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

ــس.  الخام

ــة  ــم المعرفي ــع احتياجاته ــب م ــا يتناس ــن تقديًم ــة للمتعلمي ــة العربي ــدم اللغ ــلة لتق ــذه السلس ــت ه ُصّمم

والنفســية والعاطفيــة، ويســتجيب لمتطلبــات المدرســة اإلماراتيــة، ومهــارات القــرن الحــادي والعشــرين. 

وقــد جــاءت الكتــب فــي كل صــف مــن هــذه الصفــوف فــي تســع وحــدات، مقســمة علــى ثالثــة فصــول 

دراســية. وكل وحــدة درســّية لهــا عنــوان عــام، تنــدرج تحتــه النصــوص، وتــدور فــي فلكــه األنشــطة 

علــى اختالفهــا. 

وقد انطلق تصميم المنهج من مبادئ علمية وتربوية، أهمها: 

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

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

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

إغنــاء قــراءات المتعلــم بنصــوص رديفــة للنــص القصصــي تحقــق مفهــوم التكامــل بيــن 	 
ــة،  ــات االجتماعي ــوم، والدراس ــة: كالعل ــة مختلف ــص القصصــي بمجــاالت علمي ــط الن النصــوص، وترب

والتربيــة الوطنيــة، والتربيــة اإلســالمية، والتربيــة األخالقيــة. ليتــدرب المتعلــم علــى قــراءة 
النصــوص المعلوماتيــة باإلضافــة إلــى النصــوص القصصيــة. وليتــدرب علــى مهــارات دمــج 

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

بحيــث تغــذي األولــى ثقــة المتعلــم فــي نفســه، وتفســح لــه مجــااًل للمشــاركة، ونقــل خبراتــه لزمالئــه، 

ــم،  ــيخ المفاهي ــم، وترس ــادة التعل ــيس ع ــى تأس ــة عل ــل الثاني ــة، وتعم ــة، وفني ــطة تفاعلي ــة أنش وممارس

ــة  ــا وثيق ــي نصــت عليه ــم الت ــج التعل ــق األهــداف ونوات ــة وف ــرات اللغوي ــاء الخب ــم، وبن ــق الفه وتعمي

ــة.  اللغــة العربي

التركيــز الكبيــر علــى إغنــاء معجــم المتعلــم بالمفــردات والتراكيــب العربيــة التــي ستســاعده 	 
ــة  ــاء هــذا المعجــم بأنشــطة مكثف ــز بن ــة، وتعزي ــي ســياقاتها المختلف ــة واســتخدامها ف ــاج اللغ ــي إنت ف

ــاة  ــردات منتق ــن لمف ــن كبيري ــص مدخلي ــي تخصي ــك ف ــيتجلى ذل ــات والتكــرار. وس ــمة الثب تأخــذ س
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مــن معجــم النــص القصصــي والنــص الرديــف، اختيــار كلمــة مــن النــص القصصــي للتركيــز عليهــا فــي 

"رحلتــي مــع كلمــة"، ثــم تنويــع وتكثيــف أنشــطة المعجــم فــي كتــاب األنشــطة.

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

التعليــم والتعلــم، وتدريبــه علــى االســتعداد، وإعــداد مــادة المحادثــة، ومواجهــة الجمهــور. 

ــا بالشــروح 	  ــا ميســًرا، مدعوًم ــا واضًح ــب تقديًم ــا للطال ــة، وتقديمه ــارة الكتاب ــام بمه االهتم
والنمــاذج الموّضحــة، فــي حصــص مســتقلة، باإلضافــة إلــى أنشــطة كتابيــة مركــزة وبســيطة تتــوزع فــي 

أنشــطة الــدروس، وتتنــوع بيــن البســيط الــذي ال يتعــدى كتابــة جملــة، إلــى المركــب الــذي قــد يصــل 

إلــى كتابــة فقــرة، وتلخيــص نــص. 

اعتمــاد منهجيــة التــدرب والماحظــة فــي تعليــم اإلمــاء، واالبتعــاد تماًمــا عــن 	 
ــي إطــار تعليمــي  ــم المفــردات ف ــى تقدي ــز عل ــا للطــالب، والتركي ــة وتحفيظه ــن ا لقواعــد اإلمالئي تلقي

تعلّمــي بســيط وســهل، ضمــن مــا يســّمى "المســطرة اإلمالئيــة" التــي ستســاعد المتعلميــن علــى التركيــز، 

ومالحظــة التشــابهات والفــروق، ثــم التركيــز علــى التدريــب، وتعزيــز التدريــب.

تقديــم النحــو العربــي تقديًمــا وظيفًيــا يركــز علــى البنــى األساســية للجملــة العربيــة في 	 
االســتعمال، ويرصــد تنــوع أســاليب العربيــة فــي الســياقات المختلفــة، وينحــو نحــو تبســيط القواعــد، 

وتنويــع أســاليب التعلــم.
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األوعية التعليمية:

يتكون المنهج من كتابين للطالب: 

كتــاب الطالــب: الــذي يتضمــن النصيــن األساســيين: القصصــي والرديــف، وأنشــطة تركــز علــى . 1
ــااًل  ــي، وتفســح مج ــي، أو الثنائ ــل الجماع ــات الحــرة، والعم ــن خــالل المناقش ــص م ــع الن ــل م التفاع

ــل أو الرســم أو بعــض  ــه الشــخصية، ويعبــر عــن رأيــه، ويمــارس التمثي ــم ليتحــدث عــن خبرات للمتعل

األنشــطة التــي يتحقــق فيهــا التعلــم فــي ســياق طبيعــي مريــح. 

كتــاب النشــاط: الــذي يتضمــن معظــم أنشــطة التعليــم والتعلــم األساســية، وتنقســم األنشــطة فيــه . 2
إلــى قســمين: قســم ينفــذ فــي البيــت، وقســم ينفــذ فــي الصــف، وكال القســمين يكمــالن بعضهمــا بعًضــا، 

ــة  ــي صممــت لتســاعد الطلب ــة للنــص القصصــي والنــص الرديــف الت كمــا يتضمــن الصفحــة المفتاحي

الضعــاف أو الّذيــن يواجهــون بعــض الصعوبــات فــي القــراءة. 

شرح للمصطلحات المستخدمة في الكتب: 

النــص القصصــي: هــو النــص المركــزي فــي الوحــدة الــذي اشــتق منــه عنــوان الوحــدة، واختيــر علــى 
أساســه النــص الرديــف والنــص التطبيقــي، وهــو نــص قصصــي أصيــل، كتبــه كاتــب معــروف. 

ــي  ــه ف ــص القصصــي، ويشــترك مع ــا للن ــي الحًق ــذي يأت ــي ال ــص المعلومات ــف: هــو الن ــص الردي الن
ــة  ــالمية أو التربي ــة اإلس ــة أو التربي ــات االجتماعي ــوم أو الدراس ــي العل ــا ف ــون نًص ــد يك ــوع، وق الموض

ــة.  ــة أو األخالقي الوطني

النــص التطبيقــي: هــو نــص قصصــي قصيــر جــًدا فــي كتــاب النشــاط، يطبــق عليــه الطالــب المهــارة 
التــي تعلمهــا فــي النــص القصصــي األصيــل. 

الصفحــة المفتاحيــة: الصفحــة األولــى فــي كتــاب النشــاط مــن درس القصــة، والصفحــة األولــى مــن 
درس النــص الرديــف، وتتضمــن 12 كلمــة أو 18 كلمــة مأخــوذة مــن النــص نفســه، وهــي مــن الكلمــات 

الشــائعة فــي العربيــة، ليتــدرب الطالــب علــى قراءتهــا بشــكل مســتقل، حتــى ترفــع مــن مســتوى قراءتــه 

ــى أنشــطة خفيفــة جــًدا، تتركــز فــي مجــال الوعــي الصوتــي أو  شــيًئا فشــيًئا، مــرة بعــد مــرة، باإلضافــة إل

المفــردات والمعجــم.

المســطرة اإلمائيــة: قائمــة بالكلمــات التــي تتحقــق فيهــا المهــارة اإلمالئيــة والتــي يجــدر بالطالــب 
أن يحفظهــا، ويتــدرب علــى كتابتهــا. 
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11  الوحدة األولى: صحتك بين يديك

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 . 1

مــا يمكــن أن تســتثمره فــي الحّصــة أو خــارج الحّصــة. 

ــه عالقــة بالقصــة: المعجــم، المهــارة، اإلســتراتيجية، وتأكــد أّن هــذه األمــور واضحــة . 2 اقــرأ كل مــا ل

فــي ذهنــك. 

اقرأ القصة، وأهم خطوة يمكن أن تفعلها في هذه المرحلة هي: . 3

انظر في صفحات القصة، وطول النص في كل صفحة.	 

ســجل أســماء مجموعــة مــن الطــالب أمــام كل صفحــة مــن صفحــات القصــة، بحيــث تحــدد لــكل 	 

صفحــة طالًبــا. 

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

ــر، وهكــذا.  ــا نــص قصي ــب الضعيــف صفحــة فيه ــل، وللطال ــا نــص طوي فيه

هذا التوزيع ستستخدمه للحّصة الثانية من درس القصة.	 

ــى، 	  ــة األول ــة الحّص ــي نهاي ــا ف ــدرب عليه ــه أن يت ــي علي ــة الت ــب بالصفح ــتعّرف كل طال ــك س لكن

ــم الصفحــة  ــرة، وتحــت االســم رق ــة صغي ــى ورق ــب عل ــب اســم كل طال ــك للتســهيل أن تكت يمكن

ــة. ــة التالي ــي الحّص ــا ف ــه أن يقرأه ــي ســيكون علي الت

مــع التأكيــد علــى كل طالــب بضــرورة أن يقــرأ القصــة كاملــة فــي البيــت بإشــراف أحــد والديــه، 	 

والتركيــز علــى التــدرب علــى الصفحــة الخاصــة بــه. 

هــذا التوزيــع ســيتكرر مــع النــص الرديــف، وســيتكرر فــي كل الوحــدات، فــإذا كنــت فــي القصــة 	 

األولــى قــد اختــرت 10 طــالب لقــراءة نصــوص القصــة، فعليــك أن تختــار عــدًدا آخــر مــن الطــالب 

فــي النــص الثانــي، ثــم الثالــث وهكــذا. 

انظر في الرسومات، وسجل أي مالحظة أو سؤال له عالقة بالرسم. 	 

سّجل أي سؤال تود أن تطرحه على الطالب في أي صفحة من صفحات القصة تستدعي ذلك. 	 

ــن 	  ــراءة القصــة ل ــاص بق ــزء الخ ــن أّن الج ــًدا م ــى، متأك ــراءة األول ــة الق ــا لحّص ــًزا تماًم ــن جاه ك

ــا  ــبًيا. أم ــة نس ــص الطويل ــي القص ــى، ف ــد أقص ــة كح ــوال 20 دقيق ــن األح ــال م ــأي ح ــاوز ب يتج

ــق.  ــن 10 دقائ ــر م ــى أكث ــاج إل ــن تحت ــرة، فل القصــص القصي

ــم، 	  ــد منه ــراءة كل واح ــى ق ــك عل ــه مالحظات ــب في ــالب، لتكت ــا بالط ــجاًل خاًص ــك س ــّد لنفس أع

ــت. ــع الوق ــم م ــد منه ــدم كل واح ــدى تق ــب م وتراق
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12  الوحدة األولى: صحتك بين يديك

ما هو روتين األسبوع األول: )روتين ثابت في كل وحدة درسية( 

يوم األحد واالثنين مخصصان لقراءة القصة وحل تدريبات كتاب النشاط. . 1

يــوم الثالثــاء مخصــص لحــل الســؤال الخــاص بالمهــارة فــي كتــاب الطالــب + قــراءة النــص التطبيقــي . 2

وحــل النشــاط المرتبــط بــه.

يوم األربعاء مخصص الختبار في القراءة الجهرية. . 3

يوم الخميس مخصص للمحادثة.. 4
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13 عنوان الدرس: مسعودة السلحفاة )نص قصصي(الوحدة األولى: صحتك بين يديك

التهيئة الحافزة: )5 دقائق( 
ــى  ◌ ــب عل ــاب الطال ــح كت ــن الطــالب فت ــب م اطل

الصفحــة األولــى فــي الوحــدة " صحتــك بيــن 

ــا  ــألهم "م ــورة، واس ــي الص ــهم ف ــك" ونناقش يدي

ــك:  ــم بقول ــم اخت ــك؟" ث ــن يدي ــك بي ــى صحت معن

ــل أن نقــرأ قصــة " مســعودة الســلحفاة"  ــا قب دعون

ونعــرف مــا عالقتهــا بالصحــة، وســنبدأ بالصفحــة 

ــاط. ــاب النش ــي كت ــة ف المفتاحي

الصفحة المفتاحية: )5 دقائق( 
اســأل الطــالب " هــل كنــا طالبــا مجتهديــن وقرأنــا  ◌

هــذه الصفحــة المهمــة؟ مــن قرأهــا وأجــاب عــن 

ــات  ــدوق الكلم ــراءة صن ــم يســتمع لق األســئلة، ث

الشــائعة مــن )3( طــالب علــى األكثــر، وليكونــوا 

ــّر ســريًعا  ــم م ــة، ث ــم مشــكالت قرائي ممــن لديه

علــى األنشــطة األخــرى فــي هــذه الصفحــة.

صفحة المعجم: )5 دقائق( 
ناقــش الطــالب فــي صفحــة المعجــم مناقشــة  ◌

كلمــة  يمثلــوا  أن  إليهــم  اطلــب  ســريعة.  

"قضمــت" وكلمــة "شــهقت".  يمكــن لــك أن 

تؤجــل تنفيــذ الجــزء الثانــي مــن النشــاط “اختــر 

ــراءة  ــت ق ــى وق ــة" إل ــي جمل ــا ف ــة وضعه كلم

ــتكون  ــي س ــة الت ــرور بالكلم ــد الم القصــة، وعن

ــد  ــة، القص ــل القص ــا داخ ــر أيًض ــة باألصف مظلل

مــن صفحــة المعجــم فــي هــذا الموضــع أن نعــّود 

الحّصة األولى

نواتج التعلم: )القراءة األدبية( 

 ُيْنِشُئ الُمَتَعلُِّم َكلِماٍت َجديَدًة ذاَت َمْعًنى بِِإضاَفِة أَْو َحْذِف أَْو 1.2.1.1 

َتْغييِر األَْصواِت في الَكلِماِت.

َوالتَّرْكيِب 1.1.1.2 التَّْحليِل  ْوتِّياِت في  الصَّ بَِقواِعِد  َمْعرَِفَتُه  الُمَتَعلُِّم  ُيطَبُِّق   

َصوتِيًّا.

َط 6.1.2.1  الُمَبسَّ الُمْعَجَم  ُمْسَتْخِدًما  الَجديَدَة  الَكلِماِت  الُمَتَعلُِّم  ُر  ُيَفسِّ

َر. الُمَصوَّ

ليَم 1.3.1.1  ْبَط السَّ يًَّة َسليَمًة ُمراِعًيا التَّْنغيَم َوالضَّ َيْقَرأُ الُمَتَعلُِّم ِقراَءًة َجْهِر

َتكوَن  أَْن  َعلى  الواِحَدِة  قيَقِة  الدَّ في  َكلَِمًة   )50( ُحدوِد  في 

ا. الَكلِماُت َمْشكولًَة َشْكاًل تامًّ

يَِّة 1.3.1.2    َيْقَرأُ الُمَتَعلُِّم بِطاَلَقٍة َوبُِنطٍْق َسليٍم ُمْسَتْثِمًرا َمْعرَِفَتُه بِالاّلِم الَقَمِر

ْمِسيَِّة - الَهْمَزِة - الّتاِء الَمْربوطَِة - أَنْواِع التَّْنويِن الثَّالثَِة،  - الاّلِم الشَّ

ا. َعلى أَْن َتكوَن الَكلِماُت َمْشكولًَة َشْكاًل تامًّ

، َوَيطَْرُح أَْسِئلًَة: )َمْن - ماذا 2.1.1.1  ُيجيُب الُمَتَعلُِّم َعْن أَْسِئلٍَة لَِنصٍّ أََدبِيٍّ

، ُمْبِدًيا َرأَْيُه فْيِه. - َمتى - أْيَن - لِماذا – َكْيَف( ُمظِْهًرا َفْهَمُه لِلنَّصِّ

ماَن، 2.1.1.2 َوالزَّ َوالَمكاَن  ْخِصّياِت،  )الشَّ الَفنِّيََّة:  الَعناِصَر  ُد  ُيَحدِّ  

َواألَْحداَث الرَّئيَسَة( ُمْسَتْخلًِصا َمْغزاها، ُمَعبًِّرا َعْن َرأِْيِه فيها.

 6.1.1.2
ُد الُمَتَعلُِّم َعالقاِت التَّضادِّ َوالتَّراُدِف َبْيَن الَكلِماِت. ُيَحدِّ

 6.1.2.2
ُر الُمَتَعلُِّم الَكلِماِت ُمْسَتعيًنا بُِمراِدفاتِها َوأَْضداِدها َوِسياِقها. ُيَفسِّ

المهارة: بنية القصة ◌
اإلستراتيجية: التلخيص ◌
المصطلحات: بنية القصة،  ◌

الشخصية، المكان، األحداث. 
روابط مع مواد تعليمية أخرى: ◌

العلوم	 

الرسم.	 

التربية الوطنية )مفهوم األسرة(.	 

عنوان الدرس: مسعودة السلحفاة )نص قصصي(
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14 عنوان الدرس: مسعودة السلحفاة )نص قصصي(الوحدة األولى: صحتك بين يديك

الطالــب علــى االطــالع علــى معجــم القصــة قبــل قراءتهــا، ومــع الوقــت سنؤســس عنــده عــادة االعتنــاء 

بالكلمــات، وقــراءة معانيهــا. بعــض هــذه الكلمــات عليهــا أنشــطة فــي كتــاب النشــاط، فالطالــب ســيعود 

ــاط.  ــاب النش ــي كت ــة، وف ــراءة القص ــاء ق ــا: أثن ــن تقريب ــا مرتي إليه

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

ــي  ــا أعزائ ــي هــذه القصــة ي ــاًل: ف ــم مث ــول له ــي تكــرار الشــرح. كأن تق اإلســتراتيجية، وال تســرف ف

ســنتعلم "بنيــة القصــة" يعنــي أن نحــدد مــن الشــخصية فــي القصــة؟ مــا مشــكلتلها؟ ومــاذا حــدث لهــا. 

ــت.  ــي البي ــرتنا ف ــا ألس ــفويًّا. فنحكيه ــف نلخــص القصــة ش ــك كي ــنتعلم كذل وس

ثــم اطلــب إلــى الطــالب فتــح الكتــاب علــى صفحــة المؤلــف، واســألهم: هــل تعرفــون مــن هــذا؟ ثــم  ◌

يعرفهــم عليــه بكلمــات موجــزة.  

قراءة القصة للطالب من قبل المعلم: )10 دقائق( 
أخبــر الطــالب أن الوقــت قــد حــان لقــراءة القصــة، واســألهم مثــال: هــل أنتــم مســتعدون؟ وابــدأ بلفــت نظر  ◌

الطــالب إلــى الغــالف؟ اطلــب إلــى أحدهــم أن يقــرأ العنــوان، واســم المؤلــف والرســام. اســأل الطــالب: هل 

أعجبكــم الغــالف؟ مــن المهــم مناقشــة الطــالب فــي رأيهــم حــول الرســم، وســؤالهم هــل يوحي لكم الرســم 

بشــيء؟ الحديــث حــول الغــالف والرســم مــن شــأنه أن يحفــز التفكير لــدى الطــالب، ويســتثير فضولهم.

ويمكنك أن تنتقل مع طالبك إلى ركن القراءة إذا كنت قد أعددت ركًنا خاصة بالقراءة في الصف.  ◌

ــوت الممثلــة  ◌ ــا نبــرات الصَّ تأكــد أنــك تقــرأ قــراءة صحيحــة طبيعيــة ال تكلــف فيهــا وال تصنــع. مراعًي

لمواقــف الشــخصيات فــي القصــة.

ســتمر عليــك كلمــات المعجــم التــي وردت فــي بدايــة الوحــدة مظللــة باألصفــر أيًضا فــي القصــة، توقف  ◌

عندهــا وأعــْد الســؤال عــن معناهــا، ويمكنــك أن تطلــب إلــى الطــالب العــودة إلــى صفحــة المعجــم، 

وقــراءة المعنــى مــرة أخــرى. أو أن يضــع الطــالب بعــض الكلمــات فــي جمــل مــن إنشــائهم )شــفوًيا(. 

توقــف عنــد مفاصــل القصــة، واســأل الطــالب، وأكثــر مــن ســؤال )مــا رأيكــم فــي كــذا؟(، مثــاًل اســألهم  ◌

هنــا: مــا رأيكــم بمــا فعلــت الفتــاة؟ لــو كنتــم مــكان الفتــاة كيــف ســتتصرفون؟ عــالم تغــذت الورقــة؟ 

وهكــذا..

يمكنك أن تطلب المساعدة من أحد طالبك المتميزين في قراءة بعض مقاطع القصة معك.  ◌

ــًزا حولهــا، وأعــط المجــال للطــالب ألن يتحدثــوا ويعبــروا  ◌ ــا مرّك بعــد االنتهــاء مــن القــراءة أدر نقاًش

عــن رأيهــم فــي القصــة. 
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15 عنوان الدرس: مسعودة السلحفاة )نص قصصي(الوحدة األولى: صحتك بين يديك

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

الواجب المنزلي، واالستعداد للحّصة القادمة: )5 دقائق( 
وّجه الطالب إلى ضرورة حّل التدريبات في ص 10 من كتاِب النشاط. ◌

وّجه الطالب إلى ضرورة التَّدرب على قراءة القصة لمزيد من االتقان.  ◌

ــة.  ◌ ــة القادم ــي الحّص ــي ســيقرؤونها ف ــام الصفحــات الت ــن حددتهــم ســابًقا أرق ــى الطــالب الّذي وّزع عل

ــًدا.  ــى قراءتهــا جي ــوا عل وأكــد عليهــم أن يتدرب
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التهيئة الحافزة: )5 دقائق( 
ابــدأ الحصــة بســؤال الطلبــة مثــاًل: مــن منكــم قــرأ  ◌

قصــة "مســعودة الســلحفاة" فــي البيــت؟ مــع مــن 

قرأتــم القصــة؟ هــل أحببتــم مســعودة وأباهــا؟ هل 

ــى أن يســألوا،  ــدى أحدكــم ســؤال؟ شــجعهم عل ل

ــار؛  ــة اإلفط ــن وجب ــا ع ــألهم أيًض ويمكــن أن تس

ــا؟  مــاذا أكلــوا؟ هــل تناولــوا طعاًمــا صحيًّ

أو يمكنــك علــى ســبيل التغييــر أن تقــدم للطــالب  ◌

شــرائح طازجــة مــن الجــزر والخيــار مثــاًل، 

وتخبرهــم: مــا رأيكــم أن نبــدأ حصتنــا بدايــة 

ــار؟  ــزر أو الخي ــن الج ــريحة م ــأكل ش ــة، ون صحي

حل الواجب المنزلي مع الطالب: )10 دقائق( 
فــي خمــس الدقائــق األولــى: اطلــب إلــى الطــالب  ◌

أن ينتقلــوا إلــى ص 10 فــي كتــاب األنشــطة، 

ــم. ــا له ــم، وصححه ــم إجاباته ــْع معه وراج

فــي خمــس الدقائــق الثانيــة: اطلــب إلــى كل  ◌

طالبيــن أن يتبــادال قــراءة القصــة، فــي أثنــاء 

مــرورك علــى الصــف، لمعاينــة إجاباتهــم معاينــة 

ســريعة. 

عشــر دقائــق هــو أقصــى مــا يمكــن أن يســتغرقه  ◌

هــذا الجــزء مــن الحّصــة.

قراءة القصة من قبل الطالب: )15 دقيقة(
هــذا الجــزء مــن الحّصــة مهــم جــًدا، بــل هــو أهــم  ◌

جــزء فــي األســبوع األول مــن تدريــس الوحــدة. 

عنوان الدرس: مسعودة السلحفاةالحّصة الّثانية

نواتج التعلم: )القراءة األدبية( 

 ُيْنِشُئ الُمَتَعلُِّم َكلِماٍت َجديَدًة ذاَت َمْعًنى بِِإضاَفِة أَْو َحْذِف أَْو 1.2.1.1 

َتْغييِر األَْصواِت في الَكلِماِت.

َوالتَّرْكيِب 1.1.1.2 التَّْحليِل  ْوتِّياِت في  الصَّ بَِقواِعِد  َمْعرَِفَتُه  الُمَتَعلُِّم  ُيطَبُِّق   

َصوتِيًّا.

َط 6.1.2.1  الُمَبسَّ الُمْعَجَم  ُمْسَتْخِدًما  الَجديَدَة  الَكلِماِت  الُمَتَعلُِّم  ُر  ُيَفسِّ

َر. الُمَصوَّ

ليَم 1.3.1.1  ْبَط السَّ يًَّة َسليَمًة ُمراِعًيا التَّْنغيَم َوالضَّ َيْقَرأُ الُمَتَعلُِّم ِقراَءًة َجْهِر

َتكوَن  أَْن  َعلى  الواِحَدِة  قيَقِة  الدَّ في  َكلَِمًة   )50( ُحدوِد  في 

ا. الَكلِماُت َمْشكولًَة َشْكاًل تامًّ

يَِّة 1.3.1.2    َيْقَرأُ الُمَتَعلُِّم بِطاَلَقٍة َوبُِنطٍْق َسليٍم ُمْسَتْثِمًرا َمْعرَِفَتُه بِالاّلِم الَقَمِر

ْمِسيَِّة - الَهْمَزِة - الّتاِء الَمْربوطَِة - أَنْواِع التَّْنويِن الثَّالثَِة،  - الاّلِم الشَّ

ا. َعلى أَْن َتكوَن الَكلِماُت َمْشكولًَة َشْكاًل تامًّ

، َوَيطَْرُح أَْسِئلًَة: )َمْن - ماذا 2.1.1.1  ُيجيُب الُمَتَعلُِّم َعْن أَْسِئلٍَة لَِنصٍّ أََدبِيٍّ

، ُمْبِدًيا َرأَْيُه فْيِه. - َمتى - أْيَن - لِماذا – َكْيَف( ُمظِْهًرا َفْهَمُه لِلنَّصِّ

ماَن، 2.1.1.2 َوالزَّ َوالَمكاَن  ْخِصّياِت،  )الشَّ الَفنِّيََّة:  الَعناِصَر  ُد  ُيَحدِّ  

َواألَْحداَث الرَّئيَسَة( ُمْسَتْخلًِصا َمْغزاها، ُمَعبًِّرا َعْن َرأِْيِه فيها.

 6.1.1.2
ُد الُمَتَعلُِّم َعالقاِت التَّضادِّ َوالتَّراُدِف َبْيَن الَكلِماِت. ُيَحدِّ

 6.1.2.2
ُر الُمَتَعلُِّم الَكلِماِت ُمْسَتعيًنا بُِمراِدفاتِها َوأَْضداِدها َوِسياِقها. ُيَفسِّ

المهارة: بنية القصة ◌
اإلستراتيجية: التلخيص ◌
المصطلحات: بنية القصة،  ◌

الشخصية، المكان، األحداث. 
روابط مع مواد تعليمية أخرى: ◌

العلوم	 

الرسم.	 

التربية الوطنية )مفهوم األسرة(.	 
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17 عنوان الدرس: مسعودة السلحفاةالوحدة األولى: صحتك بين يديك

تأكد من أّن طالبك مرتاحون، ومستعدون للقراءة. ◌

واستعد أنت أيًضا بتجهيز سجل المالحظات الخاص بقراءة الطالب. ◌

ــزء  ◌ ــرأ الج ــب أن يق ــن كل طال ــب م 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.  ◌

ا،  ◌  إذا كان الطالــب ضعيًفــا، أو يعانــي مــن الخــوف، أو انعــدام الثقــة فتخّيــر لــه دائًمــا جــزًءا قصيــًرا جــدًّ

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

قــرأ كلمتيــن 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 قابــال 

ا.  للتمثيــل فــي فتــرات اســتراحة قصيــرة جــدًّ

ســجل مالحظــات علــى قــراءة الطــالب، وقــد يكــون أفضــل أن تخصــص لــكل طالــب بطاقــة مالحظــات  ◌

خاصــة بــه. 

حيــن يصــل الطــالب إلــى الجــزء المتضمــن كلمــة كلمــة "حلقــات"، فــي جملــة )سأشــتري كيًســا مــن  ◌

ــرة  ــا ســنأخذ اســتراحة قصي ــا مــن َحلقــات البطاطــس( أخبرهــم أنن رقائــق البطاطــس المملحــة، وكيًس

ــة مــع كلمــة "حلقــة" واطلــب إليهــم أن يفتحــوا صفحــة )49( مــن  مــن القــراءة، وســنذهب فــي رحل

الكتــاب، واختــر أحــد الطــالب ليقــرأ الجملــة األولــى، ثــم طالًبــا آخــر ليقــرأ الجملــة الثانيــة، واشــرح 

لهــم الفــرق بيــن المعنييــن. يمكنــك أن تطلــب مــن مجموعــة منهــم أن يشــلكوا حلقــة.

 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 الجيديــن والمتوســطين. 

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

"تســري" ويمكنــك بعدهــا أن تطلــب إليهــم أن يســتخدموا الكلمــة فــي جمــل مــن إنشــائهم، ويحــددوا 

معناهــا بحســب الجملــة التــي أنشــؤوها. 
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18 عنوان الدرس: مسعودة السلحفاةالوحدة األولى: صحتك بين يديك

االستعداد للحّصة القادمة: )5 دقائق( 
 وجه الطالب إلى ضرورة التدرب على قراءة القصة في البيت، وذكرهم أّن الحصة القادمة. ◌

حدد المجموعة الثانية من الطالب الذين سيقرؤون في بداية الحصة القادمة.  ◌
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19 عنوان الدرس: مسعودة السلحفاةالوحدة األولى: صحتك بين يديك

التهيئة الحافزة: )5 دقائق( 
ابــدأ الحصــة بتهيئــة حافــزة مناســبة. كأن تــوزع  ◌

علــى األطفــال صــوًرا ألطعمــة مختلفــة، صحيــة 

وغيــر صحيــة، وتطلــب إلــى كل واحــد منهــم أن 

يرفــع الصــورة التــي لديــه، واآلخــرون يحــددون 

ــا أو غيــر ذلــك.  أكان الطعــام صحيًّ

قراءة القصة من قبل الطالب: )5 دقائق(
مــن  ◌ الصــف مجموعــة جديــدة  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. مــن المهــم أن تتــرك فرصــة 

لطالــب ضعيــف أو طالبيــن إلعــادة القــراءة، 

للتأكيــد علــى مبــدأ التدريــب البيتــي علــى 

ــراءة. الق

ساعد وشجع الطالب الضعاف. ◌

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

وّجــه الطــالب إلــى حــل التدريــب الخــاص  ◌

بالمهــارة فــي كتــاب الطالــب، الموجــود فــي  ص 

ــي  ــاص برحلت ــزء الخ ــل الج )49( )17-16( قب

ــا ".  ــة "عندم ــع كلم م

العمــل فــي هــذا التدريــب ثنائــي، امنــح الطالب  ◌

عنوان الدرس: مسعودة السلحفاةالحّصة الّثالثة

نواتج التعلم: )القراءة األدبية( 

 ُيْنِشُئ الُمَتَعلُِّم َكلِماٍت َجديَدًة ذاَت َمْعًنى بِِإضاَفِة أَْو َحْذِف أَْو 1.2.1.1 

َتْغييِر األَْصواِت في الَكلِماِت.

َوالتَّرْكيِب 1.1.1.2 التَّْحليِل  ْوتِّياِت في  الصَّ بَِقواِعِد  َمْعرَِفَتُه  الُمَتَعلُِّم  ُيطَبُِّق   

َصوتِيًّا.

َط 6.1.2.1  الُمَبسَّ الُمْعَجَم  ُمْسَتْخِدًما  الَجديَدَة  الَكلِماِت  الُمَتَعلُِّم  ُر  ُيَفسِّ

َر. الُمَصوَّ

ليَم 1.3.1.1  ْبَط السَّ يًَّة َسليَمًة ُمراِعًيا التَّْنغيَم َوالضَّ َيْقَرأُ الُمَتَعلُِّم ِقراَءًة َجْهِر

َتكوَن  أَْن  َعلى  الواِحَدِة  قيَقِة  الدَّ في  َكلَِمًة   )50( ُحدوِد  في 

ا. الَكلِماُت َمْشكولًَة َشْكاًل تامًّ

يَِّة 1.3.1.2    َيْقَرأُ الُمَتَعلُِّم بِطاَلَقٍة َوبُِنطٍْق َسليٍم ُمْسَتْثِمًرا َمْعرَِفَتُه بِالاّلِم الَقَمِر

ْمِسيَِّة - الَهْمَزِة - الّتاِء الَمْربوطَِة - أَنْواِع التَّْنويِن الثَّالثَِة،  - الاّلِم الشَّ

ا. َعلى أَْن َتكوَن الَكلِماُت َمْشكولًَة َشْكاًل تامًّ

، َوَيطَْرُح أَْسِئلًَة: )َمْن - ماذا 2.1.1.1  ُيجيُب الُمَتَعلُِّم َعْن أَْسِئلٍَة لَِنصٍّ أََدبِيٍّ

، ُمْبِدًيا َرأَْيُه فْيِه. - َمتى - أْيَن - لِماذا – َكْيَف( ُمظِْهًرا َفْهَمُه لِلنَّصِّ

ماَن، 2.1.1.2 َوالزَّ َوالَمكاَن  ْخِصّياِت،  )الشَّ الَفنِّيََّة:  الَعناِصَر  ُد  ُيَحدِّ  

َواألَْحداَث الرَّئيَسَة( ُمْسَتْخلًِصا َمْغزاها، ُمَعبًِّرا َعْن َرأِْيِه فيها.

 6.1.1.2
ُد الُمَتَعلُِّم َعالقاِت التَّضادِّ َوالتَّراُدِف َبْيَن الَكلِماِت. ُيَحدِّ

 6.1.2.2
ُر الُمَتَعلُِّم الَكلِماِت ُمْسَتعيًنا بُِمراِدفاتِها َوأَْضداِدها َوِسياِقها. ُيَفسِّ

المهارة: بنية القصة ◌
اإلستراتيجية: التلخيص ◌
المصطلحات: بنية القصة،  ◌

الشخصية، المكان، األحداث. 
روابط مع مواد تعليمية أخرى: ◌

العلوم	 

الرسم.	 

التربية الوطنية )مفهوم األسرة(.	 
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5 دقائــق لتنفيــذ النشــاط، وامــرر عليهــم خــالل هــذا الوقــت، توقــف عنــد بعضهــم، وســاعد بعضهــم 

اآلخــر. 

ــة. ويمكــن أن  ◌ ــب مناقشــة جماعي ــع الطــالب حــل التدري ــي مــن الوقــت، ناقــش م ــي النصــف الثان  ف

ــة القصــة.  ــدور حــول بني ــي النقــاش بأســئلة أخــرى ت تغن

قراءة النص التطبيقي في كتاب النشاط )الغراب والثعلب(: )10 دقائق(
ا  ◌ - أخبــر طالبــك أننــا ســنترك مســعودة الســلحفاة وأبيهــا اآلن، وســننتقل إلــى قصــة قصيــرة وطريفــة جــدًّ

فــي كتــاب النشــاط، لنتــدرب أكثــر علــى "بنيــة القصــة"

ــوان  ◌ ــى أحدهــم أن يقــرأ عن ــاب النشــاط علــى صفحــة )12(، واطلــب إل  اطلــب إليهــم أن يفتحــوا كت

القصــة، اســألهم: مــن العنــوان كــم شــخصية تتوقعــون فــي هــذه القصــة؟ 

- امنحهم وقتا ليقرؤوا النص قراءة صامتة بحيث ال يتجاوز ذلك دقيقتين.   ◌

- اقــرأ أنــت اآلن القصــة، ثــم اختــم قراءتــك بســؤال الطلبــة عــن رأيهــم فــي القصــة؟ اســألهم مــا رأيكــم  ◌

فــي شــخصية الثعلــب؟ مــا رأيكــم فــي شــخصية الغــراب؟ بــم نصــف كل واحــد منهــم؟ 

- اطلــب إلــى الطــالب اآلن أن يقــرؤوا القصــة: القصــة يمكــن تقســيمها إلــى ثالثــة أقســام، فيمكــن لــكل  ◌

قســم أن يقــرأه طالب. 

- يمكــن أن تطلــب مــن الطــالب أن يتخيلــوا مــاذا يمكــن أن يكــون الثعلــب قــد قــال بعــد أن خطــف  ◌

قطعــة الجبــن وركــض بهــا؟ 

حل تدريب بنية القصة في ص)13( من كتاب النشاط )10 دقائق( 
وّجــه الطــالب اآلن إلــى التدريــب فــي ص 13 مــن كتــاب النشــاط، واقــرأ لهــم األســئلة، واشــرح لهــم  ◌

مــا المطلــوب منهــم، ثــم أفســح لهــم بعــض الوقــت لحــل التدريبــات فــي مجموعــات ثنائيــة.  ) 3 دقائــق(

أجب معهم عن أسئلة التدريب، وساعدهم في كتابة إجاباتهم.  ◌

االستعداد للحّصة القادمة: )5 دقائق(
وّجــه الطــالب إلــى ضــرورة التــدرب على قــراءة قصــة "مســعودة الســلحفاة" وقصــة "الثعلــب والغراب"؛  ◌

ــة القادمة. ألنــك ســتجري لهــم اختبــار قــراءة فــي الِحصَّ

وّجــه الطــالب إلــى قــراءة الخيــارات الــواردة فــي ص 14 فــي كتــاب النشــاط، واختيــار أحدهــا، وتنفيذه  ◌

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

قراءة الطالب لنصوص مختارة من قصة "مسعودة 
السلحفاة" أو قصة "الثعلب والغراب": )20 دقيقة( 

ــن  ◌ ــالب الّذي ــددت الط ــد ح ــون ق ــل أن تك يفض

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

ــة.  ــة الحّص بداي

امنح كل طالب دقيقة واحدة للقراءة. ◌

ــا  ◌ ــر 15 طالًب ــة أن تختب ــذه الحّص ــي ه ــك ف يمكن

ــن طــالب الصــف. م

المســتويات  ◌ العينــة  هــذه  تشــمل  أن  حــاول 

المختلفــة: طالًبــا جيديــن، طالًبــا متوســطين، 

ضعاًفــا.  طالًبــا 

حل نشاط طعامي المفضل ص )50( )10 دقائق( 
 قســم الصــف إلــى مجموعــات لحــل نشــاط  ◌

المفضــل.  طعامــي 

فــي  ◌ يتناوبــوا  أن  مجموعــة  كل  إلــى  اطلــب 

الحديــث عــن أطعمتهــم المفضلــة، لمــاذا يفضلون 

ــخ.  ــا عادة...ال ــن يتناولونه ــة؟ أي ــذه األطعم ه

العربيــة  ◌ باللغــة  يتحدثــوا  أن  الطلبــة  شــجع 

 . لفصيحــة ا

ــمت  ◌ ــن الس ــرر م ــت للتح ــو وق ــت ه ــذا الوق ه

الرســمي للحصــة، حــاول أن تجعلــه وقًتــا مرًحــا. 

عنوان الدرس: مسعودة السلحفاةالحّصة الّرابعة

نواتج التعلم: )القراءة األدبية( 

 ُيْنِشُئ الُمَتَعلُِّم َكلِماٍت َجديَدًة ذاَت َمْعًنى بِِإضاَفِة أَْو َحْذِف أَْو 1.2.1.1 

َتْغييِر األَْصواِت في الَكلِماِت.

َوالتَّرْكيِب 1.1.1.2 التَّْحليِل  ْوتِّياِت في  الصَّ بَِقواِعِد  َمْعرَِفَتُه  الُمَتَعلُِّم  ُيطَبُِّق   

َصوتِيًّا.

َط 6.1.2.1  الُمَبسَّ الُمْعَجَم  ُمْسَتْخِدًما  الَجديَدَة  الَكلِماِت  الُمَتَعلُِّم  ُر  ُيَفسِّ

َر. الُمَصوَّ

ليَم 1.3.1.1  ْبَط السَّ يًَّة َسليَمًة ُمراِعًيا التَّْنغيَم َوالضَّ َيْقَرأُ الُمَتَعلُِّم ِقراَءًة َجْهِر

َتكوَن  أَْن  َعلى  الواِحَدِة  قيَقِة  الدَّ في  َكلَِمًة   )50( ُحدوِد  في 

ا. الَكلِماُت َمْشكولًَة َشْكاًل تامًّ

يَِّة 1.3.1.2    َيْقَرأُ الُمَتَعلُِّم بِطاَلَقٍة َوبُِنطٍْق َسليٍم ُمْسَتْثِمًرا َمْعرَِفَتُه بِالاّلِم الَقَمِر

ْمِسيَِّة - الَهْمَزِة - الّتاِء الَمْربوطَِة - أَنْواِع التَّْنويِن الثَّالثَِة،  - الاّلِم الشَّ

ا. َعلى أَْن َتكوَن الَكلِماُت َمْشكولًَة َشْكاًل تامًّ

، َوَيطَْرُح أَْسِئلًَة: )َمْن - ماذا 2.1.1.1  ُيجيُب الُمَتَعلُِّم َعْن أَْسِئلٍَة لَِنصٍّ أََدبِيٍّ

، ُمْبِدًيا َرأَْيُه فْيِه. - َمتى - أْيَن - لِماذا – َكْيَف( ُمظِْهًرا َفْهَمُه لِلنَّصِّ

ماَن، 2.1.1.2 َوالزَّ َوالَمكاَن  ْخِصّياِت،  )الشَّ الَفنِّيََّة:  الَعناِصَر  ُد  ُيَحدِّ  

َواألَْحداَث الرَّئيَسَة( ُمْسَتْخلًِصا َمْغزاها، ُمَعبًِّرا َعْن َرأِْيِه فيها.

 6.1.1.2
ُد الُمَتَعلُِّم َعالقاِت التَّضادِّ َوالتَّراُدِف َبْيَن الَكلِماِت. ُيَحدِّ

 6.1.2.2
ُر الُمَتَعلُِّم الَكلِماِت ُمْسَتعيًنا بُِمراِدفاتِها َوأَْضداِدها َوِسياِقها. ُيَفسِّ

المهارة: بنية القصة ◌
اإلستراتيجية: التلخيص ◌
المصطلحات: بنية القصة،  ◌

الشخصية، المكان، األحداث. 
روابط مع مواد تعليمية أخرى: ◌

العلوم	 

الرسم.	 

التربية الوطنية )مفهوم األسرة(.	 
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 بعد منح )5( دقائق للمجموعات حول النقاش إلى الصف.  ◌

 يمكــن أن تبــدأ بنفســك وتخبــر طالبــك عــن طعامــك المفضــل، وتفاصيــل أخــرى تجعلهــم يســتمتعون  ◌

باالســتماع إليــك. 

اســتمع إلــى الطــالب، وعلــق علــى اختياراتهــم مــن األطعمــة، حــاول أن تجعــل هــذا الوقــت وقــت مــرح  ◌

 . للجميع

االستعداد للحّصة القادمة: )5 دقائق( 
وجــه الطــالب إلــى تنفيــذ نشــاط “ارســم الطعــام الــذي تحبــه" فــي ص )51( فــي البيــت، وأن يســتعدوا  ◌

للتحــدث عنــه فــي الحصــة القادمــة. 

اشــرح لهــم أنّــك ســتختار )15( طالًبــا ليتحــدث عــن طعامــه المفضــل فــي دقيقــة واحــدة، ويمكــن أن  ◌

يحضــر صــورة لــه باإلضافــة إلــى الرســمة التــي سيرســمها. 

يمكنك أن تسّمي بعض األطعمة اإلماراتية وتبين الفائدة الغذائية لها.  ◌
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التهيئة الحافزة: )5 دقائق( 
أفضــل تهيئــة حافــزة فــي حصــة المحادثــة أن  ◌

تبدأهــا أنــت بالحديــث فــي الموضــوع نفســه مــع 

ــالب:  الط

ــر الطــالب عــن طعامــك المفضــل، وأحضــر  ◌ أخب

لــه صــورة، وقــل لهــم لمــاذا تفضلــه.  وكــن قــدوة 

ــة. لهــم بالتحــدث باللغــة العربي

تنفيذ المحادثة: )30 دقيقة(
ــماء الطــالب  ◌ ــة أس ــتعد بكتاب ــن األفضــل أن تس م

فــي أوراق صغيــرة، وســحب 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 ــام ويواجــه زم ــى األم ــدم إل يتق

ــه؟ وأن  ــاذا يفضل ــه، ولم ــام المفضــل لدي ــا الطع م

ــورة  ــام، أو ص ــمها للطع ــي رس ــمته الت ــم رس يريه

ــه.  ــا مع ــد أحضره ــام إذا كان ق الطع

شجع الطالب ليتحدثوا باللغة العربية،  ◌

ــه،  ◌ ــن حديث ــي م ــد أن ينته ــب بع ــكر كل طال  اش

ويمكــن أن تطلــب إلــى زمالئــه أن يحيــوه، أو أن 

ــك.  ــوا ذل يســألوه إذا أحب

ــي  ◌ ــة ف ــن المحادث ــا م ــي )15( طالًب ــد أن ينته  الب

ــة.  ــذه الحص ه

نواتج التعلم: )المحادثة( 

 َيِصُف الُمَتَعلُِّم األَْشخاَص َواألَماِكَن َواألَْشياَء َمَع َتفاصيَل 5.1.1.1

آداَب  ُمراِعيًّا  الَفصيَحَة  الَعَربِيََّة  اللَُّغَة  ُمْسَتْخِدًما  ِإضاِفيٍَّة 

الُمحاَدثَِة.

ُمحيِطِه 5.1.2.2 ِمْن  ظاِهَرٍة  أَْو  َقِضيٍَّة  في  ُزَمالَءُه  الُمَتَعلُِّم  ُيناِقُش 

َولَُغَة  اإليماءاِت  ُمَوظًِّفا  أَْفكارِِه  َتْنظيِم  َعلى  الُقْدَرَة  ُمظِْهًرا 

الَجَسِد في التَّْعبيِر َعْن َمشاِعِرِه أَْو أَْفكارِِه بِاْسِتْخداِم اللَُّغِة 

الَعَربِيَِّة.

المهارة: بنية القصة ◌
اإلستراتيجية: التلخيص ◌
المصطلحات: بنية القصة،  ◌

الشخصية، المكان، األحداث. 
روابط مع مواد تعليمية أخرى: ◌

العلوم	 

الرسم.	 

التربية الوطنية )مفهوم األسرة(.	 

عنوان الدرس: طعامي المفضل )محادثة(الحّصة الخامسة
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ســجل مالحظاتــك فــي بطاقــة خاصــة بــكل طالــب. ويمكــن لــك أن ترســل نســخة منهــا، فيمــا بعــد،  ◌

ــم المرفقــة. ــة التقيي ــي األمــر. واســتخدم بطاق لول

ــى طبيعتهــم،  ◌ ــوا عل ــام الطــالب ليكون ــح المجــال أم ــي تتي ــر الحصــص الت ــة مــن أكث  حصــص المحادث

وتبنــي ثقتهــم بأنفســهم، وتقّربهــم مــن بعضهــم بعضــا، فحــاول أن تســتثمر كل هــذا فــي جعــل الحصــة 

خفيفــة ولطيفــة، ومفيــدة للجميــع.  

واالستعداد للحصة القادمة: )5 دقائق( 
اشــكر جميــع الطلبــة، وأخبرهــم أنــك قضيــت وقتــا ممتعــا وأنــت تســتمع إلــى أحاديثهــم، وأنــك تنتظــر  ◌

بشــغف حصــة المحادثــة القادمــة لتســتمع إلــى بقيــة الطلبــة فــي موضــوع جديــد. 

أخبــر الطلبــة أن عليهــم أن يســتعدوا لــدرس القــراءة القــادم "الســلحفاة" بقــراءة الصفحــة المفتاحيــة فــي  ◌

كتــاب النشــاط ص )15(، وحــل األنشــطة المتضمنــة فيها. 

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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25 عنوان الدرس: طعامي المفضل )محادثة(الوحدة األولى: صحتك بين يديك

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.. 1

اقرأ النص المعلوماتي، وأهم خطوة يمكن أن تفعلها في هذه المرحلة هي: . 2

انظر في صفحات النص، وطول النص في كل صفحة.	 

ســجل أســماء مجموعــة مــن الطــالب أمــام كل صفحــة مــن صفحــات النــص، حيــث تحــدد لــكل 	 

ــر بحســب طــول النــص.  ــا، أو أكث صفحــة طالًب

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

ــر، وهكــذا.  ــص قصي ــا ن ــف صفحــة فيه 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

ــم الصفحــة  ــرة، وتحــت االســم رق ــة صغي ــى ورق ــب عل ــب اســم كل طال ــك للتســهيل أن تكت يمكن

ــة. ــة التالي ــي الحّص ــا ف ــه أن يقرأه ــي ســيكون علي الت

مــع التأكيــد علــى كل طالــب بضــرورة أن يقــرأ النــص كامــاًل فــي البيــت بإشــراف أحــد والديــه، 	 

والتركيــز علــى التــدرب علــى الصفحــة الخاصــة بــه. 

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

عالقــة بذلــك. 

سّجل أي سؤال تود أن تطرحه على الطالب في أي صفحة من صفحات النص.	 

ــم، 	  ــد منه ــراءة كل واح ــى ق ــك عل ــه مالحظات ــب في ــالب، لتكت ــا بالط ــجاًل خاًص ــك س ــّد لنفس أع

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

ما هو روتين األسبوع الثاني: )روتين ثابت في كل وحدة درسية( 

يوم األحد واإلثنين مخصصان لقراءة النص المعلوماتي  وحل تدريبات كتاب النشاط. . 1

يوم الثالثاء مخصص ألنشطة "اصنع روابط" . 2

يوم األربعاء مخصص للنحو/ اعرف لغتك- أحبها. 3

يوم الخميس مخصص للنحو/ اعرف لغتك- أحبها. 4
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26 عنوان الدرس:  السلحفاة ا )نص معلوماتي(الوحدة األولى: صحتك بين يديك

التهيئة الحافزة: )5 دقائق( 
يمكنــك أن تحضــر للطــالب ســلحفاة حقيقيــة  ◌

ــا  ــرض فيلًم ــوم، أو أن تع ــم العل ــع معل ــاون م بالتع

ــوًرا.  ــالحف، أو ص ــن الس ا ع ــدًّ ــًرا ج قصي

عــن  ◌ الطــالب  ســؤال  فــي  دقائــق   )5( اقــض 

معلوماتهــم عــن الســالحف، قــل لهــم: دعونــا 

ــم  ــوم، أنت ــالحف الي ــن الس ــا ع ــر معلوماتن نختب

وأنــا  الســالحف،  عــن  شــيء  أي  أخبرونــي 

الســبورة. علــى  سأســجله 

اقســم الســبورة إلــى قســمين، اكتــب علــى القســم  ◌

ــى  ــب عل ــلحفاة، واكت ــن الس ــه ع ــا نعرف األول: م

ــاه عــن الســلحفاة.  القســم الثانــي، مــا تعلمن

ســّجل كل مــا يقولــه الطــالب، مهمــا يكــن بســيطًا،  ◌

ولــو قــال أحدهــم شــيًئا غيــر صحيــح ســّجله 

ــا. ــات الحًق ــذه المعلوم ــى ه ــتعود إل ــك س أيضــا، ألن

الصفحة المفتاحية )5 دقائق(
اســأل الطــالب " هــل كنــا طالبــا مجتهديــن وقرأنــا  ◌

هــذه الصفحــة المهمــة؟ مــن قرأهــا وأجــاب عــن 

ــات  ــدوق الكلم ــراءة صن ــم يســتمع لق األســئلة، ث

الشــائعة مــن )3( طــالب علــى األكثــر، وليكونــوا 

ــّر ســريعا  ــم م ــة، ث ــم مشــكالت قرائي ممــن لديه

علــى األنشــطة األخــرى فــي هــذه الصفحــة.

نواتج التعلم: )القراءة المعلوماتية( 

وأضدادها، 6.1.2.1 بمرادفاتها  مستعيًنا  الكلمات  ُيفسرالمتعلّم 

وسياقها 

ْبَط 1.3.1.1 يًَّة َسليَمًة ُمراِعًيا التَّْنغيَم َوالضَّ  َيْقَرأُ الُمَتَعلُِّم ِقراَءًة َجْهِر

قيَقِة الواِحَدِة َعلى أَْن  ليَم في ُحدوِد )50( َكلَِمًة في الدَّ السَّ

ا. َتكوَن الَكلِماُت َمْشكولًَة َشْكاًل تامًّ

َيْقَرأُ الُمَتَعلُِّم بِطاَلَقٍة َوبُِنطٍْق َسليٍم ُمْسَتْثِمًرا َمْعرَِفَتُة بِالاّلِم 1.3.1.3  

ْمِسيَِّة - الَهْمَزِة - الّتاِء الَمْربوطَِة - أَنْواِع  يَِّة - الاّلِم الشَّ الَقَمِر

الَكلِماُت َمْشكولًَة َشْكاًل  أَْن َتكوَن  الثَّالثَِة، َعلى  التَّْنويِن 

ا. تامًّ

لِماذا، 3.1.1.1 أَْيَن،  َمتى،  ماذا،  )َمْن،  ِمْثَل:  أَْسِئلًَة  الُمَتَعلُِّم  َيطَْرُح   

َكْيَف( َعِن الَمْعلوماِت َوالرُّسوماِت التَّْوضيِحيَِّة َواألَْحداِث، 

َوُيجيُب َعْن أَْسِئلٍَة أَْخرى.

لُِكلِّ 3.1.1.2  الرَّئيَسَة  َوالِْفَكَر  يََّة  الِمْحَوِر الِفْكَرَة  الُمَتَعلُِّم  َيْذُكُر 

ٍن ِمْن ِفْقراٍت. ِفْقَرٍة في نَصٍّ َمْعلوماتِيٍّ ُمَكوَّ

َوالرُّسوماُت 3.3.1.1 َوُر  الصُّ ُتساِهُم  َكْيَف  الُمَتَعلُِّم  َيْشَرُح 

 . التَّْوضيِحيَُّة في َفْهِم النَّصِّ

ُمْخَتلَِفٍة: 2.3.1.2 بَِوسائَِل  الَمْقروَءِة  النُّصوِص  َمَع  الُمَتَعلُِّم  َيَتفاَعُل 

، ُمْسَتْنِتًجا الِقَيَم  الرَّْسِم، الِكتاَبِة، الحاسوِب، الِجهاِز اللَّْوِحيِّ

الواِرَدَة فيها.

عنوان الدرس: »السلحفاة « )نص معلوماتي(الحّصة الّسادسة
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27 عنوان الدرس:  السلحفاة ا )نص معلوماتي(الوحدة األولى: صحتك بين يديك

مناقشة معجم نص: »هل تريد أن تكتب يومياتك؟«: )15 دقيقة( 
أخبــر الطــالب أننــا بعــد أن قرأنــا قصــة مســعودة الســلحفاة ســنقرأ أكثــر عــن الســالحف، ونتعلــم أكثــر  ◌

وأكثــر، هــل أحببتــم مســعودة الســلحفاة؟ نعــم، لقــد كانــت ظريفــة، لكننــا اليــوم ســننتقل مــن قصــة 

مســعودة إلــى نــص معلوماتــي يخبرنــا معلومــات كثيــرة عــن الســالحف. 

دعونــا نفتــح صحفــة )52( علــى مفــردات المعجــم، أنــا أحــّب أن أتعلــم كل يــوم كلمــات جديــدة، هــذا  ◌

ا، مــن يريــد أن يكــون مثلــي ويصيــر غنيًّــا، ولديــه كنــز يكبــر كل يــوم؟  يجعلنــي غنيــة جــدًّ

 اقرأ مع الطالب الجمل التوضيحية للمفردات، وناقشهم فيها وفي الصورة التوضيحية.  ◌

 امنحهــم بعــض الوقــت ليكتبــوا جملهــم فــي التدريــب الختامــي فــي صفحــة)53(. ويمكــن أن يكــون  ◌

العمــل هنــا ثنائيًّــا. 

ــى  ◌ ــاج إل ــه يحت ــا تشــعر أن ــف عندم ــون، وتوق ــا يكتب ــم، وانظــر فيم ــّر عليه ــم م ــم لجمله ــاء كتابته أثن

ــاعده. ــاعدة، وس مس

استمع إلى جمل بعض الطالب، وصححها، وأثن عليها.  ◌

قراءة نص: »السلحفاة «: )20 دقيقة(
نص السلحفاة يتكون من )5( فقرات، هي على النحو التالي:  ◌

ا، أنواع السالحف، وأحجامها، وأين تعيش.  الفقرة األولى: قصيرة جدًّ  .1  

الفقرة الثانية: وصف جسم السلحفاة.   .2  

الفقرة الثالثة: غذاء السلحفاة.   .3  

الفقرة الرابعة: أعداء السلحفاة.   .4  

الفقرة الخامسة: مقارنة بين السلحفاة البرية والسلحفاة البحرية.   .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 الســلحفاة". ابــدأ دائمــا بســؤال " عــّم تتحــدث هــذه الفقــرة؟" حتــى تــدرب الطــالب 

علــى تحديــد الفكــرة الرئيســة فــي كل فقــرة. 

ــرأ، وبعــد تســجيل المعلومــات،  ◌ ــن أن يق ــى أحــد الطــالب الجيدي ــب إل ــم تطل ــرأ أواًل، ث ــك أن تق يمكن

ــى أّن مجمــوع مــن ســيقرا فــي هــذه  ــا متوســطًا. بمعن اطلــب مــن طالــب ثالــث أن يقــرأ، وليكــن طالًب

ــطون(  ــدون، 3 متوس ــالب. )3 جي ــة )6( ط الحص
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28 عنوان الدرس:  السلحفاة ا )نص معلوماتي(الوحدة األولى: صحتك بين يديك

ــن  ◌ ــوم ع ــاه الي ــا تعلمن ــر م ــا ن ــنا دعون ــاًل: حس ــالب، مث ــل للط ــالث، ق ــرات الث ــن الفق ــاء م ــد االنته بع

ا، وأدر  الســالحف، إنهــا معلومــات كثيــرة. أليــس كذلــك؟ هــل نعيدهــا مًعــا لنتأكــد أننــا تعلمناهــا جيــدًّ

ــى الســبورة.  ــة نقــاش حــول المعلومــات المســجلة عل حلق

-الفــت نظــر الطــالب إلــى المعلومــات المشــتركة بيــن القســمين إن وجــدت، ناقشــهم فــي أي معلومــة  ◌

ســجلتها مــن كالمهــم، وتــرى أنهــا ربمــا تكــون غيــر صحيحــة، شــجعهم علــى أن يبحثــوا فــي البيــت 

مــع أحــد أفــراد األســرة عــن مــدى 

االستعداد للحصة القادمة: )5 دقائق( 
وجه الطالب إلى ضرورة التدرب على قراءة نص السلحفاة في البيت،  ◌  -

ــا مــن العناويــن األربعــة  ◌ اختــر مــن بيــن الطــالب الضعــاف 3 طــالب، حــّدد لــكل واحــد منهــم عنوانً

التــي انتهيتــم مــن قراءتهــا، وأخبرهــم أنــك ســتبدأ الحصــة القادمــة بــأن يقــرأ كل واحــد منهــم فقرتــه 

التــي حــددت لــه عنوانهــا، شــجعهم علــى التَّــدرب الجيــد، ويمكــن لــك فــي الحصــة القادمــة أن تقــدم 

لهــم هدايــا رمزيــة. 
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التهيئة الحافزة: )5 دقائق( 
ابــدأ الحصــة بســؤال الطلبــة عــن المعلومــات التــي  ◌

تعلموهــا فــي الحصــة الماضيــة عــن الســلحفاة. 

أن  ◌ المعجــم، ويمكــن  راجــع معهــم مفــردات 

منهــم.  أخــرى  مجموعــة  إلــى جمــل  تســتمع 

)الجمــل التــي كتبوهــا فــي الحصــة الماضيــة فــي 

نهايــة صفحــة المعجــم( 

اســألهم إن كان لــدى أحــد منهــم ســؤال أو تعليــق  ◌

قبــل أن نبــدأ القــراءة. 

إكمال قراءة نص »هل تريد أن تكتب يومياتك؟« 
ومناقشته: )15 دقائق( 

حــّول انتبــاه الطــالب اآلن إلــى القــراءة، قــل لهــم  ◌

مثــاًل: دعونــا نتأكــد أننــا مســتعدون إلكمال درســنا 

عــن الســلحفاة، هــل الجميــع مســتعد؟ ...إلــخ

ــالب  ◌ ــن الط ــى يطمئ ــت أوال، حت ــراءة أن ــدأ الق اب

الثالثــة الذيــن كلفتهــم بالتــدرب علــى قــراءة 

الفقــرات الثــالث التــي انتهيتــم منهــا. اقــرأ الفقــرة 

ــذي حــددت  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 ــن علي ــي أث ــد أن ينته ــجعه، وبع تش

ــي تــرى أنهــا مناســبة، وهكــذا مــع  بالطريقــة الت

ــن.  ــن اآلخري الطالبي

عنوان الدرس: »السلحفاة« )نص معلوماتي(الحّصة الّسابعة

نواتج التعلم: )القراءة المعلوماتية( 

وأضدادها، 6.1.2.1 بمرادفاتها  مستعيًنا  الكلمات  ُيفسرالمتعلّم 

وسياقها 

ْبَط 1.3.1.1 يًَّة َسليَمًة ُمراِعًيا التَّْنغيَم َوالضَّ  َيْقَرأُ الُمَتَعلُِّم ِقراَءًة َجْهِر

قيَقِة الواِحَدِة َعلى أَْن  ليَم في ُحدوِد )50( َكلَِمًة في الدَّ السَّ

ا. َتكوَن الَكلِماُت َمْشكولًَة َشْكاًل تامًّ

َيْقَرأُ الُمَتَعلُِّم بِطاَلَقٍة َوبُِنطٍْق َسليٍم ُمْسَتْثِمًرا َمْعرَِفَتُة بِالاّلِم 1.3.1.3  

ْمِسيَِّة - الَهْمَزِة - الّتاِء الَمْربوطَِة - أَنْواِع  يَِّة - الاّلِم الشَّ الَقَمِر

الَكلِماُت َمْشكولًَة َشْكاًل  أَْن َتكوَن  الثَّالثَِة، َعلى  التَّْنويِن 

ا. تامًّ

لِماذا، 3.1.1.1 أَْيَن،  َمتى،  ماذا،  )َمْن،  ِمْثَل:  أَْسِئلًَة  الُمَتَعلُِّم  َيطَْرُح   

َكْيَف( َعِن الَمْعلوماِت َوالرُّسوماِت التَّْوضيِحيَِّة َواألَْحداِث، 

َوُيجيُب َعْن أَْسِئلٍَة أَْخرى.

لُِكلِّ 3.1.1.2  الرَّئيَسَة  َوالِْفَكَر  يََّة  الِمْحَوِر الِفْكَرَة  الُمَتَعلُِّم  َيْذُكُر 

ٍن ِمْن ِفْقراٍت. ِفْقَرٍة في نَصٍّ َمْعلوماتِيٍّ ُمَكوَّ

َوالرُّسوماُت 3.3.1.1 َوُر  الصُّ ُتساِهُم  َكْيَف  الُمَتَعلُِّم  َيْشَرُح 

 . التَّْوضيِحيَُّة في َفْهِم النَّصِّ

ُمْخَتلَِفٍة: 2.3.1.2 بَِوسائَِل  الَمْقروَءِة  النُّصوِص  َمَع  الُمَتَعلُِّم  َيَتفاَعُل 

، ُمْسَتْنِتًجا الِقَيَم  الرَّْسِم، الِكتاَبِة، الحاسوِب، الِجهاِز اللَّْوِحيِّ

الواِرَدَة فيها.

alManahj.com/ae



30 عنوان الدرس:  السلحفاةا )نص معلوماتي(الوحدة األولى: صحتك بين يديك

ــم  ◌ ــا، ونتعل ــنكمل اآلن نصن ــا س ــالب أنن ــر الط ــص، أخب ــن الن ــن م ــن األخيرتي ــى الفقرتي ــل اآلن إل انتق

ــلحفاة.  ــن الس ــدة ع ــات جدي معلوم

 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. 

ــب  ◌ ــا أن تطل ــك هن ــرة، ويمكن ــرة األخي ــى الفق ــل إل  انتق

مــن طالبيــن جيديــن أن يقــرأ أحدهمــا مميــزات الســلحفاة 

ــة، أو  ــة، ويقــرأ اآلخــر مميــزات الســلحفاة البحري البري

كمــا تــراه مناســبا. 

حل النشاط الخاص بنص السلحفاة في كتاب النشاط: )15 دقيقة( 
ــاب النشــاط علــى  ◌ ــى الطــالب بعــد االنتهــاء مــن قــراءة النــص، ومناقشــته أن يفتحــوا كت اطلــب إل  -

ــص.  ــاص بالن ــاط الخ ــل النش ص )16( لح

امنــح الطــالب أوال )5( دقائــق كحــد أقصــى ليقــرؤوا وحدهــم األســئلة ويجيبــوا عنهــا.  وفــي أثنــاء  ◌  -

ذلــك مــّر علــى الطلبــة الضعــاف، وحــاول أن تســاعدهم فــي القــراءة واإلجابــة عــن الســؤال. 

ــي )3(  ◌ ــه. ف ــات زميل ــه بإجاب ــارن إجابات ــه، ويق ــع زميل ــد م ــل كل واح ــم أن يعم ــب اآلن إليه اطل  -

ــرى.  ــق أخ دقائ

انقــل العمــل االن إلــى الصــف كامــاًل، اطلــب إلــى أحــد الطــالب أن يقــرأ الســؤال األول، ثــم اســتمع  ◌  -

إلــى اإلجابــة الصحيحــة، وهكــذا حتــى االنتهــاء مــن جميــع األســئلة. 

يمكنــك فــي الوقــت المتبقــي مــن الحصــة أن تطلــب مــن الطــالب أن يقارنــوا بيــن قصــة مســعودة  ◌  -

ــا  ــة بطلته ــي قص ــروا ف ــاذا؟ أو أن يفك ــر؟ لم ــم أكث ــن أعجبه ــلحفاة، أي النصي ــص الس ــلحفاة، ون الس

ــا.  ــك عنه ــوا مع ــلحفاة، ويتحدث س

حل الواجب البيتي واالستعداد للحصة القادمة: )5 دقائق( 
وّجــه الطــالب إلــى حــل النشــاط الثانــي فــي كتــاب النشــاط فــي البيــت ص)17( حــول نــص الســلحفاة،  ◌

وأنــك ســتصحح هــذه الصفحــة وتضــع عليهــا درجــة.  

أخبــر الطــالب أنّنــا فــي الحصــة القادمــة ســننفذ أنشــطة "اصنــع روابــط" وعليكــم أن تحضروا أنفســكم  ◌

ا حســب مــا هــو مطلوب،  جيــدًّ

شجعهم على قراءة قصة "لماذا فازت السلحفاة في السباق" للدكتورة فاطمة البريكي.  ◌

دائمــا اســأل طالبــك إذا كانــت هناك 	   

كلمــة ال يعرفــون معناهــا، شــجعهم 

علــى أن يســألوا، وأجبهــم، أو حــول 

ــم.  ــم أجبه ــف، ث ــى الص ــؤالهم إل س

alManahj.com/ae



31 عنوان الدرس: اصنع روابطالوحدة األولى: صحتك بين يديك

عنوان الدرس: اصنع روابطالحّصة الّثامنة

التهيئة الحافزة: )5 دقائق( 
ابدأ الحّصة بتهيئة حافزة مناسبة. ◌

اســألهم إن كان لــدى أحــد منهــم ســؤال أو تعليــق  ◌

قبــل أن نبــدأ األنشــطة. ال تهمــل أّي ســؤال أو 

ــألوا.  ــى أن يس ــا عل ــك دائم ــّجع طلبت ــق. ش تعلي

حل الواجب المنزلي مع الطالب )5 دقائق(
اطلــب إلــى الطــالب أن ينتقلــوا إلــى ص )17(  ◌

ــم،  ــم إجاباته ــع معه ــاط، وراج ــاب النش ــي كت ف

ــم. ــا له وصححه

أنشطة اصنع روابط: )20 دقيقة(
ــع  ◌ ــوان "اصن ــى العن ــت نظــر الطــالب إل 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  ــنا، بنصــوص أخــرى قرأناه ــدا: بأنفس ــة ج مهم

أو ســنقرؤها، بالعالــم مــن حولنــا. هكــذا ســنكبر 

ــر أفضــل.  ونصي

ــع  ◌ ــا ونحــن نصن ــا ممتًع ــا ســنقضي وقًت أخبرهــم أنّن

إلــى  ونســتمع  ونتناقــش،  روابــط، ســنتحدث، 

ــا.  بعضن

أفضــل طريقــة لتطبيــق نشــاط اصنــع روابــط هــو  ◌

أن تقّســم الصــف إلــى  ثــالث مجموعــات، أو ســت 

نواتج التعلم: )اعرف لغتك.. أحّبها( 

َمَع َتفاصيَل 5.1.1.1  الُمَتَعلُِّم األَْشخاَص َواألَماِكَن َواألَْشياَء  َيِصُف 

آداَب  ُمراِعيًّا  الَفصيَحَة  الَعَربِيََّة  اللَُّغَة  ُمْسَتْخِدًما  ِإضاِفيٍَّة 

الُمحاَدثَِة.

ُمحيِطِه 5.1.2.2 ِمْن  ظاِهَرٍة  أَْو  َقِضيٍَّة  في  ُزَمالَءُه  الُمَتَعلُِّم  ُيناِقُش   

َولَُغَة  اإليماءاِت  ُمَوظًِّفا  أَْفكارِِه  َتْنظيِم  َعلى  الُقْدَرَة  ُمظِْهًرا 

الَجَسِد في التَّْعبيِر َعْن َمشاِعِرِه أَْو أَْفكارِِه بِاْسِتْخداِم اللَُّغِة 

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

النفــس، مــن النــص إلــى النــص، مــن النــص إلــى العالــم. 

ــر 	  ــار، وتذك ــوق الخض ــن س ــتختارها م ــي س ــروات الت ــن الخض ــتتحدث ع ــى: س ــة األول المجموع

ــم أن تعمــل  ــه اآلخــرون، ث ــأن يتحــدث كل طالــب ويســتمع إلي ــك ب الســبب، يمكــن أن يكــون ذل

ــوان.  ــع أل ــم، م ــا له ــرة تحضره ــة كبي ــى ورق ــم الخضــروات عل ــى رس ــة عل المجموع

ــم لوحــة 	  ــي الســباق؟"، وترس ــازت الســلحفاة ف ــاذا ف ــن قصــة "لم ــتتحدث ع ــة: س ــة الثاني المجموع

تعبــر عــن القصــة. )يمكنــك أن تحضــر القصــة إلــى الصــف أو يمكنــك أن ترّتــب مــع طلبتــك مســبًقا 

لضمــان حصولهــم علــى القصــة وقراءتهــا(. 

 المجموعــة الثالثــة: تناقــش قائمــة أفضــل األطعمــة الصحيــة، وتصنــع لوحــة بهــا باســتخدام الرســم 	 

والصــور. 

عليــك أن تمــّر علــى المجموعــات وتشــاركهم المناقشــة، وتذكــر لهــم أنــواع الخضــار المفضلــة لديك 	 

ــعرهم  ــئلتهم، وتش ــن أس ــب ع ــلحفاة" وتجي ــعودة الس ــة "مس ــي قص ــك ف ــن رأي ــم ع ــال، وتخبره مث

بالراحــة. 

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

طالبــك التوقــف لعــرض مــا عملــوه علــى باقــي الصــف. 

اترك لكل مجموعة أن تختار من سيمثلها ويتحدث عنها، ويعرض اللوحة التي صنعوها. 	 

استمع إلى الطالب، وأثن عليهم واشكرهم، واسأل بقية الصف إذا كان لديهم سؤال أو تعليق. 	 

ال تهمل لوحات الطالب، بل علّقها في الصف. واكتب عليها تعليًقا مناسًبا. 	 

هــذه الحصــة هــي حصــة أنشــطة وتفاعــل، عليــك أن تتأكــد مــن إتاحــة الفرصــة للطــالب ليتحدثــوا 	 

بحريــة، ويتفاعلــوا مــع بعضهــم بعًضــا. 

إّن هذه الحصة تشبه محطة االستراحة قبل استئناف التعلم في الحصص القادمة. 	 

حل الواجب البيتي واالستعداد للحصة القادمة: )5 دقائق( 
وجه الطالب إلى حل ص)18( من كتاب النشاط.  ◌

ذّكــر الطــالب إلــى أّن الحصــة القادمــة هــي حصــة اعــرف لغتــك أحبهــا، وأننــا ســنتعلم عــن لغتنــا أكثــر  ◌

كثر وأ
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33 عنوان الدرس: اعرف لغتك.. أحّبها )أنواع الخبر في الجملة االسمية(الوحدة األولى: صحتك بين يديك

التهيئة الحافزة: )5 دقائق( 
ابدأ الحصة بتهيئة مناسبة. ◌

حل الواجب المنزلي مع الطالب: )5 دقائق( 
اطلــب إلــى الطــالب أن ينتقلــوا إلــى ص )18(  ◌

ــم،  ــم إجاباته ــع معه ــاط، وراج ــاب النش ــي كت ف

ــم. ــا له وصححه

شرح معنى "االسم" )10 دقائق( 
أخبــر الطــالب أنّنــا ســنتعلم اليــوم مفهــوم االســم،  ◌

ــوان، أو  ــان، أو حي ــى إنس ــدل عل ــة ت ــه كلم وأن

ــكان.  ــاد، أو م ــات، أو جم نب

اكتــب مجموعــة مــن الجمــل تحــوي أســماء تــدل  ◌

ــاد، أو  ــات، أو جم ــوان، أو نب ــى إنســان، أو حي عل

مــكان، مثــل:

يحصد الفالح القمح في الحقل.	 

وضع المهرج األفعى داخل الصندوق. 	 

فــي 	  االستســقاء  صــالة  المصلّــون  صلّــى 

. لمســجد ا

كتب المعلم الجملة على السبورة.  	 

اطلــب إلــى المتعلميــن تحديــد أســماء تــدل علــى  ◌

ــي  ــاد، ف ــات، وجمــاد، وجم ــوان، ونب إنســان، وحي

الجمــل. 

األلعــاب  ◌ بعــض  توظيــف  يمكــن  مقترحــات: 

)يحــدد  األســماء  أركان  لعبــة  مثــل:  اللغويــة 

المعلــم ركــن فــي الصــف الســم الشــخص، وركــن 

عنوان الدرس: اعرف لغتك.. أحّبها )أنواع الخبر في الجملة االسمية(الحّصة الّتاسعة

نواتج التعلم: )اعرف لغتك.. أحّبها( 

)التَّرْكيُز َعلى  6.2.1.2 َوالُحروَف.  الُمَتَعلُِّم األَْسماَء َواألَْفعاَل  ُيَميُِّز 

َرِجِة األولى(  االْسِم َوالِفْعِل بِالدَّ
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34 عنوان الدرس: اعرف لغتك.. أحّبها )أنواع الخبر في الجملة االسمية(الوحدة األولى: صحتك بين يديك

الســم الجمــاد، وركــن الســم النبــات وهكــذا.... ثــم قــل كلمــة مثــل: طالــب، وعلــى الطــالب التحــرك 

ــذا....  ــخص وهك ــم ش ــن اس ــى رك إل

أو المعلــم يــوزع علــى الطــالب بطاقــات ملونــة، ويتــم تحديــد اللــون األحمــر لكلمــات تــدل علــى اســم  ◌

شــخص، اللــون األزرق لكلمــات تــدل علــى اســم نبــات، وهكــذا.... ثــم يقــول المعلــم كلمــة والطــالب 

يرفعــون اللــون المناســب لهــذه الكلمــة.  

نشاط اعمل مع زميلك ص )65( )عد إلى قصة مسعودة السلحفاة، واستخرج( )10 دقائق(
ــى إنســان،  ◌ ــدل عل ــى العــودة لقصــة "مســعودة الســلحفاة"، واســتخراج أســماء ت ــه الطــالب اآلن إل وّج

ــاد، ومــكان. ــات، وجم ــوان، وني وحي

ــى  ◌ ــق عل ــه والتعلي ــم، وشــجعهم، وســاعدهم بالتوجي ــّر عليه ــذ النشــاط، م ــا لتنفي ــا كافًي ــم وقًت ــرك له ات

ــم.  أعماله

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

أخــرى. 

انقــل العمــل اآلن إلــى الصــف كامــال، اطلــب إلــى أحــد الطــالب أن يقــرأ الكلمــات المصنفــة فــي العمود  ◌

األول، وهكــذا حتــى االنتهــاء مــن جميع األســئلة. 

اشــكر جميــع الطــالب، وقــل لهــم دعونــا نصّفــق ألنفســنا، لقــد قمنــا بعمــل عظيــم، يمكنــك أن تشــجعهم  ◌

بطرائــق أخــرى تراهــا مناســبة.

االستعداد للحّصة القادمة: )5 دقائق(
ــن،  ◌ ــن ومتميزي ــنكون ماهري ــة، وس ــي الحصــة القادم ــدرس ف ــذا ال ــا سنســتكمل ه ــر الطــالب أنن أخب

ــا.  ــة ونحبه ــا العربي ــرف لغتن ونع
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35 عنوان الدرس: اعرف لغتك.. أحّبها )االسم(الوحدة األولى: صحتك بين يديك

التهيئة الحافزة: )5 دقائق( 
ابدأ الحّصة بتهيئة حافزة مناسبة. ◌

مراجعة ما تم تناوله" شرح االسم" )15 دقائق( 
ــب  ◌ ــم، واطل ــوم االس ــالب مفه ــع الط ــترجع م اس

ــوم. ــذا المفه ــح ه ــم أن يوض ــى أحده إل

وزع علــى الطــالب الســبورات الصغيــرة، واطلــب  ◌

إليهــم كتابــة مثــال علــى مــا ســتذكره لهــم، اذكــر 

ــدل  ــا ي ــوا م ــم يكتب ــاد، ودعه ــة: جم ــاًل كلم مث

ــواع االســم. ــة أن ــه، وهكــذا فــي بقي علي

اطلــب إليهــم رفــع الســبورات التــي كتبــوا عليهــا  ◌

ــا؛ وذلــك لتقييــم كتاباتهــم عالًي

 قــم بالتعليــق علــى عمــل الطــالب، وشــجعهم علــى  ◌

بة.  الكتا

مقترحات إضافية: ◌

ــب  ◌ ــات، واطل ــى مجموع ــالب الصــف إل ــم ط قس

إليهــم تصنيــف البطاقــات المعــدة ســابًقا إلــى 

مجموعــات مجموعــة تــدل علــى اســم إنســان، أو 

ــة  ــوان، أو مجموع ــى اســم حي ــدل عل ــة ت مجموع

ــى  ــدل عل ــة ت ــات، أو مجموع ــم نب ــى اس ــدل عل ت

ــكان. اســم م

ــذ  ◌ ــا لتنفي ــا كافًي ــم وقًت ــرك له ــت، وات ــدد الوق ح

النشــاط، شــجعهم، وأثــن عليهــم.

عليهــا،  ◌ وعلــق  المجموعــات  عمــل  اســتعرض 

جميلــة. بعبــارات 

نواتج التعلم: )اعرف لغتك.. أحّبها( 

)التَّرْكيُز َعلى 6.2.1.2 َوالُحروَف.  الُمَتَعلُِّم األَْسماَء َواألَْفعاَل  ُيَميُِّز 

َرِجِة األولى(  االْسِم َوالِفْعِل بِالدَّ

عنوان الدرس: اعرف لغتك.. أحّبها )االسم(الحّصة العاشرة
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36 عنوان الدرس: اعرف لغتك.. أحّبها )االسم(الوحدة األولى: صحتك بين يديك

حل التدريبات )2-1( من كتاب النشاط )15 دقيقة(
ــح  ◌ ــي ص)19(، وض ــودة ف ــاط الموج ــل النش ــدؤوا ح ــت اآلن ليب ــان الوق ــد ح ــه ق ــالب أن ــر الط أخب

ــذه. ــوب تنفي ــادة المطل ــذ إع ــد التالمي ــى أح ــب إل ــح، واطل ــكل واض ــوب بش المطل

حدد الوقت، واترك لهم وقًتا كافًيا لتنفيذ النشاط، شجعهم، وأثن عليهم. ◌

انتقــل إلــى النشــاط الثانــي، واطلــب إليهــم التعبيــر عــن الصــور بكلمــات تــدل علــى اســم انســان، واســم  ◌

 . ن مكا

ــي لوحــة  ◌ ــى الســبورة، أو ف ــا عل ــم يكتبوه ــة، ودعه ــل جميل ــن الصــورة بجم ــروا ع ــن عبَّ ــى م ــن عل أث

ــل. ــذه الجم ــك به ــبب إعجاب ــة س ــن للطلب الفصــل، وبّي

الواجب المنزلي واالستعداد للحصة القادمة: )5 دقائق( 
-  وجه الطالب إلى ضرورة حل التدريبات في ص )21_20( من كتاب النشاط.  ◌

أخبر الطالب أّن الحصة القادمة هي حصة اإلمالء، وأنهم سيدرسون مهارة التنوين. ◌  -
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37 عنوان الدرس: اعرف لغتك.. أحّبها )االسم(الوحدة األولى: صحتك بين يديك

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.. 1

عد إلى نتيجة االمتحان التشخيصي الذي نّفذته في بداية العام الدراسي.. 2

حّدد أسماء الطلبة الذين يعانون من مشكالت إمالئية، وحدد المشكالت التي يعانون منها.. 3

سّجل اآللية التي ستساعد بها الطلبة لكتابة المطلوب كتابة صحيحة.. 4

أعّد بطاقات تعليمية تتناول المهارة المطلوبة.. 5

أعّد مقطًعا مرئيًّا عن أهمية اإلمالء.. أو عن المهارة المطلوبة.. 6

أعــّد لنفســك ســجاًل خاًصــا بالطــالب، لتكتــب فيــه مالحظاتــك علــى إمــالء كل واحــد منهــم، وتراقــب . 7

مــدى تقــدم كل منهــم مــع الوقــت.

ابحــث فــي المكتبــة الورقيــة أو الرَّقميــة عــن األنشــودة، وإن لــم تجدهــا يمكنــك تســجيلها بصوتــك أو . 8

صــوت أحــد الطــالب المتميزيــن.

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

ــك. ــنة لطالب ــدوة حس ــا فتكــون ق ــى حفظه ــذا عل ــاعدك ه يس

اســتعد لمــا ســيطرحه عليــك طالبــك مــن مناقشــة حــول معانــي كلمــات األنشــودة، أو المقصــود بعبــارة . 10

مــا، أو شــرح ســطر شــعري.

اســتعد لحصــة الخــط بإنــزال برنامــج مســاعد، ودرب نفســك علــى رســم الحــروف والكلمــات رســًما . 11

صحيًحــا قبــل تدريــب الطــالب.

راجع المخطط الخاص بالكتابة، واستوعب نقطة التركيز التي سيتم تناولها في كل وحدة.. 12

ال تنتقــل بطالبــك مــن مرحلــة كتابيــة إلــى أخــرى حتــى تطمئــن إلــى قدرتهــم علــى اجتيــاز المرحلــة . 13

التــي هــم فيهــا.

ما هو روتين األسبوع الثالث: )روتين ثابت في كل وحدة درسية( 

يوم األحد ويوم اإلثنين مخصصان لإلمالء وحل تدريبات كتاب النشاط. . 14

يوم الثالثاء مخصص للنشيد.. 15

يوم األربعاء مخصص للخط.. 16

يوم الخميس مخصص للكتابة.. 17
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38 عنوان الدرس: إمالء ) التنوين(الوحدة األولى: صحتك بين يديك

التهيئة الحافزة: )5 دقائق( 
ابدأ الحصة بتهيئة مناسبة. مثل: ◌

ــَع ُكلِّ  ◌ ــن )َم ــى المتعلمي ــة عل ــارة التالي ــرض العب ع

ــُم  َيْرُس ــُر َو ــٍب َيْنظُ ــواٍن، ُكلُّ طالِ ــَة أَلْ ــٍذ ُعلْب تِلْمي

نَــُه، ســالٌِم َرَســَم  ُن، ماِجــٌد َرَســَم َوْرًدا َولَوَّ ُيلَــوِّ َو

ــُه( نَ ــَجًرا َولَوَّ ــَم َش ــعيٌد َرَس ــُه، َس نَ ــا َولَوَّ َمرِْكًب

إليهــم  ◌ أقــران، والطّلــب  إلــى  الطــالب   قســم 

تصنيفهــا. ثــم  المنونــة،  الكلمــات  باســتخراج 

أدر حــوار منظــم باســتخدام إســتراتيجية الحــوار  ◌

والمناقشــة؛ لعــرض إجابــات الطــالب ومناقشــتهم 

بأنــواع التنويــن.

عزز أصحاب اإلجابات الصحيحة.  ◌

حل الواجب المنزلي مع الطالب )5 دقائق( 
ص)21(  ◌ فــي  إجاباتهــم  الطــالب  مــع  راجــع 

لهــم. وصححهــا  )التنويــن( 

ســاعد الذيــن لــم يتمكنــوا مــن إنجــاز الواجــب،  ◌

وتأّكــد مــن ســبب عــدم حــل الواجــب؛ لتكــون 

مســاعدتك لهــم فــي محلّهــا.

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

ــاه. ــى االنتب ــم عل ــا، وحّفزه ــم إياه فأوله

شرح مهارة التنوين )10 دقائق( 
اعــرض علــى الطــالب بعــض الكلمــات، واطلــب  ◌

منهــم إدخــال أنــواع التنويــن عليهــا.

نواتج التعلم: )اإلمالء( 

َيْكُتُب الُمَتَعلُِّم الَكلِماِت الُمْنَتِهَيَة بِالتَّْنويِن ِكتاَبًة َصحيَحًة، 6.3.1.2

ُمَفِرًّقا َبْيَن الّنوِن َوالتَّْنويِن. 

ُحروٍف، 6.3.1.4  )3-6( ِمْن  ُن  َتَتَكوَّ َكلِماٍت  الُمَتَعلُِّم  َيْكُتُب   

ُمْكَتَسَبًة ِمْن ُمحيِطِه اللَُّغِويِّ )ِإْمالٌء َمْنقوٌل(.

عنوان الدرس: إمالء ) التنوين(الحّصة الحادية عشرة
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ناقش الطالب بالكلمات، واسألهم عن االختالف بينهم )سماعي، وكتابي(. ◌

استمع إلى إجاباتهم، ووجهها نحو تحقيق هدفك في الحصة. ◌

 اعــرض كلمــات المســطرة اإلمالئيــة ص)22( مكتوبــة علــى الســبورة، أو اعرضهــا علــى إحــدى وســائط  ◌

ــرض المتاحة. الع

وجه أنظار الطلبة إلى مسح الكلمات بصرًيا، ومالحظة الفرق بينها. ◌

 اقرأ المسطرة قراءة توضح المهارة، وكلف بعض الطلبة قراءتها من بعدك.  ◌

قــدم لهــم المفهــوم المناســب للتنويــن، واطلــب إليهــم اإلتيــان بكلمــات منونــة تنويــن ضــم، ثــم فتــح،  ◌

ثــم كســر مــن بيئتهــم الصفيــة، واطلــب إليهــم كتابتهــا علــى ســبوراتهم الصغيــرة.

حّل أنشطة كتاب النشاط ص)23( )10 دقائق(
اعرض األنشطة المطلوبة على إحدى وسائط العرض المتاحة. ◌

ــا  ◌ ــى بعــض الطــالب تكــرار م ــب إل ــي حــل األنشــطة بوضــوح، واطل ــوب ف ــا المطل ــح للطــالب م وّض

ــن األنشــطة. ــوب م المطل

ــة،  ◌ ــم باإلجاب ــاء قيامه ــم أثن ــّر عليه ــطة، م ــل األنش ــي ح ــران ف ــل األق ــردي وعم ــل الف ــن العم راوح بي

وأرشــدهم ووجههــم، وســاعد مــن يحتــاج منهــم، ويمكنــك أن تكلــف أحــد المتميزيــن بمســاعدة زميلــه. 

خصــص وقــت محــدد لحــل النشــاط، وبعــد االنتهــاء مــن الحــل، أدر حــوار منظــم لمناقشــة إجابــات  ◌

الطــالب. 

عزز عمل الطالب بعبارات محفزة وجميلة. ◌

اجعل من حصة اإلمالء حصة للنشاط والتفاعل والمرح أيًضا. ◌

االستعداد للحصة القادمة: )5 دقائق( 
اشــكر الطــالب علــى جهودهــم فــي هــذه الحصــة، وأكــد لهــم أنهــم ســيصبحون ماهريــن فــي كتابــة  ◌

الكلمــات المنونــة.   

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

يســتعدوا لذلــك.
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التهيئة الحافزة: )5 دقائق( 
تقســيم  ◌ مثــل:  مناســبة،  بتهيئــة  الحصــة  ابــدأ 

المتعلميــن إلــى مجموعــات، وتوظيف إســتراتيجية 

الكلمــات  تصنيــف  فــي  الّذهنــي  العصــف 

ــوٌد،  ــل: )جن ــة مث ــى األوراق الدائري ــة عل المكتوب

)............. أعــالٍم، زينــٌة، فراشــُة 

  إلى المجموعات الّتي تنتمي لها.  ◌

االستعداد لإلمالء )8 دقائق( 
حــة لحروفهــا  ◌ اقــرأ الفقــرة قــراءة جيــدة موضِّ

ومقاطعهــا والمهــارة المطلوبــة فيهــا.

اعــرض عليهــم الكلمــات الــواردة فــي كتــاب  ◌

األنشــطة علــى الســبورة، أو فــي بطاقــات، اقرأهــا، 

ــا.  ــم يقرؤوه ــا ث ــالب يهجئوه ودع الط

ــاب،  ◌ ــي الكت ــى الطــالب عــدم النظــر ف ــب إل اطل

ومحاولــة تخيــل تلــك الكلمــات بصرًيــا، وكتابتهــا 

ــى األدراج أو فــي الهــواء. عل

ناقشــهم فــي همزتهــا، أهــي همــزة قطــع أم همــزة  ◌

وصــل، وكيــف عرفــوا ذلــك.

ــالء  ◌ ــرة اإلم ــة فق ــم أن يســتعّدوا لكتاب ــب إليه اطل

بالجلســة الصحيحــة، وإمســاك القلــم إمســاًكا 

ــة  ــى كتاب ــن عل ــم قادري ــاؤل بأنه ــا، والتف صحيًح

ــة. ــة صحيح ــا كتاب ــرة كله الفق

عنوان الدرس: إمالء الحّصة الّثانية عشرة

نواتج التعلم: )اإلمالء( 

َيْكُتُب الُمَتَعلُِّم الَكلِماِت الُمْنَتِهَيَة بِالتَّْنويِن ِكتاَبًة َصحيَحًة، 6.3.1.2

ُمَفِرًّقا َبْيَن الّنوِن َوالتَّْنويِن. 

ُحروٍف، 6.3.1.4  )3-6( ِمْن  ُن  َتَتَكوَّ َكلِماٍت  الُمَتَعلُِّم  َيْكُتُب   

ُمْكَتَسَبًة ِمْن ُمحيِطِه اللَُّغِويِّ )ِإْمالٌء َمْنقوٌل(.

ُ ِ َ
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إمالء الفقرة ص )24( )7–دقائق( 
أمِل على الطالب الفقرة كل جملة مرة واحدة فقط.  ◌

اقرأ الفقرة مرة نهائية بعد االنتهاء من إمالئها. ◌

كلف أحد الطالب االمتمّيزين بقراءة ما كتبه. ◌

اجمع الكراسات، وقم بتصحيحها في الحصة نفسها.  ◌

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

وذلــك بالســماح لــكل زميليــن بالتصحيــح لبعضهمــا بعًضــا، والســماح لهمــا بوضــع خــط تحــت الكلمــات 

التــي يتوقــع أنهــا غيــر صحيحــة، ثــم الرجــوع إلــى المعلــم؛ للتأكــد مــن كتابــة الكلمــة.

ــكل  ◌ ــرة ســبورًيا، والســماح ل ــي بإعــادة عــرض الفق ــم الذات ــة التقوي ــار طريق ــم أن يخت ويمكــن للمعل

ــرة. ــة الفق ــه، وإعــادة كتاب ــح أخطائ ــم بتصحي متعل

حّفز من تميزت كتابتهم بالصحة، والخط الجميل، وتوظيف عالمات الترقيم توظيًفا صحيًحا. ◌

بعــض الطــالب يحتاجــون رعايــة خاصــة، حيــث البــد مــن جلــوس المعلــم مــع هــؤالء الطلبــة فــرادى أو  ◌

مجموعــة، وشــرح كيفيــة كتابــة الكلمــات لهــم، ودعوتهــم إلــى إعــادة الكتابــة.

اشــكر جميــع الطــالب، وأثــن علــى جهودهــم فــي تحســين كتابتهــم، وعدهــم بمكافــأة لمــن يتحســن  ◌

مــرة بعــد مــرة.. وبالتأكيــد أنــك ســتفي بوعــدك..

االستعداد للحصة القادمة: )5 دقائق( 
اشكر الطالب على كتابتهم، والحرص على أن تكون صحيحة.  ◌

ــة  ◌ أخبــر الطــالب أن حصــة الغــد ســتكون مــن أمتــع الحصــص؛ ألنهــم سينشــدون فيهــا أنشــودة جميل

معبــرة عــن جمــال حياتهــم وأحالمهــم.
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التهيئة الحافزة: )5 دقائق( 
ــع  ◌ ــال: توزي ــبة، مث ــة مناس ــة بتهيئ ــدأ الحص اب  -

بطاقــات علــى الطالب مــن كلمــات القصيــدة مثل: 

ــار،  ــب، ثم ــن، أطي ــكر، غص ــر، س ــر، أصف أحم

والطلــب إلــى الطــالب قــراءة الكلمــات، ومحاولــة 

ــدة.  ــاف موضــوع القصي ــا الكتش ــط بينه الرب

استماع األنشودة: )10 دقائق(
ــاذا  ◌ ــيد؟ ولم ــود بالنش ــا المقص ــالب: م ــأل الط اس

يبــدو النشــيد مختلًفــا عــن أنــواع الكتابــات 

األخــرى؟ ومــن أيــن يحصــل الشــاعر علــى أفــكار 

أناشــيده؟ وكيــف يختــار الشــعراء كلماتهــم؟ 

ــة؟ ــان خاص ــيد مع ــل لألناش وه

ــق  ◌ ــرم آراءهــم، وعل ــم، واحت ــى إجاباته اســتمع إل

ــزة. ــارات محّف ــا بعب عليه

عنوان الدرس: نشيد الحّصة الّثالثة عشرة

حّصــة النشــيد مــن الحصــص المحببــة 	 

ــادة للطــالب، اتــرك الطــالب فيهــا  ع

ــجيتهم،  ــى س ــدون عل ــون وينش يمرح

ويلحنــوا النشــيد، والبــأس مــن التعــاون 

مــع معلــم الموســيقا فــي المدرســة، 

ــة  ــي حص ــده ف ــيد وتردي ــن النش لتلحي

ــا. ــيقا أيًض الموس

ويمكنـك فـي هذه الحصة أن تشـاركهم 	 

المـرح، حتى نهايـة الحصة. 

نواتج التعلم: )نشيد( 

َيَتَعرَُّف الُمَتَعلُِّم األَنْماَط التَّرْكْيِبيََّة أِلَنْواٍع ُمْخَتلَِفٍة ِمَن النُّصوِص 2.2.1.4 

ِإلَيها،  لِلرُّجوِع  حيَحَة  الصَّ الُمْصطَلَحاِت  ُمْسَتْخِدًما  يَِّة،  ْعِر الشِّ

طِْر(.. ِمْثَل: )الَقصيَدِة، الَبْيِت، الشَّ

َيْحَفـُظ الُمَتَعلِّـُم )6( أَناشـيَد َقصيَرٍة َتَتأَلَُّف ِمـْن )8 - 5( أَْبياٍت، 2.3.1.5 

الطُّفولَـِة،  ِمْثـَل:  الَمْرَحلَـَة  ُيناِسـُب  َعّمـا  َمْوضوعاُتهـا  َتـدوُر 

َواألُْسـَرِة، َوالَبْيِت، َوالَوطَـِن، َوالَحَيواناِت، َوالطَّبيَعـِة، َوالبيَئِة، 

َوَغْيِرها. َوالِقَيـِم اإلنْسـانِيَِّة، 
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اعرض األنشودة على إحدى وسائل العرض المتاحة. ◌

وجه الطالب إلى حسن االستماع؛ لتسهل عليهم المحاكاة.  ◌

اقرأ النشيد قراءة واضحة معبرة مع التركيز على الكلمات التي ُتحِدث إيقاًعا موسيقيًّا.  ◌

مارس القراءة الجماعية مع طالبك، أو نفذ قراءة األقران. ◌

مناقشة األنشودة: )10 دقيقة( 
ــل  ◌ ــاع نفســه، وعم ــا اإليق ــي له ــات الت ــد الكلم ــم تحدي ــب إليه ــات، واطل ــى مجموع قســم الطــالب إل

ــاع نفســه. ــا اإليق ــن عندهــم له ــات أخــرى م ــة كلم ــم إضاف ــا، ث ــة به قائم

أفسح المجال للطالب بمشاركة قوائمهم مع بقية الزمالء. ◌

علق القوائم على لوحة الفصل. ◌

ــراءة األناشــيد  ◌ ــم ق ــب إليه ــم بعــض األناشــيد واطل ــن أيديه ــى مجموعــات، وضــع بي  قســم الطــالب إل

ــن األناشــيد. ــا مشــتركة بي ــي يعتقــدون أنه ــد األشــياء الت وتحدي

اطلب إلى كل مجموعة عرض أفكارهم وجهة نظرهم في تحديد هذه األمور. ◌

اشــكر جميــع الطــالب، وقــل لهــم دعونــا نصّفــق ألنفســنا، لقــد قمنــا بعمــل عظيــم، يمكنــك أن تشــجعهم  ◌

بطــرق أخــرى تراهــا مناســبة.

إلقاء األنشودة: )5 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.
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الحّصة الّرابعة عشرة 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(.

اشكر جميع الطالب، وقل لهم لقد استمتعنا في هذه الحصة، مع نشيد ما أطيب التفاح! ◌

االستعداد للحصة القادمة: )5 دقائق( 
 اشكر الطالب على الحصة الممتعة التي عشتها معهم. ◌

ــة لمــن يتقــن  ◌ حفزهــم علــى حفــظ النشــيد فــي البيــت بمســاعدة الوالديــن، وعدهــم بمكافــآت جميل

ــاء. الحفــظ واإللق
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التهيئة الحافزة: )5 دقائق( 
ابدأ الحصة بتهيئة مناسبة. ◌

 ونقتــرح أن تعــرض علــى الطــالب لوحــات جميلــة  ◌

ــر  ــر يظه ــو قصي ــم فيدي ــي، أو فيل ــط العرب بالخ

ــاط يكتــب جملــة بخــط جميــل.  فيــه خطّ

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

اعــرض علــى طالبــك اآلن فيلــم الفيديــو الخــاص  ◌

بشــرح طريقــة كتــاب الحــروف الموجــودة فــي 

ــدرس األول.  ال

فــي المجموعــة األولــى )الهمــزة، الــكاف، الــالم(  ◌

ســتكون هنــاك ثالثــة أفــالم قصيــرة، يمكنــك أن 

عنوان الدرس: خطالحّصة الّرابعة عشرة

 ) نواتج التعلم: )الخطُّ

ِستِّ 6.4.1.1 ِإلى  َكلَِمَتْيِن  )ِمْن  َوُجَماًل  َكلِماٍت  الُمَتَعلُِّم  َيْكُتُب 

َكلِماٍت( بَِخطِّ النَّْسِخ ُمحاِكًيا نََمطًا.

حّصــة الخــط مــن الحصــص المريحــة 	 

ــادة للطــالب، اتــرك الطــالب فيهــا  ع

ــدوء.  ــة الخــط به ــى كتاب ــوا عل يتدرب

ــس 	  ــي هــذه الحصــة أن تجل ــك ف يمكن

بجانــب بعــض طالبــك الذيــن تــود 

أن تتحــدث إليــه فــي أي شــأن مــن 

تبــادل  تشــجيع،  )ســؤال،  شــؤونهم 

قصيــر(. حديــث 

ال تتوقــف عــن المــرور علــى الطــالب، 	 

ــرف،  ــم للح ــة كتابته ــة طريق ومالحظ
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تعــرض كل واحــد علــى حــدةـ، وتطلــب إلــى الطــالب محاولــة الكتابــة وفــق تعليمــات الفيلــم علــى ورقة 

خارجيــة، ليتدرّبــوا أوال قبــل أن يكتبــوا فــي كــراس الخــط. 

التدّرب على كتابة الحروف والجملة وفق ما في كراس الخط : )20 دقيقة(
اطلــب إلــى الطــالب أن يفتحــوا كراســات الخــط علــى الــدرس األول، وحّثهــم علــى أن يعتنــوا بكراســهم  ◌

جيــًدا قبــل البــدء بالتــدرب علــى الكتابة.

اطلــب إلــى أحــد الطــالب أن يقــرأ الجملــة المكتوبــة فــي الكــّراس، ويمكــن أن تجعــل آخريــن أيًضا أن  ◌

يقرؤوهــا 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 يكتبــون جملهــم فــي الكــراس، ومــّر عليهــم، وقــف عنــد كل واحــد منهــم، وقــدم  ◌

لــه المســاعدة التــي يحتاجهــا. 

ــى الخــط  ◌ ــون عل ــا يتدرب ــرك الطــالب فيه ــادة للطــالب، ات ــة ع ــن الحصــص المريح ــة الخــط م حّص

ــدوء.  به

يمكنــك فــي هــذه الحصــة أن تجلــس بجانــب بعــض طالبــك الذيــن تــود أن تتحــدث إليــه فــي أي شــأن  ◌

مــن شــؤونهم )ســؤال، تشــجيع، تبــادل حديــث قصيــر( 

ــة  ◌ ــى نهاي ــم للحــرف، وتوجيهــم حت ــة كتابته ــى الطــالب، ومالحظــة طريق ال تتوقــف عــن المــرور عل

الوقــت. 

االستعداد للحصة القادمة: )5 دقائق( 
عليــك فــي نهايــة هــذه الحصــة أن تجمــع كراســات الخــط وكتــاب النشــاط ألنــك ســتصحح للطــالب  ◌

أيضــا النشــاط الــذي أجابــوا عنــه فــي درس الســلحفاة. 

أخبــر الطــالب أّن الحصــة القادمــة ســتكون حصــة كتابــة، وأنــك ســتقضون وقًتــا ممتًعــا وأنتــم تتعلمــون  ◌

كيــف تكتبــون فقــرة. 

ــدء حصــة  ◌ ــل ب ــى الطــالب قب ــب إل ــد الكت ــدرس الســلحفاة وتعي ــك أن تصحــح النشــاط الخــاص ب علي

ــه.   ــم في ــة نصوصه ــاب لكتاب ــيحتاجون الكت ــة، ألّن الطــالب س الكتاب

الحّصة الخامسة عشرة
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التهيئة الحافزة: )5 دقائق( 
ابدأ الحصة بتهيئة مناسبة. ◌

شرح معنى "فقرة" )10 دقائق( 
ــُر  ◌ ــف نصي ــوم كي ــا ســنتعلم الي ــر الطــالب أنّن أخب

كّتاًبــا ماهريــن، مــن يريــد أن يكــون كاتًبــا 

ــًرا؟  ماه

ــرة  ◌ ــى الفق ــه نظــر الطــالب إل ــدرس بتوجي ــدأ ال اب

ــن  ــا. اســألهم م ــة" عــن قطّته ــا "فاطم ــي كتبته الت

ــراءة  ــالب بق ــض الط ــف بع ــرأ، وكلّ ــد أن يق يري

ــب  ــوق، وطال ــب متف ــالب: طال ــة ط ــرة )ثالث الفق

ــف(  ــب ضعي ــط، وطال متوس

التــي جعلــت  ◌ األســباب  عــن  الطــالب  اســأل 

فاطمــة تحــّب قطتهــا. ثــم أخبرهــم أّن هــذا النــص 

القصيــر الجميــل يســّمى فقــرة، دعونــا نتعلــم اليــوم 

ــى فقــرة.  مــا معن

ــم  ◌ ــا، ث ــرة"، ومكوناته ــى "فق اشــرح للطــالب معن

ــي"  ــرة "قطت ــم أن يحــددوا أجــزاء فق ــب منه اطل

اشــرح لهــم كيــف تشــبه الفقــرة الشــطيرة، كمــا  ◌

ــة )67(. ــي الصفح ــو موضــح ف ه

كبيــًرا،  ◌ تفاعــال  معــك  يتفاعلــوا  أن  أردت  إذا 

الخاصــة عــن  فقرتــك  أنــك كتبــت  أخبرهــم 

ــك،  ــم فقرت ــرض عليه ــه واع ــذي تحّب ــوان ال الحي

ــزاء  ــددوا أج ــم أن يح ــب إليه ــم اطل ــا، ث واقرأه

ــا.  ــرة فيه الفق

نواتج التعلم: )الكتابة( 

ُيْبِرُز 4.2.1.1 ُمَرتٍَّب  بَِخطٍّ واِضٍح  َمْقروَءًة  نُصوًصا  الُمَتَعلُِّم  ُيْنِشُئ   

اْعِتناَءُه بِما َيْكُتُب.

َوَتفاصيَل 4.2.1.2 َرئيَسًة،  ُجْملًَة  إّياها  ًنا  ُمَضمِّ ِفْقَرًة  الُمَتَعلُِّم  َيْكُتُب 

داِعَمًة، َوْجَملًَة خاتَِمًة.

ُمْسَتوى 4.2.1.3 لَِتْحسيِن  َدَة(  )الُمَسوَّ َيْكُتُبُه  ما  الُمَتَعلُِّم  ُيراِجُع 

ُمْسَتْخِدًما   ، الَمْنِطِقيِّ َوالتَّتاُبِع  التَّماُسِك  َوَتْحقيِق  الِكتاَبِة، 

َعالماِت التَّْرقيِم.

عنوان الدرس: كتابة  الحّصة الخامسة عشرة
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كتابة مخطط الفقرة: )10 دقائق( 

ــه لشــيء  ◌ ــى. إن ــة فقرتهــم األول ــى كتاب ــدرب عل ــدؤوا الت ــد حــان الوقــت اآلن ليب ــه ق ــر الطــالب أن أخب

ــك؟  ــا. أليــس كذل ــى فــي حياتن ــه الفقــرة األول ــذي ســنكتب في ــوم هــو ال ــل أن يكــون الي جمي

اطلب إلى الطالب أن يفتحوا كتاب النشاط على صفحة )25(  ◌

وناقشهم في المطلوب )كتابة فقرة عن طعامهم المفضل(  ◌

يمكــن أن تتــرك الطــالب ليعملــوا فــرادى فــي البدايــة، فيكتبــوا أفكارهــم فــي المخطــط، ثــم يعــرض كل  ◌

طالــب مــع كتبــه علــى زميلــه، ويتناقشــا فــي أفكارهمــا. 

ــي. 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

ــان، واتــرك لهــم مجــاال أيًضــا ليعلقــوا علــى اختيــارات زمالئهــم  ◌ اجعلهــم يشــعرون بالراحــة واالطمئن

مــن األطعمــة، وينظــروا مــا الطعــام الــذي فــاز بأكثــر الخيــارات. 

" كتابة مسّودة النَّصِّ الوصفّي " : )10 دقائق( 
ــاط.  ◌ ــاب النش ــن كت ــة )26( م ــي صفح ــم، ف ــّودات فقراته ــة مس ــدء بكتاب ــى الب ــه الطــالب اآلن إل وّج

ــئلتهم. ــن أس ــة ع ــاعدتهم واإلجاب ــتعد لمس ــك مس ــم أن وأخبره

افسح لهم المجال قليال ليشعروا بالراحة ويشرعوا بالكتابة.  ◌

مّر عليهم، وشجعهم، وساعدهم بالتوجيه والتعليق على ما كتبوا.  ◌

ليــس شــرطًا أن ينهــي الطــالب الفقــرة كاملــة، لكــن مــن المهــم أن يبــدؤوا بكتابــة المســودة فــي هــذه  ◌

الحصــة، أمــام عينــك، وبإشــرافك.

حل الواجب البيتي واالستعداد للحصة القادمة: )5 دقائق( 
 أخبر الطالب أّن عليهم أن يكملوا كتابة نصوصهم، ويعيدوا كتابتها بعد مراجعتها في ص 27.  ◌

وأّن الحصة القادمة سيقرأ كل طالب ما كتب. ◌

الحّصة الّسادسة عشرة
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49 عنوان الدرس: كتابة الوحدة األولى: صحتك بين يديك

التهيئة الحافزة: )5 دقائق( 
ابدأ الحصة بتهيئة مناسبة. ◌

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

الّنــّص المعلوماتــي بالنســبة لهــم؟ مــا الصعوبات 

وكيــف  ســاعدهم؟  مــن  واجهتهــم؟  التــي 

ســاعدهم. 

اســتمع إليهــم، وعلـّـق علــى مــا يقولــون بمــا هــو  ◌

سب.  منا

أّكــد عليهــم أّن المســاعدة هــي فقــط فــي  ◌

ــم المشــورة أو فــي مناقشــة األفــكار. وأّن  تقدي

ــي  ــهم ف ــى أنفس ــدوا عل ــا أن يعتم ــم دائًم عليه

عنوان الدرس: كتابة الحّصة الّسادسة عشرة

رّكــز علــى معاييــر تقييــم الكتابــة 	 

اآلتيــة:

مــع . 1 التوافــق  وتعنــي:  المالءمــة؛ 

رصيــد  واســتعمال  المطلــوب، 

مناســب. فصيــح،  معجمــي 

االتســاق؛ ويعنــي: توظيــف الّروابــط . 2

المناســبة، وبنــاء الجمــل بنــاًء ســليًما.

باســتعمال . 3 اللغويــة:  الســالمة 

عالمــات الوقــف المناســبة، ومراعــاة 

الكتابــة. قواعــد 

الرســم الصحيــح لمــا هــو متصــل . 4

واإلمــالء. بالّرســم 

نواتج التعلم: )الكتابة( 

ُيْبِرُز 4.2.1.1 ُمَرتٍَّب  بَِخطٍّ واِضٍح  َمْقروَءًة  نُصوًصا  الُمَتَعلُِّم  ُيْنِشُئ   

اْعِتناَءُه بِما َيْكُتُب.

َوَتفاصيَل 4.2.1.2 َرئيَسًة،  ُجْملًَة  إّياها  ًنا  ُمَضمِّ ِفْقَرًة  الُمَتَعلُِّم  َيْكُتُب 

داِعَمًة، َوْجَملًَة خاتَِمًة.

ُمْسَتوى 4.2.1.3 لَِتْحسيِن  َدَة(  )الُمَسوَّ َيْكُتُبُه  ما  الُمَتَعلُِّم  ُيراِجُع 

ُمْسَتْخِدًما   ، الَمْنِطِقيِّ َوالتَّتاُبِع  التَّماُسِك  َوَتْحقيِق  الِكتاَبِة، 

َعالماِت التَّْرقيِم.
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50 عنوان الدرس: كتابة الوحدة األولى: صحتك بين يديك

ــة. ــي الكتاب ــرة ف ــوا مه ــيًئا، ويصبح ــيًئا فش ــوا ش ــى يتدرب ــم حت ــة نصوصه كتاب

اسألهم سريًعا عن شخصيتهم المفضلة، واستمع إلى إجاباتهم.  ◌

قراءة الفقرة: )20–25 دقيقة( 
ليبدأ الطالب اآلن بقراءة ما كتبوه،  ◌

ــّص الوصفــي : وصــف  ◌ ــى إجاباتهــم. )عنــوان الّن ــة، واســتمع إل اســألهم ســريًعا عــن شــخصيتهم المفضل

شــخصيٍة (

ــألوا  ◌ ــق أو أن يس ــى الّتعلي ــالب عل ــي الط ــّجع باق ــي، وش ــن ينته ــكره حي ــب، واش ــى كلِّ طال ــتمع إل اس

ــؤال.  ــم أي س زميله

لتكن هناك فترات نقاش قصيرة جدا بين القراءات.  ◌

كــْن دقيقــا فــي تعليقــك علــى كتابــات الطــالب، كأن تقــول مثــال: ترتيبــك لألدلــة الداعمــة كان ممتــازا،  ◌

أعجبتنــي كلمــة ..... التــي اخترتهــا لوصــف..... 

إذا كان هنــاك طالــب لــم يكتــب فقرتــه وفــق المطلــوب،كأن تكــون الجملــة الرئيســة أو الختاميــة غيــر  ◌

موجــودة اســأله وحــاوره حتــى يصــل إلــى معرفــة مــا ينقــص نصــه، واطلــب منــه أن يعــدل عليــه.

يمكنك أن تشّجعهم بطرائق أخرى تراها مناسبة. ◌

 اشــكر جميــع الطــالب، وقــل لهــم دعونــا نصّفــق ألنفســنا، لقــد قمنــا بعمــل عظيــم، يمكنــك أن تشــجعهم  ◌

بطــرق أخــرى تراها مناســبة.

الواجب المنزلي واالستعداد للحصة القادمة: )5 دقائق( 
وجه الطالب لكتابة النص بعد مراجعتهم وفق شبكة المعايير المرفقة.    ◌

حث الطالب على الكتابة بخط جميل واضح مرتب. ◌

ــا  ◌ ــواد وأكثره ــع الم ــن أمت ــي م ــتماع وه ــادة االس ــي م ــتكون ف ــة س ــر الطــالب أن الحصــة القادم أخب

ــويًقا. تش

الحّصة الّسابعة عشرة
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51 عنوان الدرس: االستماعالوحدة األولى: صحتك بين يديك

التهيئة الحافزة: )5 دقائق( 
ابدأ الحصة بتهيئة مناسبة. ◌

أخبــر طالبــك أنــه قــد تــمَّ اختيــار النصــوص مــن  ◌

القصــص الشــائقة لجعــل خبــرة االســتماع ممتعــة، 

فينتظــرون حصــة االســتماع، ويطلبــون تكرارهــا.

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

الّنــص الــذي سيســتمعون إليــه ..

إلــى  ◌ واطلــب  االســتماع،  نــص  عنــوان  اقــرأ 

الطــالب قراءتــه، ثــم تخميــن األفــكار التــي 

تحتــه. ســتطرح 

اطلــب إلــى الطــالب أن يســجلوا مــا خمنــوه علــى  ◌

ورقــة، وأثنــاء االســتماع عليهــم أن يضعــوا عالمــة 

ــاًل  ــاءت فع ــا وج ــي خمنوه ــات الت ــام المعلوم أم

فــي نــص االســتماع.

ذكر الطالب بآداب االستماع اآلتية:  ◌

االستماع باحترام وانتباه.. 1

التركيز فيما تستمع إليه.. 2

التزام الهدوء والصمت.. 3

عدم االنشغال أو التلفت بالنظر.. 4

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

تتميــز بتحقيــق شــروطها مــن ســالمة النطــق، 

ــي. ــل المعان ــودة األداء، وتمث وج

نواتج التعلم: )االستماع( 

G2.5.1.1.3 ويعيد سردي(  )نص  المسموعة  المادة  الُمَتَعلُِّم  يستوعب 

ذكر المحتوى بدقة وترتيب مميًزا الفكر الواردة فيها من 

تلك التي لم ترد.

عنوان الدرس: االستماعالحّصة الّسابعة عشرة
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أوقــف التســجيل أو القــراءة عنــد نقطــة شــائقة، واســأل الطــالب: مــاذا تتوقعــون أن يحــدث بعــد ذلــك،  ◌

أو  مــا األفــكار التفصيليــة التــي ســترد تحــت هــذه الفكــرة الرئيســة؟

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 

المســموعة.

أداء الطالب وتقييمهم: )10 دقائق(
ــة،  وإلــى اإلنتــاج اللغــو ي فيمــا بعــد ،اتــرك للطــالب )ثنائيــات- مجموعــات(  ◌ انتقــل إلــى مهــام تعليميَّ

ــادل األدوار حــول  ــا ، أو افســح المجــال للطــالب لتب ــفوًيا أو تحريرًي ــص ش ــص الّن ــا لتلخي ــا كافًي وقًت

ــه.  ــب عن ــص، وحديــث كل طال موضــوع النَّ

اجعــل الطــالب يشــعروا بالراحــة واالطمئنــان، واتــرك لهــم مجــااًل أيًضا ليعلقــوا علــى النَّص المســموع...  ◌

أعجبهــم/ لــم يعجبهــم.. لماذا؟

طرح أسئلة بغرض تقويم أداء الطالب وقياس مستواهم الذي وصلوا إليه. ◌

 افســح لهــم المجــال قليــاًل؛ ليشــعروا بالراحــة، ويجيبــوا عــن األســئلة وعلــق علــى تلخيصاتهم  بأســلوب  ◌

محفــز ، مــع تقبــل أعمــال الطــالب بال اســتثناء.

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

ــادة المســموعة. ــوا ملخصــات للم ــه، وأن يكتب ــا يســتمعون إلي ــن فيم وحصــر الذه

ــم  ◌ ــأس بتكليفه ــة، وال ب ــي الحصــة القادم ــزه ف ــه وتعزي ــاًل لتناول ــالء مث ــار محــور كاإلم ــك اختي يمكن

ــبق. بنشــاط مس
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قطع اإلمالء للفصل الدراسي األول

الوحدة األولى/ الحقل الكبير  

َرأى َرُجــٌل َحْقــاًل َكبيــًرا، فيــِه أَْشــجاٌر ُمْثِمــَرٌة، َكمــا شــاَهَد نَْخلَــًة َضْخَمــًة   -

ــَرِة.   ــِه الَكثي ــى نَِعِم ــُه َعل ــَد َربَّ ، َفَحِم ــِهيٍّ ــٍج َش ــٍب ناِض ــًة بُِرطَ لَ ُمَحمَّ

الوحدة الثانية/ التلميذ المجتهد

َيْجلـِـُس بُِهــدوٍء  ــيٌّ تِلْميــٌذ ُمْجَتِهــٌد، َيْذَهــُب ُكلَّ َصبــاٍح ِإلــى الَْمْدَرَســِة نَشــيطًا، َو
َعلِ

َوانِْتبــاٍه ُمتابًِعــا َشــْرَح الُْمَعلَِّمــِة، َولِذلــَك َفْهــَو ُقــْدَوٌة لُِزَمالئـِـِه التَّالميــِذ.

الوحدة الثالثة/ الطالبة المحبوبة

فاِطَمــُة طالَِبــٌة َمْحبوَبــٌة ِمــَن الَْجميــِع، َوِعْنَدمــا فــاَزْت بُِمســاَبَقٍة لِلُْقــْرآِن الَْكريــِم، 

َمــْت لـِـُكلِّ واِحــَدٍة ِمْنُهــنَّ ِقطَْعــًة ِمــَن الَْحلْوى  أَقاَمــْت َحْفــاًل رائًِعــا لِِزميالتِهــا، وَقدَّ

. ِة اللَّذيَذ

alManahj.com/ae



54

G2.5.1.1.3.يستوعب الُمَتَعلُِّم المادة المسموعة )نص سردي( ويعيد ذكر المحتوى بدقة وترتيب مميًزا الفكر الواردة فيها من تلك التي لم ترد 

ذاَعِة الوحدة  األول / َكَرواُن اإْلِ

ــْد  ــَك َفَق ــِل ذلِ ــْن أَْج ــراَءِة، ِم ــَك بالِْق ــي اْهِتماُم ــٌز، ُيْعِجُبن ــٌذ ُمَتَميِّ ــَت تِلْمي ــِة، أَنْ ــِة الَعَربِيَّ ــَدرُِّس اللَُّغ ــي ُم ــاَل ل ق

ــِن  ــْوِت َوُحْس ــاِل الصَّ ــاُز بَِجم ــا َتْمت ــَت أَْيًض ــيَِّة، َفأَنْ ــِة الَمْدَرِس ذاَع ــَرِة اإْلِ ــى أُْس ــاِم ِإل ــُت بَِتْرشــيِحَك لاِلنِْضم ُقْم

ــاِء. اإِللْق

ــِة علــى ثَِقِتــِه بــي، َوُقلْــُت، نََعــْم أَنــا أُِحــبُّ الِْقــراَءَة؛ أِلَنَّنــي َصديــٌق للَمْكَتَبــِة،  َشــَكْرُت ُمــَدرَِّس اللَُّغــِة الَْعَربِيَّ

ــاتَِذِة والــوَُكالِء والُْمْشــرِفيَن. ــِة، وااْلَس ــِذ الَمْدَرَس ــُة ُكلِّ تَّالمي ــا ُمَعلِّمــي ال ُيْمِكُننــي ُمواَجَه لِكنَّنــي ي

َث ِإلَْيِهْم؟  َكْيَف لي أَْن أَِقَف أَماَم ُكلِّ هؤالِء؛ أِلََتَحدَّ

ــَن  يَِّة َبْي ــْخِر ــِك والسُّ ِح ًة للضَّ ــادَّ ــُح م ــُم َوأُْصِب ــاُت؛ َفأََتلَْعَث ــي الَكلِم ــُع ِمّن ــا َتضي ــا َوُربَّم ــُر َصْعًب ــَيكوُن اأْلَْم َس

ــي.  ُزَمالئ

اْبَتَســَم ُمــَدرُِّس اللَُّغــِة الَعَربِيَّــِة قائـِـاًل: ُكــْن واثًِقــا ِمــْن نَْفِســَك، واطَْمِئــنَّ َجيِّــًدا ُكلُّنــا َمَرْرنــا بَِتجــاُرَب ُمشــابَِهٍة، 

ــٌف أَْيًضــا. ال ُبــدَّ أَْن َتَتَحــّدى نَْفَســَك، َوَتَتـــَغلََّب علــى الَْخــْوِف بِداِخلِــَك، َوَتَتَذكَّــَر أَنَّــَك تِلْميــٌذ َمْوهــوٌب َوُمَثقَّ

ــُر بَِعْيــِن َخيالــي إلــى الُجمــوِع  ــُب بَِصــْوٍت ُمْرَتِفــٍع، َوأَنــا أَنْظُ ــِة، َوُقْمــُت فــي ُغْرَفتــي أَْخطُ ــَك اللَّْيلَ ــْم تِلْ ــْم أَنَ لَ

ــِة.... ــَدِة ُمْمِســًكا )بالَمْيْكروفــون( أِلَجــوَب بَِصْوتــي فــي آفــاِق الَْمْدَرَس الْحاِش

ِت الَمْدَرَسُة بالتَّْصفيِق الحادِّ الُمَتواِصِل. َولَْم أََكْد أَنَْتهي ِمْن ِفْقَرتي َحّتى َضجَّ

َوِصــْرُت ِمــْن َبْعِدهــا َصديًقــا لإِلذاَعــِة َحّتــى أَنَّ ُزَمالئــي َوأَْصِدقائــي َوأَســاتَِذتي أَطْلَقــوا َعلَــيَّ لََقــَب )َكــَرواُن 

ذاَعــِة(. اإْلِ

نصوص االستماع للفصل الدراسي األول
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الوحدة الثاني/ ِثماٌر ُمباَرَكٌة

ــِر  ــُر التَّْم ــْد َوَرَد ِذْك ــا، َوَق ًيّ ــا َوَحضاِر ــا تاريِخيًّ ــَدِة ِإْرثً ــِة الُمتَِّح ــاراِت الَْعَربِيَّ ــِة اإِلم ــي َدْولَ ــُة ف ــُل النَّْخلَ ُتَمثِّ

ــِة  ــِدِه الِغذائِيَّ
ــَم بَِفوائِ ــُر العالَ ــُر ُيْبِه ــزاُل التَّْم ــا َي ًة، َوم ــرَّ ــرينَ  َم ــتًّا َوِعْش ــِم ِس ــْرآِن الَكري ــي الُق ــِه ف ــَع نَْخلَِت َم

غيــَرُة الَّتــي ُتْولَــُد ِمـــْن َرْحــِم َشــَجَرٍة طَيًِّبــٍة ُتْدعــى النَّْخلَــَة؛  ــِه الطِّبِّيَّــِة: ِإنَّــُه التَّْمــُر، تِلْــَك الفاِكَهــُة الصَّ
َوُمْعِجزاتِ

ــَدًة للِخيــاِم،  ــْت ُجذوُعهــا ُتْســَتْخَدُم أَْعِم ــّكاِن، كانَ ــُل ِغــذاًء َشــِهيًّا للسُّ ــْت ُتَمثِّ َفَفْضــاًل َعــْن ثِمارِهــا الّتــي ظَلَّ

َوَســَعُفها ُيتََّخــُذ َمــواَد بِنــاٍء لَِتْشــييِد نَــْوٍع َفريــٍد ِمــَن الُبيــوِت    ُيْدعــى الَعريــَش ِإضاَفــًة ِإلــى أَنْــواٍع َعديــَدٍة ِمــَن 

نــاِت النَّْخلَــِة َوفــي الَوْقــِت الحاِضــِر  الُمْنَتجــاِت الَمْنزِلِيَّــِة الّتــي كانَــْت ُتْصَنــُع بِِصَفــٍة ُكلِّيَّــٍة أَْو ُجْزئِيَّــٍة ِمــْن ُمَكوِّ

يٍَّة لالِْحِتفــاِء بُِمْنَتجاتِهــا ِمْثــِل ِمْهَرجــاِن لِيــوا للرُّطَــِب َكمــا   ــَجَرِة بِِإقاَمــِة َفعالِّيــاٍت َســَنِو َيِتــمُّ َتكريــُم َهــِذِه الشَّ

ــُف التَّقاريــُر  َصــٍة، َوُتَصنِّ ــٍة ُمَتَخصِّ ِإنْشــاُء َمراِكــَز َبْحِثيَّ ــِة لَِنخيــِل التَّْمــِر، َو َولِيَّ ــَزِة َخليَفــَة الدُّ
َتــمَّ َتأْســيُس جائِ

ــُل هــذه الفاِكَهــُة  ــاُج التُّمــوِر، َوُتَمثِّ ــا ِمــْن َحْيــُث ِإنْت ــِة الّرابَِعــِة عالَِميًّ ــَة اإِلمــاراِت فــي الَْمْرَتَب ــُة َدْولَ االِقْتِصاِديَّ

عيــِد الَمَحلِّــيِّ أَْكَثــَر ِمــْن ِســّتيَن بالِمَئــِة ِمــْن إْجمالــي ِإنْتــاِج الَخْضــراواِت والفاِكَهــِة، َكمــا ُيَعــدُّ الَبلَــُد  علــى الصَّ

ــَرةٍ   ــاٍف،   َوأَْشــكالٍ   َكثي ــواعٍ ،  َوأَْصن ــَتِهُر اإِلمــاراُت     بِأَنْ ــِر، َوَتْش ــِل التَّْم ــِة نَخي ــِر ِزراَع ــًدا فــي َمجــاِل َتطْوي رائِ

ــُة  لَــدى   لَ ــًة،   أَّمــا   التُّمــوُر   الُمَفضَّ ةً   طَويلَ ــَدِة،    وُيْعــَرفُ   الَعديــدُ   ِمْنهــا   بِقابِلِيَِّتــهِ   للتَّْخزيــنِ   ُمــدَّ  ِمــنَ   التُّمــورِ   الَجيِّ

ــِب   ــَرةِ   الطَّلَ ــةً   لِِكْث ــي أَْصَبَحــْت  أَْســعاُرها   ُمْرَتِفَع ــيَ "  الخنيــزي  " و " اللولــو"  و " الخــالص"  والّت ــَن،   َفِه  اإِلماراتِّيي

ــا   ــُل   طَعاًم ــا   ُتَمثِّ ــِة،   ِإذْ   ِإنَّهــا   َجميًع ــواعِ   الثَّالثَ ــذه   األَنْ ــنْ   َه ــةً   َع ةً   أَْو   قيَم ــذَّ ــرى   لَ ــواعُ   األُْخ ــلُّ   األَنْ  َعلَْيهــا،  َوال   َتِق

ــخاءِ                                                                                                                                               ــِق   الَعراَقــةِ   والَكــَرِم  والسَّ ــا   َيفــوُح   بَِعَب  طَّيًب

 G2.5.1.1.2  .يستوعب الُمَتَعلُِّم المادة المسموعة )نص معلوماتي( ويختار عنوانًا لها
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الوحدة الثالث/ َكفٌّ َصغيَرٌة

لَــْم َيُكــِن األَْمــُر َســْهاًل فــي الِبداَيــِة، حيَنمــا عــاَدْت أُّمــي ِمــَن الُمْسَتْشــفى كانَــْت َتْحِمــُل فــي ِحــْرٍص َشــديٍد 

ــًة ِمــَن الَمالبِــِس الُقطِْنيَّــِة َيْنَبِعــُث ِمْنهــا َصــْوُت ُبــكاٍء َضعيــٍف، اْقَتَرْبــُت أِلََتَبيَّــَن األَْمــَر، لِكــنَّ أُّمــي َقبَّلَْتنــي  لَفَّ

ٍة قائِلَــًة: هــِذِه أُْخُتــَك الَصغيــَرُة.  واْحَتَضَنْتنــي بُِقــوَّ

ــَر أَنَّهــا اْســَتْحَوَذْت علــى اْهِتمــاِم أُّمــي وَُكلِّ َمــْن فــي  َشــَعْرُت حيَنهــا أَنَّ أُْختــي الَصغيــَرَة ُتْشــُبُهني َكثيــًرا، َغْي

ــَة. يًّا الِقَصــَص اللَّطيَف ــَرأُ َســِو ــُس نَْق ــْد نَْجلِ ــْم نَُع ــِت؛ لَ الَبْي

غيَرُة ال َيْحلو لَها النَّْوُم ِإاّل في َوْقِت النَّهاِر. َهِر، َفأُْختي الصَّ أُّمي َيْبدو َعلَْيها التََّعُب ِمْن أَثَِر السَّ

ذاَت َيــْوٍم َذَهَبــْت أُّمــي إلــى الّســوِق، َوَترََكْتنــي َمــَع أُْختــي الَصغيــَرِة، َوَقــْد أَْوَصْتنــي َخْيــًرا بِهــا، قالـَـْت: راِقــْب 

أُْخَتــَك َجيِّــًدا، َولـَـْن أَغيــَب ِســوى ســاَعٍة واِحــَدٍة.

ِل، لََقــِد اْكَتَشــْفُت أَنّــي أَْكُبُرهــا بَِعْشــَرِة أَْعــواٍم  َحَملْــُت أُْختــي بِِحــْرٍص َشــديٍد، َوهــَي َتْقَتــرُِب ِمــْن عاِمهــا األَوَّ

ٍة.  كاِملَــٍة، نَظَــْرُت ِإلَْيهــا َفَوَجْدُتهــا َتْبَتِســُم، َوُتْمِســُك بِأَصابِعــي بُِقــوَّ

ُق لِلُْجلــوِس إلــى الحاســوِب َوُمماَرَســِة َبْعــَض األَلْعــاِب، َترَْكــُت أُْختــي َوَقــْد أََحطّْتهــا بَكثيــِر ِمــَن  ُكْنــُت أََتَشــوَّ

ٍة... َيْبــدو  ــريِر، َومــا إْن َبــَدأُْت فــي اللَِّعــِب َحّتــى َشــَعْرُت بَِقلْبــي َيْنِبــُض بُِقــوَّ الَوســائِِد حّتــى ال َتْســُقَط َعــِن السَّ

ــريِر، كاَدْت َتْســُقُط َحّتــى  ــِة السَّ ــْطٍء نَْحــَو حافَّ ــُت ِإلَْيهــا َفَوَجْدُتهــا َتْزَحــُف بُِب ــٍر، َهْرَولْ أَنَّ أُْختــي فــي َخطَ

... َوْقَتهــا َشــَعْرُت أَنَّ َقلْبــي َيْهــوي ِإلــى األَْرِض! َتلَّقْفُتهــا بِِكلْتــا َيــديَّ

َن،  ــوَّ ــي الُملَ ــُت ِكتاب ــٍق، َوأَْخَرْج ــا بِرِْف ــي، َحَملُْته ــي بِأُْخت ــي أَْوَصْتن ــًة أَنَّ أُّم ــٌة خاصَّ ــاٌت َصْعَب ــْت لََحظ كانَ

ِحــِك ُرْغــَم  َيْعلــو َصْوُتهــا بالضَّ ــَوِر َو ِحــِه... كانَــْت َتْخُبــُط بِِكلْتــا َيَدْيهــا علــى الصُّ َوأَْشــرَْكُت أُْختــي فــي َتَصفُّ

ِعلْمــي أَنَّهــا ال َتْفَهــُم مــا َســأَقولُُه لِكنَّنــي َحَكْيــُت لَهــا َعــْن الِقــْرِد الـّـذي َيْهــوى الَقْفــَز ِمــْن َشــَجَرٍة ِإلــى أُْخــرى.

نًا. ِعْنَدما عاَدْت أُّمي ِمَن الّسوِق َشَكَرْتني َكثيًرا على ِعناَيتي بِأُْختي َوأَْهَدْتني ِكتاًبا َجديًدا ُملَوَّ

ــُت أَْحِملُهــا   ــَرِة، ُكْن غي ــِة أُْختــي الصَّ ــُت ِمــْن أُّمــي ُمســاَعَدَتها فــي َتْربَِي ــْل طَلَْب ــا ثَقيــاًل، َب ــْد أُْختــي ِعْبًئ ــْم َتُع لَ

ــَن الّراَحــِة. ــُذ ِقْســطًا ِم ــي َتأُْخ َوأَْرعاهــا َبْيَنمــا أُّم
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