواِعِد  َمْعرَِفَتُه  الُمَتَعلُِّم  ُيطَبُِّق   ARB.1.2.02.008

َدَة المقاِطِع. َئ الَكلِماِت َغْيَر الَمأْلوَفِة َوُمَتَعدِّ ُيَهجِّ الَمأْلوَفَة، َو
ليَم  ْبَط السَّ يًَّة َسليَمًة ُمراِعًيا التَّْنغيَم َوالضَّ  ARB.1.3.02.014 َيْقَرأُ ِقراَءًة َجْهِر

قيَقِة الْواِحَدِة. في ُحدوِد ستين َكلَِمة في الدَّ
 ARB.1.3.02.015 َيْقَرأُ ِقراَءًة َسليَمًة نُصوًصا َتْخلو َبْعُض َكلِماتها الَبسيطَة 

ياِق.  ْبِط ُمْعَتِمًدا َعلى السِّ ِمَن الضَّ
َن الَْكلِماِت. ـْ ُد َعالقاِت التَّضاِد َوالتَّـراُدِف َبي ARB.6.1.01.005 ُيَحدِّ

َر. َط الُمَصوَّ ُر الَكلِماِت ُمْسَتْخِدًما الُمْعَجَم الُمَبسَّ ARB.6.1.02.005 ُيَفسِّ
الَكلِماِت  ُيَفّسُر  َو ُمفيَدٍة،  ُجَمٍل  في  َكلِماٍت  ُيَوظُّف   ARB.6.1.02.006

ُمْسَتعيًنا بِِسياِقها، َوُمرادفاتِها َوأَْضداِدها.
َوالِفَكِر  الرَّئيَسِة  لِلِْفَكِر  َفْهَمُه  ُتظِْهُر  أَْسِئلٍَة  َعْن  ُيجيُب   ARB.2.1.01.007

. الِفْرِعيَِّة ُمْسَتعيًنا بِالنَّصِّ
بِأَنواِعِه،  راَع  الصِّ ًحا  ُمَوضِّ األْحــداِث،  َر  َتطَوُّ ُد  ُيَحدِّ  ARB.2.1.01.006  

َوالِبداَيَة َوالَوَسَط َوالنِّهايَة َوالَمْغزى.
ًدا   ARB.5.1.02.013 ُيقّدُم عرًضا تقديميًّا شفوًيا َعْن ِخْبراٍت َشْخِصيٍَّة ُمَحدِّ

ًعا أَساليبه لَجْذِب المستمعين  ماَن والمكاَن بِاسِتْخداِم اللًّغة الفصيَحِة ُمَنوِّ فيِه الزَّ
وتشويقهم متفاعاًل معهم ِمْن ِخالل ِإجاَبِتِه عْن أَْسئلَِتِهْم.

ِة َمصاِدَر :) الَمْوسوعاُت،    ARB.4.1.01.007 َيْحُصُل َعلى َمْعلوماٍت ِمْن ِعدَّ

َبَكُة الَمْعلوماتِيَُّة(. الِقَصُص، أَْشِرطَُة الفيديو، الشَّ

المهارة: تعرف السبب والنتيجة                	
اإلستراتيجية: التلخيص 	
روابط مع مواد تعليمية أخرى: 	

المهارات الحياتية	 
الفنون البصرية 	 
التربية الرياضية والموسيقية  	 
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بعد منح 5 دقائق للمجموعات حول النقاش إلى الصف.  	
يمكن أن تبدأ بنفسك، وتمثل بعض المشاهد المناسبة. 	
تفاعل مع تمثيل المشاهد التي يؤديها  الطالب، وعلق على أدائهم. 	
حاول أن تجعل هذا الوقت وقت مرح للجميع.   	

الواجب المنزلي، واالستعداد للحصة القادمة: )5 دقائق(  
وجــه الطــالب إلــى االســتعداد لتنفيــذ نشــاط "مشــروعاتنا مًعــا " / وأصبحــت اآلن أســعد فــي البيــت،  	

وأن يســتعدوا للتحــدث عنهمــا فــي الحصــة القادمــة. 
اشــرح لهــم أنّــك ســتختار 15  طالًبــا ليتحدثــوا عــن مشــروعاتهم/ أو مــا يريــدون تغييــره فــي حياتهــم   	

فــي دقيقــة واحــدة، ويمكــن أن يحضــروا صــوًرا لمــا ينــوون تنفيــذه، باإلضافــة إلــى المخططــات التــي 
يمكــن أن يعدهــا كل طالــب. 

موّجهات لمساعدة الطلبة الضعاف: )5 دقائق( 
تخصيــص 5 دقائــق فــي نهايــة الحصــة فــي اليــوم لطالــب واحــد مــن الطــالب الضعــاف )الطــالب الذيــن  	

ال يســتطيعون قــراءة الحــروف مــع حركاتهــا الطويلــة والقصيــرة(.
الجلوس مع الطالب الضعيف منفرًدا ومتابعته حتى يتقن المهارات القرائية اآلتية:  	
يسّمي الحروف بأسمائها الصحيحة بنسبة %100            	
 ينطق أصوات الحروف كلّها نطًقا صحيًحا مع الحركات والمدود بنسبة %100.          	
يمّيز الصوت األول واألخير في الكلمة بنسبة %100.       	
يمّيز الكلمات المشتركة في اإليقاع )مطر، شجر، قمر( بنسبة %100.        	
ينشئ كلمات تتشابه في اإليقاع بنسبة %50-100.            	
يحذف صوًتا أو مقطًعا لتوليد كلمات جديدة بنسبة %100.            	
يجمع صوتين أو ثالثة أو أربعة لتوليد ليكّون كلمات جديدة بنسبة %100.          	
يحلل الكلمات إلى أجزائها تحليال صحيًحا بنسبة %100.         	
يقرا الكلمات البصرية قراءة سريعة بنسبة %100.  	
يقرأ نصوًصا قصيرة بطالقة ويفهمها.   	
ــي  	 ــف ه ــب الضعي ــع الطال ــه م ــذي تقضين ــت ال ــي الوق ــالب ف ــي الط ــا باق ــيعمل عليه ــي س ــة الت المهم

خطــوات بســيطة، ال تحتــاج إلــى مجهــود كبيــر، لكنهــا تتطلــب فــي البدايــة إعــداًدا، وتنظيًمــا، ثــم إذا 
تمكّنــت المعلمــة مــن فهــم الغايــة منهــا، واستشــعرت أثرهــا العميــق عليهــا وعلــى أبنائهــا، فإنهــا ســتبدع 
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فيهــا كثيــًرا.
يمكن تطبيقها في مجموعات. بحيث يقسم الصف إلى 3 أنواع من المجموعات:  	
المتميزون  	
المتوسطون  	
الضعاف 	
 كل مجموعــة لهــا نشــاط خــاص بهــا، يناســب مســتواها، ويمكــن أن يشــترك المتميــزون والمتوســطون  	

فــي النشــاط نفســه مــن بــاب التحــدي للمتوســطين. 
ا(  	  يجب على المعلمة أن تشرح لكل مجموعة المطلوب منها قبل أن توزع األوراق )مهم جدًّ
ال يتجاوز تنفيذ األنشطة 5 دقائق. 	
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التهيئة الحافزة: )5 دقائق( 
أفضــل تهيئــة حافــزة فــي حصــة المحادثــة أن  	

تبدأهــا أنــت بالحديــث فــي الموضــوع نفســه مــع 
ــالب:  الط

ــي  	 ــره ف ــدأن تغّي ــيء تري ــن ش ــالب ع ــر الط أخب
شــخصّيتك أو فــي حياتــك، وقــل لهــم لمــاذا تريــد 
أن تغّيــره، وهــل اســتطعت تغييــره، وكيــف؟ وكــن 

ــة. قــدوة لهــم بالتحــدث باللغــة العربي

تنفيذ المحادثة: )30 دقيقة(
ــالب  	 ــماء الط ــة أس ــتعد بكتاب ــل أن تس ــن األفض م

فــي أوراق صغيــرة، وتســحب ورقــة فــي كل مــرة، 
ــارك  ــي اختي ــة ف ــالب بالتفرق ــعر الط ــى ال يش حت

ــض.  ــم دون بع بعضه
اطلــب إلــى الطالــب الــذي تســحب اســمه أن  	

ــم  ــالءه، ويخبره ــه زم ــام ويواج ــى األم ــدم إل يتق
ــه  ــع لنفس ــاذا يتوق ــره، وم ــد تغيي ــيء يري ــن ش ع
ــر؟ وأن  ــذا التغيي ــد ه ــاذا يري ــر، ولم ــد التغيي بع

ــه. ــمها لنفس ــي رس ــه الت ــم خطت يريه
شجع التالميذ ليتحدثوا باللغة العربية. 	
ــه،  	 ــن حديث ــي م ــد أن ينته ــذ بع ــكر كل تلمي اش

ويمكــن أن تطلــب إلــى زمالئــه أن يحيــوه، أو أن 
ــك.  ــوا ذل ــألوه إذا أحب يس

البــد أن ينتهــي 15 طالًبــا مــن المحادثــة فــي هــذه  	
الحصــة. 

نواتج التعلم: )المحادثة( 
َشْخِصيٍَّة  ِخْبراٍت  َعْن  شفوًيا  تقديميًّا  عرًضا  ُيقّدُم   ARB.5.1.02.013
ًعا أَساليبه لَجْذِب  ماَن والمكاَن بِاسِتْخداِم اللًّغة الفصيَحِة ُمَنوِّ ًدا فيِه الزَّ ُمَحدِّ

المستمعين وتشويقهم متفاعاًل معهم ِمْن ِخالل ِإجاَبِتِه عْن أَْسئلَِتِهْم.
ِة َمصاِدَر :) الَمْوسوعاُت،    ARB.4.1.01.007 َيْحُصُل َعلى َمْعلوماٍت ِمْن ِعدَّ

َبَكُة الَمْعلوماتِيَُّة(. الِقَصُص، أَْشِرطَُة الفيديو، الشَّ

عنوان الدرس: مشروعاتنا مًعا/ أصبحت اآلن أسعد )محادثة(الحّصة الخامسة



	9 عنوان الدرس: مشروعاتنا مًعا/ أصبحت اآلن أسعد )محادثة(الوحدة الّرابعة: وجدت طريقي

ســجل مالحظاتــك فــي بطاقــة خاصــة بــكل طالــب. ويمكــن لــك أن ترســل نســخة منهــا، فيمــا بعــد،  	
ــم المرفقــة. ــة التقيي ــي األمــر. واســتخدم بطاق لول

ــم،  	 ــى طبيعته ــوا عل ــالب ليكون ــام الط ــال أم ــح المج ــي تتي ــص الت ــر الحص ــن أكث ــة م ــص المحادث حص
وتبنــي ثقتهــم بأنفســهم، وتقّربهــم مــن بعضهــم بعًضــا، فحــاول أن تســتثمر كل هــذا فــي جعــل الحصــة 

ــع.   ــدة للجمي خفيفــة ولطيفــة، ومفي

الواجب المنزلي، واالستعداد للحصة القادمة: )5 دقائق( 
اشــكر جميــع الطلبــة، وأخبرهــم أنــك قضيــت وقًتــا ممتًعــا وأنــت تســتمع إلــى أحاديثهــم، وأنــك تنتظــر  	

بشــغف حصــة المحادثــة القادمــة لتســتمع إلــى بقيــة الطلبــة فــي موضــوع جديــد. 
ــة  	 ــراءة الصفح ــك" بق ــي حيات ــر ف ــادم "فك ــراءة الق ــدرس الق ــتعدوا ل ــم أن يس ــة أن عليه ــر الطلب أخب

ــا. ــة فيه ــطة المتضمن ــل األنش ــاط، وح ــاب النش ــي كت ــة ف المفتاحي
موّجهات لمساعدة الطلبة الضعاف: )5 دقائق( 

تخصيــص 5 دقائــق فــي نهايــة الحصــة فــي اليــوم لطالــب واحــد مــن الطــالب الضعــاف )الطــالب الذيــن  	
ال يســتطيعون قــراءة الحــروف مــع حركاتهــا الطويلــة والقصيــرة(.

الجلوس مع الطالب الضعيف منفرًدا ومتابعته حتى يتقن المهارات القرائية اآلتية:  	
يسّمي الحروف بأسمائها الصحيحة بنسبة %100            	

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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 ينطق أصوات الحروف كلّها نطًقا صحيًحا مع الحركات والمدود بنسبة %100.          	
يمّيز الصوت األول واألخير في الكلمة بنسبة %100.       	
يمّيز الكلمات المشتركة في اإليقاع )مطر، شجر، قمر( بنسبة %100.        	
ينشئ كلمات تتشابه في اإليقاع بنسبة %50-100.            	
يحذف صوًتا أو مقطًعا لتوليد كلمات جديدة بنسبة %100.            	
يجمع صوتين أو ثالثة أو أربعة لتوليد ليكّون كلمات جديدة بنسبة %100.          	
يحلل الكلمات إلى أجزائها تحليال صحيًحا بنسبة %100.         	
يقرا الكلمات البصرية قراءة سريعة بنسبة %100.  	
يقرأ نصوًصا قصيرة بطالقة ويفهمها.   	
ــي  	 ــف ه ــب الضعي ــع الطال ــه م ــذي تقضين ــت ال ــي الوق ــالب ف ــي الط ــا باق ــيعمل عليه ــي س ــة الت المهم

خطــوات بســيطة، ال تحتــاج إلــى مجهــود كبيــر، لكنهــا تتطلــب فــي البدايــة إعــداًدا، وتنظيًمــا، ثــم إذا 
تمكّنــت المعلمــة مــن فهــم الغايــة منهــا، واستشــعرت أثرهــا العميــق عليهــا وعلــى أبنائهــا، فإنهــا ســتبدع 

فيهــا كثيــًرا.
يمكن تطبيقها في مجموعات. بحيث يقسم الصف إلى 3 أنواع من المجموعات:  	
المتميزون  	
المتوسطون  	
الضعاف 	
 كل مجموعــة لهــا نشــاط خــاص بهــا، يناســب مســتواها، ويمكــن أن يشــترك المتميــزون والمتوســطون  	

فــي النشــاط نفســه مــن بــاب التحــدي للمتوســطين. 
ا(  	  يجب على المعلمة أن تشرح لكل مجموعة المطلوب منها قبل أن توزع األوراق )مهم جدًّ
ال يتجاوز تنفيذ األنشطة 5 دقائق. 	



		 عنوان الدرس: مشروعاتنا مًعا/ أصبحت اآلن أسعد )محادثة(الوحدة الّرابعة: وجدت طريقي

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
ــة 	  ــاز صفح ــب الممت ــار للطال ــى أن تخت ــتوياتهم، بمعن ــب مس ــات بحس ــى الصفح ــالب عل وّزع الط

ــذا.  ــر، وهك ــص قصي ــا ن ــة فيه ــف صفح ــب الضعي ــص طويل.وللطال ــا ن فيه
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

ــة  ــم الصفح ــم رق ــت االس ــرة، وتح ــة صغي ــى ورق ــب عل ــم كل طال ــب اس ــهيل أن تكت ــك للتس يمكن
ــة. ــة التالي ــي الحّص ــا ف ــه أن يقرأه ــيكون علي ــي س 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 واإلثنين مخصصان لقراءة النص المعلوماتي  وحل تدريبات كتاب النشاط. . 	
يوم الثالثاء مخصص ألنشطة "اصنع روابط" . 	
يوم األربعاء مخصص للنحو/ اعرف لغتك- أحبها. 	
يوم الخميس مخصص للنحو/ اعرف لغتك- أحبها. 	
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التهيئة الحافزة: )5 دقائق( 
يمكنــك أن تحضــر  صــوًرا لطــالب يمارســون   	

أنشــطة رياضيــة وفنيــة وموســيقية، أو تعــرض 
ــي  ــن ف ــد المبدعي ــن أح ــا ع ــك فيلًم ــى طالب عل

ــا.  ــاط م نش
اقــض 5 دقائــق فــي ســؤال الطــالب عــن معلوماتهم  	

عــن األنشــطة الطالبيــة، وكيفيــة اســتثمار الوقــت، 
ــة  ــن أهمي ــا ع ــر معلوماتن ــا نختب ــم: دعون ــل له ق
ــة، وأنواعهــا، وطرائــق تنميتهــا،  األنشــطة الطالبي
ــم الســبورة إلــى  وأنــا سأســجله علــى الســبورة.  قسِّ

قســمين:
عــن  	 نعرفــه  مــا  األول:  القســم  علــى  اكتــب 

أوقــات  اســتثمار  الطالبيــة، وكيفيــة  األنشــطة 
الفــراغ، واكتــب علــى القســم الثانــي، مــا تعلمنــاه 

عــن الموضــوع نفســه.
ســّجل كل مــا يقولــه المتعلمــون، مهمــا يكــن  	

ــح  ــر صحي ــيًئا غي ــم ش ــال أحده ــو ق ــيطًا، ول بس
ســّجله أيضــا؛ ألنــك ســتعود إلــى هــذه المعلومــات 

ــا.  الحًق

الصفحة المفتاحية في كتاب النشاط )5 دقائق( 
اســأل الطــالب: " هــل كنــا طالًبــا مجتهديــن وقرأنا  	

هــذه الصفحــة المهمــة؟ مــن قرأهــا وأجــاب عــن 
ــات  ــدوق الكلم ــراءة صن ــتمع لق ــم اس ــئلة، ث األس
ــوا  ــر، وليكون ــى األكث ــالب عل ــن 3 ط ــائعة م الش
ــريًعا  ــّر س ــم م ــة، ث ــكالت قرائي ــم مش ــن لديه مم

نواتج التعلم: )القراءة المعلوماتية( 
ْوتِّياِت لَِيْقَرأَ الَكلِماِت  ARB.1.2.02.008 ُيطَبُِّق الُمَتَعلُِّم َمْعرَِفَتُه بَِقواِعِد الصَّ

َدَة المقاِطِع.  َئ الَكلِماِت َغْيَر الَمأْلوَفِة َوُمَتَعدِّ ُيَهجِّ الَمأْلوَفَة، َو
ْبَط  َوالضَّ التَّْنغيَم  ُمراِعًيا  َسليَمًة  يًَّة  َجْهِر ِقراَءًة  َيْقَرأُ   ARB.1.3.02.014  

قيَقِة الْواِحَدِة. ليَم في ُحدوِد ستين َكلَِمة في الدَّ السَّ
َر. َط الُمَصوَّ ُر الَكلِماِت ُمْسَتْخِدًما الُمْعَجَم الُمَبسَّ ARB.6.1.02.005 ُيَفسِّ

الَكلِماِت  ُيَفّسُر  َو ُمفيَدٍة،  ُجَمٍل  في  َكلِماٍت  ُيَوظُّف   ARB.6.1.02.006
ُمْسَتعيًنا بِِسياِقها، َوُمرادفاتِها َوأَْضداِدها.

الرَّئيَسَة،  َوالتَّفاصيَل  لِلنَّصِّ  يََّة  الِْمْحَوِر الِْفْكَرَة  ُد  ُيَحدِّ   ARB.3.1.02.007
يََّة بِاْسِتْخداِم الرُّسوماِت  شارًِحا َكْيَف َتْدَعُم التَّفاصيُل الرَّئيَسُة الِْفْكَرَة الِْمْحَوِر

التَّْوضيِحيَِّة أَِوالُْمَخطَّطاِت َوالَْخرائِِط.
َوالِعباراِت  والُمْصطَلَحاِت  الَكلِمات  َمعاني  َيَتَعرَُّف   ARB.3.2.01.007
َعلى  الَمْكتوَبة  َوالَكلِماِت  ياِق،  السِّ ِخالل:  ِمْن  َمْعلوماتِيٍّ  نَصٍّ  في  الواِرَدِة 
في  الَمْوجوَدة  َوالرُّموز  الَبسيطَِة،  والَمعاجم  الِجداِرية،  فِّ  الصَّ لَْوحاِت 

الرُّسومات، والَملْحوظات الهاِمِشية، والَمسارد. 

نقطة التركيز: العناوين الفرعية –  	
المالحظات الجانبية

عنوان الدرس: فكر في حياتك)نص معلوماتي( الحّصة الّسادسة
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علــى األنشــطة األخــرى فــي هــذه الصفحــة.
مناقشة معجم نص: "فكر في في حياتك" )10 دقائق(  

أخبــر الطــالب أننــا بعــد أن قرأنــا قصــة "حــال تجعــل حياتهــا أحلــى ســنقرأ أكثــر عــن كيفيــة التفكيــر  	
فــي أنفســنا، ونتعلــم أكثــر وأكثــر، هــل أحببتــم شــخصية حــال ؟ نعــم، لقــد كانــت ذات إرادة قويــة، 
ــاكين،  ــراء والمس ــاعدة الفق ــو مس ــل وه ــدف نبي ــى ه ــام إل ــها وللطع ــا لنفس ــول حبه ــتطاعت أن تح اس
ووجــدت ســعادتها فــي ذلــك. لكننــا اليــوم ســننتقل مــن قصــة حــال إلــى نــص معلوماتــي يخبرنــا معلومات 

كثيــرة عــن األنشــطة الطالبيــة، وكيفيــة اســتثمار وقــت الفــراغ.
دعونــا نفتــح علــى صفحــة المعجــم فــي كتــاب الطالــب، أنــا أحــّب أن أتعلــم كل يــوم كلمــات جديــدة،  	

هــذا يجعلنــي غنًيــا جــًدا، مــن يريــد أن يكــون مثلــي ويصيــر غنًيــا، ولديــه كنــز يكبــر كل يــوم؟ 
اقرأ مع الطالب الجمل التوضيحية للمفردات، وناقشهم فيها، وفي الصور التوضيحية.  	
أثنــاء كتابتهــم لجملهــم مــّر عليهــم، وانظــر فيمــا يكتبــون، وتوقــف عنــد مــن تشــعر أنــه يحتــاج إلــى  	

مســاعدة، وســاعده.
استمع إلى جمل بعض الطالب، وصححها، وأثن عليها.  	

قراءة  نص: "فكر في حياتك" )15 دقيقة(
نص "فكر في حياتك"  يتكون من 5 فقرات، هي على النحو التالي:  	

الفقرة األولى: علينا أن نفكر في حياتنا، ونتوقف ونختار.  .1
الفقرة الثانية: طرائق لتنمية األنشطة اإلبداعية في المنزل.  .2

الفقرة الثالثة: طرائق لتنمية األنشطة اإلبداعية في المدرسة  .3
الفقرة الرابعة: استثمار الوقت عندما تجلس وحيًدا.  .4

الفقرة الخامسة:  الطرائق التي تخبرنا أن تعلم الفنون أمر رائع.  .5
حــاول أن تغطــي فــي هــذه الحصــة الفقــرات الثــالث األولــى، علــى أن تقــرأ مــع طالبــك فقــرة فقــرة،  	

وتطلــب إليهــم أن يخبــروك المعلومــات التــي تعلموهــا فــي كل فقــرة. وســجلها علــى الســبورة، تحــت " 
مــا تعلمنــاه عــن رصيدنــا مــن اإلبــداع". ابــدأ دائًمــا بســؤال " عــّم تتحــدث هــذه الفقــرة؟" حتــى تــدرب 

الطــالب علــى تحديــد الفكــرة الرئيســة فــي كل فقــرة. 
ــات،  	 ــجيل المعلوم ــد تس ــرأ، وبع ــن أن يق ــالب الجيدي ــد الط ــى أح ــب إل ــم تطل ــرأ أواًل، ث ــك أن تق يمكن

ــا متوســطًا. بمعنــى أّن مجمــوع مــن ســيقرا فــي هــذه  اطلــب إلــى طالــب ثالــث أن يقــرأ، وليكــن طالًب
ــطون(.  ــدون، 3 متوس ــالب. ) 3 جي ــة 6 ط الحص
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بعــد االنتهــاء مــن الفقــرات الثــالث، قــل للطــالب، مثــاًل: حســًنا دعونــا نــر مــا تعلمنــاه اليــوم عــن رصيدنا  	
ــدا،  ــا تعلمناهــا جي ــا لنتأكــد أنن ــك، هــل نعيدهــا مًع ــة. أليــس كذل ــداع، إنهــا معلومــات جميل مــن اإلب

وأدر حلقــة نقــاش حــول المعلومــات المســجلة علــى الســبورة. 
ــة  	 ــي أي معلوم ــهم ف ــدت، ناقش ــمين إن وج ــن القس ــتركة بي ــات المش ــى المعلوم ــالب إل ــر الط ــت نظ الف

ســجلتها مــن كالمهــم، وتــرى أنهــا ربمــا تكــون غيــر صحيحــة، شــجعهم علــى أن يبحثــوا فــي البيــت 
مــع أحــد أفــراد األســرة عــن مــدى صحتهــا. 

الواجب المنزلي، واالستعداد للحّصة القادمة: )5 دقائق( 
وجه الطالب إلى ضرورة التدرب على قراءة نص :" فكر في حياتك"  في البيت.  	
اختــر مــن بيــن الطــالب الضعــاف 3 طــالب، حــدد لــكل واحــد منهــم فقــرة مــن الفقــرات الثــالث التــي  	

انتهيتــم مــن قراءتهــا، وأخبرهــم أنــك ســتبدأ الحصــة القادمــة بــأن يقــرأ كل واحــد منهــم فقرتــه التــي 
ــا  ــه، شــجعهم علــى التــدرب الجيــد، ويمكــن لــك فــي الحصــة القادمــة أن تقــدم لهــم هداي حددتهــا ل

رمزيــة. 
ــي  	 ــطة الت ــالب األنش ــتصحح للط ــك س ــاط؛ ألن ــب النش ــع كت ــة أن تجم ــذه الحص ــة ه ــي نهاي ــك ف علي

ــك.  ــي حيات ــر ف ــي درس: فكِّ ــا ف ــوا عنه أجاب
موّجهات لمساعدة الطلبة الضعاف: )5 دقائق( 

تخصيــص 5 دقائــق فــي نهايــة الحصــة فــي اليــوم لطالــب واحــد مــن الطــالب الضعــاف )الطــالب الذيــن  	
ال يســتطيعون قــراءة الحــروف مــع حركاتهــا الطويلــة والقصيــرة(.

الجلوس مع الطالب الضعيف منفرًدا ومتابعته حتى يتقن المهارات القرائية اآلتية:  	
يسّمي الحروف بأسمائها الصحيحة بنسبة %100            	
 ينطق أصوات الحروف كلّها نطًقا صحيًحا مع الحركات والمدود بنسبة %100.          	
يمّيز الصوت األول واألخير في الكلمة بنسبة %100.       	
يمّيز الكلمات المشتركة في اإليقاع )مطر، شجر، قمر( بنسبة %100.        	
ينشئ كلمات تتشابه في اإليقاع بنسبة %50-100.            	
يحذف صوًتا أو مقطًعا لتوليد كلمات جديدة بنسبة %100.            	
يجمع صوتين أو ثالثة أو أربعة لتوليد ليكّون كلمات جديدة بنسبة %100.          	
يحلل الكلمات إلى أجزائها تحليال صحيًحا بنسبة %100.         	
يقرا الكلمات البصرية قراءة سريعة بنسبة %100.  	
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يقرأ نصوًصا قصيرة بطالقة ويفهمها.   	
ــي  	 ــف ه ــب الضعي ــع الطال ــه م ــذي تقضين ــت ال ــي الوق ــالب ف ــي الط ــا باق ــيعمل عليه ــي س ــة الت المهم

خطــوات بســيطة، ال تحتــاج إلــى مجهــود كبيــر، لكنهــا تتطلــب فــي البدايــة إعــداًدا، وتنظيًمــا، ثــم إذا 
تمكّنــت المعلمــة مــن فهــم الغايــة منهــا، واستشــعرت أثرهــا العميــق عليهــا وعلــى أبنائهــا، فإنهــا ســتبدع 

فيهــا كثيــًرا.
يمكن تطبيقها في مجموعات. بحيث يقسم الصف إلى 3 أنواع من المجموعات:  	
المتميزون  	
المتوسطون  	
الضعاف 	
 كل مجموعــة لهــا نشــاط خــاص بهــا، يناســب مســتواها، ويمكــن أن يشــترك المتميــزون والمتوســطون  	

فــي النشــاط نفســه مــن بــاب التحــدي للمتوســطين. 
ا(  	  يجب على المعلمة أن تشرح لكل مجموعة المطلوب منها قبل أن توزع األوراق )مهم جدًّ
ال يتجاوز تنفيذ األنشطة 5 دقائق. 	
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التهيئة الحافزة: )5 دقائق( 
ابــدأ الحصــة بســؤال الطلبــة عــن المعلومــات التــي  	

تعلموهــا فــي الحصــة الماضيــة عــن األنشــطة 
ــداع.  ــل اإلب ــي تصق الت

أن  	 المعجــم، ويمكــن  راجــع معهــم مفــردات 
منهــم.  أخــرى  مجموعــة  جمــل  إلــى  تســتمع 
)الجمــل التــي كتبوهــا فــي الحصــة الماضيــة             
اســألهم إن كان لــدى أحــد منهــم ســؤال أو تعليــق 

قبــل أن نبــدأ القــراءة. 

ومناقشته   حياتك"  في  ر  فكِّ  " نص  قراءة  إكمال 
)15  دقيقة( 

حــّول انتبــاه الطــالب اآلن إلــى القــراءة، قــل لهــم  	
مثــاًل: دعونــا نتأكــد أننــا مســتعدون إلكمــال 
ــداع، هــل  درســنا عــن األنشــطة التــي تصقــل اإلب

ــخ ــتعد؟ ...إل ــع مس الجمي
ــالب  	 ــن الط ــى يطمئ ــت أواًل، حت ــراءة أن ــدأ الق اب

الثالثــة الذيــن كلفتهــم بالتــدرب علــى قــراءة 
الفقــرات الثــالث التــي انتهيتــم منهــا. اقــرأ الفقــرة 
ــددت  ــذي ح ــب ال ــى الطال ــب إل ــم اطل ــى، ث األول

ــا. ــرة أن يقرأه ــذه الفق ــه ه ل
ال تنــس أن تصحــح لــه إذا أخطــأ بهــدوء، وأن  	

ــجعه  ــه، وش ــِن علي ــي أث ــد أن ينته ــجعه، وبع تش
ــي تــرى أنهــا مناســبة، وهكــذا مــع  بالطريقــة الت

ــن.  ــن اآلخري الطالبي
ــن مــن النــص،  	 ــن األخيرتي ــى الفقرتي انتقــل اآلن إل

عنوان الدرس : فكر في حياتك)نص معلوماتي( الحّصة الّسابعة

نواتج التعلم: )القراءة المعلوماتية( 
ْوتِّياِت لَِيْقَرأَ الَكلِماِت  ARB.1.2.02.008 ُيطَبُِّق الُمَتَعلُِّم َمْعرَِفَتُه بَِقواِعِد الصَّ

َدَة المقاِطِع.  َئ الَكلِماِت َغْيَر الَمأْلوَفِة َوُمَتَعدِّ ُيَهجِّ الَمأْلوَفَة، َو
ْبَط  َوالضَّ التَّْنغيَم  ُمراِعًيا  َسليَمًة  يًَّة  َجْهِر ِقراَءًة  َيْقَرأُ   ARB.1.3.02.014  

قيَقِة الْواِحَدِة. ليَم في ُحدوِد ستين َكلَِمة في الدَّ السَّ
َر. َط الُمَصوَّ ُر الَكلِماِت ُمْسَتْخِدًما الُمْعَجَم الُمَبسَّ ARB.6.1.02.005 ُيَفسِّ

الَكلِماِت  ُيَفّسُر  َو ُمفيَدٍة،  ُجَمٍل  في  َكلِماٍت  ُيَوظُّف   ARB.6.1.02.006
ُمْسَتعيًنا بِِسياِقها، َوُمرادفاتِها َوأَْضداِدها.

الرَّئيَسَة،  َوالتَّفاصيَل  لِلنَّصِّ  يََّة  الِْمْحَوِر الِْفْكَرَة  ُد  ُيَحدِّ   ARB.3.1.02.007
يََّة بِاْسِتْخداِم الرُّسوماِت  شارًِحا َكْيَف َتْدَعُم التَّفاصيُل الرَّئيَسُة الِْفْكَرَة الِْمْحَوِر

التَّْوضيِحيَِّة أَِوالُْمَخطَّطاِت َوالَْخرائِِط.
َوالِعباراِت  والُمْصطَلَحاِت  الَكلِمات  َمعاني  َيَتَعرَُّف   ARB.3.2.01.007
َعلى  الَمْكتوَبة  َوالَكلِماِت  ياِق،  السِّ ِخالل:  ِمْن  َمْعلوماتِيٍّ  نَصٍّ  في  الواِرَدِة 
في  الَمْوجوَدة  َوالرُّموز  الَبسيطَِة،  والَمعاجم  الِجداِرية،  فِّ  الصَّ لَْوحاِت 

الرُّسومات، والَملْحوظات الهاِمِشية، والَمسارد. 

نقطة التركيز: العناوين الفرعية –  	
المالحظات الجانبية
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أخبــر الطــالب أننــا ســنكمل اآلن نصنــا، ونتعلــم معلومــات جديــدة عــن اشــتثمار الوقــت، وأهميــة تعلــم 
الفنــون.

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 إلــى طالبيــن جيديــن أن يقــرأ أحدهما اســتثمار  	
ــع، أو  ــون أمــر رائ ــم الفن ــا ان تعل ــي تخبرن ــق الت ــًدا، ويقــرأ اآلخــر  الطرائ الوقــت عندمــا تكــون وحي

كمــا تــراه مناســًبا. 
دائمــا اســأل طالبــك إذا كانــت هنــاك كلمــة ال يعرفــون معناهــا، شــجعهم علــى أن يســألوا، وأجبهــم، أو  	

حــّول ســؤالهم إلــى الصــف، ثــم أجبهــم.
حل األنشطة الخاصة بنص: "فكر في حياتك" في كتاب النشاط: ) 15 دقيقة( 

ــل  	 ــاط لح ــاب النش ــوا كت ــته أن يفتح ــص، ومناقش ــراءة الن ــن ق ــاء م ــد االنته ــالب بع ــى الط ــب إل اطل
ــص.  ــة بالن ــطة الخاص األنش

ــاء  	 ــوا عنهــا.  وفــي أثن ــح الطــالب أواًل )5( دقائــق كحــد أقصــى ليقــرؤوا وحدهــم األســئلة، ويجيب امن
ــة عــن الســؤال.  ــة الضعــاف، وحــاول أن تســاعدهم فــي القــراءة واإلجاب ذلــك مــّر علــى الطلب

اطلــب اآلن إليهــم أن يعمــل كل واحــد مــع زميلــه، ويقــارن إجاباتــه بإجابــات زميلــه. فــي )3( دقائــق  	
أخــرى. 

انقــل العمــل اآلن إلــى الصــف كامــاًل، اطلــب إلــى أحــد الطــالب أن يقــرأ الســؤال األول، ثــم اســتمع إلــى  	
اإلجابــة الصحيحــة، وهكــذا حتــى االنتهــاء مــن جميع األســئلة. 

يمكنــك فــي الوقــت المتبقــي مــن الحصــة أن تطلــب إلــى الطــالب أن يقارنــوا بيــن قصــة:" حــال تجعــل  	
حياتهــا أحلــى"، ونــص: "فكــر فــي حياتــك"،  أي النصيــن أعجبهــم أكثــر؟ لمــاذا؟ أو أن يفكــروا فــي 
قصــة بطلتهــا طالبــة فــي مدرســة، وكيــف هــي نشــيطة وقويــة ومتميــزة، وقــادرة علــى تنميــة مواهبهــا 

وهواياتهــا. 
حل الواجب البيتي واالستعداد للحصة القادمة: )5 دقائق( 

وّجه الطالب إلى حل األنشطة  في كتاب النشاط في البيت. 	
أخبــر الطــالب أنّنــا فــي الحصــة القادمــة ســننفذ أنشــطة "اصنــع روابــط" وعليكــم أن تحّضروا أنفســكم  	

جيــًدا بحســب مــا هــو مطلوب.
شــجعهم علــى البحــث ورصــد قائمــة بالجمعيــات التطوعيــة الموجــودة فــي الدولــة، وأن يكتبــوا رســالة  	

ألحدهــا، ويســتعدوا للتحــدث عنهــا وعــن األعمــال التــي يمكنهــم القيــام بهــا.
	 . وجه الطالب إلى العناية بجملة النسخ والحرص على كتابتها بأجمل خطٍّ
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موّجهات لمساعدة الطلبة الضعاف: )5 دقائق( 

تخصيــص 5 دقائــق فــي نهايــة الحصــة فــي اليــوم لطالــب واحــد مــن الطــالب الضعــاف )الطــالب الذيــن  	
ال يســتطيعون قــراءة الحــروف مــع حركاتهــا الطويلــة والقصيــرة(.

الجلوس مع الطالب الضعيف منفرًدا ومتابعته حتى يتقن المهارات القرائية اآلتية:  	
يسّمي الحروف بأسمائها الصحيحة بنسبة %100            	
 ينطق أصوات الحروف كلّها نطًقا صحيًحا مع الحركات والمدود بنسبة %100.          	
يمّيز الصوت األول واألخير في الكلمة بنسبة %100.       	
يمّيز الكلمات المشتركة في اإليقاع )مطر، شجر، قمر( بنسبة %100.        	
ينشئ كلمات تتشابه في اإليقاع بنسبة %50-100.            	
يحذف صوًتا أو مقطًعا لتوليد كلمات جديدة بنسبة %100.            	
يجمع صوتين أو ثالثة أو أربعة لتوليد ليكّون كلمات جديدة بنسبة %100.          	
يحلل الكلمات إلى أجزائها تحليال صحيًحا بنسبة %100.         	
يقرا الكلمات البصرية قراءة سريعة بنسبة %100.  	
يقرأ نصوًصا قصيرة بطالقة ويفهمها.   	
ــي  	 ــف ه ــب الضعي ــع الطال ــه م ــذي تقضين ــت ال ــي الوق ــالب ف ــي الط ــا باق ــيعمل عليه ــي س ــة الت المهم

خطــوات بســيطة، ال تحتــاج إلــى مجهــود كبيــر، لكنهــا تتطلــب فــي البدايــة إعــداًدا، وتنظيًمــا، ثــم إذا 
تمكّنــت المعلمــة مــن فهــم الغايــة منهــا، واستشــعرت أثرهــا العميــق عليهــا وعلــى أبنائهــا، فإنهــا ســتبدع 

فيهــا كثيــًرا.
يمكن تطبيقها في مجموعات. بحيث يقسم الصف إلى 3 أنواع من المجموعات:  	
المتميزون  	
المتوسطون  	
الضعاف 	
 كل مجموعــة لهــا نشــاط خــاص بهــا، يناســب مســتواها، ويمكــن أن يشــترك المتميــزون والمتوســطون  	

فــي النشــاط نفســه مــن بــاب التحــدي للمتوســطين. 
ا(  	  يجب على المعلمة أن تشرح لكل مجموعة المطلوب منها قبل أن توزع األوراق )مهم جدًّ
ال يتجاوز تنفيذ األنشطة 5 دقائق. 	
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عنوان الدرس: حال تجعل حياتها أحلى )اصنع روابط( الحّصة الّثامنة

التهيئة الحافزة: )5 دقائق( 
ابدأ الحصة بتهيئة مناسبة.  	
اســألهم إن كان لــدى أحــد منهــم ســؤال أو تعليــق  	

قبــل أن نبــدأ األنشــطة. ال تهمــل أّي ســؤال أو 
ــألوا. ــى أن يس ــا عل ــك دائم ــّجع طلبت ــق. ش تعلي

أنشطة اصنع روابط في كتاب الطالب )25 دقيقة ( 
ــع  	 ــوان "اصن ــى العن ــالب إل ــر الط ــت نظ ــدأ بلف اب

روابــط" واســألهم "مــا معنــى ذلــك؟" اســتمع إلــى 
إجاباتهــم، ثــم وّضــح لهــم أنّنــا إذا أردنــا أن نكــون 
قــراء أذكيــاء، ونســتفيد ممــا نقــرأ، ونتذكــره، فإنــه 
ــور  ــة أم ــاه بثالث ــا قرأن ــط م ــم أن نرب ــن المه م
ــا  ــرى قرأناه ــوص أخ ــنا، بنص ــدا: بأنفس ــة ج مهم
أو ســنقرؤها، بالعالــم مــن حولنــا. هكــذا ســنكبر 

ــل.  ــر أفض ونصي
ــع  	 ــا ونحــن نصن ــا ممتًع ــا ســنقضي وقًت أخبرهــم أنّن

إلــى  ونســتمع  ونتناقــش،  روابــط، ســنتحدث، 
ــا.  بعضن

ــط(  	 ــع رواب ــاط )اصن ــق نش ــة لتطبي ــل طريق أفض
هــو أن تقّســم الصــف إلــى  ثــالث مجموعــات، أو 
ســت مجموعــات بحيــث تأخــذ كل مجموعــة )أو 
ــن  ــة: م ــطة الثالث ــن األنش ــاطًا م ــن( نش مجموعتي
ــن  ــص، م ــى الن ــص إل ــن الن ــس، م ــى النف ــص إل الن

النــص إلــى العالــم. 
المجموعــة األولــى: ســيتحدث أفرادهــا عــن رأيهــم  	

إذا كانــت حيــاة حــال قــد أصبحــت أحلــى بعــد أن 

نواتج التعلم: 
َشْخِصيٍَّة  ِخْبراٍت  َعْن  شفوًيا  تقديميًّا  عرًضا  ُيقّدُم   ARB.5.1.02.013
ًعا أَساليبه لَجْذِب  ماَن والمكاَن بِاسِتْخداِم اللًّغة الفصيَحِة ُمَنوِّ ًدا فيِه الزَّ ُمَحدِّ

المستمعين وتشويقهم متفاعاًل معهم ِمْن ِخالل ِإجاَبِتِه عْن أَْسئلَِتِهْم.
ِة َمصاِدَر :) الَمْوسوعاُت،    ARB.4.1.01.007 َيْحُصُل َعلى َمْعلوماٍت ِمْن ِعدَّ

َبَكُة الَمْعلوماتِيَُّة(. الِقَصُص، أَْشِرطَُة الفيديو، الشَّ
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تغيــرت، ومــا الــذي أعجبهــم فــي شــخصية حــال، ويقــارن نفســه بحــال، فيــم يشــبهها، وفيــم يختلــف 
ــل  ــم أن تعم ــرون، ث ــه اآلخ ــتمع إلي ــب، ويس ــدث كل طال ــأن يتح ــك ب ــون ذل ــن أن يك ــا.و يمك عنه
المجموعــة علــى كتابــة رأيهــا فــي شــخصية حــال فــي جمــل قصيــرة علــى ورقــة كبيــرة تحضرهــا لهــم، 

مــع ألــوان، ويعرضوهــا فــي الصــف. 
المجموعــة الثانيــة ســتكون قــد اســتعدت مســبًقا - فــي المنــزل- بإيعــاز منــك، ثــم ســتتحدث عــن لقــاء  	

ــا  ــل حياته ــال تجع ــة: "ح ــة قص ــال" بطل ــرة" و"ح ــدام الطائ ــة: "األق ــل قص ــاوش" بط ــن "مه ــل بي ُمَتَخيَّ
أحلــى" ، وتكتــب حــواًرا بيــن االثنيــن، ثــم تقــرؤه علــى بقيــة الزمــالء فــي الفصــل. 

ــن  	 ــرة، أو أمي ــراد األس ــد أف ــل أح ــن قب ــؤال م ــث والس ــر البح ــة أم ــة  الثالث ــع المجموع ــبًقا م ــب مس رتِّ
مركــز مصــادر التعلــم حتــى يتمكــن أفرادهــا مــن : التحــدث عــن الجمعيــات التطوعيــة المتواجــدة فــي 
الدولــة، ويقــرؤوا الرســالة التــي كتبوهــا؛ ليكونــوا أعضــاء فــي إحــدى الجمعيــات، ومــا األعمــال التــي 

يمكنهــم المســاهمة فيهــا. 
عليــك أن تمــّر علــى المجموعــات وتشــاركهم المناقشــة، وتذكــر لهــم شــيًئا عــن حياتــك فعلتــه وجعــل  	

ــل  ــا داخ ــوم به ــي تق ــة الت ــال التطوعي ــن األعم ــد م ــن واح ــعادة،  أو ع ــعرك بالس ــى، وأش ــك أحل حيات
ــة.  ــعرهم بالراح ــئلتهم، وتش ــن أس ــب ع ــا، وتجي ــة أو خارجه المدرس

ــى  	 ــب إل ــك أن تطل ــى يمكن ــتعرف مت ــت س ــة، وأن ــى )15(دقيق ــن )10( إل ــر م ــذا األم ــتغرق ه ــد يس ق
ــف.  ــي الص ــى باق ــوه عل ــا عمل ــرض م ــف لع ــك التوق طالب

اتــرك لــكل مجموعــة أن تختــار مــن ســيمثلها ويتحــدث عنهــا، ويعــرض الرســالة التــي كتبهــا، والقائمــة  	
التــي أحضرهــا.

استمع إلى الطالب، وأثن عليهم واشكرهم، واسأل بقية الصف إذا كان لديهم سؤال أو تعليق.  	
ال تهمل قائمة الطالب أو رسائلهم، بل علّقها في الصف. واكتب عليها تعليًقا مناسًبا.  	
ــوا  	 ــالب ليتحدث ــة للط ــة الفرص ــن إتاح ــد م ــك أن تتأك ــل، علي ــطة وتفاع ــة أنش ــي حص ــة ه ــذه الحص ه

ــا.  ــم بعًض ــع بعضه ــوا م ــة، ويتفاعل بحري
إّن هذه الحصة تشبه محطة االستراحة قبل استئناف التعلم في الحصص القادمة.  	

حل الواجب البيتي واالستعداد للحصة القادمة: )5 دقائق( 
ــا "،  	 ــك.. أحّبه ــرف لغت ــو: "اع ــل، وه ــوان جمي ــة لعن ــي حص ــة ه ــة القادم ــأّن الحص ــالب  ب ــر الط أخب

ــا. ــم له ــن حّبه ــرون ع ــم، ويعب ــون لغته ــم يعرف ــة أنه ــة القادم ــي الحص ــوا ف ــم أن يثبت وعليه



		 عنوان الدرس: حال تجعل حياتها أحلى )اصنع روابط( الوحدة الّرابعة: وجدت طريقي

وّجــه الطــالب إلــى حــل األنشــطة التــي تحمــل العنــوان نفســه فــي كتــاب النشــاط فــي البيــت  وهــي  	
عــن أســلوب العطــف.

	 . وجه الطالب إلى العناية بجملة النسخ والحرص على كتابتها بأجمل خطٍّ
موّجهات لمساعدة الطلبة الضعاف: )5 دقائق( 

تخصيــص 5 دقائــق فــي نهايــة الحصــة فــي اليــوم لطالــب واحــد مــن الطــالب الضعــاف )الطــالب الذيــن  	
ال يســتطيعون قــراءة الحــروف مــع حركاتهــا الطويلــة والقصيــرة(.

الجلوس مع الطالب الضعيف منفرًدا ومتابعته حتى يتقن المهارات القرائية اآلتية:  	
يسّمي الحروف بأسمائها الصحيحة بنسبة %100            	
 ينطق أصوات الحروف كلّها نطًقا صحيًحا مع الحركات والمدود بنسبة %100.          	
يمّيز الصوت األول واألخير في الكلمة بنسبة %100.       	
يمّيز الكلمات المشتركة في اإليقاع )مطر، شجر، قمر( بنسبة %100.        	
ينشئ كلمات تتشابه في اإليقاع بنسبة %50-100.            	
يحذف صوًتا أو مقطًعا لتوليد كلمات جديدة بنسبة %100.            	
يجمع صوتين أو ثالثة أو أربعة لتوليد ليكّون كلمات جديدة بنسبة %100.          	
يحلل الكلمات إلى أجزائها تحليال صحيًحا بنسبة %100.         	
يقرا الكلمات البصرية قراءة سريعة بنسبة %100.  	
يقرأ نصوًصا قصيرة بطالقة ويفهمها.   	
ــي  	 ــف ه ــب الضعي ــع الطال ــه م ــذي تقضين ــت ال ــي الوق ــالب ف ــي الط ــا باق ــيعمل عليه ــي س ــة الت المهم

خطــوات بســيطة، ال تحتــاج إلــى مجهــود كبيــر، لكنهــا تتطلــب فــي البدايــة إعــداًدا، وتنظيًمــا، ثــم إذا 
تمكّنــت المعلمــة مــن فهــم الغايــة منهــا، واستشــعرت أثرهــا العميــق عليهــا وعلــى أبنائهــا، فإنهــا ســتبدع 

فيهــا كثيــًرا.
يمكن تطبيقها في مجموعات. بحيث يقسم الصف إلى 3 أنواع من المجموعات:  	
المتميزون  	
المتوسطون  	
الضعاف 	
 كل مجموعــة لهــا نشــاط خــاص بهــا، يناســب مســتواها، ويمكــن أن يشــترك المتميــزون والمتوســطون  	

فــي النشــاط نفســه مــن بــاب التحــدي للمتوســطين. 
ا(  	  يجب على المعلمة أن تشرح لكل مجموعة المطلوب منها قبل أن توزع األوراق )مهم جدًّ
ال يتجاوز تنفيذ األنشطة 5 دقائق. 	
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التهيئة الحافزة: )5 دقائق( 
وناقــش  	 العنــوان،  مــن  منطلًقــا  الحصــة  ابــدأ 

ــاذا  ــة؟ لم ــم العربي ــون لغته ــل يعرف ــالب: ه الط
عليهــم أن يعرفوهــا؟ هــل يحبونهــا؟ لمــاذا؟

علــى  	 تدلــل  وأفــكاًرا  آليــات  عليهــم  اقتــرح 
لهــا. ومحّبتهــم  لغتهــم،  معرفتهــم 

يمكنــك بعــد ذلــك قــراءة مقطــع شــعري جميــل،  	
ــب  ــر، ويتطل ــر التفكي ــوي يثي ــز لغ ــرح لغ أو ط
حلّــه معرفــة اللغــة، ومنــه انطلــق إلــى بيــان جمــال 
ــى تعــرف أســرارها  ــا، وشــجعهم عل ــة وقدرته اللغ

ــم. ــع قدراته ــب م ــا يتناس بم

حل الواجب المنزلي مع الطالب )5 دقائق( 
ــع  	 ــاط وراج ــاب النش ــي كت ــات ف ــى التدريب  إل

معهــم إجاباتهــم، وتأّكــد مــن البنــاء اللغــوي 
لُجَملهــم. الصحيــح 

وشــجع  	 ســبورًيا،  الطــالب  إجابــات  اعــرض 
الجميــع.

شرح مفهوم جملة العطف  )10 دقائق(  
اســأل الطلبــة هــل يســتطيعون التمييــز بيــن االســم  	

والفعــل والحرف؟
ــات  	 ــزون بينهــا؟ هــل تواجههــم صعوب كيــف يمّي

ــة التمييــز بيــن األنــواع الثالثــة؟ عنــد محاول
المفهــوم  	 لهــم  وقــدم  إجاباتهــم،  إلــى  اســتمع 

ــي  ــع ف ــف، دون التوس ــلوب العط ــب ألس المناس

عنوان الدرس: اعرف لغتك.. أحّبها : النحو ) أسلوب العطف( الحّصة الّتاسعة

نواتج التعلم: )اعرف لغتك.. أحّبها( 
ARB.6.2.02.027 ُيَوظُِّف ُحروَف الَعطِْف الواو ، أو، ف، ثّم في ُجَمٍل من 

ِإنْشائِِه ُمحاِكًيا نََمطًا.



		 عنوان الدرس: اعرف لغتك.. أحّبها : النحو ) أسلوب العطف( الوحدة الّرابعة: وجدت طريقي

وآراءهــم. أفكارهــم  وشــجع  الشــرح، 
اقــرأ معهــم مــا ورد فــي كتــاب الطالــب وحّثهــم علــى مالحظــة الحــرف الملــون والكلمــة التــي قبلــه،  	

والكلمــة التــي بعــده، ومــدى ارتبــاط الكلمتيــن ببعــض.
ــة توظيفهــا وفــق داللتهــا دون  	 إمكاني ــان بجمــل تتضمــن حــروف العطــف، و ــى اإلتي ــة عل حــث الطلب

ــون  ــرف المل ــة الح ــي الطلب ــاكاة أن يحاك ــاء المح ــي أثن ــرص ف ــرف، واح ــد كل ح ــاذا يفي ــرح م ش
المقصــود مــن الــدرس. ووظــف المســابقات واأللغــاز  واأللعــاب، وكــّون أزواًجــا مــن الطــالب، وكافــئ 

ــل. ــن الجم ــرعة تكوي ــز  بس ــزوج المتمي ال

حّل أنشطة كتاب الطالب )15 دقيقة(  
قسم الصف إلى مجموعات غير متجانسة لحل األنشطة.  	
قسم المهام داخل كل مجموعة. 	
اطلــب إلــى كل مجموعــة أن تناقــش الجمــل فيمــا بينهــم قبــل الشــروع فــي اإلجابــة، وامنحهــم الوقــت  	

الكافــي للحــل، وتابعهــم مرشــًدا وموجًهــا ومجيًبــا عــن استفســاراتهم .
خِذ اإلجابة من أكثر من متعلِّم، وأشرك معظم المجموعات في اإلجابات. 	
شجع الطلبة أن يتحدثوا بالعربية.  	
امنح وقًتا للطلبة الضعاف ليتمكنوا من وضع خط تحت حرف العطف. 	
وّجــه الطلبــة إلــى ضــرورة فهــم الجملــة قبــل اختيــار حــرف العطــف؛ للتأكــد مــن مناســبته للجملــة،  	

وابــدأ بنفســك، ودعهــم يحاكــوا جملــك، ثــم ينطلقــوا منشــئين جمــاًل جديــدة مــن عندهــم... وعّرفهــم 
أهميــة الربــط بيــن الكلمــات، وبيــن الجمــل، وعرفهــم بأشــهر أدوات الربــط، وكيــف يتمكنــون مــن 

توظيفهــا، وأنهــا قــد تكــون بيــن االســم واالســم أو بيــن الفعــل والفعــل، أو بيــن الجملــة والجملــة.
تنشيط أذهان الطالب سيساعدك ويساعدهم في حل األنشطة. 	
اقــرأ معهــم الجمــل التــي ســيكونون منهــا قصــة، ثــم وجههــم فــي أثنــاء اختيــار  حــروف عطــف مناســبة  	

لتكويــن قصــة.
اشكر جميع الطالب- بعد االنتهاء من حل األنشطة- وشجعهم بما يناسبهم معنوًيا أو ماديًّا. 	

الواجب المنزلي، واالستعداد للحّصة القادمة: )5 دقائق( 

ــل  	 ــتعّدوا لح ــم أن يس ــل، وعليه ــا الجمي ــتكمال لعنوانن ــي اس ــة ه ــة القادم ــأّن الحص ــالب  ب ــر الط ذّك
ــاط. ــاب النش ــي كت ــه ف ــدرس نفس ــي ال ــطة ف األنش

شــجعهم علــى تكويــن جمــل عطــف أثنــاء حديثهــم مــع أســرهم، وشــجعهم علــى تســجيل جملهــم، ثــمَّ  	
إســماعها لزمالئهــم فــي الحصــة القادمــة.
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موّجهات لمساعدة الطلبة الضعاف: )5 دقائق( 

تخصيــص 5 دقائــق فــي نهايــة الحصــة فــي اليــوم لطالــب واحــد مــن الطــالب الضعــاف )الطــالب الذيــن  	
ال يســتطيعون قــراءة الحــروف مــع حركاتهــا الطويلــة والقصيــرة(.

الجلوس مع الطالب الضعيف منفرًدا ومتابعته حتى يتقن المهارات القرائية اآلتية:  	
يسّمي الحروف بأسمائها الصحيحة بنسبة %100            	
 ينطق أصوات الحروف كلّها نطًقا صحيًحا مع الحركات والمدود بنسبة %100.          	
يمّيز الصوت األول واألخير في الكلمة بنسبة %100.       	
يمّيز الكلمات المشتركة في اإليقاع )مطر، شجر، قمر( بنسبة %100.        	
ينشئ كلمات تتشابه في اإليقاع بنسبة %50-100.            	
يحذف صوًتا أو مقطًعا لتوليد كلمات جديدة بنسبة %100.            	
يجمع صوتين أو ثالثة أو أربعة لتوليد ليكّون كلمات جديدة بنسبة %100.          	
يحلل الكلمات إلى أجزائها تحليال صحيًحا بنسبة %100.         	
يقرا الكلمات البصرية قراءة سريعة بنسبة %100.  	
يقرأ نصوًصا قصيرة بطالقة ويفهمها.   	
ــي  	 ــف ه ــب الضعي ــع الطال ــه م ــذي تقضين ــت ال ــي الوق ــالب ف ــي الط ــا باق ــيعمل عليه ــي س ــة الت المهم

خطــوات بســيطة، ال تحتــاج إلــى مجهــود كبيــر، لكنهــا تتطلــب فــي البدايــة إعــداًدا، وتنظيًمــا، ثــم إذا 
تمكّنــت المعلمــة مــن فهــم الغايــة منهــا، واستشــعرت أثرهــا العميــق عليهــا وعلــى أبنائهــا، فإنهــا ســتبدع 

فيهــا كثيــًرا.
يمكن تطبيقها في مجموعات. بحيث يقسم الصف إلى 3 أنواع من المجموعات:  	
المتميزون  	
المتوسطون  	
الضعاف 	
 كل مجموعــة لهــا نشــاط خــاص بهــا، يناســب مســتواها، ويمكــن أن يشــترك المتميــزون والمتوســطون  	

فــي النشــاط نفســه مــن بــاب التحــدي للمتوســطين. 
ا(  	  يجب على المعلمة أن تشرح لكل مجموعة المطلوب منها قبل أن توزع األوراق )مهم جدًّ
ال يتجاوز تنفيذ األنشطة 5 دقائق. 	
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التهيئة الحافزة: )5 دقائق( 
ابــدأ الحصــة بإلقــاء أنشــودة جميلــة، أو بطرفــة أو  	

أحجيــة، واجعــل الطــالب يتأّكــدوا أننــا نعبــر عــن 
ــة  ــن اللغ ــليتنا موظفي ــا أو تس ــنا أو تفكيرن إحساس
ــا  ــك بم ــئ طالب ــا.. أو هي ــتمتعين به ــة ومس العربي

تــراه مناســًبا.

حّل األنشطة في كتاب النشاط )30 دقيقة(  
ــل  	 ــم بجم ــى أهله ــوا إل ــل تحّدث ــة ه ــأل الطلب اس

هــل  العطــف؟  حــروف  تتضمــن  صحيحــة 
ــة؟  ــاًل صحيح ــون جم ــم يكون ــة وه ــدوا متع وج
أي الحــروف كان يجــري علــى ألســنتهم بســهولة 

ــر؟ ــر أكث ويس
اســألهم: كيــف كانــت الحصــة الســابقة بالنســبة  	

لهــم؟ هــل عرفــوا شــيًئا جديــًدا عــن لغتهــم؟ هــل 
أحبوهــا؟

ــون بمــا هــو  	 ــى مــا يقول ــق عل اســتمع إليهــم، وعلّ
ــم.  ــا يحّفزه ــب، وبم مناس

العربيــة  	 باللغــة  التحــدث  أّن  عليهــم  أّكــد 
يســاعدهم علــى تعلّمهــا، وأن تعلّمهــا يدفعهــم 
إلــى حّبهــا، وأن عليهــم أن يتدربــوا علــى التحــدث 
والكتابــة بهــا؛ حتــى يصبحــوا متحدثيــن وكاتبيــن 
ــيكتبونها  ــي س ــص الت ــدى القص ــل إح ــرة، ولع مه
مســتقباًل - بلغــة عربيــة جميلــة- سيدرســها الطلبــة 
الصغــار فــي المســتقبل، كمــا نــدرس نحــن قصًصــا 
ــون  ــن يتحدث ــاًرا مجتهدي ــوا صغ ــن كان ــا م كتبه

ــا. ــون به ــة ويكتب العربي
ــي األول  	 ــب ف ــمين، اكت ــى قس ــبورة إل ــم الس قس

نصــف الجملــة، أي مــا قبــل حــرف العطــف، 
واكتــب فــي القســم الثانــي مــا تبقــى مــن الجملــة، 
أي بعــد حــرف العطــف، واطــرح مناقشــة حــول 

نواتج التعلم: )اعرف لغتك.. أحّبها( 
ARB.6.2.02.027 ُيَوظُِّف ُحروَف الَعطِْف الواو ، أو، ف، ثّم في ُجَمٍل من 

ِإنْشائِِه ُمحاِكًيا نََمطًا.
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ــح. ــل وأوض ــارت أجم ــت  وص ــد أن ارتبط ــة بع الجمل
استمع إلى إجابات الطالب وتعليقاتهم على كال القسمين، وانطلق مع طالبك لحل األنشطة.  	
ال تقبــل مــن الطــالب جمــاًل غيــر تاّمــة المعنــى، وســاعدهم ، واصبــر عليهــم؛ ليعتــادوا التعبيــر بجمــل  	

صحيحــة تاّمــة
إن كانــت مكــررة، أو اســتمع  	 ســاعد الطالــب الضعيــف، واقبــل منــه أبســط الجمــل وأيســرها عليــه، و

إليهــا منــك أو مــن أحــد زمالئــه.
اجعــل هنــاك فتــرات نقــاش قصيــرة جــًدا بيــن كل نشــاط وآخــر، وقــد تكــون لعبــة لغويــة أو أحجيــة،  	

جــدد نشــاط طالبــك بيــن كل نشــاط وآخــر. 
ــئ  	 ــب، وكاف ــه المناس ــي مكان ــوه ف ــم ليكتب ــف، ث ــلوب العط ــوا أس ــالب ليحوط ــال للط ــح المج افس

المتميزيــن.
اســتمع إلــى قــراءة الطــالب للجمــل التــي ربطــوا بينهــا بحــرف عطــف مناســب، ويمكنــك عــرض الجمل  	

بعــد مــلء الفــراغ ســبورًيا، وتكــرار القــراءة مــن قبــل الضعــاف؛ ليتأكَّــدوا مــن أهميــة الربــط بحــروف 
ــن  ــه، ولك ــوف علي ــوف أو المعط ــون المعط ــد يك ــوب، فق ــل بالمطل ــال الجم ــل ألطم ــم انتق ــف، ث العط

دون أن تســمي هــذه المفاهيــم، فقــط إكمــال، وتكويــن جمــل ســليمة. 
تابع الطالب وهم يملؤون الفراغ، وناقشهم فردًيا وجماعًيا. 	
ــم  	 ــك ل ــض طالب ــطة  إن كان بع ــتكمال أنش ــي اس ــة ف ــن الحص ــي م ــت المتبق ــتثمار الوق ــك اس بإمكان

ــابقة. ــة الس ــي الحص ــا ف يكملوه
اشــكر جميــع الطــالب، وقــل لهــم دعونــا نصّفــق ألنفســنا، لقــد قمنــا بعمــل عظيــم؛ ألننــا تعّرفنــا لغتنــا  	

العربيــة، وعّبرنــا عــن حبنــا لهــا مــن خــالل اإلجابــة عــن التدريبــات بمهــارة.
يمكنك أن تشجعهم بطرائق أخرى تراها مناسبة. 	

الواجب المنزلي واالستعداد للحصة القادمة: )5 دقائق( 
وجــه الطــالب إلــى تنفيــذ األنشــطة المطلوبــة فــي كتــاب النشــاط فــي البيــت، وأن يســتعدوا لعــرض  	

إجاباتهــم فــي الحصــة القادمــة. 
	 . وجه الطالب إلى العناية بجملة النسخ والحرص على كتابتها بأجمل خطٍّ
ــا  	 ــال أوله ــد اتص ــات بع ــة الكلم ــي كتاب ــالء، ف ــي اإلم ــتكون ف ــة س ــة القادم ــالب أن الحص ــر الط أخب

ــرة،  ــا مه ــيكونون كّتاًب ــدرس س ــد ال ــم بع ــاء(، وأنه ــالم- الف ــكاف- ال ــاء- ال ــروف: )الب ــن الح ــرف م بح
ــًدا. ــك أب ــد ذل ــات بع ــة الكلم ــي كتاب ــوا ف ــن يخطئ ول

وجــه الطــالب أيًضــا أن يقومــوا بتنفيــذ نشــاط اإلمــالء فــي كتــاب النشــاط فــي البيــت، وأخبرهــم أن  	
ا لتحســين مســتواهم فــي اإلمــالء. هــذا التمهيــد أو مــا يســّمى باإلمــالء المنقــول هــو مهــّم جــدًّ
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موّجهات لمساعدة الطلبة الضعاف: )5 دقائق( 
تخصيــص 5 دقائــق فــي نهايــة الحصــة فــي اليــوم لطالــب واحــد مــن الطــالب الضعــاف )الطــالب الذيــن  	

ال يســتطيعون قــراءة الحــروف مــع حركاتهــا الطويلــة والقصيــرة(.
الجلوس مع الطالب الضعيف منفرًدا ومتابعته حتى يتقن المهارات القرائية اآلتية:  	
يسّمي الحروف بأسمائها الصحيحة بنسبة %100            	
 ينطق أصوات الحروف كلّها نطًقا صحيًحا مع الحركات والمدود بنسبة %100.          	
يمّيز الصوت األول واألخير في الكلمة بنسبة %100.       	
يمّيز الكلمات المشتركة في اإليقاع )مطر، شجر، قمر( بنسبة %100.        	
ينشئ كلمات تتشابه في اإليقاع بنسبة %50-100.            	
يحذف صوًتا أو مقطًعا لتوليد كلمات جديدة بنسبة %100.            	
يجمع صوتين أو ثالثة أو أربعة لتوليد ليكّون كلمات جديدة بنسبة %100.          	
يحلل الكلمات إلى أجزائها تحليال صحيًحا بنسبة %100.         	
يقرا الكلمات البصرية قراءة سريعة بنسبة %100.  	
يقرأ نصوًصا قصيرة بطالقة ويفهمها.   	
ــي  	 ــف ه ــب الضعي ــع الطال ــه م ــذي تقضين ــت ال ــي الوق ــالب ف ــي الط ــا باق ــيعمل عليه ــي س ــة الت المهم

خطــوات بســيطة، ال تحتــاج إلــى مجهــود كبيــر، لكنهــا تتطلــب فــي البدايــة إعــداًدا، وتنظيًمــا، ثــم إذا 
تمكّنــت المعلمــة مــن فهــم الغايــة منهــا، واستشــعرت أثرهــا العميــق عليهــا وعلــى أبنائهــا، فإنهــا ســتبدع 

فيهــا كثيــًرا.
يمكن تطبيقها في مجموعات. بحيث يقسم الصف إلى 3 أنواع من المجموعات:  	
المتميزون  	
المتوسطون  	
الضعاف 	
 كل مجموعــة لهــا نشــاط خــاص بهــا، يناســب مســتواها، ويمكــن أن يشــترك المتميــزون والمتوســطون  	

فــي النشــاط نفســه مــن بــاب التحــدي للمتوســطين. 
ا(  	  يجب على المعلمة أن تشرح لكل مجموعة المطلوب منها قبل أن توزع األوراق )مهم جدًّ
ال يتجاوز تنفيذ األنشطة 5 دقائق. 	
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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.. 	
سّجل اآللية التي ستساعد بها الطلبة لكتابة المطلوب كتابة صحيحة.. 	
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.
إن لــم تجدهــا يمكنــك تســجيلها بصوتــك أو . 8 ابحــث فــي المكتبــة الورقيــة أو الرَّقميــة عــن األنشــودة، و

صــوت أحــد الطــالب المتميزيــن.
ــد . 9 ــا، وق ــا، وَتأْلَفه ــك له ــن ضبط ــد م ــى تتأكَّ ــراًرا؛ حت ــك م ــن نفس ــك وبي ــررة بين ــودة المق ــرأ األنش اق

ــك. ــنة لطالب ــدوة حس ــون ق ــا فتك 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.
اســتعد لحصــة الخــط بإنــزال برنامــج مســاعد، ودرب نفســك علــى رســم الحــروف والكلمــات رســًما . 		

صحيًحــا قبــل تدريــب الطــالب.
راجع المخطط الخاص بالكتابة، واستوعب نقطة التركيز التي سيتم تناولها في كل وحدة.. 		
ال تنتقــل بطالبــك مــن مرحلــة كتابيــة إلــى أخــرى حتــى تطمئــن إلــى قدرتهــم علــى اجتيــاز المرحلــة . 		

التــي هــم فيهــا.

ما هو روتين األسبوع الثالث: )روتين ثابت في كل وحدة درسية( 
يوم األحد ويوم اإلثنين مخصصان لإلمالء وحل تدريبات كتاب النشاط. . 		
يوم الثالثاء مخصص للنشيد.. 5	
يوم األربعاء مخصص للخط.. 6	
يوم الخميس مخصص للكتابة.. 7	
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التهيئة الحافزة: )5 دقائق( 
ابــدأ الحصــة بتهيئــة مناســبة، كأن تحكــي قصــة،  	

ــة،  ــة أو طرف ــرح أحجي ــوًرا، أو تط ــرض ص أو تع
أو تعــرض فيلًمــا عــن أهميــة الكتابــة الصحيحــة، 
ــة الحــرف)ف( وحــرف الجر)فــي(  يمكنــك كتاب
مــرات،  عــدة  بقراءتهمــا  الطــالب  وتكلــف 
ــن  ــون بي ــاس ال يفّرق ــن الن ــًرا م ــم أن كثي وتخبره
ــي دروس  ــنعرفه ف ــا س ــذا م ــف؟ ه ــن... كي الحرفي
ــدرس  ــع ال ــل م ــك  للتفاع ــذب طالب ــالء. اج اإلم

ــًبا. ــراه مناس ــا ت ــد بم الجدي
حل الواجب المنزلي مع الطالب )10 دقائق( 

فــي خمــس الدقائــق األولــى: راجــع مــع الطــالب  	
إجاباتهــم فــي كتــاب النشــاط إكمــال جملــة 

ــم. ــا له ــف،  وصححه العط
ســاعد الذيــن لــم يتمكنــوا مــن إنجــاز الواجــب،  	

وتأّكــد مــن ســبب عــدم حــل الواجــب؛ لتكــون 
مســاعدتك لهــم فــي محلّهــا.

أثــن علــى مــن كتبــوا فقــرة عــن إجازتهــم بجمــل  	
ــة، ودعهــم يكتبوهــا علــى الســبورة، أو فــي  جميل
لوحــة الفصــل، وبّيــن للطلبــة ســبب إعجابــك 

ــرة. ــذه الفق به
فــي خمــس الدقائــق الثانيــة: تجــّول بيــن الطــالب؛  	

ــي  ــوب ف ــة للمطل ــم الصحيح ــن كتابته ــد م لتتأك
فــي كتــاب النشــاط.

ــة،  	 ــة خاص ــى رعاي ــون إل ــالب يحتاج ــض الط بع

نواتج التعلم: )اإلمالء( 
بِالُحروِف:  بِداَيِتها  َبْعَد َوْصِل  الَكلماِت  الُمَتَعلُِّم  َيْكُتُب   ARB.6.3.01.012

)الباء، الكاف، الاّلم، الفاء( ِكتاَبًة َصحيَحًة

ُحروٍف،   )3-6( ِمْن  ُن  َتَتَكوَّ َمأْلوَفًة  َكلِماٍت  َيْكُتب   ARB.6.3.01.013
. )إْمالٌء َمْنقوٌل( ُمْكَتَسَبًة ِمْن ُمحيِطِه اللَُّغِويِّ

عنوان الدرس: اإلمالء ) وصل بداية الكلمات بالباء والفاء والالم والكاف(الحّصة الحادية عشرة
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فأولهــم إياهــا، وحّفزهــم علــى االنتبــاه؛ هــذا ســيفيدك ويفيدهــم فــي أثنــاء شــرح الــدرس والتدريــب 
ــارة.  ــى المه عل

ــروع(  	 ــروع- كالمش ــروع- للمش ــروع- فالمش ــي المش ــات: )ف ــض الكلم ــة بع ــي تهجئ ــة ف ــش الطلب ناق
ــى معرفــة المقصــود. ــى التمكــن مــن قــراءة الكلمــة، والتوصــل إل لتســاعدهم عل

قــدم لهــم المفهــوم المناســب للكلمــة دون وصــل ثــم بوصــل،، واطلــب إليهــم اإلتيــان بكلمــات مشــابهة  	
مــن بيئتهــم الصفيــة أو أســماء عائالتهــم، واطلــب إليهــم كتابتهــا علــى ســبوراتهم الصغيــرة.

شرح مهارة اتصال الحروف ببداية الكلمات  )10 دقائق(  
ــاء،  	 ــة بعــض الكلمــات بعــد وصــل بدايتهــا بإحــدى الحــروف )الب ــة هــل يســتطيعون كتاب اســأل الطلب

ــاء( ؟ ــالم، الف ــكاف، ال ال
كيــف يمّيــزون بيــن الكلمــة المتصلــة بالحــرف)ف( وبيــن الكلمــة المســبوقة بحــرف الجر)فــي( ؟ هــل  	

ــى إجاباتهم،ووجههــا نحــو  ــة وصــل الكلمــات بالحــروف؟ اســتمع إل ــد محاول ــات عن تواجههــم صعوب
تحقيــق هدفــك فــي الحصــة.

اعــرض كلمــات المســطرة اإلمالئيــة المكتوبــة علــى الســبورة، أو اعرضهــا علــى إحــدى وســائط العــرض  	
لمتاحة. ا

وجه أنظار الطلبة إلى مسح الكلمات بصرًيا، ومالحظة الحرف الملون. 	
اقرأ المسطرة قراءة توضح المهارة، وكلف بعض الطلبة قراءتها من بعدك. 	
ــروع(  	 ــروع- كالمش ــروع- للمش ــروع- فالمش ــي المش ــات: )ف ــض الكلم ــة بع ــي تهجئ ــة ف ــش الطلب ناق

ــى معرفــة المقصــود. ــى التمكــن مــن قــراءة الكلمــة، والتوصــل إل لتســاعدهم عل
قــدم لهــم المفهــوم المناســب للكلمــة دون وصــل ثــم بوصــل،، واطلــب إليهــم اإلتيــان بكلمــات مشــابهة  	

مــن بيئتهــم الصفيــة أو أســماء عائالتهــم، واطلــب إليهــم كتابتهــا علــى ســبوراتهم الصغيــرة.

حّل أنشطة كتاب النشاط )10 دقائق( 
اعرض األنشطة المطلوبة على إحدى وسائط العرض المتاحة. 	
اقرأ الجمل  قراءة صحيحة توضح المهارة، وقّرئ بعض الطالب أيًضا. 	
استمع إلى قراءة الطالب، وعلّق على نطقهم، ودرب من لم يتمكن منهم.  	
أعــد قــراءة كلمــات النشــاط الثانــي، واطلــب إلــى بعــض الطــالب وصــل الكلمــات بمــا هــو مطلــوب  	

فــي الجــدول.. وشــجع مــن يكتبــون الكلمــات كتابــة صحيحــة.
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ــك أن  	 ــم، ويمكن ــاج منه ــن يحت ــاعد م ــم، وس ــدهم ووجهه ــة، وأرش ــم باإلجاب ــاء قيامه ــم أثن ــّر عليه م
ــه.  ــاعدة زميل ــن بمس ــد المتميزي ــف أح تكل

كلــف أحــد المتمّيزيــن قــراءة الجمــل فــي النشــاط الثالــث، ثــم الخيــارات، ووجــه الطــالب لمــاذا هــذا  	
ــة  ــل الكلم ــوع وص ــم لموض ــن فهمه ــد م ــأ؛ لتتأك ــره خط ــاذا غي ــواب، ولم ــو الص ــره ه ــار دون غي الخي

بالحــرف، وأن المعنــى هــو مــا يحــدد الحــرف المــراد وصلــه.
اجعل وقًتا بسيطًا بين كل نشاط وآخر، واستثمر هذا الوقت في لعبة لغوية، أو أحجية. 	
استثمر السبورة، واطلب إلى الطالب الخروج إليها لكتابة كلماتهم. 	
اجعل من حصة اإلمالء حصة للنشاط والتفاعل والمرح أيًضا. 	

الواجب المنزلي، واالستعداد للحّصة القادمة: )5 دقائق( 
اشــكر الطــالب علــى جهودهــم فــي هــذه الحصــة، وأكــد لهــم أنهــم ســيصبحون ماهريــن فــي كتابــة  	

الكلمــات بعــد وصــل بدايتهــا بالحروف)الباء-الالم-الفاء-الــكاف(، وأنهــم ســيقومون بتصحيــح األخطــاء 
التــي قــد تكــون موجــودة فــي الرســائل التــي تصلهــم، أو كتابــات زمالئهــم.   

ذكــر الطــالب بــأن الحصــة القادمــة ســتكون فــي اإلمــالء أيًضــا، وفــي المهــارة نفســها، وأن عليهــم أن  	
يســتعدوا لذلــك.

موّجهات لمساعدة الطلبة الضعاف: )5 دقائق( 
تخصيــص 5 دقائــق فــي نهايــة الحصــة فــي اليــوم لطالــب واحــد مــن الطــالب الضعــاف )الطــالب الذيــن  	

ال يســتطيعون قــراءة الحــروف مــع حركاتهــا الطويلــة والقصيــرة(.
الجلوس مع الطالب الضعيف منفرًدا ومتابعته حتى يتقن المهارات القرائية اآلتية:  	
يسّمي الحروف بأسمائها الصحيحة بنسبة %100            	
 ينطق أصوات الحروف كلّها نطًقا صحيًحا مع الحركات والمدود بنسبة %100.          	
يمّيز الصوت األول واألخير في الكلمة بنسبة %100.       	
يمّيز الكلمات المشتركة في اإليقاع )مطر، شجر، قمر( بنسبة %100.        	
ينشئ كلمات تتشابه في اإليقاع بنسبة %50-100.            	
يحذف صوًتا أو مقطًعا لتوليد كلمات جديدة بنسبة %100.            	
يجمع صوتين أو ثالثة أو أربعة لتوليد ليكّون كلمات جديدة بنسبة %100.          	
يحلل الكلمات إلى أجزائها تحليال صحيًحا بنسبة %100.         	
يقرا الكلمات البصرية قراءة سريعة بنسبة %100.  	
يقرأ نصوًصا قصيرة بطالقة ويفهمها.   	
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ــي  	 ــف ه ــب الضعي ــع الطال ــه م ــذي تقضين ــت ال ــي الوق ــالب ف ــي الط ــا باق ــيعمل عليه ــي س ــة الت المهم
خطــوات بســيطة، ال تحتــاج إلــى مجهــود كبيــر، لكنهــا تتطلــب فــي البدايــة إعــداًدا، وتنظيًمــا، ثــم إذا 
تمكّنــت المعلمــة مــن فهــم الغايــة منهــا، واستشــعرت أثرهــا العميــق عليهــا وعلــى أبنائهــا، فإنهــا ســتبدع 

فيهــا كثيــًرا.
يمكن تطبيقها في مجموعات. بحيث يقسم الصف إلى 3 أنواع من المجموعات:  	
المتميزون  	
المتوسطون  	
الضعاف 	
 كل مجموعــة لهــا نشــاط خــاص بهــا، يناســب مســتواها، ويمكــن أن يشــترك المتميــزون والمتوســطون  	

فــي النشــاط نفســه مــن بــاب التحــدي للمتوســطين. 
ا(  	  يجب على المعلمة أن تشرح لكل مجموعة المطلوب منها قبل أن توزع األوراق )مهم جدًّ
ال يتجاوز تنفيذ األنشطة 5 دقائق. 	
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التهيئة الحافزة: )5 دقائق( 
ــة مناســبة، أو وظــف األلعــاب  	 ــدأ الحصــة بتهيئ اب

ــات  ــة الكلم ــل بداي ــارة وص ــز مه ــة؛ لتعزي اللغوي
أو  تنفيــذ  علــى  الطــالب  وشــجع  بالحــروف، 

ــهم. ــاب بأنفس ــكار ألع ابت
االستعداد لإلمالء )8 دقائق( 

اقــرأ الفقــرة )حديقــة قريتنــا( قــراءة جيــدة  	
حــة لحروفهــا ومقاطعهــا والمهــارة المطلوبــة  موضِّ

ــا.  فيه
ــي لهــا، وهــل  	 ناقــش طالبــك فــي المعنــى اإلجمال

ــاذا؟ ــة، لم ــة القري ــم حديق أعجبته
هــل فــي مدينتهــم أو قريتهــم حديقــة مماثلــة؟ مــا  	

األلعــاب الموجــودة فيهــا؟
اعــرض عليهــم الكلمــات الــواردة فــي كتــاب  	

النشــاط علــى الســبورة، أو فــي بطاقــات، اقرأهــا، 
ــا.  ــم يقرؤوه ــا ث ــالب يهجئوه ودع الط

ــاب،  	 ــي الكت ــر ف ــدم النظ ــالب ع ــى الط ــب إل اطل
ومحاولــة تخيــل تلــك الكلمــات بصرًيــا، وكتابتهــا 

ــى األدراج أو فــي الهــواء. عل
ناقشــهم فــي الكلمــات أهــي متصلــة بحــرف  	

ــرف  ــبوقة بح ــا مس ــة؟ أم أنه ــر متصل ــا غي أم أنه
الجر)فــي(؟ ، وكيــف عرفــوا ذلــك.

ــالء  	 ــرة اإلم ــة فق ــتعّدوا لكتاب ــم أن يس ــب إليه اطل
إمســاك القلــم إمســاًكا  بالجلســة الصحيحــة، و
ــة  ــى كتاب ــن عل ــم قادري ــاؤل بأنه ــا، والتف صحيًح

ــة. ــة صحيح ــا كتاب ــرة كله الفق
اجمــع الكراســات، وقــم بتصحيحهــا فــي الحصــة  	

نفســها. 

عنوان الدرس:  )وصل بداية الكلمات بالباء والفاء والالم والكاف(الحّصة الّثانية عشرة

نواتج التعلم: )اإلمالء( 
بِالُحروِف:  بِداَيِتها  َبْعَد َوْصِل  الَكلماِت  الُمَتَعلُِّم  َيْكُتُب   ARB.6.3.01.012

)الباء، الكاف، الاّلم، الفاء( ِكتاَبًة َصحيَحًة

ُحروٍف،   )3-6( ِمْن  ُن  َتَتَكوَّ َمأْلوَفًة  َكلِماٍت  َيْكُتب   ARB.6.3.01.013
. )إْمالٌء َمْنقوٌل( ُمْكَتَسَبًة ِمْن ُمحيِطِه اللَُّغِويِّ
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إمالء الفقرة  )7–دقائق( 
أمِل على الطالب الفقرة كل جملة مرة واحدة فقط. 	
 اقرأ الفقرة مرة نهائية بعد االنتهاء من إمالئها. 	
كلف أحد الطالب المتميزين بقراءة ما كتبه،  	

تصويب اإلمالء )15 دقيقة( 
اختــر طريقــة تصحيــح اإلمــالء بمــا يتناســب مــع طالبــك، يمكنــك توظيــف طريقــة تقويــم األقــران،  	

وذلــك بالســماح لــكل زميليــن بالتصحيــح لبعضهمــا 
ــات  ــت الكلم ــط تح ــع خ ــا بوض ــماح لهم ــا، والس بعًض
ــى  ــوع إل ــم الرج ــة، ث ــر صحيح ــا غي ــع أنه ــي يتوق الت

ــة. ــة الكلم ــن كتاب ــد م ــم؛ للتأك المعل
ــي  	 ــح الذات ــار طريقــة التصحي ــم أن  يخت ويمكــن للمعل

بإعــادة عــرض الفقــرة ســبورًيا، والســماح لــكل متعلــم 
ــة الفقــرة. إعــادة كتاب بتصحيــح أخطائــه، و

حّفــز مــن تميــزت كتابتهــم بالصحــة، والخــط الجميــل،  	
وتوظيــف عالمــات الترقيــم توظيًفــا صحيًحــا.

بعــض الطــالب يحتاجــون رعايــة خاصــة، حيــث البــد  	
ــم،  ــات له ــة الكلم ــة كتاب ــرح كيفي ــة، وش ــرادى أو مجموع ــة ف ــؤالء الطلب ــع ه ــم م ــوس المعل ــن جل م

ــة. ــى إعــادة الكتاب ودعوتهــم إل
اشــكر جميــع الطــالب، وأثــن علــى جهودهــم فــي تحســين كتابتهــم، وعدهــم بمكافــأة لمــن يتحســن  	

مــرة بعــد مــرة.. وبالتأكيــد أنــك ســتفي بوعــدك..

الواجب المنزلي، واالستعداد للحّصة القادمة: )5 دقائق( 
اشكر الطالب على كتابتهم، وحرصهم على أن تكون صحيحة.  	
ــة  	 أخبــر الطــالب أن حصــة الغــد ســتكون مــن أمتــع الحصــص؛ ألنهــم سينشــدون فيهــا أنشــودة جميل

معبــرة عــن حبهــم للعمــل، ودعوتهــم غيرهــم للعمــل.
موّجهات لمساعدة الطلبة الضعاف: )5 دقائق( 

تخصيــص 5 دقائــق فــي نهايــة الحصــة فــي اليــوم لطالــب واحــد مــن الطــالب الضعــاف )الطــالب الذيــن  	

ــدت  	 ــة/ وج ــدة الرابع ــالء: الوح اإلم
ــي طريق

َيِتنا َحديَقُة َقْر
َيـِة الَّتـي أَْسـُكُنها َحديَقـٌة َجميلَـٌة  فـي الَقْر

َونَظيَفـٌة؛ َفالنَّظاَفـُة ُعْنـواُن الَحضـاَرِة.
فـي  لِلّراِغبيـَن  أَْبواَبهـا  الَحديَقـُة  َتْفَتـُح 
 ، األَْشـجاِر  ِظـالِل  َتْحـَت  الُجلـوِس 
َوبِاألَلْعـاِب الُمْنَتِشـَرِة فيهـا َيلَْعـُب األَطْفاُل 
اّلَجِة. أَلْعاًبـا َكثيـَرًة َكالَجـْرِي َوُركـوِب الزَّ
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ال يســتطيعون قــراءة الحــروف مــع حركاتهــا الطويلــة والقصيــرة(.
الجلوس مع الطالب الضعيف منفرًدا ومتابعته حتى يتقن المهارات القرائية اآلتية:  	
يسّمي الحروف بأسمائها الصحيحة بنسبة %100            	
 ينطق أصوات الحروف كلّها نطًقا صحيًحا مع الحركات والمدود بنسبة %100.          	
يمّيز الصوت األول واألخير في الكلمة بنسبة %100.       	
يمّيز الكلمات المشتركة في اإليقاع )مطر، شجر، قمر( بنسبة %100.        	
ينشئ كلمات تتشابه في اإليقاع بنسبة %50-100.            	
يحذف صوًتا أو مقطًعا لتوليد كلمات جديدة بنسبة %100.            	
يجمع صوتين أو ثالثة أو أربعة لتوليد ليكّون كلمات جديدة بنسبة %100.          	
يحلل الكلمات إلى أجزائها تحليال صحيًحا بنسبة %100.         	
يقرا الكلمات البصرية قراءة سريعة بنسبة %100.  	
يقرأ نصوًصا قصيرة بطالقة ويفهمها.   	
ــي  	 ــف ه ــب الضعي ــع الطال ــه م ــذي تقضين ــت ال ــي الوق ــالب ف ــي الط ــا باق ــيعمل عليه ــي س ــة الت المهم

خطــوات بســيطة، ال تحتــاج إلــى مجهــود كبيــر، لكنهــا تتطلــب فــي البدايــة إعــداًدا، وتنظيًمــا، ثــم إذا 
تمكّنــت المعلمــة مــن فهــم الغايــة منهــا، واستشــعرت أثرهــا العميــق عليهــا وعلــى أبنائهــا، فإنهــا ســتبدع 

فيهــا كثيــًرا.
يمكن تطبيقها في مجموعات. بحيث يقسم الصف إلى 3 أنواع من المجموعات:  	
المتميزون  	
المتوسطون  	
الضعاف 	
 كل مجموعــة لهــا نشــاط خــاص بهــا، يناســب مســتواها، ويمكــن أن يشــترك المتميــزون والمتوســطون  	

فــي النشــاط نفســه مــن بــاب التحــدي للمتوســطين. 
ا(  	  يجب على المعلمة أن تشرح لكل مجموعة المطلوب منها قبل أن توزع األوراق )مهم جدًّ
ال يتجاوز تنفيذ األنشطة 5 دقائق. 	
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التهيئة الحافزة: )5 دقائق( 
وظــف األلعــاب اللغويــة، أو اســأل الطــالب:  	

مــاذا يعمــل والــدك، أو والدتــك أو أحــد أقاربــك؟ 
لمــاذا يعملــون؟  هــل تحــب أن تعمــل عندمــا 
تكبــر؟ مــاذا تحــب أن تعمــل؟ هــل عمــل الفــالح 
ــدأ  ــاذا؟ أو اب ــا؟ لم ــم لن ــم مه ــع أو العال أو الصان

ــك.  ــبة لطالب ــا مناس ــة تراه ــة بتهيئ الحص

استماع األنشودة: )5 دقائق(
ــرض  	 ــائط الع ــدى وس ــى إح ــودة عل ــرض األنش اع

ــة. المتاح
جهــاز  	 إلــى  اإلنصــات  علــى  الطــاّلب  حــثُّ 

التســجيل أو إليــك، ووظــف الوســائط الّســمعيَّة أو 
البصريِّــة أثنــاء االســتماع.

ًما صحيًحا. 	 أعد إلقاء األنشودة إلقاًءا معبًِّرا منغَّ
ــودة،  	 ــاء األنش ــن إلق ــن متمّيزي ــى طالبي ــب إل اطل

ومحاكاتــك.
مناقشة األنشودة: )10 دقيقة( 

ابــدأ مناقشــة األنشــودة بالفكــرة العامــة لهــا، ثــمَّ  	
ــردات. ــة والمف ــكار التفصيلي ــدّرج لألف ت

ــرك الطــالب يســتنتجوا  	 ــي الشــرح، وات ال تغــال ف
دون  باألنشــودة  ويســتمتعوا  العــام،  المعنــى 

االســتغراق فــي الشــرح.
أو  	 لــك  أســئلة  توجيــه  علــى  الطــالب  حــث 

ــم  ــتقدم له ــئلتهم س ــن أس ــك ع ــم... إجابت لزمالئه
شــرًحا مبســطًا عــن األنشــودة.

عنوان الدرس: نشيد "هيا نعمل" الحّصة الّثالثة عشرة

نواتج التعلم: )نشيد( 
ARB.2.1.01.008 َيطَْرُح أَْسِئلًَة َعِن الِفْكَرِة الرَّئيَسِة، َوالِفَكِر الِفْرِعيَِّة في 

يٍَّة، ُمْبِدًيا َرأَْيُه في الَمْضموِن. نُصوٍص ِشْعِر

ِإلى  َخْمَسة  ِمْن  َتَتأَلَُّف  َقصيَرٍة  أَناشيَد  ِستََّة  َيْحَفُظ   ARB.2.3.01.012
َوالَوطَِن،  الّذاِت،  ِمْثَل:  الَمْرَحلَِة  ُيناِسُب  َعّما  َمْوضوعاُتها  َتدوُر  أَْبياٍت  َعْشَرِة 

ِة، والِعالقاِت اإِلنْسانِيَِّة، واألَْخالِق، والِقَيِم،  َوَغْيِرها. حَّ والصِّ
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ــا- درب  	 ــدة، ) هّي ــياقات جدي ــي س ــودة ف ــي األنش ــواردة ف ــردات ال ــض المف ــوا بع ــم أن يوظف ــب إليه اطل
ــوذ( ــكادح -منب ــات- ال ــات- الراي الغاي

بعــد التأكــد مــن فهــم الطــالب لفكــرة األنشــودة العامــة، اطلــب إليهــم التعبيــر عــن رأيهــم فــي مضمــون  	
األنشــودة، وعــن أحالمهــم ألعمالهــم المســتقبلية.

إلقاء األنشودة: )10 دقائق(
قراءة األنشودة من جديد قراءة معّبرة متقنة. 	
قراءة المحاكاة من قبل بعض المتعلِّمين. 	
قراءة ذات صوت واحد ) متعلِّم واحد يقرأ (. 	
قراءة ثنائيَّة: يتبادل متعلِّمان قراءة النَّصِّ بيًتا بيًتا. 	
قراءة ذات صوتين: يقرأ متعلِّمان القصيدة بنغمة واحدة ومتجانسة. 	
قراءة ذات ثالثة أصوات) فريق واحد يقرأ بصوت واحد ونغمة واحدة(. 	
اعتمــاد طريقــة: " القــراءة بصوتيــن أو ثالثــة أو أربعــة" ؛ لتيمكــن الطلبــة جميعهــم مــن حفــظ األبيــات  	

نتيجــة لترديدهــا، وتكــرار قراءتهــا.
إلقاء غير المجيدين )5 دقائق(

أوِل بعض الطالب غير المجيدين وقًتا إضافًيا، وعالج األخطاء التي ترد في قراءتهم. 	
دربهم أكثر؛ للّتأكد من قدرتهم على قراءة األنشودة - أو بعضها- قراءة سليمة منغمة.  	
ــة الصحيحــة  	 اعهــد إلــى أحــد المتميزيــن تدريبهــم، وذلــك بتكليــف الَّذيــن لــم يتقنــوا القــراءة الجهريَّ

القــراءة أمــام زمالئهــم المجيديــن.. ) متعلِّــم لمتعلِّــم (.
ــن  	 ــل بي ــة العم ــع رحل ــا م ــة، وحلّقن ــذه الحص ــي ه ــتمتعنا ف ــد اس ــم لق ــل له ــالب، وق ــع الط ــكر جمي اش

ــاط. ــل والنش ــا بالعم ــتقباًل مليًئ ــم مس ــو لك ــل، وأرج ــل والمعم الحق

الواجب المنزلي، واالستعداد للحّصة القادمة: )5 دقائق( 
ــف  	 ــم، وكلّ ــام زمالئه ــميعها أم ــا، وتس ــتطاعوا حفظه ــع اس ــميع مقاط ــن لتس ــالب المتميزي ــتدرج الط اس

ــاًل أمــام أســرهم. ــن بقــراءة األنشــودة تمثي اآلخري
اطلب إلى المتعلِّمين استكمال الحفظ في المنزل، وحدد موعًدا لالستماع إلى حفظهم. 	
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موّجهات لمساعدة الطلبة الضعاف: )5 دقائق( 
تخصيــص 5 دقائــق فــي نهايــة الحصــة فــي اليــوم لطالــب واحــد مــن الطــالب الضعــاف )الطــالب الذيــن  	

ال يســتطيعون قــراءة الحــروف مــع حركاتهــا الطويلــة والقصيــرة(.
الجلوس مع الطالب الضعيف منفرًدا ومتابعته حتى يتقن المهارات القرائية اآلتية:  	
يسّمي الحروف بأسمائها الصحيحة بنسبة %100            	
 ينطق أصوات الحروف كلّها نطًقا صحيًحا مع الحركات والمدود بنسبة %100.          	
يمّيز الصوت األول واألخير في الكلمة بنسبة %100.       	
يمّيز الكلمات المشتركة في اإليقاع )مطر، شجر، قمر( بنسبة %100.        	
ينشئ كلمات تتشابه في اإليقاع بنسبة %50-100.            	
يحذف صوًتا أو مقطًعا لتوليد كلمات جديدة بنسبة %100.            	
يجمع صوتين أو ثالثة أو أربعة لتوليد ليكّون كلمات جديدة بنسبة %100.          	
يحلل الكلمات إلى أجزائها تحليال صحيًحا بنسبة %100.         	
يقرا الكلمات البصرية قراءة سريعة بنسبة %100.  	
يقرأ نصوًصا قصيرة بطالقة ويفهمها.   	
ــي  	 ــف ه ــب الضعي ــع الطال ــه م ــذي تقضين ــت ال ــي الوق ــالب ف ــي الط ــا باق ــيعمل عليه ــي س ــة الت المهم

خطــوات بســيطة، ال تحتــاج إلــى مجهــود كبيــر، لكنهــا تتطلــب فــي البدايــة إعــداًدا، وتنظيًمــا، ثــم إذا 
تمكّنــت المعلمــة مــن فهــم الغايــة منهــا، واستشــعرت أثرهــا العميــق عليهــا وعلــى أبنائهــا، فإنهــا ســتبدع 

فيهــا كثيــًرا.
يمكن تطبيقها في مجموعات. بحيث يقسم الصف إلى 3 أنواع من المجموعات:  	
المتميزون  	
المتوسطون  	
الضعاف 	
 كل مجموعــة لهــا نشــاط خــاص بهــا، يناســب مســتواها، ويمكــن أن يشــترك المتميــزون والمتوســطون  	

فــي النشــاط نفســه مــن بــاب التحــدي للمتوســطين. 
ا(  	  يجب على المعلمة أن تشرح لكل مجموعة المطلوب منها قبل أن توزع األوراق )مهم جدًّ
ال يتجاوز تنفيذ األنشطة 5 دقائق. 	
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التهيئة الحافزة: )5 دقائق( 
ابــدأ الحصــة بتهيئــة مناســبة، ونقتــرح أن تعــرض  	

ــي،  ــط العرب ــة بالخ ــات جميل ــالب لوح ــى الط عل
أو فيلــم فيديــو قصيــًرا يظهــر فيــه خطـّـاط يكتــب 

جملــة بخــط جميــل. 

كتابة   طريقة  بشرح  الخاص  الفيديو  فيلم  عرض 
الحرف/ الحروف/ الكلمات  )10  دقائق( 

اعــرض علــى طالبــك اآلن فيلــم الفيديــو الخــاص  	
بشــرح طريقــة كتــاب الحــروف الموجــودة فــي 

ــدرس األول.  ال
فــي المجموعــة الثانيــة - التــي يمكنــك اختيارهــا-  	

ــك  ــرة، يمكن ــالم قصي ــة أف ــاك ثالث ــتكون هن س
ــن  ــب م ــدةـ، وتطل ــى ح ــد عل ــرض كل واح أن تع
ــم  ــات الفيل ــق تعليم ــة وف ــة الكتاب ــالب محاول الط
أن  قبــل  أوال  ليتدرّبــوا  خارجيــة،  ورقــة  علــى 

ــط.  ــراس الخ ــي ك ــوا ف يكتب

التدّرب على كتابة الحروف والجملة وفق ما ورد 
في كراس الخط ) 20 دقيقة( 

اطلــب إلــى الطــالب أن يفتحــوا كراســات الخــط  	
يعتنــوا  أن  الــدرس األول، وحّثهــم علــى  علــى 
علــى  بالتــدرب  البــدء  قبــل  جيــًدا  بكراســهم 

الكتابــة.
الجملــة  	 يقــرأ  أن  الطــالب  أحــد  إلــى  اطلــب 

المكتوبــة فــي الكــّراس، ويمكــن أن تجعــل 

عنوان الدرس: الخطالحّصة الّرابعة عشرة

 ) نواتج التعلم: )الخطُّ
ARB.6.4.01.005 َيْكُتُب ِفْقَرًة ُمَؤلََّفًة ِمْن ثاَلثَة ِإلى أَْرَبَعِة ُسطوٍر بَِخطِّ 

النَّْسِخ ُمحاِكًيا نََمطًا.
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آخريــن يقرؤونهــا أيًضــا وناقشــهم فــي معناهــا.  وتأكــد أنهــم يعرفــون معانــي كل الكلمــات فيهــا. 
يمكنك أن تستثمر القراءة هنا لتشجيع الطالب الضعاف. ليقرؤوا. 	
أخبرهــم أنــك ســتعيد تشــغيل الفيلــم، لكنــك ســتبقيه صامًتــا، ويمكنهــم أن ينظــروا إلــى طريقــة كتابــة  	

الحــرف وهــم يكتبــون فــي كراســاتهم. 
اتــرك الطــالب اآلن يكتبــوا جملهــم فــي الكــراس، ومــّر عليهــم، وقــف عنــد كل واحــد منهــم، وقــدم لــه  	

المســاعدة التــي يحتاجهــا. 
حّصة الخط من الحصص المريحة عادة للطالب، اترك الطالب فيها يتدربوا على الخط بهدوء.  	
يمكنــك فــي هــذه الحصــة أن تجلــس بجانــب بعــض طالبــك الذيــن تــود أن تتحــدث إليهــم فــي أي شــأن  	

مــن شــؤونهم )ســؤال، تشــجيع، تبــادل حديــث قصيــر( 
ــة  	 ــى نهاي ــم حت ــرف، وتوجيه ــم للح ــة كتابته ــة طريق ــالب، ومالحظ ــى الط ــرور عل ــن الم ــف ع ال تتوق

ــت.  الوق

الواجب المنزلي، واالستعداد للحّصة القادمة: )5 دقائق( 
عليك في نهاية هذه الحصة أن تجمع كراسات الخط . 	
أخبــر الطــالب أّن الحصــة القادمــة ســتكون حصــة كتابــة، وأنكــم ســتقضون وقًتــا ممتًعــا وأنتــم تتعلمون  	

ــا وصفيًّــا.، وتركــزون علــى )الفكــرة والتنظيــم( فيها. كيــف تكتبــون نصًّ
موّجهات لمساعدة الطلبة الضعاف: )5 دقائق( 

تخصيــص 5 دقائــق فــي نهايــة الحصــة فــي اليــوم لطالــب واحــد مــن الطــالب الضعــاف )الطــالب الذيــن  	
ال يســتطيعون قــراءة الحــروف مــع حركاتهــا الطويلــة والقصيــرة(.

الجلوس مع الطالب الضعيف منفرًدا ومتابعته حتى يتقن المهارات القرائية اآلتية:  	
يسّمي الحروف بأسمائها الصحيحة بنسبة %100            	
 ينطق أصوات الحروف كلّها نطًقا صحيًحا مع الحركات والمدود بنسبة %100.          	
يمّيز الصوت األول واألخير في الكلمة بنسبة %100.       	
يمّيز الكلمات المشتركة في اإليقاع )مطر، شجر، قمر( بنسبة %100.        	
ينشئ كلمات تتشابه في اإليقاع بنسبة %50-100.            	
يحذف صوًتا أو مقطًعا لتوليد كلمات جديدة بنسبة %100.            	
يجمع صوتين أو ثالثة أو أربعة لتوليد ليكّون كلمات جديدة بنسبة %100.          	
يحلل الكلمات إلى أجزائها تحليال صحيًحا بنسبة %100.         	
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يقرا الكلمات البصرية قراءة سريعة بنسبة %100.  	
يقرأ نصوًصا قصيرة بطالقة ويفهمها.   	
ــي  	 ــف ه ــب الضعي ــع الطال ــه م ــذي تقضين ــت ال ــي الوق ــالب ف ــي الط ــا باق ــيعمل عليه ــي س ــة الت المهم

خطــوات بســيطة، ال تحتــاج إلــى مجهــود كبيــر، لكنهــا تتطلــب فــي البدايــة إعــداًدا، وتنظيًمــا، ثــم إذا 
تمكّنــت المعلمــة مــن فهــم الغايــة منهــا، واستشــعرت أثرهــا العميــق عليهــا وعلــى أبنائهــا، فإنهــا ســتبدع 

فيهــا كثيــًرا.
يمكن تطبيقها في مجموعات. بحيث يقسم الصف إلى 3 أنواع من المجموعات:  	
المتميزون  	
المتوسطون  	
الضعاف 	
 كل مجموعــة لهــا نشــاط خــاص بهــا، يناســب مســتواها، ويمكــن أن يشــترك المتميــزون والمتوســطون  	

فــي النشــاط نفســه مــن بــاب التحــدي للمتوســطين. 
ا(  	  يجب على المعلمة أن تشرح لكل مجموعة المطلوب منها قبل أن توزع األوراق )مهم جدًّ
ال يتجاوز تنفيذ األنشطة 5 دقائق. 	
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التهيئة الحافزة: )5 دقائق( 
ابــدأ الحصــة بتهيئــة مناســبة، كأن تقــرأ فقــرة فــي  	

كتــاب، أو تعــرض علــى الطــالب عناويــن كتــب 
أدبيــة، أو صــور ة معّبــرة عــن موضــوع الكتابــة...

شرح المقصود بصحة األفكار وتنظيمها في النص 
الوصفي  )10 دقائق(  

ــُر  	 ــف نصي ــوم كي ــنتعلم الي ــا س ــالب أنّن ــر الط أخب
كّتاًبــا ماهريــن، مــن يريــد أن يكــون كاتًبــا 

ــًرا؟  ماه
ــص  	 ــى الن ــالب إل ــر الط ــه نظ ــدرس بتوجي ــدأ ال اب

ــعده  ــوم أس ــن ي ــى ع ــه يحي ــذي كتب ــي ال الوصف
ــًرا وال يســتطيع أن ينســاه، اســألهم مــن يريــد  كثي
ــرة  ــراءة الفق ــالب بق ــض الط ــف بع ــرأ، وكلّ أن يق
)ثالثــة طــالب: طالــب متفــوق، وطالــب متوســط، 

ــف(  ــب ضعي وطال
اســأل الطــالب عــن يوم"يحيــى"  ولمــاذا عــّده مــن  	

ــص  ــذا الن ــم أّن ه ــم أخبره ــه. ث ــام حيات ــعد أي أس
الوصفــي  يرتكــز علــى الفكــرة التــي أراد الكاتــب 
ــا، وأن هــذه الفكــرة جــاءت ضمــن  أن يوصلهــا لن
نــّص مترابــط األجــزاء، وأن تنظيــم األفــكار شــيء 

أساســي لصحــة الكتابــة. 
اشــرح لهــم أن النــص الوصفــي البــد أن تكــون لــه  	

ــرة  ــذه الفك ــد له ــا، والب ــدور حوله ــة ي ــرة عام فك
ــمعية  ــة أو س ــة: )بصري ــية مادي ــل حس ــن تفاصي م
أو شــمّية أو لمســّية أو ذوقيَّــة( تدعمهــا حتــى 
ــة  ــن جمل ــا م ــد له ــارئ، والب ــر للق ــا أكث توضحه

نواتج التعلم: )الكتابة( 
يًَّة ماِديًَّة؛  ُن َتفاصيَل ِحسِّ G.3.4.2.2.2 َيْكُتُب الُمَتَعلُِّم نُصوًصا َوْصِفيًَّة َتَتَضمَّ

َمْدعوَمًة بانِْطباعاتِِه َعِن الّناِس َواألَماِكَن َواألَْشياَء.
  ARB.4.2 .01.011 ُيْنِشُئ نُصوًصا َمْقرَوءًة بَِخطٍّ واِضٍح ُمَرتٍَّب ُتْبِرُز  اْعِتناَءُه 

ْفَحِة َوَيسارِها. بِما َيْكُتُب تارًِكا َهواِمَش َعْن َيميِن الصَّ
الِْكتاَبِة،  ُمْسَتوى  لَِتْحسيِن  َدَة(  )الُمَسوَّ ماَيْكُتُبُه  ُيراِجُع   ARB.4.2 .01.009
َعلى  َوْصِفيٍَّة  َتفاصيَل  ِإضاَفِة  َو لأِلَْفكاِر،  الَْمْنِطِقيِّ  َوالتَّتاُبِع  التَّماُسِك  َوَتْحقيِق 

ِه ُمْسَتْخِدًما َعالماِت التَّْرقيِم. نَصِّ

عنوان الدرس: الكتابة/ يوم ال ينسى الحّصة الخامسة عشرة
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خاتمــة تؤكدهــا وتعززهــا، كمــا هــو موضــح كمــا هــو موضــح فــي كتــاب الطالــب. إذا أردت أن يتفاعــل 
طالبــك معــك تفاعــاًل كبيــًرا، أخبرهــم أنــك كتبــت موضوًعــا عــن يــوم فــي حياتــك، وأنــه رغــم الســنين 
لــم تســتطع أن تنســاه، وأنــك كتبــت عنــه عندمــا كنــت فــي عمرهــم تقريًبــا،  واعــرض عليهــم مــا كتبتــه 

أنــت، واقــرأه، ثــم اطلــب إليهــم أن يحــددوا أجــزاءه.
 

كتابة مخطط الفقرة: )10 دقائق( 
أخبــر الطــالب أنــه قــد حــان الوقــت اآلن ليبــدؤوا التــدرب علــى كتابــة موضوعهــم. إنــه لشــيء جميــل  	

أن يكــون اليــوم هــو الــذي ســنكتب فيــه موضوعنــا عــن يــوم جميــل ورائــع فــي حياتنــا، أليــس كذلــك؟ 
اطلــب إلــى الطــالب أن يفتحــوا كتــاب النشــاط علــى التدريبــات المســتهدفة وناقشــهم فــي المطلــوب 

)كتابــة نــص وصفــي عــن يــوم جميــل(. 
يمكــن أن تتــرك الطــالب ليعملــوا فــرادى فــي البدايــة، فيكتبــوا أفكارهــم فــي المخطــط، ثــم يعــرض كل  	

طالــب مــا كتبــه علــى زميلــه، ويتناقشــا فــي أفكارهمــا. 
ــّي. شــجعهم،  	 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، وعل ــن عليه وأث
ــم،  	 ــات زمالئه ــى يومي ــوا عل ــا ليعلق ــاال أيًض ــم مج ــرك له ــان، وات ــة واالطمئن ــعروا بالراح ــم يش اجعله

ــه. ــعدهم في ــاذا أس ــم، وم ــر منه ــعد كثي ــذي أس ــكان ال ــا الم ــروا م وينظ
" كتابة مسودة الموضوع" : ) 10 دقائق (  

ــك  	 ــم أن ــاط. وأخبره ــاب النش ــي كت ــم، ف ــّودات موضوعه ــة مس ــدء بكتاب ــى الب ــالب اآلن إل ــه الط وّج
ــئلتهم.  ــن أس ــة ع ــاعدتهم واإلجاب ــتعد لمس مس

افسح لهم المجال قلياًل؛ ليشعروا بالراحة، ويشرعوا بالكتابة.  	
مّر عليهم، وشجعهم، وساعدهم بالتوجيه والتعليق على ما كتبوا.  	
ليــس شــرطًا أن ينهــي الطــالب كتابتهــم كاملــة، لكــن مــن المهــم أن يبــدؤوا بكتابــة المســودة فــي هــذه  	

الحصــة، أمــام عينــك، وبإشــرافك.
حل الواجب البيتي واالستعداد للحصة القادمة: )5 دقائق( 

ــاب  	 ــه فــي كت ــه بعــد مراجعت ــة موضوعهــم، ويعيــدوا كتابت ــوا كتاب ــر الطــالب أّن عليهــم أن يكمل أخب
النشــاط

وأّن الحصة القادمة سيقرأ كل طالب ما كتب.  	



6	 عنوان الدرس: الكتابة/ يوم ال ينسى الوحدة الّرابعة: وجدت طريقي

موّجهات لمساعدة الطلبة الضعاف: )5 دقائق( 
تخصيــص 5 دقائــق فــي نهايــة الحصــة فــي اليــوم لطالــب واحــد مــن الطــالب الضعــاف )الطــالب الذيــن  	

ال يســتطيعون قــراءة الحــروف مــع حركاتهــا الطويلــة والقصيــرة(.
الجلوس مع الطالب الضعيف منفرًدا ومتابعته حتى يتقن المهارات القرائية اآلتية:  	
يسّمي الحروف بأسمائها الصحيحة بنسبة %100            	
 ينطق أصوات الحروف كلّها نطًقا صحيًحا مع الحركات والمدود بنسبة %100.          	
يمّيز الصوت األول واألخير في الكلمة بنسبة %100.       	
يمّيز الكلمات المشتركة في اإليقاع )مطر، شجر، قمر( بنسبة %100.        	
ينشئ كلمات تتشابه في اإليقاع بنسبة %50-100.            	
يحذف صوًتا أو مقطًعا لتوليد كلمات جديدة بنسبة %100.            	
يجمع صوتين أو ثالثة أو أربعة لتوليد ليكّون كلمات جديدة بنسبة %100.          	
يحلل الكلمات إلى أجزائها تحليال صحيًحا بنسبة %100.         	
يقرا الكلمات البصرية قراءة سريعة بنسبة %100.  	
يقرأ نصوًصا قصيرة بطالقة ويفهمها.   	
ــي  	 ــف ه ــب الضعي ــع الطال ــه م ــذي تقضين ــت ال ــي الوق ــالب ف ــي الط ــا باق ــيعمل عليه ــي س ــة الت المهم

خطــوات بســيطة، ال تحتــاج إلــى مجهــود كبيــر، لكنهــا تتطلــب فــي البدايــة إعــداًدا، وتنظيًمــا، ثــم إذا 
تمكّنــت المعلمــة مــن فهــم الغايــة منهــا، واستشــعرت أثرهــا العميــق عليهــا وعلــى أبنائهــا، فإنهــا ســتبدع 

فيهــا كثيــًرا.
يمكن تطبيقها في مجموعات. بحيث يقسم الصف إلى 3 أنواع من المجموعات:  	
المتميزون  	
المتوسطون  	
الضعاف 	
 كل مجموعــة لهــا نشــاط خــاص بهــا، يناســب مســتواها، ويمكــن أن يشــترك المتميــزون والمتوســطون  	

فــي النشــاط نفســه مــن بــاب التحــدي للمتوســطين. 
ا(  	  يجب على المعلمة أن تشرح لكل مجموعة المطلوب منها قبل أن توزع األوراق )مهم جدًّ
ال يتجاوز تنفيذ األنشطة 5 دقائق. 	
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التهيئة الحافزة: )5 دقائق( 
ابدأ الحصة بتهيئة مناسبة. 	

االستعداد للقراءة: )5 دقائق( 
ــة  	 ــة كتاب ــت تجرب ــف كان ــة كي ــأل الطلب اس

ــي  ــات الت الموضــوع بالنســبة لهــم؟ مــا الصعوب
ــاعدهم؟  ــف س ــاعدهم؟ كي ــن س ــم؟ م واجهته

اســتمع إليهــم، وعلّــق علــى مــا يقولــون  	  -
مناســب.  هــو  بمــا 

أّكــد عليهــم أّن المســاعدة هــي فقــط فــي تقديم  	
المشــورة أو فــي المناقشــة معهــم فــي األفــكار. 
وأّن عليهــم دائمــا أن يعتمــدوا علــى أنفســهم فــي 
ــيًئا،  ــيًئا فش ــوا ش ــى يتدرب ــم حت ــة نصوصه كتاب

ويصبحــوا مهــرة فــي الكتابــة. 
اســألهم ســريًعا عــن يومهــم الــذي كتبــوا عنــه،  	

ــتمع  ــتقبل، واس ــي  المس ــعدهم ف ــذي يس ــا ال وم
إلــى إجاباتهــم. 

قراءة الفقرة: )20–25 دقيقة( 
ليبدأ الطالب اآلن بقراءة ما كتبوه،  	
اســألهم ســريًعا عــن )يومهــم الــذي ال ينســى( ،  	

واســتمع إلــى إجاباتهــم. 
اســتمع إلــى كل طالــب، واشــكره حيــن ينتهــي،  	

وشــّجع باقــي الطــالب علــى التعليــق أو أن 
ــؤال.  ــم أي س ــألوا زميله يس

ــن  	 ــرة جــًدا بي ــاك فتــرات نقــاش قصي لتكــن هن

عنوان الدرس: الكتابة/ يوم ال ينسى الحّصة الّسادسة عشرة

نواتج التعلم: )الكتابة( 
يًَّة ماِديًَّة؛  ُن َتفاصيَل ِحسِّ G.3.4.2.2.2 َيْكُتُب الُمَتَعلُِّم نُصوًصا َوْصِفيًَّة َتَتَضمَّ

َمْدعوَمًة بانِْطباعاتِِه َعِن الّناِس َواألَماِكَن َواألَْشياَء.
  ARB.4.2 .01.011 ُيْنِشُئ نُصوًصا َمْقرَوءًة بَِخطٍّ واِضٍح ُمَرتٍَّب ُتْبِرُز  اْعِتناَءُه 

ْفَحِة َوَيسارِها. بِما َيْكُتُب تارًِكا َهواِمَش َعْن َيميِن الصَّ
الِْكتاَبِة،  ُمْسَتوى  لَِتْحسيِن  َدَة(  )الُمَسوَّ ماَيْكُتُبُه  ُيراِجُع   ARB.4.2 .01.009
َعلى  َوْصِفيٍَّة  َتفاصيَل  ِإضاَفِة  َو لأِلَْفكاِر،  الَْمْنِطِقيِّ  َوالتَّتاُبِع  التَّماُسِك  َوَتْحقيِق 

ِه ُمْسَتْخِدًما َعالماِت التَّْرقيِم. نَصِّ
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ــراءات.  الق
كــْن دقيًقــا فــي تعليقــك علــى كتابــات الطــالب، كأن تقــول مثــال: ترتيبــك للتفاصيــل الحســية الماديــة  	

كان ممتــاًزا، جملتــك الخاتمــة أكــدت الفكــرة الرئيســة فعــاًل.
إذا كان هنــاك طالــب لــم يكتــب موضوعــه وفــق المطلــوب،كأن تكــون الجملــة الرئيســة أو الختاميــة  	

غيــر موجــودة، اســأله وحــاوره حتــى يصــل إلــى معرفــة مــا ينقــص نصــه، واطلــب إليــه أن يعــدل علــى 
كتابتــه. 

اشكر جميع الطالب، وقل لهم دعونا نصّفق ألنفسنا، لقد قمنا بعمل عظيم، 	
يمكنك أن تشجعهم بطرائق أخرى تراها مناسبة. 	

الواجب المنزلي واالستعداد للحصة القادمة: )5 دقائق( 
وجه الطالب لكتابة النص بعد مراجعتهم له وفق شبكة المعايير المرفقة.    	
حث الطالب على الكتابة بخط جميل واضح مرتب. 	
أخبــر الطــالب أن الحصــة القادمــة ســتكون فــي مــادة االســتماع وهــي مــن أمتــع الحصــص وأكثرهــا  	

تشــويًقا.
موّجهات لمساعدة الطلبة الضعاف: )5 دقائق( 

تخصيــص 5 دقائــق فــي نهايــة الحصــة فــي اليــوم لطالــب واحــد مــن الطــالب الضعــاف )الطــالب الذيــن  	
ال يســتطيعون قــراءة الحــروف مــع حركاتهــا الطويلــة والقصيــرة(.

الجلوس مع الطالب الضعيف منفرًدا ومتابعته حتى يتقن المهارات القرائية اآلتية:  	
يسّمي الحروف بأسمائها الصحيحة بنسبة %100            	
 ينطق أصوات الحروف كلّها نطًقا صحيًحا مع الحركات والمدود بنسبة %100.          	
يمّيز الصوت األول واألخير في الكلمة بنسبة %100.       	
يمّيز الكلمات المشتركة في اإليقاع )مطر، شجر، قمر( بنسبة %100.        	
ينشئ كلمات تتشابه في اإليقاع بنسبة %50-100.            	
يحذف صوًتا أو مقطًعا لتوليد كلمات جديدة بنسبة %100.            	
يجمع صوتين أو ثالثة أو أربعة لتوليد ليكّون كلمات جديدة بنسبة %100.          	
يحلل الكلمات إلى أجزائها تحليال صحيًحا بنسبة %100.         	
يقرا الكلمات البصرية قراءة سريعة بنسبة %100.  	
يقرأ نصوًصا قصيرة بطالقة ويفهمها.   	



67 عنوان الدرس: الكتابة/ يوم ال ينسى الوحدة الّرابعة: وجدت طريقي

ــي  	 ــف ه ــب الضعي ــع الطال ــه م ــذي تقضين ــت ال ــي الوق ــالب ف ــي الط ــا باق ــيعمل عليه ــي س ــة الت المهم
خطــوات بســيطة، ال تحتــاج إلــى مجهــود كبيــر، لكنهــا تتطلــب فــي البدايــة إعــداًدا، وتنظيًمــا، ثــم إذا 
تمكّنــت المعلمــة مــن فهــم الغايــة منهــا، واستشــعرت أثرهــا العميــق عليهــا وعلــى أبنائهــا، فإنهــا ســتبدع 

فيهــا كثيــًرا.
يمكن تطبيقها في مجموعات. بحيث يقسم الصف إلى 3 أنواع من المجموعات:  	
المتميزون  	
المتوسطون  	
الضعاف 	
 كل مجموعــة لهــا نشــاط خــاص بهــا، يناســب مســتواها، ويمكــن أن يشــترك المتميــزون والمتوســطون  	

فــي النشــاط نفســه مــن بــاب التحــدي للمتوســطين. 
ا(  	  يجب على المعلمة أن تشرح لكل مجموعة المطلوب منها قبل أن توزع األوراق )مهم جدًّ
ال يتجاوز تنفيذ األنشطة 5 دقائق. 	
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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.
ذكِّر الطالب بآداب االستماع اآلتية:  	

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

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( 
َدًة:)َكالِحواِر،  ُمَتَعدِّ آراًء  ُن  َيَتَضمَّ نَصٍّ  ِإلى  َيْسَتِمُع   ARB.5.1.01.010
َوالَحديِث اإِلذاِعيِّ الَبسيِط( َعْن َمْوضوٍع ِيتَِّصُل بَِقِضيٍَّة اِْجِتماِعيٍَّة،أَْو ِإنْسانِيٍَّة 
ُمْبِدًيا  ثيَن،  الُمَتَحدِّ َبْيَن َآراِء  النَّظاَفِة، َو ُمساَعَدِة اآلَخريَن، َوَيواِزُن  ِمْثِل:  ِمْن 

َرأَْيُة.

عنوان الدرس: االستماع / اأَلْشجاُر ال َتْمشيالحّصة 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؟

وجــه للطــالب مجموعــة مــن األســئلة التــي تتنــاول الموضــوع تنــاواًل عاًمــا، مــن مثــل: - مالفكرة الرئيســة  	
فــي النــص؟ ضــع للنــص عنوانًــا آخــر مناســًبا- علــى لســان مــن وردت العبــارة اآلتيــة....... ؟ مــاذا كانــت 

النهايــة؟ هــل تقتــرح نهايــة أخــرى..... إلــخ

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 أم 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 

ــموعة. المس
أداء الطالب وتقييمهم: )10 دقائق(

ــاج اللغــو ي فيمــا بعــد ،اتــرك للطــالب )ثنائيــات- مجموعــات(  	 ــى اإلنت إل ــة، و 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 ــوع النَّ موض
اجعــل الطــالب يشــعروا بالراحــة واالطمئنــان، واتــرك لهــم مجــااًل أيًضا ليعلقــوا علــى النَّص المســموع...  	

أعجبهــم/ لــم يعجبهــم.. لماذا؟
اطرح أسئلة بغرض تقويم أداء الطالب وقياس مستواهم الذي وصلوا إليه. 	
افســح لهــم المجــال قليــاًل؛ ليشــعروا بالراحــة، ويجيبــوا عــن األســئلة وعلــق علــى ملخصاتهــم  بأســلوب  	

محفــز ، وتقبــل أعمــال الطــالب بــال اســتثناء.
الواجب المنزلي، واالستعداد للحّصة القادمة: )5 دقائق( 

ــز  	 ــى التركي ــوا عل ــة ،وأْن يحرص ــوص مختلف ــى نص ــتماع إل ــوا االس ــم أن يتعلم ــالب أّن عليه ــر الط أخب
ــموعة. ــادة المس ــات للم ــوا ملخص ــه، وأن يكتب ــتمعون إلي ــا يس ــن فيم ــر الذه وحص

ــم  	 ــأس بتكليفه ــة، وال ب ــة القادم ــي الحص ــزه ف ــه وتعزي ــال لتناول ــالء مث ــوًرا كاإلم ــار مح ــك اختي يمكن
ــبق. ــاط مس بنش
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موّجهات لمساعدة الطلبة الضعاف: )5 دقائق( 
تخصيــص 5 دقائــق فــي نهايــة الحصــة فــي اليــوم لطالــب واحــد مــن الطــالب الضعــاف )الطــالب الذيــن  	

ال يســتطيعون قــراءة الحــروف مــع حركاتهــا الطويلــة والقصيــرة(.
الجلوس مع الطالب الضعيف منفرًدا ومتابعته حتى يتقن المهارات القرائية اآلتية:  	
يسّمي الحروف بأسمائها الصحيحة بنسبة %100            	
 ينطق أصوات الحروف كلّها نطًقا صحيًحا مع الحركات والمدود بنسبة %100.          	
يمّيز الصوت األول واألخير في الكلمة بنسبة %100.       	
يمّيز الكلمات المشتركة في اإليقاع )مطر، شجر، قمر( بنسبة %100.        	
ينشئ كلمات تتشابه في اإليقاع بنسبة %50-100.            	
يحذف صوًتا أو مقطًعا لتوليد كلمات جديدة بنسبة %100.            	
يجمع صوتين أو ثالثة أو أربعة لتوليد ليكّون كلمات جديدة بنسبة %100.          	
يحلل الكلمات إلى أجزائها تحليال صحيًحا بنسبة %100.         	
يقرا الكلمات البصرية قراءة سريعة بنسبة %100.  	
يقرأ نصوًصا قصيرة بطالقة ويفهمها.   	
ــي  	 ــف ه ــب الضعي ــع الطال ــه م ــذي تقضين ــت ال ــي الوق ــالب ف ــي الط ــا باق ــيعمل عليه ــي س ــة الت المهم

خطــوات بســيطة، ال تحتــاج إلــى مجهــود كبيــر، لكنهــا تتطلــب فــي البدايــة إعــداًدا، وتنظيًمــا، ثــم إذا 
تمكّنــت المعلمــة مــن فهــم الغايــة منهــا، واستشــعرت أثرهــا العميــق عليهــا وعلــى أبنائهــا، فإنهــا ســتبدع 

فيهــا كثيــًرا.
يمكن تطبيقها في مجموعات. بحيث يقسم الصف إلى 3 أنواع من المجموعات:  	
المتميزون  	
المتوسطون  	
الضعاف 	
 كل مجموعــة لهــا نشــاط خــاص بهــا، يناســب مســتواها، ويمكــن أن يشــترك المتميــزون والمتوســطون  	

فــي النشــاط نفســه مــن بــاب التحــدي للمتوســطين. 
ا(  	  يجب على المعلمة أن تشرح لكل مجموعة المطلوب منها قبل أن توزع األوراق )مهم جدًّ
ال يتجاوز تنفيذ األنشطة 5 دقائق. 	
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قطع اإلمالء للفصل الدراسي الثاني

اإلمالء: الوحدة الرابعة/ وجدت طريقي
َيِتنا َحديَقُة َقْر

َيِة الَّتي أَْسُكُنها َحديَقٌة َجميلٌَة َونَظيَفٌة؛ َفالنَّظاَفُة ُعْنواُن الَحضاَرِة. في الَقْر
َتْفَتــُح الَحديَقــُة أَْبواَبهــا لِلّراِغبيــَن فــي الُجلــوِس َتْحــَت ِظــالِل األَْشــجاِر ، 
ــوِب  ــْرِي َوُرك ــَرًة َكالَج ــا َكثي ــاُل أَلْعاًب ــُب األَطْف ــا َيلَْع ــَرِة فيه ــاِب الُمْنَتِش َوبِاألَلْع

ــِة. اّلَج الزَّ

اإلمالء: الوحدة الخامسة / سر ّالّسعادة
ياَضُة الرِّ

ــُة  ــِة؛ َفالَْحرََك ــي التَّْربَِي ــٌر  ف ــا َدْوٌر َكبي ــاِل، َولَه ــٌة لأِلَطْف ــا ُمِهمَّ ــُة بِأَنْواِعه ياَض الرِّ
داقــاُت  ُن الصَّ َتْجَعــُل األَطْفــاَل َكالَْفراشــاِت الَخفيَفــِة الَمِرَحــِة، َوبِالّرياَضــِة َتَتَكــوَّ
ــليُم فــي الِجْســِم  ياَضــِة يــا أَطْفــاُل؛ فالَعْقــُل السَّ ــعاَدِة. َهّيــا لِلرِّ ُهــْم  بِالسَّ الَّتــي َتُمدُّ

ــليِم. السَّ
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ARB 3.5.1.1.2 يستمع المتعلّم إلى نص يتضمن آراء متعددة: حوار.. حديث إذاعي بسيط عن موضوع يتصل بقضية اجتماعية/ إنسانية من مثل: النظافة - مساعدة
اآلخرين، ويوازن بين أراء المتحدثين مبدًيا رأيه.

االستماع: الوحدة الرابعة / اأَلْشجاُر ال َتْمشي
غيــَرِة، َوقــاَل لَهــا بَِفــَرٍح: َغــًدا َســأَْذَهُب َمــَع رِفاقــي ِإلــى الَبْحــِر،  ــَجَرِة الصَّ        َوَقــَف الطِّْفــُل "ِعْمــراُن أَمــاَم الشَّ
غيــَرَة َمعــَي؛ لَِتْســَتْمِتَع بَجــوِّ الَبْحــِر الَجميــِل؛ ألَنَّنــي  ــا َوأَْصِدقائــي بِالمــاِء، َوَســآُخُذ ِقطَّتــي الصَّ َوَسَنَتراَشــُق أَن
إذا َوَجــْدُت َســَمَكَة ِقــْرٍش َســأَْجَعُل ِمْنهــا َصديَقــًة لــي؛ ألَنَّهــا َقويَّــٌة،  أَْخشــى أَْن أَْترَُكهــا َوْحَدهــا فــي الَبْيــِت، َو
ــداِف  ــَن األَْص ــاًل ِم ــا هائِ ــأَْجَمُع َكمًّ ــِة، َوَس نَ ــِة الملَوَّ يَّ ــماِك الَبْحِر ــَع األَْس ــأَلَْعُب َم ــوَن، َوَس اص ــا الَغوَّ َوَيهاُبه
ــَرُة: يــا  غي ــَجَرُة الصَّ ــِت الشَّ ــَجَرَة؟ أَجاَب ــِك يــا َصديَقتــي الشَّ ــا ُغْرَفتــي، مــا َرأُْي ــَن بِه ّي ــِة؛ أِلَُز َيّ ــِع الَبْحِر َوالَقواِق

لَهــا ِمــْن ُفْســَحٍة ُمْمِتَعــٍة!
غيَرِة: ما َرأُْيِك أَْن َتْذَهبي َمِعَي؟ َجَرِة الَصّ قاَل ِعْمراُن لِلشَّ

ــأَْجَعلَُك  ــي، َوَس ــأُِظلَُّك بِأَْغصان ــِر َس ــى الَبْح ــَك إل ــي َمَع ــا ِإلهــي! ِإذا أََخْذَتن ــَرٍح: ي ــرُة بَِف غي ــَجَرُة الصَّ ــِت الشَّ قالَ
ــباَحَة َوالَعــْوَم، َوَســأَكوُن لَــَك َخْيــَر  َترَْكــُب َفــْوَق ِجْذعــي، َوأَطُْفــو بِــَك َفــْوَق َســطِْح الَبْحــِر؛ َفأَنــا أُجيــُد السِّ

ــَدّ أَْن أَْســَتأِْذَن أُّمــي. ــٍة، َولِكــْن ال ُب ــٍة َوُمْؤنَِس َصديَق
ها: َهْل َتْسَمحيَن لي أَْن أَْذَهَب َمَع ِعْمراَن ِإلى الَبْحِر يا أُّمي؟ َجَرُة الّصغيرُة  أُمَّ َسأَلَِت الشَّ

( بِاْسِتْغراٍب: الَبْحُر! أَال َتْعلَميَن أََنّ األَْشجاَر ال َتْمشي؟!  َجَرُة )األُُمّ قالَِت الشَّ
ا األَْشجاُر ال َتْمشي يا أُّمي؟ أَال َتْمشي َحّتى ِإذا َكُبْرنا؟! ها: َهْل َحقًّ َجَرُة الّصغيَرُة أُمَّ َسأَلَِت الشَّ

: نََعْم، َحّتى ِإذا َكُبْرنا َسَنظَلُّ راِسخيَن في األَْرِض. َجَرُة األُُمّ أَجاَبِت الشَّ
َجَرُة الّصغيَرُة: َولِكْن لِماذا يا أُّمي؟ قالَِت الشَّ

َح  ــِك، َوَتْبــَدأُ أَْوراُقــِك بِالظُّهــوِر- َســَتْمَنحيَن الَفــالَّ ــِك ِعْنَدمــا َتْكُبريــَن َوَتْمَتــدُّ أَْغصانُ : أِلَنَّ ــَجَرُة األُمُّ قالَــِت الشَّ
ــَدٍب  ــْن ُكِلّ َح ــوُر ِم ــُر َوالطُّي ــِك الَعصافي ــَتأْتي ِإلَْي ، َوَس ــاقٍّ ــٍل ش ــْوِم َعَم ــَد َي ــْمِس َبْع ــراَرَة الَشّ ــِه َح ــالًّ َيقْي ِظ
َوَصــْوٍب؛ لَِتْبِنــَي أَْعشاَشــها َفــْوَق أَْغصانَــِك الوارَِفــِة، َوَتَضــَع فيهــا الَبْيــَض... َفــِإذا َمَشــْينا يــا َصغيَرتــي َســَتَتَحطَُّم 

ــذاُء اآلَخريــَن؟   ــِك إْي ــْل َيهــوُن َعلَْي ــُض... َفَه ــُر الَبْي َيَتَكسَّ األَْعشــاُش، َو
غيَرُة َرأَْسها! َوقالَْت بَِخَجٍل: َمَعِك َحقٌّ يا أُّمي، اْعُذريني. َجَرُة الصَّ طَأْطأِت الشَّ

في الَيْوِم الّتالي..
هاِب َمِعَي إلى الَبْحِر؟  ِك بِالَذّ غيَرَة: ها.. َهْل َسَمَحْت لَِك أُمُّ َجَرَة الَصّ جاء َالطِّْفُل ِعْمراُن، َوَسأََل الشَّ

غيَرُة: أُّمي َتقوُل: ِإَنّ األَْشجاَر ال َتْمشي؛ َكْي ال َتَتَحطََّم أَْعشاُش الَعصافيِر. َجَرُة الصَّ قالَِت الشَّ
غيــَرُة أَْن َتلَْحَقــُه، لِكــَنّ ُجذوَرهــا الّراِســَخَة فــي  ــَجَرُة الصَّ َوِعْنَدمــا َهــمَّ ِعْمــراُن بُِمغــاَدَرِة الَمــكاِن، حاَولـَـِت الشَّ

األَْرِض َمَنَعْتهــا ِمــْن ذلـِـَك.

نصوص االستماع للفصل الدراسي الثاني 
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َمُة الماِهَرُة االستماع: الوحدة الخامسة / الُمَعلِّ
غيــِر الَّــذي َكُبــَر، َونَمــا ريُشــُه،  ، َولَــْم َيْبــَق فْيــِه ِســوى َفْرِخهــا الصَّ       فــي اللَّْيــِل.. غــاَدَرِت البوَمــُة األُمُّ الُعــشَّ

َيــْت َعَضالُتــُه، َوحــاَن الَوْقــُت لَِيَتَعلَّــَم الطََّيــراَن. َوَقِو
، َوقالَْت: ما لََك حائٌِر يا َصغيري؟! َجَرُة الِعْمالَقُة الَقريَبُة ِمَن الُعشِّ      نَظََرْت ِإلَْيِه الشَّ

َردَّ الَفْرُخ : أُريُد أَْن أََتَعلََّم الطََّيراَن! ما َرأُْيِك أَْن َتطيري َمِعَي؟! إَنَّ أَْغصانَِك َكثيَرٌة َوُتْشِبُه األَْجِنَحَة.
ــِل أَْن  ــْن أَْج ــا راِســخوَن فــي األَْرِض ِم ــُر، ِإنَّن ــجاُر.. ال نَطي ــُن األَْش ــُم: نَْح ــَي َتْبَتِس ــُة َوِه ــَجَرُة الِعْمالَق ِت الشَّ َردَّ

ــا أَْعشاَشــها. ــَي الطُّيــوُر َفْوَقن َتْبِن
غيُر إلى النَّْهِر َوقاَل: ما َرأُْيَك أَيُّها النَّْهُر أَْن َتطيَر َمِعَي َوُتَعلَِّمني الطََّيراَن؟!    نَظََر َفْرُخ البوَمِة الصَّ

َردَّ النَّْهــُر ضاِحــًكا: يــا لـَـَك ِمــْن ِطْفــٍل، األَنْهــاُر ال َتطيــُر، َفــإذا ِطْرنــا ِمــْن أَْيــَن َتْشــَرُب الَحَيوانــاُت، َوِمــْن أَْيــَن 
َيأْتــي الَفــاّلُح بِالمــاِء لَِيْســِقَي الَمْزروعــاِت؟!

ــراَن،  ــَم الطََّي ــُد أَْن أََتَعلَّ ــِك، أُري ــُة، ُخذينــي َمَع ــِة َوقــاَل: أَيَُّتهــا الَغْيَم ــى الَغْيَم ــُر إل غي ــِة الصَّ ــْرُخ البوَم ــَر َف    نَظَ
ــٍع! ــْكٍل رائِ ــُه بَِش ــِت ُتجيديَن َوأَنْ

ِت الَغْيَمُة: يا َصغيري، ِإنََّك ال َتْسَتطيُع التَّْحليَق عالًِيا ِمْثلي، َوأَْخشى أَْن َتْسُقَط َوَتَتَحطََّم. َردَّ
غيُر: أُريُد أَْن أََتَعلََّم الطََّيراَن. عاَدِت البوَمُة األُمُّ ِمْن رِْحلَِتها، َفقاَل لَها َفْرُخها الصَّ

َفقالَْت: بُِكلِّ ُسروٍر.. َهّيا، اْبُسْط َجناَحْيَك، َواْخُفْق بِِهما في الَهواِء.
ْعــِر، َوَبــَدأَْت  َبــَدأَ الَفــْرُخ َيْخُفــُق فــي الَهــواِء بَِجناَحْيــِه، َوَفْجــأًَة أََحــسَّ بَِجَســِدِه َيْعلــو فــي الَهــواِء، َفَشــَعَر بِالذُّ
غيــِر، َفقالـَـْت لـَـُه: لَِكــْي َتَتَعلَّــَم َعلَْيــَك  ــِت البوَمــُة األُمُّ بَِخــْوِف َفْرِخهــا الصَّ َفرائُِصــُه َتْرَتِعــُد ِمــَن الَخْوِف....أََحسَّ

ْبــِر َوالُمثاَبــَرِة، َهــْل َفِهْمــَت؟ أَجاَبهــا الَفــْرُخ: َحَســًنا.. َحَســًنا يــا أُّمــي. بِالَعَمــِل َوالصَّ
َجَرِة الُمقابِلَِة. : اآلَن.. َعلَْيَك أَْن َتْنَتِقَل ِمَن الُعشِّ ِإلى الشَّ قالَِت األُمُّ

ــَجَرِة الُمقابِلَِة....َفَعــَل الَفــْرُخ ِمْثلَهــا، َوَبَســَط َجناَحْيــِه، َوَبــَدأَ َيْخُفــُق بِِهمــا فــي  َوطــاَرِت البوَمــُة األُمُّ ِإلــى الشَّ
ــِه.  ــِب أُمِّ ــًدا، ِإلــى أَْن أََحــسَّ بَِجَســِدِه َيْعلــو فــي الَهــواِء، َوطــاَر َوَحــطَّ بِجانِ ْي ــًدا ُرَو ْي الَهــواِء ُرَو

ــْر ِإلــى  ــُق مــا نُريــُد... َواآلَن انْظُ ــَرِة، نَُحقِّ ــِر َوالُمثاَب ْب ــَك: إنَّنــا بِالَعَمــِل َوالصَّ ــْل لَ ــْم أَُق ــَرٍح: أَلَ ــُه األُمُّ بَِف ــْت لَ قالَ
ــِه. ــق فْي ــا أَرِنــي َكْيــَف ُتَحلِّ ــُه َملَْعُبنــا.. َفَهّي هــذا الَفضــاِء الَفســيِح، إنَّ

ــٍة َونَشــاٍط، َوحيــَن َمــرَّ ِمــْن  ــٍة َوَعــْزٍم َبَســَط َجناَحْيــِه.. َوطــاَر بِِخفَّ نَظَــَر الَفــْرُخ ِإلــى الَفضــاِء الَفســيِح، َوبَِهمَّ
ــِه قــاَل لَهــا: يــا لَــِك ِمــْن ُمَعلِّمــٍة ماِهــَرٍة.      أَمــاِم أُمِّ
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