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إدارة املحتوى التعلييم
دار نهضة مصر للنشر

المقدمة

تشــهد وزارة الرتبيــة والتعليــم والتعليــم الفنــي مرحلـ ًة فارقـ ًة مــن تاريــخ التعليــم يف مــر؛ إذ انطلقــت
إشــارة ال َبــدء يف التغيــر الجــذري لنظامنــا التعليمــي بــد ًءا مــن مرحلــة ريــاض األطفــال بصفيــه األول
والثــاين حتــى نهايــة املرحلــة الثانويــة (تعليــم  ،)2وبــدأ أول مالمــح هــذا التغيــر مــن ســبتمر  2018عــر
تغيــر مناهــج مرحلــة ريــاض األطفــال ،والصــف األول والثــاين االبتــدايئ ،وكذلــك الصــف الثالــث االبتــدايئ،
وسيســتمر هــذا التغيــر تبا ًعــا للصفــوف الدراســية التاليــة حتــى عــام .2030
تفخــر وزارة الرتبيــة والتعليــم والتعليــم الفنــي بــأن تقــدم هــذه السلســلة التعليميــة الجديــدة ،ولقــد
كان هــذا العمــل نتا ًجــا للكثــر مــن الدراســات ،واملقارنــات ،والتفكــر العميــق ،والتعــاون مــع كث ـرٍ مــن
خـراء وعلــاء الرتبيــة يف املؤسســات الوطنيــة والعامليــة؛ لــي نصــوغ رؤيتنــا يف إطــار قومــي إبداعــي ،ومواد
تعليميــة ورقيــة ورقميــة ف َّعالــة.
تتقــدم وزارة الرتبيــة والتعليــم والتعليــم الفنــي بــكل الشــكر والتقديــر ملركــز تطويــر املناهــج واملــواد
التعليميــة ،كــا تتقــدم بالشــكر ملستشــاري الوزيــر ،وكذلــك تخــص بالشــكر والعرفــان مؤسســة ديســكفري
التعليميــة ،مؤسســة نهضــة مــر ،مؤسســة لونجــان مــر ،منظمــة اليونيســف ،منظمــة اليونســكو،
خـراء التعليــم يف البنــك الــدويل ،خـراء التعليــم مــن اململكــة املتحــدة ،وأســاتذة كليــات الرتبيــة املريــة
ملشــاركتهم الفاعلــة يف إعــداد إطــار املناهــج الوطنيــة مبــر ،وأخ ـ ًرا تتقــدم الــوزارة بالشــكر لــكل فــرد
بقطاعــات وزارة الرتبيــة والتعليــم ،ومديــري عمــوم املــواد الدراســية الذيــن أســهموا يف إثـراء هــذا العمــل.
إن تغيــر نظامنــا التعليمــي مل يكــن ممك ًنــا دون اإلميــان العميــق للقيــادة السياســية املريــة بــرورة
التغيــر؛ فاإلصــالح الشــامل للتعليــم يف مــر هــو جــزء أصيــل مــن رؤيــة الســيد الرئيــس عبدالفتــاح الســييس
إلعــادة بنــاء املواطــن املــري ،ولقــد تــم تفعيــل هــذه الرؤيــة بالتنســيق الكامــل مــع الســادة وزراء
التعليــم العــايل ،والبحــث العلمــي ،والثقافــة ،والشــباب والرياضــة.
إن نظــام تعليــم مــر الجديــد هــو جــزء مــن مجهــود وطنــي كبــر ومتواصــل؛ لالرتقــاء مبــر إىل
مصــاف الــدول املتقدمــة لضــان مســتقبل عظيــم لجميــع مواطنيهــا.

ـيد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني
كلمة السـ

يســعدين أن أشــارككم هــذه اللحظــة التاريخيــة يف عمــر مرنــا الحبيبــة؛ بإطــالق نظــام التعليــم
والتعلــم املــري الجديــد ،والــذي تــم تصميمــه لبنــاء إنســان مــري ُمنتـ ٍـم لوطنــه وألمتــه العربيــة وقارتــه
اإلفريقيــة ،مبتكــر ،مبــدع ،يفهــم ويتقبــل االختــالفُ ،متم ِّكــن مــن املعرفــة واملهــارات الحياتيــة ،قــادر عــى
التعلــم مــدى الحيــاة ،وقــادر عــى املنافســة العامليــة.
لقــد آثــرت الدولــة املريــة أن تســتثمر يف أبنائهــا عــن طريــق بنــاء نظــام تعليــم عــري مبقاييــس
جــودة عامليــة؛ يك ينعــم أبناؤنــا وأحفادنــا مبســتقب ٍل أفضــل ،ويك ينقلــوا وطنهــم “مــر” إىل مصــاف الــدول
الكــرى يف املســتقبل القريــب.
إن تحقيــق الحلــم املــري ببنــاء اإلنســان وصياغــة الشــخصية املريــة هــو مســئولية مشــرتكة بيننــا
جمي ًعــا مــن مؤسســات الدولــة أجمعهــا ،وأوليــاء األمــور ،وأرسة الرتبيــة والتعليــم ،وأســاتذة الجامعــات،
ومنظومــة اإلعــالم املــري .وهنــا أود أن أخــص بالذكــر الســادة املعلمــن األجــالء الذيــن ميثلــون القــدوة
ـدأب إلنجــاح هــذا املــروع القومــي.
واملثــل ألبنائنــا ،ويعملــون بـ ٍ
كل منــا عــى أن يكــون قــدو ًة صالح ـ ًة ألبنائنــا ،وأن نتعــاون جمي ًعــا
إننــي أناشــدكم جمي ًعــا أن يعمــل ٌّ
لبنــاء إنســان مــري قــادر عــى اســتعادة األمجــاد املريــة ،وبنــاء الحضــارة املريــة الجديــدة.
خالص متنيايت القلبية ألبنائنا بالتوفيق ،واحرتامي وإجاليل ملعلمي مر األجالء.
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المقـدمـة

الهوية المصرية والعربية ،ولكي يتقن التالميذ
تعد اللغة أداة التواصل وتقوية الروابط بين أبناء األمة ،وبناء الشخصية ،وتحقيق ُ

اللغة يجب أن يتمكنوا من مهاراتها من استماع وتحدث وقراءة وكتابة؛ يقوم هذا المنهج على دمج مهارات اللغة المختلفة باستخدام

ٍ
سياق من محاور ،وموضوعات ،ونصوص عديدة ومتنوعة.

يقوم منهج اللغة العربية للصف الثالث االبتدائي بإعداد التلميذ لالنتقال إلى الصفوف االبتدائية العليا؛ حيث يقدم مهارات ُلغوية
متقدمة ،ويحقق المنهج ذلك من خالل تثبيت هذه المهارات التي قدمها منهج اللغة العربية للصف الثاني ،وإعداد التلميذ للمهارات
المستقبلية.
التعريف بالمنهج

يتبع منهج اللغة العربية نفس محاور المنهج متعدد التخصصات :من أكون؟  -العالم من حولي  -كيف يعمل العالم؟  -التواصل..
ويضم كل محور إلى ثالثة موضوعات ويحتوي كل موضوع على عدة نصوص أدبية ومعلوماتية يقدم من خاللها مفردات ،وأساليب،
موضح بالجدول التالي للفصل الدراسي
وتراكيب سيستخدم التالميذ بعضها في إنتاج التعبير الكتابي في نهاية كل موضوع ،كما هو َّ
األول:

دليل المعلم  -الصف الثالث االبتدائي  -الفصل الدراسي األول

ا

المحور األول :من أكون؟ ( الحياة الصحية)

الموضوع

النصوص
صوتيات

ظواهر لغوية من خالل النصوص
كلمات

أساليب
وتراكيب

مهارات إمالء

قصة االستماع

(التاء المفتوحة،
والهاء ،والتاء
المربوطة)

(أخاف من العدوى)
جسمي
السليم

قصة مصورة

(أدواتي الشخصية)
نشيد

(صحتنا سر سعادتنا)
التعبير الكتابي

كتابة الفتة مصورة
قصة االستماع

(األطعمة البحرية)
غذائي

الصحي

قصة مصورة

(طبق الطعام)
النص المعلوماتي
(جسمي وعناصر
الغذاء)
التعبير الكتابي
كتابة مطوية

مبكرا  -سوى
ً
حيرة  -منشفة

العدوى  -الوقاية
صاح  -تمهل  -تعجل -
موصيك  -طاهرة

ال الناهية
فعل األمر

الرياضية

مهارات إمالء

مائدة  -متكامل
هناء  -شفاء

قاعدة  -طاقة
قمة  -سمنة

المدود

الفعل المضارع
الم التعليل

أدوات االستفهام
أين -متى -لماذا

 إظهار ما سبق دراسته ،والتدريب عليه من ظواهر لغوية مختلفة من خالل النصوص في كتابة المطوية.مهارات إمالء

المد الطويل والمد
القصير

قصة مصورة
النص المعلوماتي

يوفق  -مكثفة  -وسام -
تأهلت  -بارالمبية

التعبير الكتابي

كتابة قصة مصورة

ب

أنشطة إلمالء مفردات
كتابة جملة بسيطة
النصوص
بخط النسخ ،مع مراعاة
قواعد الكتابة
أنشطة إلمالء مفردات
النصوص

 -التدريب على التعبير الكتابي بشكل متدرج.

انتظام  -يقدرون

(أصغر س َّباحة)

أنشطة إلمالء مفردات
النصوص

إظهار ما سبق دراسته ،والتدريب عليه من ظواهر لغوية مختلفة من خالل النصوص في كتابة الالفتةالمصورة.

(الفوز الحقيقي)
روحي

أنشطة إمالء لكلمات
من النصوص

كتابة جملة بسيطة
بخط النسخ ،مع مراعاة
قواعد الكتابة

 -التدريب على التعبير الكتابي بشكل متدرج.

قصة االستماع

(أنا قوي)

إمالء

خط

حقائق  -التزام

أسلوب التعجب

كتابة جملة بسيطة
أنشطة إلمالء مفردات
بخط النسخ ،مع مراعاة
النصوص
قواعد الكتابة

الفعل الماضي

أنشطة إلمالء مفردات
النصوص

 -التدريب على التعبير الكتابي بشكل متدرج.

 إظهار ما سبق دراسته ،والتدريب عليه من ظواهر لغوية مختلفة من خالل النصوص في كتابة القصةالمصورة.

دليل المعلم  -الصف الثالث االبتدائي  -الفصل الدراسي األول

المحور الثاني :العالم من حولي

الموضوع

ظواهر لغوية من خالل النصوص

النصوص
صوتيات

كلمات

أساليب
وتراكيب

قصة االستماع

مهارات إمالء

(فكرة ومعلومة)
الكوكب

الذي نعيش
عليه

قصة مصورة

(في منزلي فراشة)
نشيد

(أرضي موطني)
التعبير الكتابي
كتابة فقرة

األلف اللينة

التجول  -الجذابة -
مراعاة  -المالئمة  -الثقوب

موطني  -يصون -
مجلس  -البستان  -الروض-
تتألأل -وديان

ظرف المكان

كتابة جملة بسيطة
أنشطة إلمالء مفردات بخط النسخ ،مع مراعاة
النصوص
قواعد الكتابة

أسلوب النداء

أنشطة إلمالء مفردات
النصوص

 -التدريب على التعبير الكتابي بشكل متدرج.

 -إظهار ما سبق دراسته ،والتدريب عليه من ظواهر لغوية مختلفة من خالل النصوص في كتابة فقرة.

قصة االستماع

مهارات إمالء

(السلحفاة البحرية)
نحن

وكوكب
األرض

قصة مصورة

(غابات البامبو)
نص معلوماتي

(الشعاب المرجانية)
التعبير الكتابي

خبر في جريدة

الشدة

تَرحال  -أتصفح  -خالبة -
جائر  -انحسار  -انقراض -
محميات ِ -
تخل
استخراج  -تضاءل -
المخلفات  -الجائر -
متفجرة

المفرد والجمع

ظرف الزمان

مسئوليتي

نص معلوماتي
(متجر النفايات)
التعبير الكتابي

كتابة رسالة اقتراح

أنشطة إلمالء مفردات
النصوص

إظهار ما سبق دراسته ،والتدريب عليه من ظواهر لغوية مختلفة من خالل النصوص في كتابة خبر فيجريدة.
مهارات إمالء

(مقابلة مع عالم بيئة)
(آدم المبتكر)

كتابة جملة بسيطة
أنشطة إلمالء مفردات بخط النسخ ،مع مراعاة
النصوص
قواعد الكتابة

 -التدريب على التعبير الكتابي بشكل متدرج.

قصة االستماع
قصة مصورة

إمالء

خط

تلقبه  -اقتناء  -عديمة
المنفعة  -مقتنيات  -مبتكر

مواطنون  -مبادرة  -مصير -
النفايات  -متاجر  -فرز

حروف الجر
حروف العطف
و  -ثم  -ف  -أو

التنوين
كتابة جملة بسيطة
أنشطة إلمالء مفردات بخط النسخ ،مع مراعاة
النصوص
قواعد الكتابة
أنشطة إلمالء مفردات
النصوص

 -التدريب على التعبير الكتابي بشكل متدرج.

إظهار ما سبق دراسته ،والتدريب عليه من ظواهر لغوية مختلفة من خالل النصوص في كتابة رسالةاقتراح.

خطة منهج اللغة العربية  -الصف الثالث االبتدائي  -الفصل الدراسي األول

دليل المعلم  -الصف الثالث االبتدائي  -الفصل الدراسي األول

جـ ـ

أنشطة بداية المحور وبداية الموضوع

يوجد بـ«دليل المعلم» بعض األنشطة المقترحة مع بداية المحور أو الموضوع ،هذه األنشطة تعرض الفكرة الرئيسة التي ستدور
حولها النصوص ،وعاد ًة ما تعزز مهارات التحدث مع الزمالء أو التعبير عن ِ
الفكَر بالرسم أو بالكتابة.

مالحظة :الكتابة هنا غير ملتزمة بالقواعد ،فيترك المعلم التالميذ ليعبروا عن أنفسهم بطالقة (كل بأسلوبه) ،وال يصوب أية أخطاء أو
يلتفت إليها.

قصة االستماع

يبدأ كل محور بـ«قصة استماع» توجد بالدليل ،يقرؤها المعلم للتالميذ ،والهدف منها هو:

 -توضيح الفكرة الرئيسة التي يدور حولها المحور.

استخالص ،و َفهم المعاني ،والتعبير عنها سواء بشكل لفظي (التحدث) أو غير لفظي (الرسم  ،الكتابة ... ،إلخ) من خالل أنشطةتتبع القصة في «كتاب التلميذ».

 -تقديم بعض المفردات التي سيتعرض لها التلميذ في المحور.

 -تعزيز مهارة االستماع للغة العربية وأصواتها.

يتناول المعلم «قصة االستماع» في الخطوات اآلتية:

أنشطة ما قبل قراءة المعلم واستماع التالميذ:

 -1العنوان :يقرأ المعلم العنوان ،ويطرح بعض األسئلة حول الصورة على الغالف ،ويتكلم عنها ً
قليل.
 -2التوقع :يستخدم المعلم معلومات التالميذ السابقة عن الموضوع ،ويسألهم عن توقعاتهم حول األحداث التي يمكن أن
تكون في هذه القصة.
 -3استخدام الصور في القصة ،واستخالص بعض المعلومات التي سيقابلونها في القصة منها.
 -4سؤال التالميذ مباشر ًة عن خبراتهم حول الموضوع أو ما إذا كانوا قد مروا بخبرة حياتية حقيقية مرتبطة به.

أنشطة خالل قراءة المعلم واستماع التالميذ:

ٍ
ٍ
صفات أخرى مميز ًة للشخصيات
نبرات متعدد ًة قد تعطي أصواتًا مختلف ًة أو
-1اقرأ بوضوح ،واهتمام ،وتشويق ،واستخدم
في القصة.
 -2أوقف القراءة؛ حتى تنظر وتتكلم عن الصور ،والنص ،والشخصيات ،ولكي تشجع التالميذ على التفكير والتوقع اسأل:
ما الذي يمكن أن يحدث بعد ذلك؟ واطلب منهم أن يتخيلوا مواقف ونهايات مختلفة.

أنشطة ما بعد قراءة المعلم واستماع التالميذ:

 -1يطلب المعلم من التالميذ استرجاع بعض المعلومات؛ كأن يسألهم« :من يستطيع أن يقول لي شى ًئا حدث في القصة؟»
أو :هذه القصة كانت تدور حول ...وعندما يقولون ُيع ِّلق المعلم باللغة العربية ،ويكمل ،ويدعو تالميذ آخرين للمشاركة.
 -2كل طفل يرسم الشخصية التي أحبها في القصة ،ويكتب جمل ًة تحتها حول هذه الشخصية.
 -3إعادة سرد القصة.
 -4حل التدريبات الموجودة بـ«كتاب التلميذ».

د

دليل المعلم  -الصف الثالث االبتدائي  -الفصل الدراسي األول

نصوص القراءة في كل موضوع

ٍ
كسياق لتقديم المفردات،
تكون هذه النصوص من أنواع مختلفة (قصة قصيرة ،نص معلوماتي ،نشيد ... ،إلخ) ،وتستخدم

واألساليب ،والتراكيب التي سيحتاج التلميذ لبعضها في التعبير الكتابي في نهاية كل موضوع .تتبع هذه النصوص نفس أنواع األنشطة
لتعزيز مهارات اللغة ،وتحقيق دائرة التعلم؛ من اكتشاف ،وتع ُّلم ،ومشاركة ،كما هو موضح أدناه:
مراحل تقديم النصوص :

 -١المرحلة األولى :أنشطة ما قبل القراءة (فكر  +اقرأ واكتشف)  +القراءة الصامتة.

 -٢المرحلة الثانية :يمكن للتالميذ أن يقرءوا النص قراءة صامتة مرة أخرى  +حل أسئلة النص  +القراءة الجهرية.
 -٣المرحلة الثالثة :أنشطة «الحظ واكتشف»  +أنشطة «الحظ وتعلم».
 -٤المرحلة الرابعة :أنشطة «شارك».

فكر:
-1
ِّ

هو نشاط يقدم فكرة النص ،ويهيئ التالميذ له ،وعاد ًة ما تعزز مهارات التحدث مع الزمالء أو التعبير عن ِ
الفكَر بالرسم أو
بالكتابة.
مالحظة:الكتابة هنا كتابة تعبيرية؛ فيترك المعلم التالميذ ليعبروا عن أنفسهم بطالقة (كل بأسلوبه) ،وال يصوب أية أخطاء أو يلتفت
إليها.
 -2اقرأ واكتشف:

ٍ
كسياق لتقديم المفردات ،وتركز على مهارات القراءة بأنواعها ،كما هو موضح أدناه:
تستخدم هذه األنشطة النص

المفردات:

تقدم المفردات إلثراء الحصيلة اللغوية لدى التالميذ من خالل االستخدام والسياق ال الحفظ والتلقين؛ فيتعرفون معاني المفردات
غير المألوفة في النص قبل قراءته َع ْب َر سياق (صورة وجملة) .هذه األنشطة يقوم بها التالميذ بأنفسهم؛ ليكتشفوا معاني الكلمات
دون شرح من ِق َبل المعلم ،ثم يقوم المعلم بالتصويب الجماعي بعد ذلك ليتأكد من أنهم جمي ًعا توصلوا للمعنى الصحيح ..وبعد
تعزز استخدام المفردات والتدريب عليها.
أن يقرءوا النص قراء ًة صامت ًة يقدم بعض األنشطة األخرى التي ِّ

مهارات الطالقة في القراءة

لكي يستطيع كل تلميذ القراءة بطالقة عليه أن يمر بالمراحل/المستويات اآلتية:

 -فك رموز الحروف -.استخدام مهارات دمج الحروف لتكوين كلماتَ -.فهم ما ُيقرأ( .قراءة السطور)

 السرعة والتتابع مع عدم الخطأ في نُطق الحروفَ -.فهم الرسالة التي يحاول الكاتب إيصالها للقارئ( .قراءة ما بين السطور) -استخدام تناغم الكلمات من ارتفاع وانخفاض نبرة الصوت وطبقاته َو ْف ًقا للحاجة إلى إظهار معاني النص.

تعرف عالقته بالنص من أسئلة قد يثيرها النص لديه أو رأي له فيما يقرؤه( .قراءة ما بعد السطور)
ُّ -

تتناول تدريبات القراءة في الكتاب والدليل مهارات طالقة القراءة من خالل أنشطة القراءة الصامتة والجهرية.

القراءة الصامتة

من خاللها يتعرض التالميذ الستراتيجيات قراءة مختلفة ،ويقرءون النص قراء ًة صامت ًة ل َفهم معناه ،واإلجابة عن األسئلة بمفردهم،
ُّ
التدخل من ِق َبل المعلم ،وذلك للتدريب على فك رموز القراءة بأنفسهم.
كل على حدة ،ودون
دليل المعلم  -الصف الثالث االبتدائي  -الفصل الدراسي األول

هـ

يتفاعل التالميذ مع النص من خالل ثالثة أنواع من األسئلة:

 -أسئلة قراءة السطور :هذا النوع يسأل عن معلومات في النص يستطيع كل تلميذ اإلجابة عنه بمجرد َفهمه السطور.

ٍ
معلومات لم
أسئلة قراءة ما بين السطور :هذا النوع يسأل عن المعاني الضمنية بالنص التي يفسرها التالميذ من خالل َفهمهمتعرفها من خالل َفهمهم ما بين السطور.
تُذكر في النص ،ولكنهم يستطيعون ُّ

أسئلة قراءة ما بعد السطور :أما هذا النوع فيساعد على انخراط التالميذ مع النص من خالل رؤيتهم الشخصية لما ُذكر فيه،قد يكون ذلك من خالل تطبيق المعلومات في الدرس عليهم أو معرفة آرائهم؛ حتى ال تُسبب لهم هذه المعلومات أي نوع

من االرتباك أو التوتر.

مالحظة :القراءة الصامتة بسالسة وتتابع مع فك رموز القراءة مهمة ليست بالسهلة على تلميذ الصف الثالث االبتدائي؛ فعلى المعلم
أثناء قراءة التالميذ القراءة الصامتة واإلجابة عن األسئلة أن ُيهيئ المحيط العام للفصل ليصبح هادئًا وخال ًيا من أي تشتيت
ليركزوا في قراءتهم ،فأي صوت قد يضطر التلميذ للرجوع إلى بداية النص مرة أخرى ليفهم معناه؛ فاذا اضطر للرجوع
لبداية النص عدة مرات فقد ُيشعره ذلك بالملل بأنه غير قادر على االستمرار.

القراءة الجهرية

بعد القراءة الصامتة يقرأ كل تلميذ النص قراء ًة جهري ًة ليتدرب على استراتيجيات مختلفة عما سبق؛ فيبدأ في القراءة الجهرية

باستخدام مهارات دمج الحروف ،وعندما ُيتقن هذا يبدأ في القراءة بسرعة وتتابع ،ثم يستطيع بعد ذلك مراعاة تناغم الكلمات
من ارتفاع وانخفاض نبرة الصوت وطبقاته َو ْف ًقا للحاجة في إظهار معاني النص ،وهذه مرحلة متقدمة لتلميذ الصف الثالث
االبتدائي.

فيما يلى بعض اإلرشادات عند القراءة الجهرية:

قراءة النموذج

 -يقوم المعلم بقراءة النص للتالميذ؛ كنموذج لطريقة القراءة.

يوجههم إلى متابعة النص وهو يقرؤه ،واالنتباه لمخارج الحروف ،والضبط الصحيح ،وتناغم الكلمات من
قبل أن يقرأ ِّارتفاع وانخفاض نبرة الصوت وطبقاته َو ْف ًقا للحاجة في إظهار معاني النص.

القراءة الجهرية

 -يقسم التالميذ (من  ٣إلى  ٥مجموعات) حسب مستوى القراءة.

 -يكون المعلم مع كل مجموعة لمدة  ١٥-١٠دقيقة (حسب حجم المجموعة)؛ لمتابعة القراءة الجهرية في الوقت الذي

تقوم فيه المجموعات األخرى بحل تدريبات «كتاب التلميذ» بشكل فردي أو جماعي.
كيفية متابعة القراءة الجهرية:

يطلب المعلم من كل تلميذ استخدام (إصبع القراءة ) وهو أن يشير بإصبعه على الكلمات التي يقرؤها ليسهل متابعته لها.سطرا أو سطرين من النص ،ويتابع المعلم ما يقرؤه للتصويب.
 -يقرأ كل تلميذ ً

 -على المعلم أن يتأكد من أن كل تلميذ استغرق وقته في النظر للكلمات ،وتطبيق مهارات الطالقة في القراءة.

 -ينتقل المعلم للجلوس مع كل مجموعة؛ ليتأكد من أن جميعهم أخذوا فرصة التصويب لهم في قراءة فردية جهرية.

مالحظة :يرجى التأكد من عدم حفظ النص؛ ألن التلميذ إذا حفظه فلن نستطيع التأكد من مدى قدرته على مهارات الطالقة في القراءة
السابقة.

و

دليل المعلم  -الصف الثالث االبتدائي  -الفصل الدراسي األول

 -3ال حظ واكتشف:

ٍ
كسياق لتقديم األساليب والتراكيب اللغوية المختلفة ،ويترك المعلم التالميذ ليحاولوا اكتشاف
تستخدم هذه األنشطة النص

المطلوب بأنفسهم ً
أول ،وقد يكون ذلك بشكل فردي أو ثنائي ،ويتحرك بينهم ليتأكد من أنهم على الطريق الصحيح ،ولكن
ال يصوب أية أخطاء إن ُوجدت ،ثم يناقش معهم اإلجابات ،ويثبت القاعدة اللغوية الصحيحة.

َّم:
 -4ال حظ وتعل

ٍ
تعرض لها التالميذ في النص ،والغرض األساسي
هذه األنشطة عبارة عن
تدريب على المفردات ،واألساليب ،والتراكيب التي َّ

منها هو التأكد من مدى إتقانهم لما ُقدم.
 -٥شارك:

في هذا النوع توجد أنشطة مشاركة لما تع َّلمه التالميذ من فِكَر في النص ،وهناك أنشطة إمالء ،وأنشطة خط.

مشاركة ِ
الف َكر

هي أنشطة يشارك فيها التالميذ مع زمالئهم ما تع َّلموه من فِكَر ،كما أنها تتيح الفرصة لهم لتنفيذ هذه ِ
الفكَر على أنفسهم أو
تطبيقها في مواقف حياتية حقيقية ،وعاد ًة ما تعزز مهارات التحدث مع الزمالء أو التعبير عن ِ
الفكَر بالرسم أو بالكتابة.

مالحظة :الكتابة هنا غير ملتزمة بالقواعد ،فيترك المعلم التالميذ ليعبروا عن أنفسهم بطالقة (كل بأسلوبه) ،وال يصوب أية أخطاء أو
يلتفت إليها.

اإلمــالء

تتناول اإلمالء في المنهج بطريقتين:

-١يوجد مع كل قصة استماع مهارة محددة من مهارات اإلمالء ،مثل (التاء المربوطة ،المدود ،المد الطويل والمد القصير،
الشدة.)... ،

 -٢يتم تناول مهارة اإلمالء في كل موضوع من موضوعات المحور (قصة االستماع  -نص القراءة  -النص المعلوماتي  -النشيد)،
تدرب عليها كل تلميذ في صفحات (الحظ وتعلم).
في قصة االستماع :يتناول سؤال اإلمالء المهارة الموجودة ،والتي َّ
ٍ
كلمات من نص القراءة.
في نصوص القراءة :يتناول سؤال اإلمالء

إرشادات تصويب اإلمالء:

يفرغ كل تلميذ من كتابة الكلمات يكتبها المعلم صحيح ًة إمالئ ًّيا على السبورة.
 -عندما ُ

يصوب التلميذ لنفسه بوضع عالمة (✓) على اإلمالء الصحيح ،أما إذا كانت الكلمة خطأ فيكتب الكلمة الصحيحة بجانب
 ِّالكلمة غير الصحيحة ،وال يمحو الخطأ.

تعود التلميذ على االلتزام بقواعد اللغة في الكتابة من اتجاهات الحروف وتناسق أحجامها،
الخط :الهدف من أنشطة الخط هو ُّ

مع مراعاة النظام ،والنظافة؛ حيث يقوم المعلم بكتابة الجملة على السبورة كنموذج في أثناء متابعتهم له ،ثم يقومون هم بكتابة
الجملة متبعين إرشاداته ..وفي خالل ذلك يتحرك بينهم للتوجيه وإعطاء اإلرشادات للتصويب إذا وجد خطأ؛ مراع ًيا اتجاهات

الحروف وأشكالها المختلفة عند اتصالها وانفصالها.
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ز

التعبير الكتابي

يعدُّ التعبير الكتابي هو المنتج النهائي من الموضوع ،وفيه يجمع التلميذ كل ما تعلمه ليستطيع التعبير عن نفسه مستخد ًما ُلغة

صحيحة.

 -يذكِّر المعلم التالميذ بما تعلموه في هذا الموضوع من مفردات ،وفِك ٍَر في النصوص ،وتراكيب ُلغوية.

 -يتأكد من أنهم يراعون ما تعلموه عندما يكتبون.

 -بعد أن يعطيهم المعلم اإلرشادات الواضحة يتركهم ليكتبوا ما يريدونه ،كل على حدة.

 يتحرك بينهم؛ ليتأكد من أنهم على الطريق الصحيح ،ويوجههم ،ولكن ال يصوب لهم األخطاء. -يكتب كل تلميذ شي ًئا مختل ًفا بنا ًء على مدى َفهمه ،وقدرته على الكتابة.

التقييم الذاتي

تركز قائمة المعايير التي يستخدمها التلميذ في التقييم الذاتي على العناصر التي يجب أن تكون في هذا النوع من النصوص ،وهي
المعايير نفسها التي قام بتحليلها في النص الرابع ..تتبع الخطوات اآلتية:

يوضح المعلم لكل تلميذ محتويات قائمة المعايير قبل أن يق ِّيم التلميذ نفسه ،ويعطي أمثلة للمستويات المختلفة ،ثم يقومالتلميذ بتقييم نفسه في كل عنصر.

-بعد أن يق ِّيم التلميذ نفسه يكرر الكتابة مرة أخرى في المكان المخصص لذلك ،مراع ًيا األخطاء التي وقع فيها أول مرة.

يقيم نفسه،
تحس ًنا في كل مرة يكتب فيها ،وعلى المعلم أن يتركه ِّ
مالحظة :يجب أال تكون كتابة التلميذ بدون أخطاء ،فمن المهم أن َيرى ُّ
ويصوب أخطاءه في كل مرة يكتب فيها.
ِّ

تصويب المعلم للتعبير الكتابي

متجنبا األخطاء التي وقع فيها يأخذ المعلم الكتب لمراجعة تقييم التالميذ ألنفسهم.
 بعد أن يعيد كل تلميذ كتابة النصً

يقرأ المعلم عمل التلميذ ،ويعطيه تغذية راجعة (تعليقًا) بناءةً؛ أي يركز على شيء إيجابي في عمله ،ويمدحه ،خاص ًة إذا وجدتحس ًنا بين المحاولة األولى للكتابة والمحاولة الثانية.

في كل مرة يكتب التلميذ في الموضوعات التالية ُيطلب منه قبل أن يكتب أن يعود لتعليق المعلم على إيجابيات عمله في المرةالسابقة ،ويبني عليه.

التقييم التكويني

في نهاية كل موضوع وقبل التعبير الكتابي توجد صفحتان من التقييم التكويني لمساعدة المعلم على معرفة مدى استيعاب كل
تلميذ لما سبق دراسته ،ويمكنه أن يقطع هذه التقييمات ويحفظها في حافظة التلميذ في نهاية كل فصل دراسي.

ح
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استراتيجيات التدريس

تتعدد استراتيجيات التدريس في المنهج متبعة دائرة التع ُّلم؛ اكتشاف ،تع ُّلم ،مشاركة ..وفيما يلي شرح لبعض االستراتيجيات
المستخدمة في األنشطة المختلفة:

اسم
االستراتيجية

استراتيجية

العصف الذهني
استراتيجية

التعلم بالنمذجة
استراتيجية

العمل الجماعي

استراتيجية
المناقشة

استراتيجية

المرقمة
الرءوس ُ

استراتيجية

أعواد المثلجات

شرح مبسط

تسمى أيضا الزوبعة الذهنية  Brainstormingويقصد بها وضع الذهن في حالة من اإلثارة؛ ُبغية التفكير
في كل االتجاهات واالحتماالت للتوصل  -في جو من الحرية  -إلى أكبر عدد ممكن من ِ
الف َكر واآلراء
حول مشكلة أو موضوع بعينه ،تليها مرحلة جمع المقترحات ومناقشتها.

ٍ
ً
ُسمى ً
وأنماطا سلوكية جديدة في موقف
استجابات
أيضا التعلم االجتماعي ،وهي اكتساب الفرد وتع ُّلمه
ت َّ
اجتماعي ،عبر المالحظة واالنتباه (كتعلم اللغة عن طريق االستماع والتقليد) ،وهي عمو ًما ،طريقة توضيحية
للتعليم تقوم على توظيف التجارب والوسائل والنماذج ،ومثال ذلك :تعلم الكتابة والخط ،وتعلم الوضوء،
ِ
العملية.
وبعض التطبيقات العلمية َ

ُسمى ً
غالبا من  3إلى
ت َّ
أيضا التعلم التعاوني ،وتتج َّلى في تقسيم التالميذ إلى مجموعات ُمصغرة تتكون ً
 4أفراد ،ت َ
ُعطى لهم واجبات محددة (أهداف مشتركة) وعليهم االعتماد على التعاون (التبادل المعرفي
والمهاري) من أجل إنجاز المهمة المطلوبة منهم.
هي أسلوب قديم ُينسب للفيلسوف سقراط الذي كان يعتمده لتوجيه تالميذه وتشجيعهم ،ويمكن اعتبارها
بمثابة تطور للطريقة اإللقائية عبر استخدام المناقشة على شكل تساؤالت تثير دافعية التالميذ.
تعتمد هذه االستراتيجية على دفع التالميذ إلى التفكير ،والمناقشة ،وإبداء الرأي ،وطرح األسئلة ،وتقديم
اإلجابات ،وإشراكهم في إعداد الدرس ،مع االهتمام بالبحث وجمع المعلومات ،وتحليلها باتباع خطوات
رئيسة ،هي :اإلعداد ،والمناقشة ،والتقويم.

هي شكل من أشكال العمل الجماعي التعاوني ،وتتج َّلى في:
 تقسيم التالميذ إلى مجموعات ،كل مجموعة من  4أفراد ،ويحمل كل فرد َرق ًْما من  1إلى .4 طرح السؤال أو توضيح المهمة المطلوب إنجازها. تعاون أفراد كل مجموعة في إيجاد الحلول.عشوائيا من كل مجموعة؛ بحيث ينوب التلميذ صاحب الرقم عن أفراد مجموعته في
يختار المعلم َرق ًْماًّ
اإلجابة ،وتقديم الحلول.
تقوم هذه االستراتيجية على التشويق ،وتحفيز التالميذ ،واإلبقاء على تركيزهم وانتباههم في أعلى
الفعالة في سيرورة
المستويات ،وهي مناسبة للمستويات ُ
العمرية الصغيرة ،وتتيح لكل التالميذ المشاركة َّ
الدروس ،وهي مناسبة لألسئلة المفتوحة.
تتلخص خطوات هذه االستراتيجية في:
 وضع األعواد في ُعلبة تكون مرئية للجميع.		
 كتابة أسماء التالميذ على أعواد المثلجات.الم ْعنِي باألمر
في أثناء سير الدرس ،يقوم المعلم بالسحب العشوائي لعود مثلجات من ُالعلبة ،والتلميذ َ
يكون لِزا ًما عليه إنجاز المهمة المطلوبة منه أو اإلجابة عن السؤال المطروح.
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طـ

استراتيجية

التدريس التبادلي
Reciprocal
Teaching
strategy

استراتيجية

المشروعات

استراتيجية

حل المشكالت
أو

التعلم القائم على
المشكالت
استراتيجية

التع ُّلم باالكتشاف

استراتيجية

مثلث االستماع

ي

ً
وتحليل) ،باالعتماد
هما
هي نشاط تعليمي يهتم على وجه الخصوص بدراسة النصوص القرائية (قراء ًة و َف ً
على الحوار المتبادل بين التالميذ والمعلم أو بين التالميذ وبعضهم ،وهو ما يمكن تفصيله في الخطوات
التالية:
تقسيم التالميذ إلى مجموعات. توزيع األدوار حسب المهمة المطلوبة من كل تلميذ (التلخيص ،توليد األسئلة ،التوضيح). اختيار قائد لكل مجموعة. توزيع نص أو قطعة قرائية على المجموعات. االنخراط في الحوار التبادلي داخل المجموعات ،وقيام كل فرد بأداء مهمته.ِ
الملخص.
 إعطاء التالميذ ما يكفيهم من الوقت للقراءة الصامتة ،ثم تدوين الف َكر المساعدة في بناء ُ يتابع المعلم عمل كل مجموعة بشكل لحظي ومستمر ،ويقدم الدعم والمساعدة عند الضرورة. عرض النتائج.وهذه هي الخطوات الرئيسة لتطبيق هذه االستراتيجية:
 اختيار المشروع :وهي خطوة رئيسة للوصول إلى األهداف المنتظرة من النشاط.التخطيط :يضع التالميذ ُالخطة المناسبة للعمل ،ويقوم المعلم بإرشادهم ،ومساعدتهم في الوصول إلى
األهداف المرجوة.
 التنفيذ :االنتقال من مرحلة التخطيط والمقترحات إلى العمل. التقويم :للوقوف على مدى تنفيذ المشروع.تسمى ً
أيضا األسلوب العلمي في التفكير ،وتتم عبر إشعار التالميذ بالقلق وإثارة تفكيرهم إزاء مشكلة
ما (تكون مناسبة لمستواهم ،وذات صلة بموضوع الدرس ،وبمعيشتهم) ال يستطيعون حلها بسهولة ،بل
بالبحث واستكشاف الحقائق المؤدية إلى الحل.
أما الخطوط العريضة لهذه االستراتيجية فيمكن إيجازها في:
 التحليل بجمع البيانات ،وتحليل األسباب والعوامل.		
 تحديد المشكلة وصياغتها. التنفيذ. اقتراح الحلول			.تدعو هذه االستراتيجية إلى استخدام التفكير المنطقي (االستقرائي أو االستنباطي) وتُشجع على التفكير
النقدي العقلي البعيد عن ُ
والمس َّلماتُ ،مخاطب ًة المستويات العقلية العليا كالتحليل والتركيب..
الخرافات ُ
وتسعى هذه االستراتيجية إلى جعل التلميذ في قلب العملية التعليمية ،وإلى زيادة دافعيته.
هي شكل آخر من أشكال العمل في مجموعات أو العمل التعاوني ،وتتم عبر تقسيم التالميذ إلى مجموعات،
كل مجموعة من  3أفراد ،لكل تلميذ منهم دور محدد:
 التلميذ األول :وهو المتحدث ،وتتمثل مهمته في شرح الدرس أو السؤال أو المفهوم أو الفكرة أو المهمةالمطلوبة.
الفكرة/المهمة عبر طرح أسئلة على التلميذ
 التلميذ الثاني :وهو المستمع الجيد ،ودوره هو توضيحَّ
األول/المتحدث.
لزميليه ،مستفيدً ا من المالحظات
المالحظ ،ودوره هو تقديم تغذية راجعة
المراقب ُ
 التلميذ الثالث :وهو ُْ
دونها في أثناء المناقشة بين أفراد المجموعة.
التي يكون قد َّ
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استراتيجية
القصة

استراتيجية

تقييم األقران

استراتيجية

مسرح العرائس

ومن شروط استخدام استراتيجية القصة في التدريس التي ينبغي على المعلم ُمراعاتها:
 وجود ارتباط بين القصة وموضوع الحصة. أن تحقق أهدا ًفا واضحة ومحددة. اختيار قصص مناسبة لنمو التالميذ. توظيف الوسائل المساعدة. اإليجاز واالختصار. اعتماد أسلوب شائق يجذب االهتمام. -وحدة الموضوع ،واحترام التسلسل المنطقي لألحداث.

الهدف من هذه االستراتيجية هو تدريب التالميذ على التقييم ،والنقد ،واتخاذ القرار ،وكذا ت ََع ُّر ُفهم الطريقة
التي تتم بها عملية التصويب ،وتقييم األعمال ،ألخذها بعين االعتبار في أعمالهم وإنجازاتهم التالية..
وتُن ّف ُذ هذه االستراتيجية على مرحلتين:
األولى:
 توزيع أوراق االختبار أو العمل على التالميذ.يقوم كل تلميذ بحل المسائل والمهام المطلوبة منه ،دون كتابة اسمه على الورقة ،بل يكتفي بتدوين رقمتسلسلي ُيحدده له المعلم.
غير ورقتِه.
جمع األوراق بعد نهاية االختبار ،وإعادة توزيعهاعشوائيا على التالميذ؛ ليصوب كل تلميذ ورق ًة َ
ًّ
 الشروع في عملية التصويب من دون االعتماد على عناصر اإلجابة الرسمية.صوبوها.
 ُيبدي التالميذ مالحظاتهم بشأن األوراق التي َّالثانية:
 يعرض المعلم عناصر اإلجابة أو ورقة إجابة نموذجية. يعيد التالميذ التصويب ،ووضع الدرجة النهائية. تجميع األوراق ومطابقة كل رقم مع صاحبه. مناقشة جماعية.مالحظة:بعد تدريب التالميذ على هذه االستراتيجية وتجريبها عدة مرات ،يمكن للمعلم أن يقتصر على
المرحلة الثانية فقط من هذه االستراتيجية.
الدنيا كأطفال الروضة ،وتتلخص في استخدام
هي استراتيجية مناسبة للتالميذ الصغار ،والمستويات الدراسية ُّ
الدمى في تمثيليات ومسرحيات بسيطة وهادفة ،وذات عالقة بالمواد الدراسية يؤديها التالميذ من الكواليس
ُّ
بتوجيه من المعلم ،ممزوجة بالتسلية والترويح عن النفس.
تتم هذه الطريقة كما يلي:
 تحديد الهدف من المسرحية. تحديد الوسائل واألدوات المستخدمة.				
 توزيع األدوار. تحديد مكان العرض ،وتجهيزه.		
 تدريب التالميذ على العرض. الربط بين الحركة والصوت.دليل المعلم  -الصف الثالث االبتدائي  -الفصل الدراسي األول

ك

استراتيجية يمكن تلخيصها في:
 ِّفكر واكتب.
 -ناقش مع زميلك.

استراتيجية

فكر ،ناقش ،شارك

 -شارك مجموعتك ،ثم باقي زمالئك في الفصل.

في هذه االستراتيجية يقوم المعلم بتوجيه سؤال أو تحديد مهمة ،ثم:

ووفْقَ تقدير المعلم).
 يفكر كل تلميذ ،بشكل فردي ،لمدة دقيقة أو أكثر (حسب المهمة المطلوبةَ ، يتفق كل تلميذ مع زميله على إجابة واحدة مشتركة. تكوين مجموعات ،كل مجموعة من  4أفراد ،لمناقشة األعمال ِوالف َكر.

التوصل إلى نتيجة
شارك فصلك :تختار كل مجموعة ُمتحد ًثا عنها بمعدل دقيقتين لكل مجموعة؛ بهدفُّ
أو إجابة نهائية تحت قيادة وإشراف المعلم.

تلقائيا غير موجه ،عكس التعلم
لعل أهم ما يميز التعلم باللعب عن اللعب نفسه هو كون هذا األخير نشاطا ُح ًّرا
ًّ

موجه لتنمية قدرات التالميذ الجسمية ،والوجدانية ،وكذا العقلية عبر
باللعب الذي يمكن تعريفه بأنه نشاط َّ

توظيف األنشطة والمتعة والتسلية كأدوات تربوية في اكتساب المعرفة ،وتقريب المفاهيم ،وتحفيز التواصل.
استراتيجية

التع ُّلم باللعب

من أنواع األلعاب التربوية نجد:
 -األلعاب الحركية.

الدمى.
المجسمات ُّ
ُ -

 ألعاب الذكاء. -الفوازير.

 -التصنيف.

من أهم أهداف هذه االستراتيجية تع ُّلم التعلمِ ؛ أي أن يكتسب التلميذ المهارات الضرورية التي تُمكنه من
التعلم باستمرار لمواجهة المهام الدراسية ،والتعامل مع مصادر العلم والمعرفة في مرحلة أولى ،ولمواجهة

الحياة في مرحلة تالية.

هكذا يمكن تعريف التع ُّلم الذاتي بأنه نشاط تع ُّلمي يقوم به التلميذ -بشكل ذاتي -الكتساب مهارات،

استراتيجية

التع ُّلم الذاتي

التعليمية..
العملية
ومعارف ،ومفاهيم ،وقيم؛ ُبغية تنمية إمكانياته واستعداداته ،ويكون فيه التلميذ هو محور
َّ
َّ
بينما يتج َّلى دور المعلم في:

		
 -تشجيع التفكير الناقد.

 -توفير المصادر المعرفية ،والبيئة المساعدة على التع ُّلم الذاتي.

 -دفع التالميذ إلى اعتماد األسئلة المفتوحة.

 -حثهم على ربط التعلم بالمواقف الحياتية.

 جعل كل تلميذ واثقًا من نفسه ،وتشجيعه أثناء ارتكاب األخطاء وهو في طريقه نحو التع ُّلم. -تنمية مهارات القراءة والتحليل لدى التالميذ.

ل

دليل المعلم  -الصف الثالث االبتدائي  -الفصل الدراسي األول

التخيل اإلبداعي..
التخيل بداية االبتكار واإلبداع ،وهي استراتيجية قريبة للعب األدوار ،و ُيقصد بها
ُّ
والمطلوب من كل تلميذ خاللها هو أن يتخيل نفسه في وظيفة أو مهمة أو وضعية ما (حسب ما هو محدد في
التعليمات) ثم ُي َ
عطى له وقت للعمل ،والتفكير ،واإلبداع.
هذه االستراتيجية مفيدة أكثر في حصص التعبير الشفهي أو الكتابي ..ومن شروط نجاحها:

 -المرافقة والتوجيهات.

استراتيجية

بالتخيل
التع ُّلم
ُّ

التخيل).
 إتاحة الوقت الكافي لكل تلميذ (الوقت الالزم لعمليةُّ
 -االستعانة بمؤثرات صوتية مناسبة.

شوشة.
الم ِّ
 -الهدوء ،وإقصاء العوامل ُ

التخيل فقط.
 حرص التلميذ على االنشغال بموضوعُّ

أما خطوات تنفيذ هذه االستراتيجية فهي:

 -إعداد سيناريو التخيل :التخطيط والتحضير القبلي.

تخيلي ما.
 أنشطة تخيلية تحضيرية :مقاطع قصيرة لموقف ُّ -التنفيذ :قراءة النص القرائي أو النشاط أو التعليمات.

 -طرح األسئلة والمناقشة.

استراتيجية تعتمد على  3محاور أساسية هي:

–  What I already Knowماذا أعرف ُم ْسبقًا؟ (المكتسبات والخبرات السابقة) ،وهي ُخطوة غاية في
استراتيجية
K.W.L

األهمية ل َفهم الموضوع الجديد وإنجاز المهام ،فالتلميذ مدعو لمعرفة إمكانياته حتى يتمكن من استثمارها

على أكمل وجه.

–  What I want to Learnماذا أريد أن أتعلم؟ وهي مرحلة تحديد المهمة المتوقع إنجازها أو المشكلة
التي ينبغي حلها.

ٍ
َ
وأنشطة،
ومهام
معارف
التطرق إليه من
–  What I Learnedماذا تعلمت بالفعل؟ هي مرحلة تقويم ما سبق
َّ
ُّ
ومعرفة مدى تحقق األهداف المسطرة ،وهي مرحلة ً
أيضا الكتساب المفاهيم الصحيحة ،وتصويب

التمثالت غير الصحيحة.
استراتيجية

ُسمى ً
وتقمصها في
أيضا ُ
ت َّ
المحاكاة ،وهي استراتيجية تقوم على تمثيل أدوار (واقعية أو تاريخية أو خيالية) ُّ
مواقف (تعليمية) مصطنعة؛ بحيث يكون لكل تلميذ دور محدد ،يؤديه ،ويعبر عنه في بيئة تميل أكثر إلى

لعب األدوار

المرح واللعب.

استراتيجية

تتم من خالل أن يرفع التلميذ ورقة صغيرة بها اإلجابة المناسبة للسؤال الذي طرحه المعلم؛ فيمكن أن تكون

بطاقات اإلجابة

تسمح هذه االستراتيجية للتالميذ بتطوير قدراتهم على التعبير ،والتفاعل مع اآلخرين.

ورقة بها عالمات مثل (✓) أو (✗) أو وجوه تعبيرية أو كلمات.
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م

المهارات الحياتية للصف الثالث االبتدائي

يقوم المنهج ً
أيضا بتطوير المهارات الحياتية المناسبة لعمر التلميذ ،والتي تتماشى مع تسلسل ُخطة هذا التطوير حتى نهاية تعلمه

المدرسي ..المهارات الحياتية التي ستقدم في الصف الثالث االبتدائي كاآلتي:
أبعاد

المهارات الحياتية

التعلم األساسية

الفرعية

تحديد
المعلومات
المتصلة
بموضوع ما

التفكير
الناقد

تع َّلم
لتعرف

ن

كيفية العمل على اكتساب التالميذ لها

شرح عملية
التفكير

للتفريق بين
منظور اآلراء
المختلفة

ينبغي في هذا تكوين خريطة ذهنية ،وذلك بوضع الموضوع األصلي في المنتصف ،ثم
القيام بعصف ذهني باستخراج كل ِ
الفكَر الفرعية ،ثم استخراج فِكَر لها ،وهكذا حتى
يتكون لدينا موضوعات متصلة بالموضوع األصلي لها فِكَر فرعية كما هو موضح
بالشكل.
نموذجا لعملية التفكير.
لكي يفهم التالميذ ما معنى كلمة فكر؛ يعطيهم المعلم
ً
ٍ
يضع المعلم المسألة على السبورة ،ويفكر في الحل بصوت عال ،ويسأل نفسه ويجيب.
يسأل المعلم :ماذا فعلت كي أفكر؟ ويستخرج منهم أنه:
 ثم تحدث إلى نفسه؛ كي يستوعب المطلوب في صمت.			
 قرأ ما أمامه. عندما يجدها يحل النشاط. ثم نظر إلى ما أمامه ،وحاول إيجاد العالقة المطلوبة.يوضح المعلم أن التفكير يحتاج ً
أول إلى وقت ،و ثان ًيا صمت من الجميع.
 -يؤكد المعلم أنه في كل مرة سيطلب منهم التفكير سيعطيهم وقتًا ،ويتأكد من أن الفصل هادئ.

هذه مهارة مهمة عند اختالف اآلراء في موضوع ما ،فالمتمتع بهذه المهارة يستطيع أن يفسر
سبب اختالفه مع اآلخرين بتحديد اختالف المنظور الذي ينظر كل منهم إلى المشكلة من
دائما أسئلة تبدأ بـ«لماذا» عندما
خالله ..ولتنمية هذه المهارة لدى التالميذ يطرح المعلم عليهم ً
يكون له رأي ما ،فتفكير التلميذ في السبب وراء تبنيه رأ ًيا بعينه يجعله يفهم المنظور الذي ينظر
ُنمى لديه هذه المهارة؛ فيفهم
للمشكلة من خالله ،ومع تَكرار التفكير في األسباب وراء آرائه ت َّ
نفسه كما يفهم آراء الغير.

ويمر هذا الجمع بالخطوات اآلتية:
جمع المعلومات -تحديد ما نبحث عنه بوضوح ،وقد يكون ذلك بكتابة ما نبحث عنه في شكل أسئلة حتى ييسر
حل
الخاصة بمشكلة البحث عنه ،وعدم اإلسهاب وراء معلومات كثيرة ال تتوجه إلى ما نبحث عنه.
المشكالت
ما
جمع المعلومات من مصادر مختلفة ،مثل :اإلنترنت ،المحيطين بنا كاألهل ،الكتب ،الكون،فكل ما حولنا قد ُيستخدم كمصدر للمعلومات.

اتخاذ
القرارات

ُنمى هذه المهارة
هذه المهارة تساعد في تعزيز وجود مهارة الرؤية المستقبلية لدى التالميذ ،وت َّ
من خالل أية فرصة التخاذ قرار بعينه ،فعندها يسأل المعلم كل تلميذ:
تحديد النتائج - ،لماذا اتخذت هذا القرار؟
والنتائج المتوقعة  -ما الذي تتوقعه في المستقبل يجعلك ترى أن هذا هو القرار الصائب؟
 ماذا لو حدث كذا؟ ماذا ستفعل؟دائما في المستقبل ،وليس في الوقت الحالي فقط.
وهكذا يتعود التلميذ على التفكير ً

اإلنتاجية

يكون ذلك بوضع ُخطة كاآلتي في بداية العمل ،ومتابعتها ،والتعديل فيها طيلة المدة المتاحة
للمهمة:
الخطوات ،زمن االنتهاء ،الموارد المطلوبة ،المسئول ،الخطة البديلة.

وضع قائمة من
المهام المراد
إنجازها مع
خططها البديلة
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احترام
التنوع

يقوم المعلم بتعزيز هذه المهارة في البداية بتنظيم العمل إذا وجد فيه اختال ًفا لوجهات النظر بأن:
 يعطي ًّكل منهم دوره إلبداء رأيه - .يطلب ممن يريد التعليق على الرأي اآلخر أن ُيع ِّلق.
التماس واحترام  -يطلب من اآلخر توضيح وجهة نظره ،وهكذا.
وجهات نظر  -يؤكد أنه «لن يحترم أحدٌ رأيك إذا لم تحترم أنت رأيه ً
أول».
متعددة ومتنوعة؛ بعد أن يتعلم التالميذ كيف يحترمون وجهات نظر اآلخرين ،وفي أي نشاط سيقومون بمشاركة
لتوسيع وتعميق آرائهم مع اآلخرين على المعلم أن يؤكد ما تعلموه في كيفية احترام آراء اآلخرين.
قد يقوم المعلم بتغذية انعكاسية جماعية (انعكاس وتأمل) ويسألهم:
ال َفهم
 هل تحسنت مهارات احترام وجهات نظر اآلخرين؟ كيف سنعزز هذه المهارة في المستقبل؟				
 -كيف عرفنا؟

التعاطف

تعزز مهارات التعاطف بأن نضع الشخص في الموقف نفسه؛ فإذا أردنا أن يتعاطف التالميذ مع
اآلخرين في التواصل يسأل المعلم:
إظهار التعاطف  -بماذا كنت ستشعر لو ( ....................لم يحترم زميلك رأيك ً
مثل)؟
في التواصل مع  -يقوم المعلم بالفعل بعدم احترام رأيه ،ثم يسأل:
 كيف ستجنب اآلخرين هذا الشعور؟ كيف كان شعورك؟		اآلخرين
يؤكد المعلم أن الخيارات الشخصية قد تؤثر سلب ًّيا في اآلخرين ،فعلينا أن نضع أنفسنا مكانهم؛
كي نفهم مشاعرهم ونُقدرها.

تعلم
لتتعايش

المشاركة

اإلدارة الف َّعالة
وتنظيم المهام

هذه المهارة تحتاج لمتابعة وانعكاس دوري من المعلم حتى تكون جز ًءا من طباعهم الشخصية.
في البداية يوضح المعلم التوقعات بشكل بسيط ومحدد وقابل للتنفيذ؛ كأن يقول لهم أتوقع
منكم ما يلي:
 الحفاظ على مقتنياتكم من كتب وغيرها ،وعدم إضاعتها أو اإلهمال فيها ونسيانها بالمنزل.إذا طلبت منك مهمة ما عليك أن تنفذها في الوقت المحدد لها سواء كانت في الفصل أوواج ًبا منزل ًّيا ..ولكي تفعل ذلك يجب أن:
• تتأكد من أن مقتنياتك معك كل يوم قبل المجيء إلى المدرسة ،وقبل ُمغادرتها.
تفرغ من استخدامه.
دائما في حقيبة ،وال تترك أي شيء خارجها عندما ُ
• تضع مقتنياتك ً
• تُدون ما ُطلب منك حتى ال تنساه.
• تتأكد من أنك أنهيت ما عليك كل يوم قبل النوم.
بعد وضوح التوقعاتُ ،ينبه المعلم إلى أنه سيقوم بمتابعة ذلك بشكل دوري.
يقوم المعلم بعمل تغذية انعكاسية مكتوبة ،كل أسبوع يقيم التلميذ نفسه بما يلي:
ِم َب ْع َ
ِم ُم ْع َ
ض
م َأ ْل َتز ُ
ظ َ
َأ ْل َتز ُ
زِم
ِم َدائ ًِما
ُأ َحاوِ ُل َأ ْن َأ ْل َت َ
َأ ْل َتز ُ
ت
ت
الو ْق ِ
الو ْق ِ
َ
َ
المعيار

هل نسيت شي ًئا من مقتنياتي هذا األسبوع؟
هل حافظت على مقتنياتي نظيفة و ُمرتبة؟
هل قمت بجميع مهامي في الوقت المحدد؟

األسابيع
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س

واضحا بناء على هذا
تقسيم األهداف -بعد أي نشاط تقييم ذاتي يطلب المعلم من كل تلميذ أن يضع هد ًفا مستقبل ًّيا
ً
إدارة
التقييم يكتبه في كراسته ،ثم يكتب الخطوات المحددة التي سيقوم بها لتحقيق هذا الهدف.
إلى خطوات
الذات
 يطلب المعلم من التالميذ مراجعة هذه األهداف بشكل دوري.محددة
يقوم المعلم بإعطاء تغذية راجعة بناءة بالتصويب الجماعي بعد كل نشاط يقوم فيه التالميذ بالتفكيروالتوصل إلى معلومة ما.
تقديم تغذية
 يقدم المعلم تغذية راجعة فعالة على التعبير الكتابي.راجعة فعالة
 يعطي المعلم التلميذ تغذية راجعة بناءة كل مرة يكتب فيها ويقيم نفسه. يتابع المعلم تحسن التلميذ ويعطيه تغذية راجعة تساعده.مهارة القراءة :هي قدرة التلميذ على فهم الرسالة من وراء ما يقرأ ،ويتم تعزيز هذه المهارة بأن يتعرض
كل تلميذ لنصوص من حياته الحقيقية ،ويعزز المعلم هذه المهارة بأال يقرأ لتالميذه النصوص ،ويتركهم
ليتعرضوا للنص الجديد عليهم ويحاولوا فك رموزه.
ُنمى هذه المهارة بإتاحة فرض كثيرة يضع خاللها
مهارة الكتابة :هي القدرة على إيصال رسالة مكتوبة ،وت َّ
المحاسبية
التواصل اللفظي التالميذ فِكَرهم على ورق ،دون التقيد بتوجيهات بعينها ..وبالمنهج فرص عديدة يضع من خاللها كل
تلميذ فِكَره وحده على الورق ..ويعزز المعلم هذه المهارة بأال ُيملي على تالميذه ما يجب كتابته ويترك
(القراءة والكتابة)
لهم فرصة التعبير عن الرسالة التي يودون إيصالها ،ثم يعطيهم تغذية راجعة بناءة.
والتواصل غير التواصل غير اللفظي :هو استخدام اإلشارات وتعبيرات الوجه إليصال رسالة ما ،ويقوم المعلم بمشاركة
المعايير األساسية اآلتية للتواصل غير اللفظي في أثناء عرض ِ
اللفظي
الفكَر:
إحساسا بالثقة.
 رفع الوجه والكتفين؛ ألن ذلك يمنحً
 توجيه النظر للمستمعين ،وعدم النظر ألي شيء آخر (ورقة باليد ًمثل).
 االبتسام الدائم ،ورفع الصوت بشكل مناسب. -عدم اإلكثار من اإلشارات بشكل غير موظف (بدون داعٍ)

تع َّلم
لتكون

إظهار اإلصرار
وإدارة الغضب

الصمود

الغضب شعور إنساني من الصعب على أي إنسان أن يوقفه .الشيء الوحيد الواقع تحت سيطرة اإلنسان هو
تصرفات الجوارح أثناء الغضب .في هذه المرحلة ال ُعمرية من األشياء الجيدة هي أن نساعد الطفل الغاضب
أيضا أن نبتعد عن
بأن يتحدث عن المشاعر أكثر من التحدث عن الموقف أثناء نوبة الغضب .ومن الجيد ً
التحليل المنطقي للموقف وأسبابه وإيجاد الحلول حتى يهدأ الطفل .وبالنسبة للتصرفات فبعد أن يستعيد
الطفل السيطرة على نفسه سيكون من المناسب التحدث عن السلوكيات البديلة والمقبوله للتعبير عن الغضب.
يوجد عدة طرق لمساعدة التالميذ على إدارة الغضب فور هدوء ثورته وهذه إحداها:
في بداية العام يشرح المعلم للتالميذ أن الغضب شعور قد نشعر به أحيانًا ،وهذا شيء طبيعي و لكن أنيتملكنا هذا الغضب ويسيطر على أقوالنا وأفعالنا فذلك أمر غير محمود .فأول خطوة في إدارة الغضب
هو أن نعرف إلى أي مدى نحن غاضبون .قد يقدم المعلم الشكل الموضح في الرسم وقد يضعه بشكل
دائم في الفصل ،وهو بمثابة لوحة إرشادية بصرية تساعد األطفال في قياس درجة الغضب.
وإذا لم تتوافر الصورة والمعيار فمن الممكن تحديد درجة الغضب بطريقة حسية؛ كأن نسأل التالميذعن األحاسيس البدنية مثل ضربات القلب أو سرعة النفس أو حكة في الجلد لكي يفهموا درجة
الغضب بشكل حسي.
إذا كان الموقف بين صديقين فتدخل المربي قبل العنف اللفظي أو الجسدي ال غنى عنه ،وبعد ذلكيبتعد كل تلميذ عن اآلخر مع االتفاق على ضرورة الجلوس مع المربي للتحدث وتنفيذ الخطوات
المذكورة في الجزء التالي بعنوان « تقييم و تحليل المواقف الموترة».

ال بد من سماع سرد التلميذ أو التالميذ (في حالة خالف بين اثنين أو أكثر) ،وبعد ذلك يطرح المربيبعض األسئلة ويترك لكل تلميذ حرية اإلجابة والتفكير.
هذه بعض األسئلة التي قد تساعد على فهم الحدث بعد الهدوء (نطرح األسئلة فور السيطرة وال ننتظرتقييم و تحليل
لوقت طويل).
 ما الفكرة التي وردت لذهنك في هذه اللحظة؟المواقف الموترة  -ما أكثر شيء سبب لك الغضب؟
أكمل الجملة اآلتية :لو أعيد الموقف ثانية كان (اذكر موق ًفا أفضل لو حدث لك) سيقلل شعوري بالغضب.تصر ًفا آخر قد يبدر منك) سيكون أنسب
أكمل الجملة التالية :لو أعيد الموقف ثانية كان( ...اذكر ُّأثناء غضبي.
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أيقونات المهارات الحياتية

اﻟﺘﻌﺒري ﻋﻦ اﻟﺬات

اﺣﱰام اﻟﺘﻨﻮع

اﻟـﻤﺸﺎرﻛﺔ

اﻟﺘﻌﺒري ﻋﻦ اﻟﺬات

اﺣﱰام اﻟﺘﻨﻮع

اﻟـﻤﺸﺎرﻛﺔ

اﺣﱰام اﻟﺘﻨﻮع

اﻟﺘﻮاﺻﻞ

اﻟـﻤﺸﺎرﻛﺔ

ﺣﻞ اﻟـﻤﺸﻜﻼت

اﻟـﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ

اﻹﺑﺪاع

ﺣﻞ اﻟـﻤﺸﻜﻼت

اﻟـﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ

اﻹﺑﺪاع

اﻟﺘﻮاﺻﻞ

اﻟﺘﻌﺎون

اﻟﺘﻮاﺻﻞ
اﻟـﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ

اﻟﺘﻌﺎون
اﻹﺑﺪاع

اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ

اﻟﺘﻔﻜري اﻟﻨﺎﻗﺪ

اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ

اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ

اﻟﺘﻔﻜري اﻟﻨﺎﻗﺪ
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ف

ح َو ُر َ
األ َّو ُل
ِ
الم ْ

مـن أكــون؟
(الحياة الصحية)
تهيئة

ي ِ
حضر المعلم لوح ًة مرسو ًما عليها جسم إنسان ،ويكتب عليها (الجسم الصحي والسليم) ،ثم يسأل تالميذه :ماذا تعني (الصحة
ُd d
والسالمة)؟
d dيعرض عدة صور ،ويسألهم :ما عالقة هذه الصور بالجسم الصحي والسليم؟

الــمحـــــــــــــــــور الأول

استراتيجية العصف الذهني:

يسجل المعلم إجابات التالميذ عن األسئلة
d dمستخد ًما استراتيجية العصف الذهني
ِّ
واستنتاجاتهم لمعنى (الصحة والسالمة)؛ حيث يطلب منهم تسجيل إجاباتهم في ورقة،
ولصقها في منتصف اللوحة.

يفرغ التالميذ ُيخبرهم المعلم بأن هناك ثالثة عوامل تؤثر على صحة الجسم
 dبعد أن ُ
وسالمته ،وسنتعرف هذه العوامل من خالل موضوعات هذا المحور ،ثم يكتب المعلم
حول (لوحة الجسم) األرقام 2 1

 ،3وعندما يكتشف التالميذ أحد هذه العوامل

يكتبونه بجانب الرقم ،ويسجلون حوله مالحظاتهم.

الجسم الصحي والسليم

دليل المعلم  -الصف الثالث االبتدائي  -الفصل الدراسي األول

٦

جسمي السليم
تهيئة

d dيتناول المحور الحياة الصحيحة لإلنسان وسالمته ،وكيفية
الوقاية من العدوى واألمراض.
d dيقدم أمثلة للتجارب؛ لمساعدة كل تلميذ في التوصل إلى
مفهوم انتقال الجراثيم والعدوى.

نشاط

1

ي ِ
حضر المعلم كمية من دقيق الطعام ويرشها على بعض
ُd d
ال ُّلعب ،ثم يوزع هذه ال ُّلعب على التالميذ ،ويطلب منهم
أن يلعبوا بها (يمكن أن تكون هذه اللعب بعض المكعبات

الصلصال).
أو العجين أو َّ
d dيبـدأ التالميـذ فـي ال َّل ِعـب بهـا ،ويسـألهم المعلـم :مـاذا
ـق بأيديكم؟ ثم يسـجل
تالحظـون؟ هـل هنـاك شـيء َع ِل َ
مالحظاتهـم علـى السـبورة.

بعد ذلك ،يطلب المعلم من كل تلميذ أن ي ِ
حضر ورق ًة
ُ
d d
وقلما ويكتب اسمه ،ويالحظ ما حدث للورقة والقلم،
ً
ويسجل المعلم مالحظاتهم على السبورة ،ثم يطلب منهم
عدة أوامر؛ ْ
كأن يلمس كل تلميذ حقيبته أو مالبسه وهكذا،
أيضا.
ويسجل مالحظاتهم على السبورة ً
d dبعد ذلكُ ،ي ِّ
لخص المعلم مالحظاتهم ،ويبدأ في طرح عدة
أسئلة أخرى عليهم حتى يتوصلوا إلى االستنتاجات ،مثل:
-ماذا لو أمسكنا الطعام اآلن بأيدينا؟

-ماذا لو س َّلمنا عىل زمالئنا خارج الفصل؟

-ماذا سيحدث للطعام؟ وماذا سيحدث أليدهيم؟

-ما َعالقة هذه التجربة التي قمنا هبا بالعدوى واجلراثيم؟

d dيستمع المعلم إلجاباتهم واستنتاجاتهم ،ثم يلخصها في
الملمع الصغيرة ،إال أنها ال ت َُرى
أن الجراثيم ُ
كحبيبات ُ
بالعين المجردة ،ولكن تنتقل بلمس األشياء من ٍ
يد إلى
أخرى ،ومن مكان آلخر ..ثم يسألهم :ولكن ،كيف نحمي

أنفسنا من الجراثيم وانتقال العدوى من شخص آلخر؟ ثم

يخبرهم بأننا سنجيب عن هذا السؤال من خالل النشاط

التالي.

٧
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نشاط

٢

ليكونـوا فريـق تمثيـل،
d dيختـار المعلـم بعـض التالميـذ؛ ِّ
ويعرضـوا المقترحـات.
d dيقسم المعلم باقي التالميذ إلى مجموعات ،كل مجموعة
من  5أو  6أفراد ،وتمثل هذه المجموعات (لجنة التحكيم).
d dيبدأ النشاط بإعطاء المعلم مجموعة التمثيل بطاق ًة بها أحد
المواقف ليقوموا بتمثيله؛ ً
فمثل :يدور الموقف األول عن
«شخص يتحدث ويلعب مع أصحابه ،ثم فجأ ًة يشعر بأنه
يريد أن يعطس ،ف ُيحضر ِم ً
نديل ويضعه على فمه ويعطس،
ثم يرمي ِ
المنديل بسلة ال ُقمامة».
d dبعد تمثيل هذا الموقف ،يطلب المعلم من لجنة التحكيم
في المجموعة األولى تحليل الموقف م ًعا ،واإلدالء
بآرائهم في :هل هذا الموقف يحافظ على جسم اإلنسان
ويحميه أم يساعد في انتقال الجراثيم والعدوى؟
d dثم يكمل باقي فريق التمثيل أداء بقية المواقف المكتوبة
بالبطاقات ،وتقوم المجموعات بالتناوب بتقييم األفعال
في مختلف المواقف ،وهل هي تحافظ على أجسامنا من
الجراثيم أم تساعد في انتقالها لنا؟
للمعلم أن يكتبها على البطاقات:
d dأمثلة للمواقف التي يمكن ُ
 -١شخص ي ِ
حضر طعامه ،ويأكل بدون أن يغسل يديه.
ُ
 -٢شخص عطشان ،ويشرب من زجاجة صديقه.
-٣شخص يريد أن ُي ِّ
مشط شعره ،فأحضر ُفرشاته الخاصة
ً
بدل من أن يستخدم ُفرشاة شخص آخر ،وهكذا.

نشاط

٣

يفرغ التالميذ من دراسة الموضوع األول (جسمي
d dبعد أن ُ
ِ
السليم)؛ يطلب المعلم من كل تلميذ أن ُيحضر ورق ًة

ويكتب بها أول استنتاجاته لكي ُيصبح جسم اإلنسان

هو (الجسم السليم) ،ويلصق المعلم أوراقهم في مدخل

الموضوع.

وع َ
ض ُ
الم ْو ُ
األ َّو ُل
َ

ْ
ْ
َ
يٌ
ٌ
خ ِ
يص ّ
تَقيِيم تش ِ
َن َ
شاط

1

ص ْ
ْ
اس َب ِة:
الـم َن ِ
ِالصو َرةِ
اق َر ْأ َو ِ
ل ب ُّ
ُ

ُي ْح ِض ُر َ
األ ُب َه ِد َّي ًة ِل ْب ِن ِه.
َت ْذ َه ُب ال ِب ْن ُت ِل ِز َيا َر ِة َجدَّ ِت َها.
َن َ
شاط

٢

ض ْ
ْ
خ ًّ
ت َ
ع َ
م َ
ح َ
يح ِة:
الص ِ
طا َت ْ
ح َ
ِم ِة َّ
اق َر ْأُ ،ث َّ
الكل َ

َن َ
شاط

٣

ْ
ب:
م َأ ِ
ج ْ
اق َر ِأ الفِ ْق َر َةُ ،ث َّ

الح َيوانِ ِفي ر ِْح َل ٍة َم ْد ِ
الح َيوا َن ِ
اتُ ،أ ْع ِج َب
رس َّي ٍةَ ،و َش َ
اه َد ال َع ِدي َد ِمنَ َ
أح َمدُ إ َلى َح ِدي َق ِة َ
« َذ َه َب ْ
الم َم َّي َز ِة».
أح َمدُ ِبال ِق ْر ِد َك ِثي ًراَ ،و َر َج َع َس ِعيدًاَ ،و َج َل َس َي ْح ِكي ِ َأل ْه ِل ِه َعنْ ر ِْح َل ِت ِه ُ
ْ
أح َمدُ إ َلى
َ -١ذ َه َب ْ
الح َيوانِ ).
رس ِة – َح ِدي َق ِة َ
(ال َّنا ِدي – ال َم ْد َ
ُ -٢أ ْع ِج َب أَ ْح َمدُ ِبـ
(األس ِد – ال ِفيلِ – ال ِق ْر ِد).
َ
« َكا َن ْت َم ْر َي ُم ت َْج ِل ُس ِفي ِم ْن َطق ِة َ
ابَ ،ت ْل َع ُب َوت َْس َت ْم ِت ُع ِب َو ْق ِت َهاَ ،و َف ْج َأ ًة َس ِم َع ْت َص ْو َت ِط ْفلٍ َي ْب ِكي،
األ ْل َع ِ
َفا ْق َتر َب ْت ِم ْنهُ ِل َت ْه ِدئ ِت ِهَ ،و َسأ َل ْتهُ ِل َما َذا َت ْب ِكي؟ َف َر َّد أ َّنهُ ُي ِريدُ َوا ِل َد َتهُ َ ،ف َق ْد َض َاع ِم ْنهاَ ..و َق َف ْت َم ْر َي ُم ُت َف ِّك ُر
أخ َب َرتْهُ ِب َما َحد َ
َك ْي َف ُت َسا ِعدُ ِّ
الح ِّل َفات ََّج َه ْت إ َلى َم ْك َت ِب األ ْم ِنَ ،و ْ
َثَ ،و َقا َم ِب ُم َسا َع َد ِتها
الط ْف َلَ ..و َف َّك َر ْت ِفي َ
َت َم ْر َي ُم ِع ْندَما َرأَ ِت ِّ
للوصولِ إ َلى َوا ِل َد ِة ِّ
الط ْفلِ َ ،و َس ِعد ْ
الط ْف َل َس ِعيدًاَ ،و ُه َو َي ْح َت ِضنُ َوا ِل َد َتهُ ».
ُ

 -١كا َن ْت َم ْر َي ُم َت ْج ِل ُس ِفي
.
َ -٢س ِم َع ْت َم ْر َي ُم َص ْو َ
ت ..................................................................................................................................................................................................
.
َ
َ
َ
َّ
َ
ْ
ِ
ْ
المشكلة؟..............................................................................................................................................................................
 -٣ك ْيف َحلت َم ْر َي ُم ُ
.............................................................................................................................................................................................
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َ
َس َ
ش َ
م َم ْع َن َ
يط ًة ،وَ ي َْف َ
اها.
األ ْن ِ
ـم ًلا ب ِ
ه ُ
ط ُة  :٣ ،٢ ،1ــ ي َْقر َُأ ُج َ

تقييم تشخيصي
d

d

d
d

مبنـي علـى جمـع البيانـات عن
dهـو عبـارة عـن أسـلوب
ٍّ
المعلم
المسـتوى التعليمـي للتالميـذ ،وهدفه هو تمكيـن ُ
مـن تعـر ِ
ف َمواطِـن القـوة والضعـف لديهم.
ُّ
dيقيس هذا التقييم مستوى التالميذ في مهارتي القراءة والكتابة،
ولذلك فهو يحتوي على ثالثة أسئلة متدرجة من األسهل لألصعب؛
لتقيس مهارة القراءة ،وثالثة أخرى لتقيس مهارة الكتابة.
dيقوم التالميذ باإلجابة عن أسئلة التقييم التشخيصى بأنفسهم،
وبعد ذلك يجمع المعلم إجاباتهم ليحللها ،ويتعرف مستواهم.
dقبل إجابة التالميذ عن أسئلة التقييم يقوم المعلم ببعض
األنشطة الصفية لتنشيطهم ،والمراجعة بشكل عام على
مهارتي القراءة والكتابة.

يفرغ كل تلميذ من كتابة البطاقة ،يجمع المعلم كل البطاقات
d dبعد أن ُ
في صندوق ،ثم يوزعها عليهم مرة أخرى ولكن بشكل عشوائي.
d dيقـرأ كل تلميـذ البطاقـة التـي أخذهـا ،ويحـاول تخميـن
تعر ًفـا عمي ًقـا.
صاحبهـا ،ويذهـب
ليتعـرف إليـه ُّ
َّ

نشاط
d
d
d
d

بعض األنشطة المقترحة

نشاط

1

بطاقة تعارف

d

dيقسم المعلم التالميذ إلى مجموعات ،كل مجموعة تتكون من  5أفراد.
dيوزع على كل مجموعة قصة قصيرة مقسمة في  5بطاقات.
dيقوم كل تلميذ بقراءة بطاقته ،ويحاول مع أفراد مجموعته
ترتيب أحدث القصة.
dيتيح لهم المعلم وقتًا كاف ًيا ليتدربوا على تمثيل القصة
القصيرة وتوزيع األدوار ،ويمكنه تشجيعهم على استخدام
بعض الخامات لعمل مالبس بسيطة أو أدوات للمسرحية.
تفرغ كل المجموعات يبدأ وقت التمثيل ،فتبدأ كل
 dبعد أن ُ
مجموعة بعرض القصة وتمثيلها أمام باقي زمالئهم بالفصل.
dيمكن للمعلم أن يقوم ببعض األنشطة األخرى التي تُذكِّر
التالميذ بمهارتي القراءة والكتابة بشكل عام ،وهو بمثابة
تنشيط قبل َبدء التقييم التشخيصي.

معايير التقييم التشخيصي

المهارات
القراءة

الكتابة

السؤال الثاني

السؤال الثالث

 -يستطيع قراءة فقرة قصيرة ،ويستخرج منها بعض التفاصيل البسيطة.

 يستطيع قراءة فقرة ،ويستخرج منها تفاصيل ،ويجيب عن أسئلتها. -يستطيع قراءة فقرة ،ويستنتج الغرض األساسي من النص.

		 -يدمج الحروف ،ويكتب كلمات.
السؤال الرابع  -يميز أصوات وأشكال الحروف.
ويكون ُج ً
مل ل ُيعبر عن فكرة.
السؤال الخامس  -يكتب كلمات،
ِّ
وج ً
والجمل.
مل ،مع األخذ في االعتبار حجم الحرف ،والمسافات بين الكلمات ُ
السؤال السادس  -يكتب كلمات ُ
ً
		 -يكتب فقرة وصفية قصيرة؛ ليقدم موقفا تخيل ًّيا.
 -يستخدم قواعد اللغة في الكتابة.

1

اقرأ وصل بالصورة المناسبة :

هدف النشاط:

نشاط

3

نشاط

األسئلة
السؤال األول

إذا قام التلميذ باإلجابة عن هذا السؤال؛ فهذا يدل على أنه:
 يميز أصوات الحروف -	.يدمج األصوات ويقرأ الكلمات -	.يقرأ ،ويفهم ُج ًمل بسيطة.

اقرأ الفقرة ،ثم أجب:

هدف النشاط:

• •يقرأ ُج ً
مل بسيطة ،ويفهم معناها.

• •يقرأ ُج ً
مل بسيطة ،ويفهم معناها.

• •يقوم التالميذ بقراءة الجملة ،وتوصيلها بالصورة المناسبة.

• •يقرأ التالميذ ،ثم يجيبون عن األسئلة.

شرح النشاط:

نشاط

٢

اقرأ ،ثم ضع ًّ
خطا تحت الكلمة الصحيحة:

هدف النشاط:

• •يقرأ ُج ً
مل بسيطة ،ويفهم معناها.
شرح النشاط:

• •يقرأ التالميذ ،ثم يجيبون عن األسئلة.
 -٢القرد
اإلجابة -١ :حديقة الحيوان

شرح النشاط:

اإلجابة:

-١منطقة األلعاب.

 -٢طفل صغير يبكي.

 -٣أبلغت مكتب األمن.
دليل المعلم  -الصف الثالث االبتدائي  -الفصل الدراسي األول

٨

الــمحـــــــــــــــــور الأول

d dيعطي المعلم كل تلميذ بطاقة تعارف.
d dيكتب كل تلميذ في البطاقة معلومات عن نفسه (يرسم
قرب).
الم َّ
نفسه ،لونه المفضل ،طعامهُ ،لعبته ،اسم صديقه ُ

d

٢

مسرح الفصل

نشاط

4

اكتب الكلمة تحت الصورة:

هدف النشاط:

• •يكتب الكلمات بطريقة صحيحة مستخد ًما قواعد اللغة.
شرح النشاط:

d dيقوم التلميذ بكتابة الكلمة تحت كل صورة.

اإلجابة :بطيخ ،قطة ،بيت ،أرنب

نشاط

5

اكتب جملة تعبر عن كل صورة:

هدف النشاط:

• •يكتب الكلمات بطريقة صحيحة مستخد ًما قواعد اللغة.
شرح النشاط:

d dيقوم التلميذ بكتابة جملة لكل صورة.

اإلجابة( :متروكة للتلميذ).

نشاط

٦

عبر عن الصورة في ثالث جمل ،مراع ًيا الخط الجميل وعالمات الترقيم وكلمات
صحيحا:
وإمالء
مناسبة
ً
ً

هدف النشاط:

• •يستخدم قواعد اللغة في الكتابة.
• •يكتب فقرة وصفية قصيرة؛ ليقدم موق ًفا تخيل ًّيا.
شرح النشاط:

عبرا عن الصورةُ ،مراع ًيا الخط الجميل ،وعالمات الترقيم ،والكلمات المناسبة ،واإلمالء الصحيح.
d dيكتب التلميذ ثالث ُجمل ُم ً

اإلجابة( :متروكة للتلميذ).

٩

دليل المعلم  -الصف الثالث االبتدائي  -الفصل الدراسي األول

َن َ
شاط

٤

ْ
ب َ
ح َ
الصو َرةِ :
اك ُت ِ
ِم َة َت ْ
ت ُّ
الكل َ

................................................................

َن َ
شاط

٥

................................................................

ع ِّب ُر َع ْ
ْ
ك ِّ
ن ُ
صورَةٍ :
ج ْم َل ًة ُت َ
ب ُ
اك ُت ْ
ل ُ

..................................................................................................................

َن َ
شاط

٦

................................................................

................................................................

..................................................................................................................

الج ِم َ
الخ َّ
لُ ،م َراعِ ًيا َ
قيم
ات ال َّت ْر
الم ِ
الصورَةِ فِ ي َث ِ
ِ
َع ِّب ْر َع ِ
ط َ
الث ُ
ن ُّ
ج َم ٍ
يل َو َع َ
ً
َ
َو َ
يحا:
ص ِ
ات ُمن ِ
ِم ٍ
ح ً
الء َ
إم ً
اس َبة َو ْ
كل َ

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

األ َ ْ
ه َدا ُ
ف:

َن َ
ِطرِ َ
ات ب َ
ب َ
شاطا  :٥ ،٤ي ْ
س َت ْ
اع َد ال ُّل َغ ِة.
خ ِد ًما َقوَ ِ
ص ِ
ِم ِ
يقةٍ َ
َك ُت ُ
يحةٍ ُم ْ
ح َ
الكل َ
َن َ
َس َت ْ
الك َتاب َِة.
اع َد ال ُّل َغ ِة ِفي ِ
م َقوَ ِ
خ ِد ُ
شاط  - :٦ي ْ
ص ِفي ً
صير ًَة؛ ِلي َ
ي ْم َم ْو ِق ًفا َت َ
خ ُّي ِل ًيّا.
َّة َق ِ
َك ُت ُ
ُق ِّد َ
ب ِف ْقر ًَة وَ ْ

9
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ص ِة مِ ْ
اس َت ِم ْ
ع ِّل ِم َ
ك:
ن ُم َ
ْ
ع إ َلى القِ َّ

َن َ
شاط

1

ل ب َّ
ِالش ْ
ص ْ
ْ
اس َب ِة:
ص َّي ِة
الـم َن ِ
خ ِ
اق َر ْأ َو ِ
ُ

أح ٍد.
َل ُي َس ِّل ُم َع َلى َ
َل َي ْغ ِس ُل َي َد ْي ِه إِ َّل َنا ِد ًرا.
الجا ِئلينَ .
َي ْأ ُك ُل ِمنَ ال َبا َع ِة َ
َي ْغ ِس ُل َي َد ْي ِه َك ِثي ًرا.

َن َشاط ٢
وس ُف ِب َس َب ِب:
أ َم ِر َض ُي ُ
• َع ْد َوى ِم ْن َص ِدي ِق ِه.
• َت َناولِ ِه َط َعا ًما ُمل َّو ًثا.
الح ِدي َق ِة.
• لَ ِع ِب ِه ِفي َ
وس َف:
ب َت َر َّد َد ُع َم ُر ِفي ِز َيا َر ِة ُي ُ
• لِغَضَ ِب ِه ِم ْنهُ .
وس ِفي َب ْي ِت ِه.
• أل َّنهُ ُي ِح ُّب ُ
الج ُل َ
• لِخَ ْو ِف ِه ِم َن ال َع ْد َوى.
وس ُف ْ
أن . ...................................................................................................................................................
جـ ِفي ِن َها َي ِة ال ِق َّص ِة َق َّر َر ُي ُ
د ِفي ِن َها َي ِة ال ِق َّص ِة َق َّر َر ُع َم ُر ْ
أن . ...........................................................................................................................................................
هـ َض ْع ُع ْن َوا ًنا َج ِديدًا لل ِق َّص ِة . .....................................................................................................................................................................
اس َت ِم ْ
األسئ َِل ِة اآلت َِي ِة:
ن
ب َع ِ
ص ِة َو ِ
ْ
أج ْ
ْ
ع للقِ َّ

أل ْه َدا ُ
ف:
ا َ
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َن َ
الف َ
ص.
ُح ِّددُ ِ
ئيس َة ِفي ال َّن ِّ
ك َر الرَّ َ
شاط  :1ي َ
َن َ
ْ
ي ِم َ
الغر َ
م َ
شاط  :٢يَف َ
ص.
َض
األس ِ
ن ال َّن ِّ
َ
ه ُ
اس َّ

قصة
ا
ال
س
(أخا
تماع
ف
م
ن الع
د
و
بد
ى)
ليل ا
ل
م
علم
صفح
ة
4
14

أنشطة قصة االستماع
أخاف من العدوى
تمهيد

قبل أن يبدأ المعلم في قراءة القصة ،يطلب من التالميذ االنتباه
جيدً ا ألحداثها وتفاصيلها؛ حتى يسهل اإلجابة عن األسئلة
الموجودة بكتاب التلميذ (المعلم وحده هو من يقرأ القصة،
وعلى التالميذ االستماع فقط ،ثم حل التدريبات).

يدخل المعلم الفصل ،ويقول لكل تلميذ :سنلعب ُلعبة؛ فعندما
ف ،وإذا لم تفعله اجلس؛ ً
فمثل يقول
أقول شي ًئا وأنت تفعله ِق ْ
مبكرا يقف ،ومن يسهر
مبكرا كل يوم»؛ فالذي ينام ً
المعلم« :تنام ً
يجلس ،وهكذا.

هدف النشاط:

يحدد ِ
الفكَر الرئيسة في النص.
••
شرح النشاط:

المعلـم عن
• •بعـد االسـتماع إلـى القصـة ،يتحـدث معهـم ُ
أحداثهـا ،وعـن شـخصيتي عمـر ويوسـف ،واالختلاف
الشـديد بينهما.

• •يطلب المعلم من كل تلميذ أن يصل كل صفة بالشخصية
المناسبة.

وبعد االنتهاء من اللعبة ،يناقشهم المعلم ً
قائل :إننا مختلفون،
ومنا َمن يهتم بعادات صحية ،ومنا لألسف َمن ال يكترث ،ثم
كثيرا  -ال يسلم على أحد
يقول لهم :استمعوا إلى قصتنا ،ولنتعرف إلى «عمر ويوسف» ،عمر :يغسل يديه ً
َّ
نادرا  -يأكل من الباعة الجائلين
يوسف :ال يغسل يديه إال ً
ونعرف ما حدث لهما.
اإلجابة:

اﺣﱰام اﻟﺘﻨﻮع

اﻟـﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ

يوجـه نظرهـم إلـى اﻟﺘﻌﺎون
المعلـم القصـة اﻟﺘﻮاﺻﻞ
اﻟـﻤﺸﺎرﻛﺔ
مهارات
d dقبـل أن يقـرأ
االسـتماع؛ مـن :االسـتماع لآلخريـن باهتمـام ،وعـدم
المقاطعـة لكـي يحـدث ال َفهـم وتعـم الفائـدة.

يفرغ المعلم من قراءة القصة لتالميذه ،يسألهم :هل
d dبعد أن ُ
اﻟﺘﻔﻜري اﻟﻨﺎﻗﺪ
مهارة االستماع لدينا؟اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ
تحسنت اﻹﺑﺪاع
وكيف عرفنا ذلك؟

2

تعلم لتكون :التواصل

نشاط

استمع للقصة وأجب عن األسئلة اآلتية:

هدف النشاط:

• •يفهم الغرض األساسي من النص.
شرح النشاط:

d dبعـد االسـتماع إلـى القصـة ،عليهـم محاولـة اإلجابة عن
األسئلة.
d dيمر المعلم بينهم؛ ليتأكد من أنهم سمعوا القصة جيدً ا
واضحا عندما يجيبون
وفهموا أحداثها ،وذلك سيكون
ً
إجابات صحيحة.
اإلجابة:

( أ ) تناوله طعا ًما ملو ًثا

(ب) لخوفه من العدوى

(جـ) يهتم بنظافته ،ويأكل طعا ًما صح ًّيا
( د ) يعتدل ويتوازن

(هـ) (متروكة للتلميذ).
دليل المعلم  -الصف الثالث االبتدائي  -الفصل الدراسي األول

١٠

الــمحـــــــــــــــــور الأول

المعلم هذه اللعبة ،ويقول ُج ً
مل تحتوي على عادات
يلعب ُ
صحية وغير صحية ،مثل« :تغسل يديك قبل األكل ،تنام بدون
غسل أسنانك ،تأكل بالخارج ،تحب الطعام المقلي ... ،إلخ».

نشاط

1

اقرأ وصل بالشخصية المناسبة:

3

نشاط

ضع عالمة (✓) أمام العادة الصحية و(✗) أمام العادة غير الصحية:

هدف النشاط:

يستنتج ِ
الفكَر الرئيسة والفرعية في النص.
d d
شرح النشاط:

d dبعد أن استمع التالميذ إلى القصة وتوصلوا إلى الفكرة الرئيسة بها ،وهي العادات الصحية التي يجب أن يتح َّلى بها اإلنسان.
الجمل ويق ِّيمها؛ فإذا كانت عاد ًة صحي ًة يضع عالمة (✓) أمامها ،وغير صحية يضع عالمة ( ✗).
d dيقرأ كل تلميذ ُ

d dيستدير كل تلميذ إلى زميله  -تغذية راجعة ثنائية  -ويناقش معه األسئلة وإجاباتها ،وإذا كان هناك اختالف فعليهما أن ينتظرا
المعلم اإلجابات على السبورة.
حتى يعرض ُ
اإلجابة:

		
✓ -٣
		
✗ -٢
✓ -١

نشاط

4

		
✗ -٥
		 ✓ -٤

✓ -٦

ارسم واكتب فقرة عن عاداتك الصحية:

هدف النشاط:

d dيكتب فقرة وصفية قصيرة؛ ليقدم موق ًفا تخيل ًّيا.
شرح النشاط:
استراتيجية العصف الذهني:

d dيعرض المعلم على تالميذه فقرة مسجلة عن العادات الصحية ،ثم يكتب على السبورة داخل دائرة جملة «العادات الصحية»
و ُيخرج منها عدة أسهم.

d dيمكن للمعلم أن يعزز مهارة (التواصل) من خالل هذا النشاط.
تعلم لتكون :التواصل

تاﺬﻟا ﻦﻋ ريﺒﻌﺘﻟا
عﻮﻨﺘﻟا ماﱰﺣا
ﺔﻛرﺎﺸﻤـﻟا
ﻞﺻاﻮﺘﻟا
نوﺎﻌﺘ
الصحية التي يقوم بها في يومه،
ويسجل بها العادات
تلميذ أن ُيحضر ورقة،
السبورة يطلب من كل
المعلمﻟا العنوان على
d dيكتب
و ُيع ِّبر عنها ِكتاب ًة.
d dيتيح لهم المعلم فرصة ل ُيعبروا عن فِكَرهم دون التق ُّيد بتوجيهات بعينها أو إمالئه لهم ما يجب كتابته لتعزيز مهارة التواصل
اللفظي.
ك ﻞﺣ
التالميذﻜﺸفِﻤـﻟا
تﻼ
ﺔﻴﺒﺳﺎﺤﻤ
كَر المطروحة بعدعاﺪﺑﻹا
الفﻧﻹا
فيﻟا مناقشة وقراءةﺔﻴﺟﺎ ِﺘ
علم ريﻜﻔﺘ
يبدأ الم ﺪﻗﺎﻨﻟا
َرهم ،واستبعاد الخطأ منها ،ثم
الذهني،ـﻟاوعرض
عمل العصف
ُ
d d
يطلب منهم اإلجابة عن السؤال باختيار عادات صحية يريدون اكتسابها ،ورسمها ،وكتابتها بالنشاط.

اإلجابة( :متروكة للتلميذ).

١١

دليل المعلم  -الصف الثالث االبتدائي  -الفصل الدراسي األول

َن َشاط ٣
ِ -١ع ْن َد ال َع ْط ِس َ
أض ُع ِم ْن ِد ًيال َع َلى َف ِمي.
أس َنا ِني َم َّر ًة َو ِ
اح َد ًة ُأ ْس ُبو ِع ًّيا.
 -٢أ ْغ ِس ُل ْ
 -٣أَ ْغ ِس ُل َيدَي َق ْب َل َت َناولِ َّ
الط َعا ِم َو َب ْعد ُه.

ض ْ
َ
الصح َّي ِة:
ادةِ
ادةِ َغ ْيرِ
ام َ
ام َ
ِّ
ِّ
الع َ
أم َ
الع َ
أم َ
الصح َّي ِة و(✗) َ
الم َة (✓) َ
ع َع َ

اس ِت ْمرارٍ؛ ِ ُأل َحا ِف َظ َع َلى َن َظا َف ِة ِج ْس ِمي.
 -٤أَ ْس َت ِح ُّم ِب ْ

 -٥أ ُق ُّص َ
أظا ِف ِري َي ْو َم ال ِعي ِد َف َق ْط.
الح َّما ِم.
الصا ُبونِ َب ْع َد ْاس ِت ْخدَا ِم َ
 -٦أَ ْغ ِس ُل َيدَي ِبال َما ِء َو َّ
َن َ
شاط

٤

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

ب فِ ْق َر ًة َع ْ
م َو ْ
ادات َ
الصح َّي ِة:
ِك ِّ
اك ُت ْ
س ْ
ن َع َ
ا ْر ُ

.................................................................................................

.................................................................................................

...............................................................................................

...............................................................................................

.................................................................................................

.................................................................................................

...............................................................................................

...............................................................................................

أل ْه َدا ُ ُ
ف::
ف
ااَ
أل َ ْه َدا

َن َ
الفرْ ِعي َ
ئيس َة وَ َ
الف َ
َس َت ْنت ُ
ص.
ِج ِ
َّة ِفي ال َّن ِّ
ك َر الرَّ َ
شاط  :٣ي ْ
َن َ
ص ِفي ً
صير ًَة؛ ِلي َ
شاط  :٤ي ْ
م َم ْو ِق ًفا َت َ
خ ُّي ِل ًيّا.
َّة َق ِ
َك ُت ُ
ُق ِّد َ
ب ِف ْقر ًَة وَ ْ
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َن َ
شاط

1

َن َ
شاط

٢

ت َ
ْ
َ
الص ْو َ
ِم ِة:
ير
األ ِ
ح ِ
اق َر ْأ َو َال ِ
ظ َّ
خ َ
للكل َ

َو ْجــهٌ

َف َر َ
اش ٌـة

َب ْي ٌت

َهـذ ِه

ُع ْص ُفو َر ٌة

َح َش َر ٌ
ات

َق َل ُمهُ

ُف ْر َش ٌاة

َع ْن َك ُب ٌ
وت

ق َو ْ
ط ْ
الم َ
يح:
الص ِ
ا ْن ِ
ح ِ
ك ِ
اك ُت ْ
ان َّ
ب فِ ي َ

ة

ت

َن َشاط ٣
ت  -ه  -ة  -ب – ر – ق – ن – م – ل – و – ج – ح  -ي
ات مِ َ
ك ِّو ْن َ
َ
وف اآلت َِي ِة:
الح ُر ِ
ِم ٍ
ن ُ
كل َ

......................................

أل ْه َدا ُ
ف:
ا َ
1٢

......................................

......................................

......................................

َن َ
المرْ ب َ
ُمي ُِّز َبي َ
ُوط ِة ،وَ َ
الهاءِ .
ص ْو ِ
ْن َ
الم ْف ُت َ
وح ِة ،وَ ال َّتاءِ َ
ت ال َّتاءِ َ
شاط  :1ي َ
َن َ
َ
ْ
َ
َّ
َّ
َ
ُ
ُ
الـمرْ بُوط ِة.
الـمفت َ
وحة ِمن التاءِ َ
اء َ
شاط  :٢ي َ
ُـميِّز الت َ
َ
َن َ
ات ِلي َ
صوَ َ
ات.
ِم ٍ
شاط  :٣ي َْد ُم ُج األ ْ
ُكوِّ َن َكل َ

......................................

الحظ وتعلم (وعي صوتي)
تهيئة

ي ِ
حضر المعلـم معــه ثالثــة أكيـاس وقد كتب علـى كــل
ُ
ٍ
وبطاقـات
صورا
منها (هـ  /ة  /ت) ،ويوزع على التالميذ
ً
لكلمات فـي آخرها (هـ  /ة /ت) ،وعند العد من  1إلى 10
يقومون بتصنيفها ،ووضعها داخل الكيس المناسب.

بعد التصنيف ،يمسك المعلم كل كيس على حدة ،ويسألهم:

لماذا وضعتم هذه الصورة هنا؟ ويوضح لهم القاعدة على
السبورة :الحروف التي تنتهي بالتاء المفتوحة هي تاء من أصل

الكلمة ال يمكن حذفها أو عدم نطقها ،مثل :بيت ،بنت ،توت..

والحروف التي تنتهي بالتاء المربوطة أحيانًا ما تنطق ها ًء ،وإذا

أضفنا إليها الحركات أو التنوين يتضح إذا كانت (ة) أم (ـه) مثل:

نطقها حتى لو أضفنا إليها الحركات ،مثل :وجه ،كتابه ،قصته.

نشاط

1

اقرأ والحظ الصوت األخير للكلمة:

هدف النشاط:

d dيميز بين صوت التاء المفتوحة ،والتاء المربوطة ،والهاء.
شرح النشاط:

المعلم من كل تلميذ أن ينظر في النشاط ،ويقرأ
d dيطلب ُ
الكلمات بهدوء ،ثم يحاول تطبيق القاعدة على كل كلمة.
2

نشاط

انطق واكتب في المكان الصحيح:

هدف النشاط:

 d dيميز التاء المفتوحة من التاء المربوطة.
شرح النشاط:

d dيطلب المعلم من التالميذ أن ينظروا للصور وينطقوا كل
سليما ،ثم يصنفوها إذا كانت (ت) مفتوحة أم
كلمة نط ًقا
ً

هدف النشاط:

ليكون كلمات.
d dيدمج األصوات ِّ
شرح النشاط:

d dيكتب المعلم أحر ًفا على السبورة ،مثل:
(أ ،ك ،ت ،ب ،ا ،م).
d dيطلب المعلـم مــن كــل تلميذ دمـج األحرف لتكوين
كلمات جديدة ،فهذا يعزز مهارة اإلبداع لديه ،ويجعله
ويتعرف َجمال اللغة
يفكر بطرق جديدة ،و ُي ْع ِمل عقله،
َّ
والكلمات.

d dينتظر المعلم إجابات التالميذ (كتاب ،مكتب ،أب ،أم،
كتب ،تاب ،اكتب ،مكاتب )...،ويكتب كل الكلمات.
استراتيجية وقت التفكير:

d dيطلب المعلم من التالميذ أن يقرءوا الحروف الموجودة
بالنشاط قراء ًة صامت ًة.

d dينظر كل تلميذ إلى زميله ،ويقرآن قراء ًة جهري ًة بصوت
خفيض ،ويفكران م ًعا ما الكلمات الجديدة التي يمكن
تكوينها من هذه األحرف ،ثم يكتبانها.

يفرغوا من الحل ،يقوم المعلم بتشجيعهم ـ تغذية
d dبعد أن ُ
راجعة جماعية ـ على مشاركة الحلول ،مع طرح بعض
األسئلة المساعدة إذا لم يتوصلوا للحل الصحيح.

اإلجابة:

بقـرة ،نمـل ،رمـل ،جمـل ،تمـر ،بنـت ،... ،وهنـاك العديـد من
الكلمـات ..ويمكـن أن تقـام مسـابقة بيـن المجموعـات لمـن
يكـون أكبـر عـدد للكلمـات مـن هـذه الحـروف.
ِّ

(ة) مربوطة.

d dيمر بينهم المعلـم؛ ليتأكد مـن قدرة كـل منهـم على حــل
النشاط.
اإلجابة:

		
ت :كتكوت  -حوت

ة :شجرة  -بقرة
دليل المعلم  -الصف الثالث االبتدائي  -الفصل الدراسي األول

١٢

الــمحـــــــــــــــــور الأول

كرة ،فراشة ،عصفورة ..والحروف التي تنتهي بالهاء ال يتغير

نشاط

٣

كون كلمات من الحروف اآلتية:
ِّ

٤

نشاط

ابحث عن كلمات الصور في الجدول،
ثم اكتبها أسفل كل صورة:

هدف النشاط:

شرح النشاط:

d dيقوم المعلم بحل أول كلمة؛ لكي يفهم كل تلميذ كيفية
حل الكلمات المتقاطعة ،ففي أول صورة صابونة ،يكتب
أحرفها على السبورة ،و ُيخبرهم بأننا سنبحث عن هذه
األحرف في الجدول إ َّما رأس ًّيا أو أفق ًّيا أو ً
مائل ،وعند
العثور عليها نقوم بتحديدها بلون مختلف.
d dينطق المعلم أسماء الصور قبل الحل( :صابونة  -أطعمة -
مناديل  -أسنان).
d dيتيح المعلم الفرصة للتالميذ بأن يجيبوا عن باقي السؤال،
ويتأكد من َفهمهم له من خالل المرور بينهم.
ت
أ
ط
ع
م
ة

ع
س
ض
ب
ش
ط
٥

نشاط

م
ن
ا
د
ي
ل

ح
ا
ق
ص
خ
ز

وتقوم كل مجموعة بمحاولة وضع (ت  -ة) في أماكنها
الصحيحة.

ليكون كلمات.
d dيدمج األصوات ِّ

اإلجابة:

يقسم المعلم التالميذ إلى ثالث مجموعات ،ويعطي كل
ِّ d d
مجموعة ورق ًة مكتو ًبا عليها القطعة الموجودة بالنشاط،

غ
ن
ف
ث
د
ر

ص
ا
ب
و
ن
ة

اقرأ وأكمل بـ(ت  ،ة):

هدف النشاط:

d dيميز بين التاء المفتوحة ،والتاء المربوطة.

d dيعطي المعلم إرشادات النشاط بوضوح ،مع التركيز على
توافق وسرعة األداء ،ومشاركة الجميع إلنجاز العمل.

d dعند االنتهاء ،تبدل كل مجموعة األوراق للتأكد من الحل،
وتصويبه إذا كان خطأ.
d dيطلب منهم المعلم بعد ذلك أن يفتحوا الكتاب ،ويكملوا
الكلمات بـ(ة) أو (ت).
اإلجابة:

استيقظت في الصباح ،وفتحـت نافذة الغرفة ألستنشق الهواء
العليل ،وغسلـت وجهي ،ثم ارتديـت مالبس المدرسة،
وتناولـت وجبـة اإلفطار اللذيذة ،وفجـأ ًة سمعـت صوت
ً
وحامل
الحافلـة تنتظرني بالخارج ،فخرجـت مسر ًعا مود ًعا أمي
حقيبتي.

نشاط

٦

هدف النشاط:

d dيكتب ُمراع ًيا قواعد الكتابة.
شرح النشاط:

d dيذكِّر المعلم تالميذه بقواعد الكتابة ،ويمكنه التركيز على
اتجاهات كتابة الحرف( .راجع المقدمة بدليل المعلم)

شرح النشاط:

استراتيچية العمل الجماعي:

تعلم لتتعايش :المشاركة
اﻟﺘﻮاﺻﻞ
اﻟـﻤﺸﺎرﻛﺔ
اﺣﱰام اﻟﺘﻨﻮع
دوري؛
متابعة وانعكاس
تحتاج من المعلم إلى
اﻟﺘﻌﺒري ﻋﻦ اﻟﺬاتd dهذه المهارة
حتى تكون ُجز ًءا من الطباع الشخصية للتالميذ.
d dفـي البدايـة ،يوضـح المعلـم التوقعـات بشـكل بسـيط
قابـل للتنفيـذ ومحـدد؛ حيث ُيخبـر تالميذه بـأن على كل
يناسـب
اﻹﺑﺪاع بينهم بشـكل
اﻟـﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔأن يقسـموا المهمة
ﺣﻞ اﻟـﻤﺸﻜﻼت أفـراد مجموعـة
اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ
ويفرغـوا مـن النشـاط في وقت محـدد وهو
المجموعـةُ ،
خمـس دقائـق لتعزيـز مهـارة المشـاركة وتنظيـم المهام.

١٣

دليل المعلم  -الصف الثالث االبتدائي  -الفصل الدراسي األول

اكتب بخط النسخ:

اﻟﺘﻌﺎون

اﻟﺘﻔﻜري اﻟﻨﺎﻗﺪ

َن َ
شاط

٤

ح ْ
م ْ
ث َع ْ
ك ِّ
ل ُ
أس َف َ
ن َ
اك ُت ْب َ
صورَةٍ :
ِم ِ
الج ْد َو ِ
الص َو ِر فِ ي َ
ا ْب َ
ها ْ
ات ُّ
ل ُ
لُ ،ث َّ
كل َ

................................................................

................................................................
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ح
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ي
ن
ف
ث
د
ر

................................................................

ص
ا
ب
و
ن
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َن َشاط ٥
الغ ْر َفـَ ِ .......أل ْس َت ْن ِشقَ ال َه َوا َء ال َع ِل َ
اح َو َف َت ْحـَ .......نا ِف َذُ .......
س ْلـ.......
اس َت ْي َق ْظِ .......في َّ
ْ
الص َب ِ
يلَ ،و َغ َ
َو ْج ِهيُ ،ث َّم ا ْر َت َد ْيـَ .......مال ِب َس ال َم ْد َر َسـَ ،.......و َت َنا َو ْلـَ .......و ْج َبـ .......اإل ْف َطا ِر ال َّل ِذي َذَ ،.......و َف ْج َ
ـأ.......
الحا ِف َلـَ .......ت ْن َت ِظ ُر ِني ِب َ
الخار ِِجَ ،ف َخ َر ْجـُ .......م ْس ِر ًعاُ ،م َو ِّد ًعا ُأ ِّمي َو َحا ِم ًال َح ِقي َب ِتي.
َس ِم ْعـَ .......ص ْوَ .......
اق َر ْأ َو َأ ْك ِم ْ
ْ
ل بِـ(ت  ،ة):

َن َ
شاط

٦

ْ
ِخ ِّ
بب َ
خ:
س ِ
ط ال َّن ْ
اك ُت ْ

ال ِو َقا َي ُة َخ ْي ٌر ِمنَ ال ِع َال ِج.

أل ْه َدا ُ ُ
ف::
ف
ااَ
أل َ ْه َدا

شاط  :٤ي َْد ُم ُج َ
َن َ
ات ِلي َ
صوَ َ
ات.
ِم ٍ
األ ْ
ُكوِّ َن َكل َ
َن َ
المرْ ب َ
ُمي ُِّز َبي َ
ُوط ِة.
الم ْف ُت َ
وح ِة ،وَ ال َّتاءِ َ
ْن ال َّتاءِ َ
شاط  :٥ي َ
َن َ
شاط  :٦ي ْ
الك َتاب َِة.
اع َد ِ
َاعيًا َقوَ ِ
ب ُمر ِ
َك ُت ُ

1٣

َ
َّ ْ َُّ
َ
َ
(أ د و ا ِتي الشخ ِصية )

َذ َ
ساف ُِر َغدً ا فِي ِر ْح َل ٍة
س ٍ
«س ُن َ
س َر ِت ِه َقائ ًِلَ :
اج َت َم َع ِبأ ُ ْ
الع َم ِلَ ،و ْ
ب مِنَ َ
اء َعادَ األَ ُ
ات َم َ
َ 1ب ْح ِر َّيةٍَ ،و َع َل ْي ُك ْم َت ْج ِه ُ
يز َح َقائ ِِب ُك ْم َوال َّن ْو ُم ُم َب ِّك ًرا».

س ِر َع ًة َو َقا َم ْ
ت ِه ْندَُ ،و َذ َه َب ْ
س ْ
ب َع َلى ِه ْندَ فِي
ير َحقِي َبتِها ..دَ َخل َ األَ ُ
ت ُم ْ
َت َح َّم َ
ت ِب َت ْحضِ ِ
ُ ٢
ير ًة َملِي َئ ًة ِباألَ ْ
الس َف ُر
ش َي ِ
اءَ ،ف َقال َ َلـ َهاَ « :يا ِه ْندَُ ،ل ُي ْم ِك ُنكِ َّ
غ ْر َف ِت َها َف َرأَى َحقِي َب ًة َك ِب َ
الحقِي َبةِ».
ِب ُكل ِّ َه ِذ ِه َ

َف َردَّ ْ
ت ِه ْن ُد ُم َت َع ِّج َب ًة:
« ٣لِـ َم َ
ـاذا َيا أَ ِبي؟
الحقِي َب ِة
َف ُكل ُّ َما فِي َ
ي!».
ور ٌّ
َ
ض ُر ِ

ب:
اب األَ ُ
َفأ َ َج َ
َ
«ل َتأْ ُخذِي َم َعكِ سِ َوى
أَدَ َواتِكِ ال َّ
ش ْخصِ َّيةِ،
لبسِ كِ َ ،وأَ ْ
ش َيائِكِ
َو َم ِ

َّ
الض ُر ِ
ور َّي ِة َف َق ْط»٤ .
َوأَ َخ َذ ْ
ت ِه ْن ُد ُت َف ِّك ُر فِي
س َت ُ
األ ْ
أخ ُذهَا
ش َي ِ
اء ا َّلتِي َ
َم َعها.

1٤

ِيرةَِ ،و َو َق َف ْ
َ ٥قا َم ْ
ت فِي
الصغ َ
ار َحقِي َب ِت َها َّ
ت ِه ْن ُد ِبإِ ْح َ
ض ِ
َح ْي َر ٍة مِنْ أَ ْم ِرهَا َم َ
ار؟
اذا َت ْخ َت ُ

ِي ُم ِه َّم ٌة؟ ِب َّ
فُ ْر َ
ان؛ َهلْ ه َ
شاةُ األَ ْ
الط ْب ِع َفأ َنا أَ ْغسِ ل ُ
س َن ِ
س..
س ٍ
س ِّو َ
اء؛ َح َّتى َل ُت َ
اح َو َم َ
س َنانِي ُكل َّ َ
 ٦أَ ْ
ص َب ٍ
ِم ْن َ
ضل ُ أَنْ َي ْ
ش َفتِي ُم ِه َّم ٌة ِبال َّتأكِيدَِ ،فاألَ ْف َ
س َت ْخ ِد َم ُكل ُّ
ح ٍد ِم ْن َ
َوا ِ
للعدْ َوى.
للو َقا َي ِة مِنْ األَ ْم َر ِ
اض َو َم ْن ًعا َ
ش َف َت ُه ِ
ش ُط َو ِر َبا ُط ال َّ
الـ ُم ْ
ش ْع ِر
صا َف ُة» األَ َظاف ِِرُ ،كلُّ َها
َو« َق َّ
ات َ
أَدَ َو ٌ
ش ْخصِ َّي ٌة َل ُي ْمكِنُ أَنْ
أَ َت َ
ب
ج ُ
ش َ
ار َك فِي َها َم َع أَ َحدٍ؛ َف َي ِ
الحقِي َبةِ.
ض ُع َها فِي َ
َو ْ

7

ض َع ْ
الح َيا ِة
ص َو ٌر َع ِن َ
ضل َ ا َّلذِي ِب ِه ُ
ت ِه ْن ُد ِك َتا َب َها الـ ُم َف َّ
َو َ
ت ال َّل ِع ِ
دَوا ِ
ب فِي ال َب ْح ِر،
عر َف َهاَ ،وال َقلِيل َ مِنْ أَ َ
ال َب ْح ِر َّي ِة لِ َت َت َّ
الج ِّو،
ار ِة َ
دَر َج َة َح َر َ
ب َ
س ا َّلتِي ُت َناسِ ُ
َو َب ْع َ
لب ِ
ض الـ َم ِ
َوأَ ْغ َل َق ْ
8
ت َحقِي َب َت َها.

9
ُث َّم َذ َه َب ْ
ت إِ َلى َوالِ ِدهَا
َقا ِئ َل ًةَ :ما َر ْأ ُي َك اآلنَ
ب
س َم األَ ُ
َيا أَ ِبي؟ َفا ْب َت َ
س ْن ِ
ت َيا َه ْندُ؛
َقائ ًِل :أَ ْح َ
َف َه ِذ ِه َحقِي َب ٌة َح ْج ُم َها
بَ ،و َت ْح َت ِوي
ُم َناسِ ٌ
َع َلى األَ ْ
اء
ش َي ِ
ور َّي ِة َف َق ْط.
َّ
الض ُر ِ

1٥

َ 11ف ِّ
ك ْر

َن َ
سافِ ٌرْ ،
خ َّي ْ
يبت َ
ل َأ َّن َ
شاط َت َ
ِك:
ح َتو َي ِ
م ُم ْ
ات َ
س ْ
اك ُت ْ
حقِ َ
ب َوا ْر ُ
ك ُم َ

٢
َن َ
شاط أ

ش ْ
اق َر ْأ َو ْ
ْ
ف
اك َت ِ

ْ
َ
الم َل َّو َن ِة مِ َّما َيلِي:
ب
ِم ِ
الم َن ِ
الم ْ
اس َ
ات ُ
للكل َ
ع َنى ُ
اخ َترِ َ

ِلنْ ِت ِ
قال األ ْم َر ِ
اض

لل ِح َميَ ِة

بِالفُوطَ ِة

الس ِتي َق ُ
للص َّح ِة.
اظ ُم َب ِّك ًرا ُم ِفيدٌ ِّ
• ْ

غ َْيَ

الص َباحِ
ِف أ َّو ِل َّ

الرت ُّد ِد
َّ َ

الس ِتي َق ُ
للص َّح ِة.
اظ ُ ................م ِفيدٌ ِّ
• ْ

الح ْي َر ِة ِع ْن َد ْاخ ِتيارِي َمال ِب َس َج ِدي َد ًةَ • .ش َع ْر ُت بــِ .........ع ْن َد ْاخ ِتيارِي َمال ِب َس َج ِدي َد ًة.
• َش َع ْر ُت ِب َ
• َل آ ُك ُل ِس َوى َّ
حي.
الط َعا ِم ِّ
الص ِّ
الس ِت ْح َما ِم.
• ُأ َن ِّش ُف ِج ْسمِي ِبال ِم ْن َش َف ِة َب ْع َد ْ
•أَ ْس َت ْعم ُِل أَ َد َوا ِتي َّ
الش ْخ ِص َّي َة؛ َم ْن ًعا لل َع ْد َوى.

• َل آ ُك ُل َّ ................
حي.
الطعا ِم ِّ
الص ِّ

الس ِت ْح َما ِم.
• ُأ َن ِّش ُف ِج ْسمِي َ ................ب ْع َد ْ
• أَ ْس َت ْعم ُِل أَ َد َوا ِتي َّ
الش ْخ ِ
ص َّي َة؛ َم ْن ًعا ..............
•أَ ْح ِر ُص َع َلى َن َظا َف ِتي َّ
الش ْخ ِص َّي ِة لل ِو َقا َي ِة •أَ ْح ِر ُص َع َلى َن َظا َف ِتي َّ
الش ْخ ِ
ص َّي ِة ..............
ِمنَ َ
ِمنَ َ
اض.
األ ْم َر ِ
اض.
األ ْم َر ِ
أل ْه َدا ُ
ف:
ا َ
1٦

َن َ
ص.
ُح ِّددُ ِ
ئيس َة ِفي ال َّن ِّ
الف ْكر ََة الرَّ َ
شاط  :1ي َ
َن َ
ِج َم َعانِي َ
سي َ
َس َت ْ
َس َت ْنت َ
ات.
ِم ِ
م ِ
الج ْم َل ِة؛ ِلي ْ
خ ِد ُ
شاط ( ٢أ) :ي ْ
َاق ُ
الكل َ

1

مالحظة

عليك  -عزيزي المعلم  -أال تقرأ النص قراء ًة جهري ًة قبل

دائما ما تكون
أن يقرأه تالميذك قراءة صامتة؛ فالقراءة الجهرية ً
بعد محاوالتهم فك رموز القراءة؛ أي بعد أن يقرءوا النص قراءة

صامتة ،ويجيبوا عن أسئلته ،وفي النهاية سيقرءونه قراء ًة جهري ًة.
تهيئة
استراتيچية التعلم باللعب:

مجموعـة بتصويـب تخمينهـا.

d dيبدأ المعلم بقول:
 -1أداة تتكون من ثالثة أحرف ،ولها أسنان كثيرةُ ( .مشط)

-2شيء مصنوع من القطن ،به مد بالواو ،وآخره تاء مربوطة.
(فوطة)

تخيل أنك مسافر ،اكتب وارسم
محتويات حقيبتك:

هدف النشاط:

d dيحدد الفكرة الرئيسة في النص.
شرح النشاط:

d dيطلب المعلم من التالميذ تخ ُّيل أنهم سيسافرون إلى مكان
ما ،وعليهم تجهيز حقائبهم ،ثم يقوم كل تلميذ بكتابة
ورسم محتويات حقيبته.

2
نشاط

أ

اقرأ واكتشف

اختر المعنى المناسب للكلمات
الملونة مما يلي:

هدف النشاط:

d dيستخدم سياق الجملة؛ ليستنتج معاني الكلمات.
شرح النشاط:

d dيعد هذا النشاط من األنشطة المهمة جدًّ ا للتالميذ؛ حيث
يؤهلهم لمعرفة معاني المفردات الجديدة الموجودة بالنص؛
ف َفهم المفردات ومعرفتها يؤهالنهم الكتساب مفردات
جديدة ،وهو ما يساعدهم على َفهم النص القرائي بمستوى

بالحمام ،ونستعمله في غسل أيدينا.
-3شيء موجود
َّ

أعلى ،ويسهل اإلجابة عن أسئلته.

d dبعد تخمين التالميذ محتويات الحقيبة ،وتدوين تخميناتهم
المعلم هذه المحتويات ،وتقوم كل
بالورقةُ ،يخرج ُ

بمرادفها.

(صابونة)

مجموعة بوضع عالمة (✓) عند التخمين الصحيح ،وإذا

كان التخمين خطأ يقومون بتصويبه.

d dيطلب المعلم من التالميذ قراءة أول جملة ،مع مالحظة
الكلمة الملونة ،ثم محاولة استكمال الجملة التي أمامها
d dبعد االنتهاء ،يكتب المعلم كل كلمة ومرادفها على
السبورة.

d dيطلب المعلم من التالميذ أن يتفاعلوا جسد ًّيا مع
المفردات؛ كأداء حركات لتمثيل كل كلمة ،وسيتذكر
التالميذ القائمون بالحركات معنى الكلمة بشكل أسهل إذا

كان هناك إجراء محدد مرتبط بها.

اإلجابة:

			 -التردد
 -في أول الصباح

 غير				 -بالفوطة -النتقال األمراض		 -للحماية

دليل المعلم  -الصف الثالث االبتدائي  -الفصل الدراسي األول

١٦

الــمحـــــــــــــــــور الأول

d dيدخـل المعلـم الفصـل ومعـه حقيبـة سـفر ،ويطلـب من
التالميـذ تخميـن مـا بداخلها.
يقسـمهم المعلـم إلـى مجموعـات ،كل مجموعـة تختار
ِّ d d
ً
ومصححـا ،ويتـم
مـن بينهـا كات ًبـا ،وقائـدً ا ،و ُمتحدثـا،
ً
تقسـيم المهـام بينهـم.
ُ d dيخبرهـم المعلـم بأنـه سـيقول أحجيـة عـن كل شـيء
ُخمـن األشـياء
داخـل الحقيبـة ،وعلـى كل مجموعـة أن ت ِّ
الموجـودة وتسـجلها فـي ورقة ،وفـي النهاية سـتقوم كل

نشاط

ِّ
فكر

نشاط

ب

أجب عن األسئلة اآلتية:

هدف النشاط:

d dيقرأ النصوص ،ويفهم الغرض األساسي من كل نص.
شرح النشاط:

ً
تلميذا ،ويعطي كل مجموعة نسخ ًة من البطاقات .
12
المعلم من كل تلميذ أن يبحث عن زميل له داخل
d dيطلب ُ
يفرغ كل منهم من إيجاد
المجموعة ليكمل جملته ..وبعد أن ُ
زميله يقوم كل تلميذ ْي ِن بتمثيل الجملة لباقي زمالئهما،
وقراءتها ،ثم القيام بتوصيل اإلجابة بـ(كتاب التلميذ).

d dيطلب المعلم من التالميذ أن يقرءوا القصة قراء ًة صامت ًة
بح ًثا عن إجابات عن األسئلة المطروحة.
بالمشط  -أنظف أسناني ب ُفرشاة األسنان
 أمشط شعري ُd dيبحث كل تلميذ في النص المكتوب  -عمل فردي  - -أجفف جسمي ِ
بالمنشفة  -أقص أظافري بالقصافة
الكتشاف اإلجابة الصحيحة.
 أربط شعري برباط الشعر  -أغسل جسمي بالصابوناإلجابة:

اإلجابة:

البحرية
بحرية		  -2مليئة باألشياء
 -3الحياة ْ
( أ ) ْ -١
ِ
المشط.
(ب) ُفرشاة األسنان ،المنشفة ،رباط الشعر ،القصافةُ ،
(جـ) حقيبة		
( د ) حيث يستخدمهما شخص واحد فقط.

نشاط

جـ

مستخدما الجملة
عبر عن الصورة
ً
التالية كما في المثال:

هدف النشاط:

والجمل كما تم استخدامها في النص.
• •يحدد معاني الكلمات ُ
شرح النشاط:

d dيكتب المعلم على السبورة (ووقفت في حيرة من أمرها)،
ويسأل التالميذ« :في أى جزء ظهرت هذه الجملة في القصة؟
وماذا كانت تعني؟».
d dيطلب المعلم من التالميذ قراءة المثال بالنشاط ،والتعبير
عن الصورة التالية كما في المثال.

اإلجابة :وقف الولد في حيرة من أمره؛ أي هدية سيختار.

نشاط

د

صل كل جملة باألداة التي تناسبها:

هدف النشاط:

والجمل ،كما تم استخدامها في النص.
• •يحدد معاني الكلمات ُ
شرح النشاط:

استراتيچية التعلم باللعب:

d dيكتب المعلم  6بطاقات باللون األزرق ،و 6بلون آخر
(األحمر ً
مثل) ..البطاقات الزرقاء مكتوب عليها:
أمشط شعري ،أنظف أسناين ،أجفف جسمي ،أقص
أظافري ،أربط شعري ،أغسل جسمي.
بالمشط،
d dوالبطاقات الحمراء مكتوب عليها :بالمنشفةُ ،
بفرشاة األسنان ،بالصابون ،بالقصافة ،برباط الشعر.
d dيقسم المعلم التالميذ إلى مجموعات ،كل مجموعة بها

١٧

دليل المعلم  -الصف الثالث االبتدائي  -الفصل الدراسي األول

نشاط هـ حــان اآلن وقــت القــراءة الجهريــة،
ه َّيــا اتبــع تعليمــات معلمــك.

هدف النشاط :يقرأ النصوص بطالقة ودقة.

شرح النشاط :اتبع إرشادات القراءة الجهرية اآلتية:
قراءة النموذج
d dيقرأ المعلم النص للتالميذ؛ كنموذج لطريقة القراءة.
d dقبل أن يقرأ يوجههم إلى متابعة النص وهو يقرؤه ،واالنتباه
لمخارج الحروف ،والضبط الصحيح ،وتناغم الكلمات
َ
من ارتفاع وانخفاض نبرة الصوت وطبقاتهَ ،و ْف ًقا للحاجة
في إظهار معاني النص.

القراءة اجلهرية
يقسم التالميذ (من  3إلى  5مجموعات) حسب مستوى القراءة.
َّ d d
المعلم مع كل مجموعة لمدة  15 - 10دقيقة حسب
d dيكون ُ
حجم المجموعة؛ لمتابعة القراءة الجهرية في الوقت الذي
تقوم فيه المجموعات األخرى بحل التدريبات بشكل
فردي أو جماعي.

كيفية متابعة القراءة اجلهرية
d dيطلب المعلم من كل تلميذ استخدام (إصبع القراءة) ،وهو أن
يشير بإصبعه إلى الكلمات التي يقرؤها ليسهل متابعته للقراءة.
سطرا أو سطرين من النص ،ويتابع المعلم
d dيقرأ كل تلميذ ً
ما يقرؤه للتصويب.
d dعلى المعلم أن يتأكد من أن ًّ
كل منهم استغرق وقته في
النظر للكلمات ،وط َّبق مهارات الطالقة في القراءة.
d dيتنقل المعلم من مجموعة إلى أخرى؛ ليتأكد من أن كل
التالميذ أخذوا فرصة التصويب لهم في قراءة فردية جهرية.
رجى التأكيد على عدم حفظ النص؛ ألن التلميذ
مالحظةُ :ي َ
إذا حفظه فلن نستطيع التأكد من مدى قدرته على مهارات
الطالقة في القراءة السابقة.

َن َ
شاط ب
أ تَخ َّ ِ
ي ال َق ْو َس ْيِ:
اب ِم َّم َب ْ َ
َي َّ
الص َو َ

ن َ
سئ َِل ِة اآلت َِي ِة:
ب َع ِ
َأ ِ
األ ْ
ج ْ

(ج ِّو َّي ٍة – َب ْح ِر َّي ٍة َ -ب ِّر َّي ٍة).
َ -١س ُت َسا ِف ُر ِه ْندُ إ َلى ر ِْح َل ٍة َ .....................................................................................................
األ ُب َح ِقي َب َة ِه ْندَ؛ ِأل َّن َها َ ( ..................................ل ْو ُن َها ُم ْخ َت ِل ٌف – َم ِليئ ٌَة ِب َ
َ -٢ر َف َض َ
األ ْش َيا ِء – َق ِدي َم ٌة).
ات – ال َح َيا ُة ال َب ْح ِر َّي ُة).
َات إ ْفرِيق َيا – الـ َم ْح ِم َّي ُ
اب ِه ْندَ الـ ُمفَضَّ ُل َ ( ..............................ح َي َوان ُ
ِ -٣ك َت ُ
ب أَكْ ِم ْلَ :وضَ َع ْت ِه ْندُ ِف َح ِقي َب ِت َها . ........................................................................................................................................................
(ح َقا ِئب) . .................................................................................................................................................
جـ ْاس َت ْخ ِر ْج ِمنَ ال ِق َّص ِة ُم ْف َر َد َ
الم ْش ُط َوال ِم ْن َش َف ُة أ َد َو ٍ
ات َش ْخ ِص َّي ًة؟ . ..............................................................................................................
د ِل َما َذا ُس ِّم َي ُ
َن َ
شاط جـ

س َت ْ
الج ْم َل َة ال َّتال َِي َة َ
ال:
ك َما فِ ي
ِ
خ ِ
الـم َث ِ
َع ِّب ْر َع ِ
د ًما ُ
الصو َرةِ ُم ْ
ن ُّ

( َو َق َف ِفي َح ْي َر ٍة ِم ْن أَ ْم ِ ِ
ره)
أح َمدُ ِفي َح ْي َر ٍة ِم ْن أَ ْم ِ ِ
ره؛
َو َق َف ْ

للو ُصولِ إ َلى َب ْي ِت ِه.
َّ
أي َط ٍ
ريق َس َي ْس ُل ُك ُ
َن َ
شاط د

أسنَا ِني
ُأ َن ِّظ ُف ْ

ُأ َج ِّف ُف ِج ْسمِي
أَ ُق ُّص َ
أظا ِف ِري
أَ ْر ِب ُط َش ْع ِري

أَ ْغ ِس ُل ِج ْسمِي
أل ْه َدا ُ ُ
ف::
ف
ااَ
أل َ ْه َدا

......................................................................................................

ص ْ
ك َّ
ل ُ
اس ُب َ
ها:
ِاألداةِ ا َّلتِي ُت َن ِ
ِ
ل ُ
ج ْم َلةٍ ب َ

ُأ َم ِّش ُط َش ْع ِري

َن َ
شاط هـ

......................................................................................................

ِبال ِم ْن َش َف ِة
الم ْش ِط
ِب ُ

ِب ُف ْر َشا ِة َ
األ ْسنَانِ
الصا ُبونِ
ِب َّ
ِبال َق َّصا َف ِة
اط َّ
ِب ِر َب ِ
الش ْع ِر

ه َّيا ا َّتب ْ
م َ
َ
ح َ
الج ْ
ةَ ،
اآلن َو ْق ُ
ك.
ان
ع ِّل ِ
يم ِ
هرِ َّي ِ
اءةِ
ت ِ
ِع َت ْ
ات ُم َ
َ
َ
الق َر َ
ع ِل َ
َن َ
الغر َ
م َ
وص ،وَ ي َْف َ
ص.
َض
األس ِ
ي ِم ْن ُك ِّل َن ٍّ
ص َ
شاط ( ٢ب) :ي َْقر َُأ ال ُّن ُ
َ
ه ُ
اس َّ
َن َ
ُح ِّددُ َم َعانِي َ
م است ْ
ام َ
ص.
ِم ِ
الج َم ِل َكما َت َّ
ها ِفي ال َّن ِّ
ات وَ ُ
شاط ( ٢جـ ،د) :ي َ
ِخ َد ُ
الكل َ
ُ
َن َ
ْ
وص ب َ
ِط َ
ُّ
(هـ):
٢
اط
ش
القةٍ وَ دِ َّقةٍ .
ص
ن
ال
َأ
ر
َق
ي
َ
ُ
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ش ْ
ظ َو ْ
الح ْ
٣
ف
اك َت ِ
ِ
َن َ
الح ْ
ْ
ظ:
اق َر ْأ َو ِ
شاط

َل َت ْأ ُك ْل َق ْب َل أَ ْن َت ْغ ِس َل َي َد ْي َك.

َل َت ْأ ُك ِلي َق ْب َل أَ ْن َت ْغ ِس ِلي َي َد ْي ِك.

َل َت ْع َط ْس َق ْب َل أَ ْن َت َض َع ِم ْن ِد ًيال َع َلى َف ِم َك.

َل َ ...........ق ْب َل أَ ْن ِ ...........م ْن ِد ًيال َع َلى َف ِم ِك.

َل َت ْذ َه ْب لل َّن ْو ِم َق ْب َل أَ ْن َت ْغ ِس َل أَ ْس َنا َن َك.

.......................................................................................

الح ْ
٤
م
ِ
ظ َو َت َ
ع َّل ْ
َن َ
شاط أ

ْ
ع َ
ب:
ل
الـم َن ِ
اخ َترِ الفِ ْ
اس َ
ُ

الح ِدي َق ِة.
َ -١يا ُم َح َّمدُ َ ،ل ( َت ْق ِط ِفي ـ َت ْق ِط ْف) أَز َْها َر َ
َ -٢ل ( َت ْذ َه ْب َ -ت ْذ َه ِبي) لل َّن ْو ِم َق ْب َل ْ
أس َنا َن ِك.
أن َت ْغ ِس ِلي ْ
الحا ِئ ِط.
َ -٣يا َسا َر ُةَ ،ل ( َت ْر ُس ْم – َت ْر ُس ِمي) َع َلى َ
وس َك.
َ -٤يا َحاز ُِمَ ،ل ( ُت ْه ِم ْل – ُت ْه ِم ِلي) ُد ُر َ

َن َ
شاط ب

أك ِم ْ
ْ
ب:
ل ُم َن ِ
ل بِفِ ْ
اس ٍ
ع ٍ

-١ل ِ .............................................ب ُ
َ
الك َر ِة ِفي ال َم ْن ِزلِ .
َ -٢ل َ .............................................ط َعا ًما َم ْك ُشو ًفا.
َ
-٣ل .............................................أ َد َوا ِتي َّ
الش ْخ ِص َّي َة.
أل ْه َدا ُ
ف:
ا َ
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َن َ
يدةٍ َ
(ال ال َّناهي َِة).
ص ُل إ َلى َم َف ِ
شاطا ( ٤ ،٣أ ،ب)َ :ي َتوَ َّ
ج ِد َ
اه َ
يم َ

3
نشاط

4

الحظ واكتشف

اقرأ والحظ:

هدف النشاط:

• •يتوصل إلى مفاهيم جديدة (ال الناهية).
شرح النشاط:

استراتيچية التعلم الذاتي:

• •يطلب المعلم من التالميذ قراءة النشاط من الكتاب.
ليكتشفوا هذه العالقة،
اﻟـﻤﺸﺎرﻛﺔ •يترك لهم المعلم
عا من الوقت اﻟﺘﻌﺎون
اﻟﺘﻮاﺻﻞمتس ً
•
وأال يكشف عن الحل؛ حتى يتيح الفرصة لتعزيز هذه
المهارة.

تعلم لتعرف :التفكير الناقد

هدوء محاولين التوصل إلى القاعدة اللغوية.

• •يتيح لهم المعلم ما يكفي من الوقت؛ لتحديد ال َعالقات،
و َفهم القاعدة ،ولتعميم الفائدة.

اختر الفعل المناسب:

هدف النشاط:

• •يتوصل إلى مفاهيم جديدة (ال الناهية).
شرح النشاط:

استراتيچية بطاقات اإلجابة:

يطلب المعلم من كل تلميذ أن ي ِ
حضر ورقت ْين صغيرت ْين،
ُ
ُ
••
ويكتب على إحداهما (المذكر) واألخرى (المؤنث).
المعلم بقراءة أول سؤال عليهم :هل سنستخدم ً
فعل
• •يبدأ ُ
للمذكر أم للمؤنث؟ ويطلب منهم رفع اإلجابة الصحيحة.

• •إذا رفـع التالميـذ البطاقـات الصحيحـة يطلـب منهـم
المعلـم اختيـار الفعـل المناسـب فـي الجملـة األولـى
ُ
بالسـؤال ..ومـن المحتمـل بالتأكيـد أن يرفـع بعضهـم
البطاقـة الخطـأ؛ حينهـا علـى المعلـم أن يتوجـه إليهـم
التوص ِ
ـل لإلجابـة الصحيحـة.
ليسـاعدهم فـي
ُّ

الجمل.
المعلم االستراتيچية نفسها مع بقية ُ
• •يستخدم ُ

• •يناقش المعلم مع التالميذ ما قرءوه؛ لمحاولة استخالص
 -١تقطف			
القاعدة الجديدة.
اإلجابة:

• •يسـتخدم المعلـم األسـئلة المفتوحـة؛ لتوجيـه أذهانهـم  -٣ترسمي			
وتنشـيطها ل َفهـم القاعـدة؛ ً
فمثل يقـول لهم :مـاذا قرأتم؟
ومـا المشـترك بيـن األمثلـة الثالثـة؟ ولمـاذا توجـد كلمة

(ال) فـي الجملـة؟ ومـا الفـرق بيـن (تـأكل) و(تأكلي)؟

• •يطلب المعلم من التالميذ أن ُيكملوا النشاط ،كما في
المثال.

يفرغ التالميذ من الحل ،وبعد المناقشة يكتب
• •وبعد أن ُ
المعلم على السبورة (أسلوب النهي) ،ويشرح لهم أننا
ُ
شخصا عن فعل
نستخدم هذا األسلوب عندما َنن َْهى
ً
شيء خطأ ،وأداة النهي هي (ال) ،وأن الفعل يختلف عند
استخدامه مع المذكر والمؤنث.

 -٢تذهبي
 -٤تهمل

نشاط ب أكمل بفعل مناسب:
هدف النشاط:

d dيتوصل إلى مفاهيم جديدة (ال الناهية).
شرح النشاط:

استراتيچية التغذية الراجعة:

المعلم من التالميذ كتابة الفعل المناسب في الجملة.
d dيطلب ُ
d dيحل كل تلميذ هذا النشاط بشكل فردي.
يفرغوا من اإلجابة ،يستخدم كل تلميذ ْي ِن استراتيچية
d dبعد أن ُ
التغذية الراجعة الثنائية ،ويصوبان اإلجابات لبعضهما.

المعلم من التالميذ تصويب الحل الذي كتبوه بِنا ًء
• •يطلب ُ
 -١تلعب 		
على َفهمهم القاعدة ،إذا كان هناك خطأ في إجاباتهم.
اإلجابة:

 -٢تأكلي

 -٣تستخدم

دليل المعلم  -الصف الثالث االبتدائي  -الفصل الدراسي األول

١٨

الــمحـــــــــــــــــور الأول

فرصةاﻟﻨﺎﻗﺪرائعة لتعزيز مهارة
«الحظ واكتشف» اﻟﺘﻔﻜري
• •يعتبر نشاط اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ
اﻹﺑﺪاع
التفكير ،فعلى التالميذ أن يالحظوا النشاط ويتأملوه في

نشاط

أ

الحظ وتعلم

تمهيد

تعلم لتكون :احترام التنوع

فيا الفصل ،بعد أن ﻞﺻاﻮﺘﻟا
ينفخ المعلم بعض البالوناتنوﺎﻌﺘﻟوضع في كل
بالونة قصاصة ورق مكتو ًبا بها جملة لـ(موقف خطأ).

يقسم المعلم التالميذ لمجموعات بنفس عدد البالونات،ويطلب من كل مجموعة أن تختار بالونة وتُخرج منها قصاصة
الورق ،وتقرأها ،وتتفق على جملة باستخدام (ال الناهية) لنهي
ﺪﻗﺎﻨﻟا ريﻜﻔﺘﻟا
ﺔﻴﺟﺎﺘﻧﻹا
هذا الشخص عن هذا الفعل.
نشاط جـ استخدم (ال الناهية):
هدف النشاط:

• •يستخدم قواعد اللغة (ال الناهية مع المذكر والمؤنث) في
الكتابة.
شرح النشاط:

d dيطلب المعلم من كل تلميذ استخدام (ال الناهية) في هذه
المواقف ،مع التركيز على تذكير أو تأنيث الفعل.
اإلجابة:

 ال ترمي الورقة على األرض. -ال تقطفي الزهرة.

 -ال تأكل من الباعة الجائلين.

5
أ

شــارك

ارسم أداة من أدواتك الشخصية
المفضلة لك وصفها ،واكتب ثالث جمل
عن استخدامها ،ثم شارك زمالءك:

هدف النشاط:

• •يكتب ُج ً
مل كامل ًة مستخد ًما عالمات الترقيم.
• •يشـترك بفاعلية فـي مجموعة مـن النقاشـات التعاونية مع
زمالئـه و ُمعلميه فـي مجموعات صغيـرة وكبيرة.

شرح النشاط:

• •يطلـب المعلـم مـن كل تلميـذ أن يرسـم أداة مفضلـة مـن
أدواتـه الشـخصية ،ثـم يصفهـا ،ويرسـمها ،وبعـد ذلـك
يكتـب عـن شـكلها واسـتخدامها.
• •بعد االنتهاء يقسم المعلم تالميذه إلى مجموعات ،فيقوم كل
تلميذ بعرض ما رسمه ،والتحدث عنه في مجموعته.

١٩

اإلجابة( :متروكة للتلميذ).

نشاط

ب

اكتب ما ُيملى عليك:

هدف النشاط:

• •يعرض مهارات الكتابة األساسية.
شرح النشاط:

 -ال تصرخ.

نشاط

المتعددةﻦﻋ ريﺒﻌ
تاﺬﻟا
مهارة احترام عﻮﻨﺘﻟا ماﱰﺣا
ﺔﻛرﺎﺸﻤـﻟا
فيﺘﻟا أثناء استقبال
وجهات النظر
d d
أفراد المجموعة عرض زميلهم لرسمته ،مع إعطائه ردود
أفعال تدل على االحترام والمشاركة الف َّعالة.
يفرغوا من النشاط يطلب المعلم من كل تلميذ أن
d dبعد أن ُ
النظر ،ويعطي نفسه
مهارةﺤﻤـﻟااحترام وجهات
عاﺪﺑﻹ ُايق ِّيم ذاته في
ﺔﻴﺒﺳﺎ
تﻼﻜﺸﻤـﻟا ﻞﺣ
ر ْق ًما من  1إلى  ،3ويسألهم:
 هل تحسنت مهارات احترام وجهات نظر اآلخرين؟ كيف عرفنا؟ -كيف سنعزز هذه المهارة في المستقبل؟

دليل المعلم  -الصف الثالث االبتدائي  -الفصل الدراسي األول

ُ d dيملي المعلم الكلمات على التالميذ ،مع الحرص على
التزام الهدوء التام ،والتركيز على َمخارج الحروف.
d dهذه الكلمات ال يحفظها التلميذ ُم ْس َب ًقا؛ فنشاط اإلمالء
يقيس مدى قدرته على التمييز بين أصوات الحروف،
وأشكالها ،وتطبيق قواعد الكتابة التي تعلمها.
عدوى ـ وقاية ـ ِس َوى ـ ِمنشفة ـ حقائب ـ أدوات
شخصية

َن َ
شاط جـ

اه َ
اس َت ْ
م َ
ية):
(ال ال َّن ِ
خ ِ
د ْ
ْ

َ ٥
شار ْ
ِك
َن َ
شاط أ

َّ
م َأ َد ً
هاَ ،و ْ
الش ْ
اة مِ ْ
ض َل ِة َل َ
الـم َف َّ
أد َوات َ
ص ْف َ
ب
ص َّي ِة
ِك
ك َو ِ
خ ِ
اك ُت ْ
س ْ
ن َ
ا ْر ُ
ُ
م َ
َث َ
شار ْ
است ْ
الء َ
ِخ َدامِ َ
ك:
ل َع ِ
الث ُ
ن ْ
ج َم ٍ
هاُ ،ث َّ
ِك ُز َم َ

َن َ
شاط ب

ْ
ـم َلى َع َل ْي َ
ك:
اك ُت ْ
ب َما ُي ْ

أل ْه َدا ُ ُ
ف::
ف
ااَ
أل َ ْه َدا

َن َ
اه َ
ية َ
اع َد ال ُّل َغ ِة َ
الم ِّ
َس َت ْ
الك َتاب َِة.
ث) ِفي ِ
المؤ َّن ِ
(ال ال َّن ِ
م َقوَ ِ
خ ِد ُ
شاط ( ٤جـ) :ي ْ
ذكرِ وَ ُ
مع ُ
َن َ
ام ً
شاط ( ٥أ) :ي ْ
س َت ْ
رْقيم.
ات ال َّت
ب ُج َم ًال َك ِ
الم ِ
َك ُت ُ
لة ُم ْ
ِ
خ ِد ًما عَ َ
َ
ْ
َ
َ
ُ
ِّ
َّ
ُ
َ
َ
ِّ
وعات
ج ُم
ٍ
ات التعاوني َِّة مع ز َمالئ ِِه وَ ُم َعل ِ
ج ُموعَ ةٍ ِمن النقاش ِ
 يَشترِك بِف ِميه ِفي َم ْ
اعليَّةٍ ِفي َم ْ
ص ِغيرَةٍ وَ َكبِيرَةٍ .
َ
َن َ
اسي َ
َع ُ
رِض َم َ
َّة.
األس ِ
َات ِ
هار ِ
شاط ( ٥ب) :ي ْ
الك َتاب َِة َ
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َ 11ف ِّ
ك ْر
َن َ
شاط

ِطرِ َ
ح ِّ
ك ِّ
يقةٍ َ
نب َ
ظ ْر إ َلى ُ
ا ْن ُ
يبةٍ :
ص ِ
الط ْف َل ْي ِ
م ب ُِن ْ
صورَةٍ َ ،و ُق ْ
ل ُ
ط َ

٢
َن َ
شاط أ

ش ْ
اق َر ْأ َو ْ
ْ
ف
اك َت ِ

ْ
َ
الم َل َّو َن ِة مِ َّما َيلِي:
ب
ِم ِ
الم َن ِ
الم ْ
اس َ
ات ُ
للكل َ
ع َنى ُ
اخ َترِ َ

اهْدَ أْ

َصا ِحبِي
• َيا َص ِاحَ ،ه َّيا َن ْل َع ْب َم ًعا.

َيا َ ،................ه َّيا َن ْل َع ْب َم ًعا.

• تَـ َم َّه ْل ِع ْن َد ال ِك َتا َب ِة؛ ِل َي ُك َ
ون َخ ُّط َك َجم ًِيال.

ون َخ ُّط َك َجم ً
•ِ ................ع ْن َد ال ِك َتا َب ِة؛ ِل َي ُك َ
ِيال.

• َل َت َت َع َّج ْل ِفي ُع ُبو ِر َّ
يقَ ،وان ُْظ ْر إ َلى
الط ِر ِ
ا ِإل َشا َر ِة أ َّو ًل.
وص َ
•أ َنا ُأ ِ
الـم َع ِّل ِم.
يك ِب ْاح ِت َرا ِم ُ

الـم َع ِّل ِم.
اح ِت َرا ِم ُ
• أ َنا ِ ................ب ْ

• َحا ِف ْظ َع َلى َث ْو ِب َك َط ِاه ًرا.

أل ْه َدا ُ
ف:
ا َ
٢0

س ْع
تَ َت َ َّ

أَن َْص ُح َك

ن َِظيفًا

• َلِ ................في ُع ُبو ِر َّ
يقَ ،وان ُْظ ْر إ َلى
الط ِر ِ
ا ِإل َشا َر ِة أ َّو ًل.
• َحا ِف ْظ َع َلى َث ْو ِب َك . ................

َن َ
ص.
ُح ِّددُ ِ
ئيس َة ِفي ال َّن ِّ
الف ْك َر َة الرَّ َ
شــاط  :1ي َ
َن َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
ْ
ْ
َسـتنت ُ
ات.
دام ُمترادِ ف ٍ
ِم ِ
ِأســال َ
ياق وَ ْ
ِيب ُمختلِفةٍ ؛ ك ِّ
ـم ْعرُ وف ِة ب َ
شــاط ( ٢أ) :ي ْ
استِخ ِ
الس ِ
ات غ ْي َر الــ َ
ِج الكل َ

مالحظة

ُ -1يعد نشاطا (فكِّر)( ،اقرأ واكتشف) بمثابة مقدمة قبل قراءة النص؛ فعليك  -عزيزي المعلم  -أن تبدأ بهذين النشاطين قبل إعطاء
تالميذك إرشادات بقراءة النص قراءة صامتة ،والذي يصحب نشاط (اقرأ واكتشف).

-2عليك  -عزيزي المعلم  -أال تقرأ النص قراءة جهرية قبل أن يقرأه تالميذك قراءة صامتة؛ إذ إن ذلك سيحد أو سيقلل من تنمية
دائما ما تكون بعد محاوالتهم فك رموز القراءة.
مهارات القراءة لديهم؛ فالقراءة الجهرية ً

1
نشاط

ِّ
فـكــر

انظر إلى كل صورة ،وقم بنصح الطفلين بطريقة طيبة:

هدف النشاط:

• •يحدد الفكرة الرئيسة للنص.
شرح النشاط:

الــمحـــــــــــــــــور الأول

d
d
d
d

dيطلب المعلم من تالميذه أن يالحظوا الصور بالنشاط ،ويفكروا في طريقة طيبة لنُصح الطفلين.
dيعطي المعلم تالميذه وقتًا للتفكير والمالحظة.
dيناقش كل تلميذين م ًعا النصيحة.
ِ
والجمل التي كتبوها في النصائح.
dيقوم كل التالميذ بمشاركة فكَرهمُ ،

اإلجابة( :متروكة للتلميذ).

2
نشاط

أ

اقرأ واكتشف

اختر المعنى المناسب للكلمات الملونة مما يلي:

هدف النشاط:

• •يستنتج الكلمات غير المعروفة بأساليب مختلفة؛ كالسياق واستخدام مترادفات.
شرح النشاط:

استراتيجية العمل التعاوني:

•
•
•
•
•

يقسم المعلم تالميذه إلى  6مجموعات ،ويعطي كل طاولة بطاق ًة عليها كلمة جديدة من كلمات القصة ،ويطلب منهم توضيح
• ِّ
معناها ،ورسمها إن أمكن أو وضعها في ُجملة خالل  5دقائق.
•يشارك المعلم كل مجموعة بعرض الكلمة ،ومعناها ،وما توصلوا إليه.
•قبل أن يجيب كل تلميذ عن األسئلة الموجودة بالكتاب عليه أن يستدير لمن يجلس بجانبه ،ويناقش معه اإلجابة قبل أن يكتبها
ويشاركها مع المعلم.
•يقوم المعلم بعد ذلك بعمل تغذية راجعة جماعية؛ ليتأكد من توصل التالميذ لمعاني الكلمات.
يفرغ التالميذ من هذا النشاط ،يطلب منهم المعلم أن يقرءوا النشيد قراء ًة صامت ًة.
•بعد أن ُ

اإلجابة:

					 -اهدأ
 -صاحبي

					 -أنصحك
 تتسرع -نظي ًفا

دليل المعلم  -الصف الثالث االبتدائي  -الفصل الدراسي األول

٢٠

األناشيد للفهم واالستمتاع بجماليات اللغة وتذوقها فقط ،وليست للحفظ.
نشاط

ب

بعد قراءتك النشيد أجب:

هدف النشاط:

• •يجيب عن أسئلة تُظهر َفهمه النص ،والرجوع للنص لإلجابة عن األسئلة.
شرح النشاط:

d dبعد أن يقرأ التالميذ النشيد ،يطلب منهم المعلم تحليل ما قرءوه بحل األسئلة من خالل َفهمهم وقراءتهم؛ ليعزز لديهم مهارة
التفكير الناقد ،وتحديد المعلومات المتصلة بموضوع بعينه.
تعلم لتكون :التواصل

ات

اﺣﱰام اﻟﺘﻨﻮع

ﻼت

اﻟـﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ

اﻟﺘﻌﺎونمن وراء ما يقرأ ،وتُعزز هذه المهارة بأن يتعرض لنصوص من الحياة
اﻟﺘﻮاﺻﻞ على َفهم الرسالة
اﻟـﻤﺸﺎرﻛﺔهي قدرة كل تلميذ
d dمهارة القراءة
الحقيقية ،ويعزز المعلم هذه المهارة بأال يقرأ لتالميذه النصوص ،ويتركهم ليتعرضوا للنص الجديد ويحاولوا فك رموزه.
d dيعطي المعلم تالميذه متس ًعا من الوقت؛ للتركيز ،وتحليل النص ،وتسجيل َفهمهم بالكتابة.
d dال يكشف المعلم عن الحل؛ حتى يتيح لهم الفرصة لتعزيز هذه المهارة.

اﻟﺘﻔﻜري اﻟﻨﺎﻗﺪ
اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ
فيه االكتشافات الصحيحة.
تصويب جماعي يؤكد
اﻹﺑﺪاعبعد النشاط بعمل
d dيقوم المعلم

اإلجابة:

( أ )  -١الصحة		

(ب) تعجل

 -٢صحيح الجسم

طاهرا
(جـ) نظافة الوجه ،والحفاظ على الثوب
ً
( د ) أجمل  -محفل  -أفضل

٢١

دليل المعلم  -الصف الثالث االبتدائي  -الفصل الدراسي األول

 -٣النظيف

 -٤نصيحة

ــل َل َت ْع َج ْ
ـاح َتـ َم َّه ْ
ـــل
َيا َص ِ

َ
ْ
إ ِّني ُم ِ
ـــــــل
يــــــك َفـــال َت ْر َح
وص

ِص َّح ُت َنــــا ِســـ ُّر َس َعــــا َد ِت َنا

ـــــح أ ْفضـَ ْ
ـــــل
صــ ِب ُ
ِب َن َظا َف ِت َنــــا ُت ْ

ـم ُه َو َ
األ ْق َوى
َو َص ِح ُ
يح ا ِل ْ
جس ِ
اح َف ْظ أ ْث َوا َب َك َط ِ
اهـــــــ َر ًة
َف ْ
اح َف ْظهُ
ِص َّح ُت َك َك ْن ٌز َذ َه ِب ٌّي َف ْ

َو َن ِظ ُ
األج َم ْ
ــــل
يــف ال َو ْجــــ ِه ُه َو ْ
ــب ُك ْن َت أَ ِو الـ َم ْح َف ْ
ــل
ِفي الـ َم ْل َع ِ
ْ
ـــــــــــل
ِل َك ْي َت ْحــــــــــــ َيا أَ ْف َض

َن َ
شاط ب
أ تَخ َّ ِ
ي ال َق ْو َس ْيِ:
اب ِم َّم َب ْ َ
َي َّ
الص َو َ

اءت َ
ب:
ِك ال َّن ِ
َب ْ
ـيد َأ ِ
ج ْ
شـ َ
ع َد قِ َر َ

(الص َّح ُ
ــــة – ال َفـــ ْو ُز – َّ
ِ
ـــام).
الط َع ُ
الس َعا َد ِة ُه َو ِّ
-١س ُّر َّ
َ -٢
(الس ِمينُ – َّ
الط ِو ُ
ـــم).
يح ِ
يل – َص ِح ُ
األ ْق َوى ُه َو َّ
الج ْس ِ

يف – َ
َ -٣
يف – ال َّن ِظ ُ
الش ْخ ُص (ال َّن ِح ُ
األ ْج َم ُل ُه َو َّ
األ ْش َق ُر).
يح ٌ
وع ال َّن ِشي ِد ( َتـ ْه ِنئ ٌ
ــــة).
َ -٤م ْو ُض ُ
َـــة – َد ْعــــ َو ٌة – َن ِص َ

ب
جـ
د

ْ
ــــــل» . ...............................
ْاس َت ْخــــ ِر ْج ُم َضـــــا َّد « َتـ َم َّه

يح َت ْي ِن َم ْذ ُكو َر َت ْي ِن ِبال َّن ِشي ِد. ....................................... ، ...................................... .
ا ْذ ُك ْر َن ِص َ

أَكْ ِم ْلِ :ب َك ِل َم ٍ
الس ْج ِعَ :ت ْع َج ْلَ ،ت ْر َح ْل. ........................ ، ........................ ،
ات ِمنَ ال َّن ِشي ِد َلـ َها َن ْف ُس َّ

أل ْه َدا ُ ُ
ف::
ف
ااَ
أل َ ْه َدا

َن َ
ص ،وَ الرُّ ُج ُ
سـ ِئ َلةٍ ُت ْ
األسِــئ َل ِة.
لإلجاب َِة عَ ِن
ص
شــاط ( ٢ب) :ي ِ
ظ ِهرُ َف ْه َم ُه ال َّن َّ
ُج ُ
ْ
وع لل َّن ِّ
يب عَ ْن أَ ْ
َ

٢1

َ
هذَا الن َّ َ
شا ُ
ط كُلُّهُ ن َ ْ ً
َ
قل ع ْ
ن

َن َ
شاط جـ

ا ْن ُ
ن،
الي َد ْي ِ
س ِ
ص َو ِر َغ ْ
ظ ْر إ َلى ُ
ل َ
ــم ب َِت ْ
طبِيقِ َ
هــــا َع َمل ًِّيــــا:
َو ُق ْ

٢

١

الصا ُبونِ
ُن َر ِّغي ال َي َد ْي ِن ِب َّ

٥

َو َ
األ َظا ِفر أَ ْي ًضا
َن َ
شاط د

ُم َن َّ
ظ َم ِ
ة
"
ا
ل
ي
و
ن
يسيف"
وَ َ
وَ زا َرةِ ال َّت َ
ضا
م
ُ
ِ
ن
ا
ال
ْج
ِت َماعِ ي

َن ْد َع ُك َب ْطنَ ال َي ِد

٦

َو َل َت ْن َس ا ِإل ْص َب َع ال َك ِبي َر َة

٤

٣

َو َب ْينَ أَ َصا ِب ِعنَا

َو َو َرا َء َ
األ َصا ِب ِع

٨

٧

َو ِفي ال ِّن َها َي ِة َن ْش ُط ُف

َو ُنن َِّش ُف

خ ُ
ب ُ
ن:
ط َو ِ
الي َد ْي ِ
س ِ
ات َغ ْ
َر ِّت ْ
ل َ

َش ْط ُف ال َي َد ْي ِن ِبال َما ِء ال َّن ِظ ِ
الصا ُبونِ .
يف ِمنَ َّ

َت ْب ِل ُ
يل ال َي َد ْي ِن ِبال َما ِء ال َّن ِظ ِ
يف.

َو ْض ُع َك ِّم َّي ٍة ُمن ِ
الصا ُبونِ َع َلى ال َي َد ْي ِن.
َاس َب ٍة ِمنَ َّ

َن ْبد َُأ ِب َف ْت ِح ُص ْن ُبو ِر الـ َماءِ.

َف ْر ُك ال َي َد ْي ِن َج ِّيدًا ( َب ْينَ َ
األ َصا ِب ِعَ -ر َاح ِة ال َك ِّف َ
-األظا ِف ِر)

َام ِم ْن َش َف ٍة َن ِظي َف ٍة ِل َت ْج ِف ِ
يف ال َي َد ْي ِن.
ْاستِخْ د ُ

َن َ
شاط هـ

ض ْ
َ
الم َة (✓) َأ ْو (✗):
ع َع َ

َن َ
شاط و

ه َّيا ا َّتب ْ
م َ
َ
ح َ
الج ْ
ةَ ،
اآلن َو ْق ُ
ك.
ان
ع ِّل ِ
يم ِ
هرِ َّي ِ
اءةِ
ت ِ
ِع َت ْ
ات ُم َ
َ
َ
الق َر َ
ع ِل َ

 -١أَ ْغ ِس ُل َيد ََّي ِبالـ َما ِء َف َق ْط.
 -٢أَ ْغ ِس ُل ا ِإل ْب َها َم َو َ
األ َصا ِب َع َج ِّي ًدا.
 -٣أَ ْغ ِس ُل َيد ََّي َس ِري ًعا ِبدُ ونِ َت ْخ ِليلِ َ
األ َصا ِب ِع.
ُ -٤أ َج ِّف ُف َيد ََّي ِبـ ِم ْن ِديلٍ أَ ْو ِبـ ِم ْن َش َف ِتي َ
اص ِة.
الخ َّ
أل ْه َدا ُ
ف:
ا َ
٢٢

َن َ
الصوَ رِ ،وَ ي َ
َس َت ْ
ُطب ُِّق َ
حيَات ِِه.
خ ِد ُ
شاط ( ٢جـ) :ي ْ
ح َتوَ ى ُّ
ها عَ َم ِل ّيًا ِفي َ
م ُم ْ
َ
َ
ُ
َ
َّ
َ
َ
َ
ْ
ِّ
ِيع ّيًا.
(د)
٢
اط
ش
َن
ب
ط
ف
ش
ك
ن
ت
ِي
ت
ل
ا
اث
د
ح
األ
ب
ت
ر
ي
:
ِ
ِ
ْ َ
َُ ُ
َ
َ
َ
ْ
ص.
َنشاط ( ٢هـ) :ي ِ
س ِئلةٍ ُتظ ِهرُ َف ْه َم ُه ال َّن َّ
ُج ُ
يب عَ ْن أ ْ
ُ
َن َ
وص ب َ
ِط َ
القةٍ وَ دِ َّقةٍ .
ص َ
شاط ( ٢و) :ي َْقرَأ ال ُّن ُ

( )
( )
( )
( )

نشاط جـ انظر إلى صور غسل اليدين ،وقم
ًّ
عمليا:
بتطبيقها
هدف النشاط:

• •يستخدم محتوى الصور ،ويطبقها عمل ًّيا في حياته.
شرح النشاط:

استراتيجية التعلم بالنمذجة:

d dيوضح لهم المعلم أن منظمة الصحة العالمية وضعت
خطوات لغسل األيدي؛ للوقاية من األمراض ،والحفاظ
على صحتنا.

d dيطلب منهم المعلم أن ينظروا جيدً ا في الصور وتفاصيلها.
d dيقوم المعلم بعمل مناقشة جماعية حول خطوات وطريقة
المثلى.
غسل األيدي ُ

إلى الحمام؛ لتطبيق خطوات غسل األيدي بصورة عملية،
ويتأكد من تنفيذهم إياها بدقة.

نشاط

د

رتب خطوات غسل اليدين:

هدف النشاط:

• •يرتب األحداث التي تنكشف طبيع ًّيا.
شرح النشاط:

d dبعد أن ط َّبق التالميذ عمل ًّيا خطوات غسل األيدي ،يقوم
الجمل مستعينًا بصور النشاط السابقة.
تلميذ بترتيب ُ
d dيقوم المعلم بعمل تغذية راجعة جماعية؛ ليناقشهم في
الجمل.
ترتيب ُ

اإلجابة:

هدف النشاط:

• •يجيب عن أسئلة تُظهر َفهمه النص.
شرح النشاط:

استراتيجية بطاقات اإلجابة:

d dيطلب المعلم من التالميذ وضع عالمة (✓) وأخرى (✗)
على ورقتين.
وج ً
مل؛ فإذا كانت صحيحة يرفع كل
d dيقول المعلم مواقف ُ
تلميذ عالمة (✓) وإذا كانت خطأ يرفع عالمة (✗).

الجمل من النشاط.
d dيمكن للمعلم أن يستعين ببعض ُ
الجمل في
يفرغ ،يطلب من تالميذه أن يقرءوا ُ
d dبعد أن ُ
الكتاب ،ويضعوا عالمة (✓) أو (✗) أمام كل جملة.

اإلجابة)✗( -١ :

نشاط

و

)✓( -٢

)✗( -٣

)✓( -٤

حان اآلن وقت القراءة الجهرية،
ه َّيا اتبع تعليمات معلمك.

هدف النشاط:

• •يقرأ النصوص بطالقة ودقة.
شرح النشاط:

استراتيجية التدريس التبادلي:

• •يكتب المعلم النص على شرائح ورق ،كل شطر على
يقسم التالميذ إلى مجموعات متساوية ،ويضع
شريحة ،ثم ِّ
لكل مجموعة شريحة بها شطر ،ويطلب منهم قراءته ،ثم
االستماع لقراءة كل مجموعة.

• •يطلب منهم المعلم باستخدام الالصق ترتيب الشطور في
مكانها الصحيح ،وتكوين األبيات.

d dاتبع التعليمات ص ١٧بـ«دليل المعلم».

 -١نبدأ بفتح صنبور الماء.

 -٢تبليل اليدين بالماء النظيف.

 -٣وضع كمية مناسبة من الصابون على اليدين.

 -4فرك اليدين جيدً ا (بين األصابع ،راحة الكف ،األظافر).
 -5شطف اليدين بالماء النظيف من الصابون.
 -٦استخدام ِمنشفة نظيفة لتجفيف اليدين.

دليل المعلم  -الصف الثالث االبتدائي  -الفصل الدراسي األول
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الــمحـــــــــــــــــور الأول

d dيطلب منهم المعلم الوقوف وتخيل أنهم أمام صنبور ماء.
الخطوة ً
d dيقوم المعلم بأداء ُ
أول.
d dيمثل التالميذ م ًعا غسل األيدي خطوة بخطوة.
d dيذهب المعلم مع تالميذه  -إن أمكن  -في مجموعات

نشاط هـ

ضع عالمة (✓) أو (✗):

3
نشاط

أ

الحظ واكتشف

ارسم دائرة حول المختلف ،ثم أجب:

هدف النشاط :يتوصل إلى مفاهيم جديدة (فعل األمر).
شرح النشاط:
استراتيجية التعلم الذاتي:

ﱰام اﻟﺘﻨﻮع

d dمن أهم أهداف هذه االستراتيجية تع ُّلم التعلم؛ أي أن يكتسب
التلميذ المهارات الضرورية التي تُمكنه من التعلم باستمرار؛
لمواجهة المهام الدراسية ،والتعامل مع مصادر العلم
والمعرفة في مرحلة أولى ،ولمواجهة الحياة في مرحلة تالية.
d dدور المعلم هنا هو تشجيع التفكير الناقد ،وتوفير البيئة
المساعدة على التعلم الذاتي ،ودفع التالميذ إلى اعتماد
األسئلة المفتوحة.
 d dحثهم على ربط التعلم بالمواقف الحياتية ،وجعل التلميذ
واثقا بنفسه ،وتشجيعه أثناء ارتكاب األخطاء وهـو فـي
اﻟﺘﻌﺎون
اﻟﺘﻮاﺻﻞ
التعلم.
اﻟـﻤﺸﺎرﻛﺔ طريقه نحو
d dيقوم كل تلميذ باكتشاف قواعد لغوية جديدة من خالل
المالحظة ،والتدقيق في النشاط.
تعلم لتعرف :التفكير الناقد

ـﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ

اﻹﺑﺪاع

d
d
d

d

d dيعطيهم المعلم الوقت الكافي لقراءة النشاط ،وحله،
للتوصل إلى القاعدة الجديدة.

اإلجابة - :نظف  -اكتب  -اجلس  -اغسل.
 -أنها فعل أمر.

نشاط ب أكمل كما في المثال:
هدف النشاط:

d dيتوصل إلى مفاهيم جديدة (فعل األمر).
شرح النشاط:

d
d
d
d
d
d

ي ِ
حضر المعلم لوح ًة عليها صورة بنت مكتو ًبا عليها (مؤنث)،
ُd
ولوح ًة أخرى بها صورة ولد مكتو ًبا عليها (مذكر).
dيقوم المعلم بتوزيع بطاقات على التالميذ؛ بحيث تكون
بكل بطاقة كلمة (فعل أمر؛ إما مذكر أو مؤنث).
dيطلب المعلم من كل تلميذ أن يصنف الجملة التي معه،
ويلصقها على اللوحة المناسبة.
dبعد أن يفرغوا ،يقرأ المعلم الكلمات المكتوبة في كل لوحة،
مع وضع عالمة على حرف (ي) للمؤنث في كل كلمة.
dإذا كانت هناك بطاقة في المكان غير الصحيح يناقشهم
المعلم ،ويبسط لهم الكلمة لوضعها في مكانها الصحيح.
dيطلب منهم المعلم حل النشاط ،مع مالحظة المؤنث
الجمل ،والفرق بينهما.
والمذكر في ُ

تعزيزاﻟﻨﺎﻗﺪ
اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ هذا النشاط في اﻟﺘﻔﻜري
مهارتي التفكير الناقد
dعلى المعلم استغالل
نموذجا لطريقة التفكير بشكل منطقي وناقد؛
والتفكير ،ويعطي
ً
اإلجابة :ذاكر  -اكتبي  -ارسم
dفيكتب على السبورة هذه الكلمات (تفاحة  -افتح -
فراولة  -برتقالة)..
 4الحظ وتعلم
نموذجا لعملية
dلكي يفهم التالميذ هذه المهارة يعطيهم المعلم
ً
ٍ
التفكير ،فيبدأ التفكير بصوت عال ويقول :تفاحة  -افتح  -نشاط أ ارسم دائرة حول فعل األمر:
فراولة  -برتقالة ..يا ت َُرى؛ ما َعالقة هذه الكلمات ببعضها؟ وهل
هدف النشاط :يتوصل إلى مفاهيم جديدة (فعل األمر).
هناك تشابه أو اختالف بينها؟ ثم يحدد ال َعالقة بين الكلمات.
dويسأل ًّ
كل منهم :ماذا فعلت لكي أفكر؟ ويستنتج معهم أنه:
شرح النشاط:

 -قرأ ما أمامه.

 ثم تحدث مع نفسه؛ كي يستوعب المطلوب في صمت. -ثم نظر لما أمامه ،وحاول إيجاد ال َعالقة المطلوبة.

استراتيجية اللعب (لعبة تنفيذ الطلبات):

d dيطلب المعلم من كل تلميذ تنفيذ أمر ما باستخدام فعل
األمر ،وإذا لم يستخدمه فال ينفذه.
ً d d
مثل :يقول :اجلس على الكرسي  -هيا نقرأ قصة  -قف

 عندما يجدها يحل النشاط.في مكانك  -نرفع أيدينا  -اكتب كلمة ... -
d dيوضح المعلم أن التفكير يحتاج ً
أول إلى وقت ،وثانيا إلى
صمت من الجميع.
d dيطلب المعلم من التالميذ قراءة الفقرة ،ورسم دائرة حول
d dيؤكد المعلم أنه في كل مرة سيطلب منهم فيها التفكير؛
فعل األمر.
سيعطيهم وقتًا ويتأكد من التزام الفصل بالهدوء.
اإلجابة :البس  -اشرب  -اجلس

٢٣
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نشاط

ب

عبر عن كل صورة بفعل أمر
مناسب:

هدف النشاط:

• •يستخدم قواعد اللغة في الكتابة.
شرح النشاط:

d dيطلب المعلم من التالميذ أن ينظروا إلى الصور ،ويعبروا
عنها باستخدام فعل األمر.
d dيقوم المعلم بعمل تغذية راجعة ثنائية ،ثم يمر بينهم ليتأكد
من صحة ما كتبوه.

اإلجابة:

(متروكة للتلميذ) ولكن مع التأكيد على استخدام فعل األمر.

5
نشاط

أ

شارك

هدف النشاط:

d dيقوم باالشـتراك والتحضيـر بفاعلية فـي مجموعة مختلفة
مـن المحادثـات ،ويتعـاون مـع زمالئـه فـي البنـاء علـى
فِكَرهـم ،والتعبيـر عـن فِكَـره بأسـلوب مقنع.
شرح النشاط:

d dيقسم المعلم تالميذه إلى مجموعات ،ويعطي كل مجموعة
أدوات ،مثل( :ورق  -أقالم  -ألوان  -لوحة).

نوﺎﻌﺘﻟا

لمتابعة أدائها ،ويحثهم المعلم على إيجاد خطط بديلة إذا
وجدوا صعوبة في تنفيذ إحدى المهام.

d dتتوجه كل مجموعة إلى فصل من فصول األطفال الصغار،
ويقومون بتوعيتهم مستخدمين الوسيلة التي خططوا لها.

d dعندما يفرغون من ذلك ويعودون إلى الفصل ،يقوم المعلم
أيضا بالتأمل واالنعكاس الجماعي ،ويسألهم :هل حتسنت
ً

مهارات التعبري عن الذات لدينا؟ وكيف عرفنا؟

نشاط ب اكتب ما يملى عليك:
هدف النشاط:

• •يعرض مهارات الكتابة األساسية.
شرح النشاط:

يقسم المعلم التالميذ إلى ثنائيات ،ويعطي كل ثنائي
• • ِّ
ورقتين ،بكل منهما جملة مختلفة.

• •يطلب المعلم من التلميذ األول اختيار ورقة ،وإمالءها
للثاني دون أن يراها ،فيكتبها التلميذ في الكتاب ويأخذ
الورقة ويصوب لنفسه.

• •يكرر النشاط نفسه للتلميذ اآلخر ،فيقوم بإمالء زميله
الجملة الثانية ،ويأخذ الورقة ويصوب لنفسه الخطأ.
• •هاتان الجملتان ال يحفظهما التلميذ ُمسب ًقا؛ فنشاط اإلمالء
يقيس مدى قدرته على التمييز بين أصوات الحروف
وأشكالها ،وتطبيق قواعد الكتابة التي تعلمها.

d dيطلب منهم المعلم التخطيط لفكرة لتوعية األطفال
الصغار بالصحة ،وبأهمية غسل األيدي.
 -١يا ِ
صاح ،اغسل يديك في تمهل وال تتعجل.
ِ
d dيمكن أن تكون فكَرهم (لوحة  -قصة  -مسرحية  -رسمة) -2 .أوصيك بنظافة جسمك؛ لكي تحيا أفضل.
تاﺬﻟا ﻦﻋ ريﺒﻌﺘﻟا
عﻮﻨﺘﻟا ماﱰﺣا
ﺔﻛرﺎﺸﻤـﻟا
ﻞﺻاﻮﺘﻟا
d dبعد التخطيط يبدءون في تنفيذ وسائل اإليضاح.
d dيناقش معهم المعلم الخطة ،وتنفيذها.
ُجملتا اإلمالء:

تعلم لتعمل :اإلبداع
ﺪﻗﺎﻨﻟا ريﻜﻔﺘﻟا

هذاﻹاالنشاط ستعزز ﺔﻴﺒﺳﺎﺤﻤـﻟا
خالل تنفيذ التالميذ عاﺪﺑ
d dمن ﺔﻴﺟﺎﺘﻧﻹا
لديهم مهارة
اإلنتاجية ،وإنجاز المهام ،ووضع الخطط البديلة؛

تﻼﻜﺸﻤـﻟا ﻞﺣ

d dحيث سيطلب من كل مجموعة أن يختاروا الفكرة أو
الطريقة للتوعية ،وستقوم كل مجموعة بتقسيم الفكرة

دليل المعلم  -الصف الثالث االبتدائي  -الفصل الدراسي األول

٢٤

الــمحـــــــــــــــــور الأول

قم بعمل توعية لألطفال الصغار
عن الصحة وأهمية غسل األيدي،
مع عمل بعض وسائل اإليضاح
لجذب انتباههم.

إلى خطوات ،وتوزيع المهام بينهم ،وتدوينها في جدول

نموذج كتابة الفتة مصورة
تهيئة

d dيعد «نص النموذج» هو النص المماثل للنص الكتابي الذي سيقوم التلميذ بكتابته في نهاية الموضوع ،ولذا يجب التركيز على
كيفية كتابة الفتة مصورة ،ولفت النظر لألشياء التي يجب أن تتوافر بها.
ي ِ
حضر المعلم معه لوحة لالفتة مصورة مطبوعة أو مكتوبة بخط اليد.
ُd d
d dيتناقش مع التالميذ حول ماهية هذه اللوحة ..وما مكوناتها وشكلها ..وما الهدف األساسي منها.
١

نشاط

أكمل الالفتة ،ثم أجب:

هدف النشاط:

• •يحلل تركيب النص.
شرح النشاط:

الجمل ،وإكمال الناقص ،مستخدمين الكلمات المكتوبة.
المعلم من التالميذ قراءة ُ
d dيطلب ُ
المعلم تحليل الالفتة.
d dعندما يفرغون من تكملة النشاط ،يطلب منهم ُ

الجمل مرة أخرى ،ومالحظة الالفتة من حيث أسلوبها وطريقة كتابتها.
d dيطلب المعلم من التالميذ قراءة ُ
d dاإلجابة عن النقاط التي تحتوي عليها الالفتة.

اإلجابة:

		 -الخاصة  -العدوى
( أ ) يديك  -للحفاظ

(ب) نعم  -ال  -نعم  -نعم

نشاط

٢

أكمل الالفتة بالمطلوب:

هدف النشاط:

• •يحلل تركيب النص.
شرح النشاط:

d dيطلب املعلم من التالميذ تكملة الالفتة بام هو مطلوب.
d dيف أول مجلة أكمل بـ(ال الناهية) مع فعل.
d dيف اجلملة الثانية ضع (فعل أمر).

اإلجابة:

			
ب
-١ال َت ْع ُ ْ

٢٥

 -2انظر/انظري
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َن َشاط 1
َاص َة
الخ َّ

ة ِ
اب ِ
ج ِ
رٍ
تٍ
ة
ةم
َ
الف َ
كَ
مو َ
ذُ
نُ
ص َّ
ت َ
وَ
ُ َ

ب:
م ِ
( أ ) َأ ْك ِم ِ
أج ْ
ل الالفِ َت َةُ ،ث َّ

ال َعدْ َوى

لل ِحف ِ
َاظ

يَدَ يْ َك

• اغ ِْس ْل َ ...................ق ْب َل تَ َن ِ
اول الطَّ َع ِام َ ...................علَى ِص َّح ِت َك.
اس َت ْخ ِد ْم أ َد َو ِ
ات الطَّ َع ِام  ...................ب َِك؛ َم ْن ًعا لِـ. ...................
• ْ
ه ْ
(ب) َ
ح َتوِ ي الالفِ َت ُة َع َلى ...؟
ل َت ْ

• َل ال َّن ِ
( )
اه َي ِة.
الج ْم َل ِة) ( .
• ُن ْق َط ٍة ِفي ِن َها َي ِة ُ

• ِف ْعلِ أ ْم ٍر.
ات ُم َن ِ
• َك ِل َم ٍ
اس َب ٍة.
ِالم ْ
ْ
َن َشاط ٢
وب:
ط ُل ِ
أك ِم ِ
ل الالفِ َت َة ب َ
َ 1ل ال َّن ِ
اه َي ِة.
( )
( )

1

ِيق َواإلِشَ ا َر ُة خَضْ َرا ُء.
 .......................الطَّر َ

أل ْه َدا ُ ُ
ف::
ف
ااَ
أل َ ْه َدا

٢

٢

.......................

ِف ْعلِ أ ْم ٍر.

يَ ِمي َنك َويَ َسا َرك.

َن َ
ص.
ُح ِّل ْل َترْ ِك َ
يب ال َّن ِّ
شاطا  :٢ ،1ي َ

٢٥

َن َ
شاط ٣

1

ْ
ل الالفِ َت َة:
أك ِم ِ

األس َنانِ  ..............................ب َِك.
أ ْح ِض ْر ْ ..............................

٣

٤

٢

ضَ عِ َ ..............................علَى ُف ْرشَ ا ِة األَ ْس َنانِ .

أس َنانِ َك َو ..........................بِاتِّ َجا ِه أ ْعلَى ثُ َّم . ..........................
ضَ ِع ال ُف ْرشَ ا َة َعلَى ْ

تَأكَّدْ ِم ْن غ َْسلِ ك ُِّل ِ .................م َن الدَّ ا ِخلِ َوالخَا ِرجِ.

٥

َمضْ ِم ْض  .....................بِال َما ِء َواغ ِْسلْهُ َج ِّيدً ا.

ف مِ َ
اله َد ُ
َ
ن الالفِ َت ِة
...................................................................................................................................................................................................................

أل ْه َدا ُ
ف:
ا َ
٢٦

َن َ
ب َ
شاط  :٣ي ْ
َس َت ْ
خ ِد ُم َ
ص.
الم َن ِ
العبَار ِ
ُح ِّددُ ِ
ِم ِ
َك َت ِ
س ُ
َاق ِفي ال َّن ِّ
اسب ََة ِّ
ات وَ ي ْ
للسي ِ
ها ،وَ ي َ
َات ُ
الكل َ

نشاط

٣

أكمل الالفتة:

هدف النشاط:

• •يكتسب الكلمات ويستخدمها ،ويحدد العبارات المناسبة للسياق في النص.
شرح النشاط:

استراتيچية التحليالت الدائرة:

d dيقسم املعلم التالميذ إىل ست جمموعات ،ويعطي كل جمموعة لوح ًة مكتو ًبا عليها الالفتة املوجودة بكتاب التلميذ.
d dيطلب من كل جمموعة قراءة القطعة ،وتكملتها ،ووضع خط حتت كل كلمة يمكن استعامهلا يف كتابة الالفتة املصورة.

d dحيدد املعلم لكل جمموعة أن حيللوا القطعة :فعل األمر  -العبارات املناسبة  -عالمات الرتقيم.
d dيدور التحليل بني املجموعات باجتاه عقارب الساعة ،وتقوم كل جمموعة بالتخطيط عىل الكلامت لكل رمز ،ورسم الرمز فوقها.
d dعند االنتهاء ،ستكون كل لوحة خمط ًطا حتتها التحليالت الستة.

d dيقوم كل تلميذ بحل النشاط بشكل فردي ،ويمكنه الرجوع للوحة اجلامعية إذا أراد التحقق من اإلجابة.

اإلجابة:

 -١فرشاة  -اخلاصة
 -٣حركها  -أسفل
 -4أسنانك
 -٥فمك

اهلدف من الالفتة :توضيح كيفية غسل األسنان ،وتشجيع التالميذ عىل غسلها ونظافتها.
التطبيق

ٍ
الفتات خمتلف ًة ليقوموا بتحليلها ،وعرضها عىل بقية املجموعات ،وتعليقها عىل حائط الفصل.
d dيعطي ا ُملعلم التالميذ
بمدرستهم ،وتعليقها بمرافق املدرسة؛ كـ(غسل اليدين  -رشاء الطعام -
d dيطلب املعلم من كل جمموعة عمل الفتة عن يشء مهم َ
اللعب يف وقت الراحة  -السري يف الطرقات.)... ،

دليل المعلم  -الصف الثالث االبتدائي  -الفصل الدراسي األول
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 -٢املعجون

كتابة الفتة
نشاط

اكتب الفتة مصورة عن خطوات غسل اليدين.

هدف النشاط:

d dيكتب ُج ً
مل كاملة مستخد ًما عالمات الترقيم.
وج ً
والجمل.
مل ،مع األخذ في االعتبار حجم الحرف ،والمسافات بين الكلمات ُ
d dيكتب كلمات ُ
شرح النشاط:

d dالتعبير الكتابي هو المنتج النهائي من الموضوع ،يجمع فيه التلميذ كل ما تعلمه؛ حتى يستطيع التعبير عن نفسه مستخد ًما لغة
سليمة.
اﻟﺘﻌﺎون
اﻟﺘﻮاﺻﻞ
اﻟـﻤﺸﺎرﻛﺔ
اﻟﺘﻨﻮع
ام
ﱰ
اﺣ
اﻟﺬات
ﻋﻦ
اﻟﺘﻌﺒري
ٍ
كلمات ،وفِك ٍَر في النصوص ،وتراكيب لغوية.
المعلم التالميذ بما تعلموه في هذا الموضوع؛ من
d dيذكِّر ُ
d dيتأكد من أنهم ُيراعون ما تعلموه عندما يكتبون.
تعلم لتكون :المحاسبية

اﻟﻨﺎﻗﺪ ًة مصور ًة تحث على غسل
اﻟﺘﻔﻜريالفت
اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔعلى الورق ليكتب
سيدون كل تلميذ فِكَره
اﻟـﻤﺸﻜﻼتمهارة الكتابة لدى
d dيعزز هذا ﺣﻞالنشاط
اﻟـﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔالتالميذ؛ حيث اﻹﺑﺪاع
اليدين بطريقة صحيحة.
ِ
المعلم بما يجب أن يكتبه.
d dيكتب كل تلميذ و ُيعبر عن نفسه من دون توجيهات محددة من قبل ُ
d dيضع كل تلميذ فِكَره بمفرده على الورق من دون التقيد بتوجيهات بعينها.
d dال ُيملي المعلم على التلميذ ما يجب كتابته ،ويتيح له فرصة التعبير عن الرسالة التي يود إيصالها.
d dبعد أن يعطي المعلم اإلرشادات الواضحة ،يتركهم ليكتبوا ما يريدونه؛ كل على حدة.

المعلم؛ ليتأكد من أنهم على الطريق الصحيح ،ويوجههم ،ولكن ال يصوب لهم األخطاء.
d dيتحرك بينهم ُ
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َن َ
شاط
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خ ُ
ن ُ
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ط
ِ
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س ِ
وات َغ ْ
اك ُت ْ
ب الفِ َت ًة ُم َ
ل َ

يح
ا ِإل ْمال َء َّ
الص ِح َ

َعال َم ِ
قيم
ات ال َّت ْر ِ

الجم َ
َ
ِيل
الخ َّط َ
أل ْه َدا ُ ُ
ف::
ف
ااَ
أل َ ْه َدا

ِف ْع َل األ ْم ِر
ال َك ِل َم ِ
ات
المن ِ
َاس َب َة
ُ

ي ْ
س َت ْ
يم.
ب ُج َم ًال َك ِ
الم ِ
َك ُت ُ
ام َل ًة ُم ْ
ات ال َّترْ ِق ِ
خ ِد ًما عَ َ
ات وَ ُج َم ًالَ ،
ْن َ
ي ْ
افات َبي َ
مع ْ
الج َم ِل.
س
ِم ٍ
ِم ِ
ِ
الحرْ ِ
األخ ِذ ِفي ْ
َك ُت ُ
الم َ
ج ِ
ات وَ ُ
م َ
االع ِتبَا ِر َ
ح ْ
الكل َ
ف وَ َ
ب َكل َ

٢7

ِيم
ِير ال َّت ْقي ِ
َم َ
عاي ُ

ِما
َأ ْل َتزِ ُ
م َدائ ً

ع َ
م
م ُم ْ
ظ َ
َأ ْل َتزِ ُ
ت
الو ْق ِ
َ

ع َ
ض
م َب ْ
َأ ْل َتزِ ُ
ت
الو ْق ِ
َ

اس َت ْخ َد ْم ُ
ات
الم ِ
ْ
ت عَ َ
قيم
ال َّت ْر
ِ
ع َ
اس َت ْخ َد ْم ُ
األمرِ
ت فِ ْ
ْ
ل ْ
اس َت ْخ َد ْم ُ
ات
ِم ٍ
ْ
ت َكل َ
اس َب ًة
ُم َن ِ

ِخ ٍّ
تب َ
َك َت ْب ُ
يل
ط َج ِم ٍ
ب
ُم َن ِ
اس ٍ
ح ٌ
يح
ص ِ
إمالئِي َ
ْ

يب َ
األ ْخ َ
ك َتا َب َة الالفِ َت ِة َم َّر ًة ُأ ْخ َرى َم َ
طاءِ :
َأعِ ْد ِ
صوِ ِ
ع َت ْ

1

٢

٣

٤

٥

٦

أل ْه َدا ُ
ف:
ا َ
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ُراج ُع وَ ُي َن ِّق ُح ِك َتاب َت ُه َّ
صي َ
س َ
الش ْ
ن َم َ
هارات ِِه.
خ ِ
ي ِ
ُح ِّ
َّة ِلي َ

م
ُأ َ
حاوِ ُل َأ ْن َأ ْل َتزِ َ

تقييـم ذاتـي لكتابتي
أيضـا أن يمثلها على
d dيقـرأ المعلـم قائمـة المعاييـر وتدرجها؛
ليتعـرف التالميـذ المسـتويات المختلفة لكل معيـار ،ويسـتطيع ً
َّ
دائمـا ..أمـا إذا ُوجـد بعض األخطـاء فتضع
السـبورة؛ بـأن يقـول :إذا كتبـت الجملـة كلهـا صحيحـة تضـع
أمـام ألتـزم ً
أمام ألتزم بعـض الوقت  ..أمـا إذا كانت كل
كثيـر من األخطاء فتضـع
أمـام ألتـزم معظـم الوقت ..أمـا إذا ُوجدت ٌ
أمـام أحـاول أن ألتزم.
كلمـات الالفتـة بها أخطـاء فتضع
d dبعد أن يوضح المعلم المعايير للتالميذ يعطيهم أمثلة لألخطاء التي رآها أثناء مروره بينهم ،وكيفية التقييم الذاتي لها.
d dيقـوم كل تلميـذ بعـد كتابـة الالفتـة بمراجعـة المعايير التـي تمت كتابتهـا عليهـا ،ويقوم بإعطـاء نفسـه التقدير المناسـب َو ْف ًقا
لما تـم تعلمه.

أعد كتابة الالفتة مرة أخرى مع تصويب األخطاء:
هدف النشاط:

• •يراجع وينقح كتابته الشخصية ل ُيحسن مهاراته.
d dسيقوم التالميذ  -بعد التقييم الذاتي ألنفسهم ومالحظة األخطاء التي وقعوا فيها  -بكتابة نفس نص الالفتة مرة أخرى ،ولكن
اﻟﺘﻮاﺻﻞ
اﻟﺘﻌﺎون
اﺣﱰام اﻟﺘﻨﻮع
اﻟﺘﻌﺒري ﻋﻦ اﻟﺬات
اﻟـﻤﺸﺎرﻛﺔمرة.
التي وقعوا فيها أول
سيتجنبون كل األخطاء
هذه المرة
مالحظة :تصويب المعلم التعبير الكتابي.
تعلم لتكون :المحاسبية

تقييمهم ألنفسهم.
المعلم الكتب لمراجعة
متجن ًبا األخطاء التي
اﻟـﻤﺸﻜﻼتتلميذ كتابة الالفتة
يعيد كل
اﻟﺘﻔﻜري اﻟﻨﺎﻗﺪ
اﻟـﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ
اﻹﺑﺪاعوقع فيها يأخذ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ
d dبعد أن ﺣﻞ
d dيقرأ المعلم عمل التلميذ ،ويعطيه تغذية راجعة (تعلي ًقا) بناءةً؛ أي يركز على شيء إيجابي في عمله ،ويمدحه ،خاص ًة إذا وجد
تحسنًا بين المحاولة األولى للكتابة والمحاولة الثانية.
ُّ

 d dيجب أال تكون كتابة كل تلميذ بدون أخطاء ،فمن المهم أن يرى تحسنًا في كل مرة يكتب فيها ،وعلى المعلم تركهم ليق ِّيموا
أنفسهم ،ويصوب أخطاءهم في كل مرة يكتبون فيها.

d dفي كل مرة يكتب التلميذ في الموضوعات التالية ُيطلب منه قبل أن يكتب أن يعود إلى تعليق المعلم على إيجابيات عمله في
المرة السابقة ويبني عليه.

دليل المعلم  -الصف الثالث االبتدائي  -الفصل الدراسي األول
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شرح النشاط:

تقييم تكويني
يطلق على هذا التقييم أحيانًا التقويم المستمر ،و ُيعرف بأنه العملية التقويمية التي يقوم بها المعلم في أثناء عملية التعلم ،ويبدأ مع

أيضا استخدام التقويم المنظم في عملية بناء المنهج ،وفي التدريس،
بداية التعلم ،ويواكبه خالل سير الحصة ..والتقويم البنائي هو ً
وفي التعلم؛ بهدف تحسين التعلم.

1

نشاط

أكمل بكلمات مناسبة مما يلي:

هدف النشاط:

• •يكتسب الكلمات ويستخدمها ،ويحدد العبارات المناسبة للسياق في النص.
شرح النشاط:

• •يقوم التالميذ بقراءة الفقرة ،واختيار الكلمة المناسبة ،وكتابتها مكان النقط.

اإلجابة:

المنشفة  -حيرة  -الشخصية  -العدوى  -المناديل
2

نشاط

مستخدما فعل األمر:
انظر وعبر
ً

هدف النشاط:

• •يستخدم قواعد اللغة في الكتابة.
شرح النشاط:

• •يقوم التالميذ بمالحظة كل صورة ،وكتابة جملة باستخدام فعل األمر.

اإلجابة:

		
 -ذاكر دروسك.

نشاط

٣

 -نظف/رتب غرفتك.

أكمل بفعل مناسب:

هدف النشاط:

• •يستخدم قواعد اللغة في الكتابة.
شرح النشاط:

• •سيقوم التالميذ بقراءة كل جملة ،وكتابة فعل مناسب.

اإلجابة:

 -١تأكل		

٢٩

 -٢تشربي

 -٣تقطف
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َن َ
شاط

1

َأ ْك ِم ْ
لب َ
اس َبةٍ مِ َّما َيلِي:
ات ُم َن ِ
ِم ٍ
ِكل َ

ال َع ْد َوى

َّ
الش ْخ ِص َّي ِة

ال ِم ْن َش َف َة

َح ْي َر ٍة

ال َمنَا ِد َ
يل

يق ال َك َّشا َف ِةَ ،و ِع ْن َد ال ُو ُصولِ َد َخ ْل ُت َ
الخ ْي َم َة ِ ُأل َرت َِّب أ ْغ َر ِ
وجئ ُْت
اضيَ ،و ُف ِ
« َذ َه ْب ُت ِفي ر ِْح َل ٍة َم َع َف ِر ِ
يت َ .............................ف َو َق ْف ُت ِفي ِ .............................منْ أ ْم ِريَ ،و َسأ ْل ُت َص ِدي ِقي َف َق َ
ِبأ َّن ِني َق ْد َن ِس ُ
ال ِلي :إِ َّنها ِمنَ
األ َد َو ِ
اس َت ْع َم ْل ُت ،.............................
ات  .............................ا َّل ِتي َل ُي ْم ِكنُ أَنْ َن َتشا َر َك ِفي َها ِل َع َد ِم ا ْن ِت َقالِ َ .............................ف ْ
اه ِت َما ٍم؛ َح َّتى َل أن َْسى أ َد َوا ِتي َم َّر ًة ُأ ْخ َرى».
َو َت َع َّل ْم ُت ِمنْ َي ْو ِم َها أنْ ُأ َرت َِّب َح ِقي َب ِتي ِب ْ

َن َ
شاط

٢

ل َ
س َت ْ
ع َ
ا ْن ُ
األ ْمرِ :
خ ِ
د ًما فِ ْ
ظ ْر َو َع ِّب ْر ُم ْ

َن َ
شاط

٣

َأ ْك ِم ْ
ب:
ل ُم َن ِ
ل بِفِ ْ
اس ٍ
ع ٍ

َ -١ل َ .............................................ق ْب َل ْ
أن َت ْغ ِس َل َي َد ْي َك.
اها َغا ِز َّي ًة ِب َك ْث َر ٍة.
َ -٢ل ِ .............................................م َي ً
َ -٣ل َ .............................................
الح ِدي َق ِة.
األز َْها َر ِمنَ َ
أل ْه َدا ُ ُ
ف::
ف
ااَ
أل َ ْه َدا

َن َ
ب َ
شاط  :1ي ْ
َس َت ْ
خ ِد ُم َ
ص.
الم َن ِ
العبَار ِ
ُح ِّددُ ِ
ِم ِ
َك َت ِ
س ُ
َاق ِفي ال َّن ِّ
اسب ََة ِّ
ات وَ ي ْ
للسي ِ
ها ،وَ ي َ
َات ُ
الكل َ
َن َ
َس َت ْ
الك َتاب َِة.
اع َد ال ُّل َغ ِة ِفي ِ
م َقوَ ِ
خ ِد ُ
شاطا  :٣ ،٢ي ْ

٢9

َن َ
شاط

٤

ْ
ب:
م ِ
أج ْ
اق َر ْأُ ،ث َّ

ات ِصح َّي ٍة ِ
«أَ ْر َب ُع َعا َد ٍ
للح َف ِ
الص َّح ِة:
اظ َعلى ِّ
الح ُص ُ
ات َن ْو ِم َك َع ْن  ٦إ َلى َ 9سا َع ٍ
اف ِمنَ ال َّن ْو ِم؛ َفال َي ِق ُّل َع َد ُد َسا َع ِ
ول َع َلى ِق ْس ٍط َك ٍ
ات،
ُ
َو ُي َف َّض ُل ال َّن ْو ُم ُم َب ِّك ًرا.
َل َت ْن َس َت َن َ
اول َك ِثي ٍر ِمنَ ال َما ِءَ ،و ُق ْم ِب ُم َما َر َس ِة ال ِّر َي َ
اض ِة ِبا ْن ِت َظا ٍم ِل ُم َّد ِة َ ٣0-١٥د ِقي َق ًة َي ْو ِم ًّيا..
َوأَ ِخي ًراَ ،ت َنا َولِ َّ
الم َتكا ِم َل».
الط َعا َم ِّ
حي ُ
الص َّ
َ -١ت َت َح َّد ُث ال ِف ْق َر ُة َعن . ...............................................................................................................................................................................
ِ -٢بال ِف ْق َر ِة أَ ْر َب ُع َعا َد ٍ
ي ................................................................. .................................................................
ات ِصح َّي ٍة ِه َ
. ................................................................. .................................................................
( ِم ْقدَار ِ -و َعاء َ -هدَف)
الم َرا ُد ِب َك ِل َم ِة ( ِق ْسط). ...................................................................... :
ُ -٣
ْ -٤اس َت ْخ ِر ْج ِف ْع َل أ ْم ٍر . .....................................................................................
َ -٥ض ْع ُع ْن َوا ًنا لل ِف ْق َر ِة. ............................................................................................................................................................................. .
َن َ
شاط

٥

ق فِ ي َم ْ
ْ
ع َّل ُ
رس ِة:
ص ِ
ير ًة ُت َ
اك ُت ْ
ص َّو َر ًة َ
ب الفِ َت ًة ُم َ
الم ْد َ
غ َ
ك َت َب ِة َ

1

٢

أل ْه َدا ُ
ف:
ا َ
٣0

َن َ
الغر َ
م َ
وص ،وَ ي َْف َ
ص.
َض
األس ِ
ي ِم ْن ُك ِّل َن ٍّ
ص َ
شاط  :٤ي َْقر َُأ ال ُّن ُ
َ
ه ُ
اس َّ
َن َ
ُّ
َ
َ
َ
َ
ْ
الكتاب َِة.
اع َد اللغ ِة ِفي ِ
م قوَ ِ
َستخ ِد ُ
شاط  :٥ي ْ

٤

نشاط

اقرأ ،ثم أجب:

هدف النشاط:

• •يقرأ النصوص ،ويفهم الغرض األساسي من كل نص.
شرح النشاط:

• •يقوم التلميذ بقراءة الفقرة ،واإلجابة عن األسئلة.
اإلجابة:

 -١العادات الصحية
 -٢النوم جيدً ا  -شرب كثير من الماء  -ممارسة الرياضة  -الطعام الصحي
 -3مقدار
ُ -4قم
( -5متروكة للتلميذ).
٥

نشاط

اكتب الفتة مصورة صغيرة تعلق في مكتبة المدرسة:
الــمحـــــــــــــــــور الأول

هدف النشاط:

• •يستخدم قواعد اللغة في الكتابة.
شرح النشاط:

• •يقوم كل تلميذ بكتابة الفتة مصورة تعلق في مكتبة المدرسة.

اإلجابة( :متروكة للتلميذ).

دليل المعلم  -الصف الثالث االبتدائي  -الفصل الدراسي األول

٣٠

غذائي الصحي
نشاط

1

يقسم المعلم تالميذه إلى مجموعات ،كل مجموعة من  6أفراد ،ويطلب من كل تلميذ أن ي ِ
حضر ُعلبة طعامه في مجموعته.
ُ
ِّ d d
d dيقوم كل تلميذ بمالحظة محتويات الطعام الذي معه ،ويسجلها في ورقة.
يفرغ كل تلميذ من تسجيل المحتويات التي لديه تقوم كل مجموعة بتحليل ما تملك؛ ً
فمثل :يقوم أفراد كل مجموعة
d dبعد أن ُ
ب َعدِّ محتويات األطعمة التي لديهم:

			
ُ 3 -علب عصير.

			
 6 -شطائر ُجبن.

				
 4 -حبات خيار.

 -كيسان من البطاطس المقلية ،وهكذا.

 3 -ثمرات َم ْوز.

تفرغ المجموعات كلها ،تقوم كل منها بعرض النتائج التي توصلت إليها.
d dبعد أن ُ

نشاط

2

d dاآلن حان وقت تقييم محتويات الطعام التي لدى التالميذ.
d dستقوم كل مجموعة بتقييم الطعام التي لديها ،وتصنيفه إلى طعام صحي وغير صحي في جدول بسيط ،ثم يقوم كل تلميذ
بمفرده في مجموعته بتقييم وجبته الخاصة :هل أغلبها طعام صحي أم غير صحي؟ وماذا سيغير في وجبته لتصير صحية؟

يفرغ كل التالميذ من تقييم أطعمتهم ،يقوم كل منهم في مجموعته بعرض النتائج التي توصل إليها ،وماذا سيغير في وجبة
d dبعد أن ُ
طعامه لتصير كلها صحية.

نشاط

3

سليما؟
جسما
يفرغ المعلم من النشاط ْين السابق ْين يسأل تالميذه :ما العامل الثاني الذي يؤثر على الجسم ليكون
ً
ً
d dبعد أن ُ
d dثم يكتب عند رقم ( 2الغذاء الصحي) في لوحة (جسمي الصحي السليم) التي قاموا بعملها في مدخل الموضوع ،و ُيخبرهم
بأننا سنتعرف الغذاء أكثر من خالل هذا الموضوع.

المعلم في نهاية الموضوع أن يشجع تالميذه على كتابة استنتاجاتهم ،ولصقها عند لوحة (جسمي الصحي السليم).
d dوال ينسى ُ
نشاط إضافي

d dيمكن للمعلم أن يقوم بنشاط (حفلة الطعام)؛ حيث يقوم التالميذ بإحضار بعض األطعمة الصحية ،ويقومون بإعداد بعض
األكالت البسيطة داخل الفصل ،ويتشاركون في أكلها م ًعا.
d dيمكن تقسيم التالميذ إلى ثالث مجموعات؛ فتقوم مجموعة بتحضير َسلطة َ
ُحضر مجموعة أخرى َسلطة
الخضراوات ..وت ِّ
الفواكه ..وأخرى تقوم بتحضير بعض الشطائر الصحية أو يمكن تحضير صنف واحد فقط.

٣١

دليل المعلم  -الصف الثالث االبتدائي  -الفصل الدراسي األول

وع َّ
ض ُ
الم ْو ُ
الثانِي
َ

أل ْه َدا ُ ُ
ف::
ف
ااَ
أل َ ْه َدا
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ص ِة مِ ْ
اس َت ِم ْ
ع ِّل ِم َ
ك:
ن ُم َ
ْ
ع إ َلى القِ َّ

َن َ
شاط

1

َن َ
شاط

2

اﻷ َ ْ
ﻃﻌِ َﻤ ُﺔ اﻟﺒ َ ْ
ﺤﺮِﻳ َّ ُﺔ

ن َ
اب مِ َّما َب ْي َ
َت َ
ن:
خيَّرِ
س ْي ِ
الص َو َ
َّ
الق ْو َ

اج – ُل ُحو ٍم – َم ْأ ُك ٍ
والت َب ْح ِر َّي ٍة).
َ -١كا َن ْت َد ْع َو ُة ال َغدَا ِء َع َلى ( َد َج ٍ
األط ِع َم ُة ال َم ْو ُجو َد ُة َع َلى َّ
َ -٢كا َن ِت ْ
الطا ِو َل ِة ( َم ْأ ُلو َف ًة – َغ ِري َب ًة – َضا َّر ًة).
الطعا ِم – ُي َج ِّر َبا َّ
َاول َّ
َ -٣ق َّر َر َم ْر َو ُان َو َسا ِم ٌح أَ ْن ( َي ْر ُف َضا َتن َ
الج ِدي َد – َي ُعو َدا لل َم ْن ِزلِ ).
الط َعا َم َ
الم َجا َز َف ِة – ال َك ِذ ِب).
 -٤ات ََّس َم َم ْر َو ُان َو َسا ِم ٌح ِب ِص َف ِة ِّ
(الص ْدقِ – ُ
َع ِّب ْر َع ْ
ك ِّ
ام َ
ل َ
ِدةِ ُ
ال:
ك َما فِ ي ِ
الم َث ِ
ط َ
ع ٍ
ن َفائ َ

ُب ُروت َ
ِينات

اج إِلَ ْي َها الجِ ْس ُم لِ ِب َنا ِء ال َعضَ ِ
• «ال ِّري ْت َسا» طَ َعا ٌم َغ ِن ٌّي بِال ُب ُروتِي َن ِ
الت.
ات الَّ ِتي َي ْح َت ُ
ِز ْنك

• بَل َُح ال َب ْحــــ ِر
يتامِ َ
فِ َ
ينات

• ال َج ْندُ وفلِي
أل ْه َدا ُ
ف:
ا َ
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َن َ
الفرْ ِعي َ
ك َر َ
الف َ
ُح ِّل ُل َت َ
الف َ
ص ،وَ ُي َل ِّ
ص.
ص ِ
ُح ِّددُ ِ
خ ُ
م ال َّن ِّ
َّة ا َّلتِي ُتؤي ُِّد َف ْه َ
ط ُّو َر ال َّن ِّ
ئيس َة لل َّن ِّ
ك َر الرَّ َ
ص ،وَ ي َ
شاط ( :)1ي َ
َن َ
َ
َ
َ
َ
َس َت ْنت ُ
ص.
ِج ِ
ئيسة وَ الفرْ ِعيَّة ِفي ال َّن ِّ
الفك َر الرَّ َ
شاط ( :)2ي ْ

أنشطة قصة االستماع
األطعمة البحرية
تهيئة

طبـق (أو يرسـم طب ًقـا على
d dيدخـل المعلـم الفصـل ومعه ٌ
السـبورة) ،و ُيخبـر التالميـذ بأنـه جائـع ،ويريـد أن يملأ
هـذا الطبـق بأطعمـة َب ْحريـة مختلفة.

d dيقسـم المعلـم التالميـذ إلـى  6مجموعـات ،ويطلـب من
كل مجموعـة أن ت ِ
ُحضـر ورقـ ًة وترسـم بهـا طب ًقـا ،وأن
تفكـر فـي مأكوالت من البحـر ،ويطلب منهـم أن يختاروا

لمجموعتهـم كات ًبـا؛ حيـث سـيخبر كل تلميـذ مجموعتـه

شرح النشاط:

قصة
ا
ال
س
(األ
تماع
ط
ع
م
ة الب
ح
ر
ي
بد
ة)
ليل ا
ل
م
علم
صفح
ة
٤
١٥

d dبعـد االسـتماع إلـى القصة ،يطلـب المعلـم مـن التالميذ
اإلجابـة عن األسـئلة.

d dيمر بينهم المعلم؛ ليتأكد من أنهم سمعوا القصة جيدً ا،
واضحا عندما يجيبون
وفهموا أحداثها ،وذلك سيكون
ً
ٍ
إجابات صحيح ًة.
اإلجابة:

بفاعليـة ونظام.

تفـرغ المجموعـات ،يع ِّلـق المعلـم ورقـة كل
d dبعـد أن ُ
مجموعـة على السـبورة ،ويقرأ األطعمـة للتالميذ بصوت
ٍ
عـال ،ويطلـب منهـم فـي أثناء ذلـك أن يسـجل كل تلميذ
مالحظاتـه عـن هـذه األطعمة بمفـرده؛ حيث يسـجل كل
منهـم فـي ورقة صغيـرة األطعمـة التي ال يعرفها ،ويسـمع

اسـمها ألول مرة.

المعلـم من هذا النشـاطُ ،يخبـر تالميذه بأنه
يفـرغ ُ
d dبعـد أن ُ
قـد حان وقت االسـتماع إلـى القصة.

نشاط

2

ع ِّبر عن فائدة كل طعام كما
في المثال:

هدف النشاط:

يستنتج ِ
الفكَر الرئيسة والفرعية في النص.
d d
شرح النشاط:

d dيسـأل المعلـم تالميـذهَ :مـن يتذكـر أسـماء األطعمـة غير
المألوفـة التـي جربهـا مـروان وسـامح بالقصـة؟ و َمـن
يتذكـر فائـدة كل طعـام منهـا؟

d dيطلب المعلم من التالميذ مالحظة الصور الموجودة
بالنشاط؛ حتى يتذكروا أسماء األطعمة ،وفائدة كل منها.

المعلم في قراءة القصة ،يطلب منهم
مالحظة:قبل أن يبدأ ُ
االنتباه ألحداثها وتفاصيلها جيدً ا؛ حتى يسهل
d dيطلب منهم المعلم قراءة ومالحظة المثال األول المجاب
عليهم اإلجابة عن األسئلة الموجودة بالكتاب
عنه؛ حتى يع ِّبروا عن فائدة باقي األطعمة التالية.
(المعلم وحده هو من يقرأ القصة ،وعلى التالميذ
االستماع فقط ،ثم حل التدريبات).
اإلجابة:

نشاط

1

تخير الصواب مما بين القوسين:

هدف النشاط:

 غني بالزنك الذي يساعد في شفاء الجروح. -غني بالفيتامينات المفيدة لصحة القلب.

d dيحدد الفكر الرئيسة للنص ،ويحلل تطور النص ،ويلخص
ِ
الفكَر الفرعية التي تؤيد َفهم النص.
دليل المعلم  -الصف الثالث االبتدائي  -الفصل الدراسي األول

٣٢

الــمحـــــــــــــــــور الأول

عـن نـوع طعـام ،ومسـئولية الكاتـب هـي كتابـة األطعمة  -١مأكوالت بحرية		
داخـل صـورة الطبق.
 -٢غريبة
d dفـي أثنـاء تنفيذهـم ،يتحـرك بينهـم المعلـم ليتأكـد مـن  -٣يجربا الطعام الجديد
عمـل المجموعـات ،وأن كل تلميذ يشـارك في مجموعته  -٤المجازفة

نشاط

3

نشاط

اكتب وارسم:

هدف النشاط:

يستخدم ويحدد الدرس المستفاد من النص ،ويستنتج ِ
الفكَر
d d
الرئيسة والفرعية فيه.

هدف النشاط:

 d dيكتب فقرة وصفية قصيرة؛ ليقدم موق ًفا تخيل ًّيا.

شرح النشاط:

d dيسـأل المعلـم التالميـذ عـن الطعـام الـذي لم يأكلـوه من
ُ
قبـل ،وتـرددوا فـي تجريبه.

٥

تخيل أنك دعوت صديقك لتناول
وجبة الغداءَ ،ما األصناف الصحية
التي ستحضرها؟

شرح النشاط:
استراتيجية لعب األدوار:

d dيطلـب المعلـم مـن كل تلميـذ أن يختـار طعا ًما لـم يجربه
مـن قبـل ،ويريد أن يكـون ُم ِ
جاز ًفا ويجربه ،ويكتب اسـمه

d dيتخيل كل تلميذ أنه سيدعو صديقه للغداء ،ويحدد أنواع
األطعمة التي سيقدمها له.

ويرسـمه ،ثـم يبحـث عـن فائـدة هـذا الطعـام مـن خالل اإلجابة( :متروكة للتلميذ).

المعلـم أو الزملاء أو البحث علـى اإلنترنت.
سـؤال ُ

اإلجابة( :متروكة للتلميذ).
4

نشاط

اختر من قائمة المطعم الطعام
الصحي الذي يمكنك تناوله:

هدف النشاط:

يستخدم ويحدد الدرس المستفاد من النص ،ويستنتج ِ
الفكَر
d d
اﻟـﻤﺸﺎرﻛﺔ
اﺣﱰام اﻟﺘﻨﻮع
اﻟﺘﻌﺒري ﻋﻦ اﻟﺬات
الرئيسة والفرعية فيه.

اﻟﺘﻮاﺻﻞ

اﻟﺘﻌﺎون

شرح النشاط:
تعلم لتكون:المحاسبية
تقديم تغذية راجعة فعالة

d

اﻟـﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔمنهـا طعا ًما صح ًّيااﻹﺑﺪاع
اﻟـﻤﺸﻜﻼت
dيقـرأ كل ﺣﻞ
قائمـة الطعام ،ويختـار
تلميـذ

ليتناوله.

يفرغ التالميذ من حل النشاط ،يقوم كل اثنين بعمل
d dبعد أن ُ
تغذية راجعة ،ويتناقشان في مكونات الوجبة التي قاما
باختيارها.

اإلجابة( :متروكة للتلميذ) ولكن على المعلم أن يتأكد من
اختيار التلميذ أطعمة صحية فقط ،واالبتعاد عن غير
الصحية منها كـ(الدجاج المقلي ،البطاطس المقلية،
المشروبات الغازية ،شطيرة البرجر).
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اﻟﺘﻔﻜري اﻟﻨﺎﻗﺪ

َن َ
شاط

3

ْ
م:
س ْ
اك ُت ْ
ب َوا ْر ُ

َف ِّ
ك ْر َو َق ِّر ْر

ات َِّخ ْذ َق َرا ًرا ال َي ْو َم ِبأ َّن َك َست َُج ِّر ُب َط َعا ًما َج ِديدًا َو ُم ِفيدًا،
ا ْر ُس ْمهُ ِفي َط َب ِق َّ
الط َعا ِم.

اس ُمهُ ؟ . .....................................................................................................................
َما ْ
ات َب ِس َ
ا ْذ ُك ْر َم ْع ُلو َم ٍ
يط ًة َع ْنهُ .
. ....................................................................................................................................................
. ....................................................................................................................................................
َن َ
شاط

4

َن َ
شاط

5

الم ْ
اخ َت ْر مِ ْ
ْ
ك ُن َ
م َّ
ك َت َناو ُل ُه:
ذي ُي ْم ِ
حي ا َّل ِ
ع ِ
الط َ
ط َ
ام ِّ
ع َ
ِم ِة َ
ن َقائ َ
الص َّ
ْ
األط َب ُ
ئيس ُة
الر َ
اق َّ

جاج َم ْش ِو ٌّي
َد ٌ
َشطي َر ُة ِب ْر َجر
جاج َم ْقل ٌِّي
َد ٌ

ُأ ْر ٌز ِب َ
الخ ْض َر ِ
اوات
َم َك ُرو َن ٌة
َبطاطِ ُس َم ْق ِل َّي ٌة

الم ْ
ُ
وبات
ش ُر
َ

َعصِ ي ُر َل ْي ُمونٍ
َم ْش ُرو َب ٌ
ات َغا ِز َّي ٌة

أل ْه َدا ُ ُ
ف::
ف
ااَ
أل َ ْه َدا

الغ َداءِ َ ،ما َ
د َ
اول َو ْج َب ِة َ
خ َّي ْ
ص َن ُ
يق َ
ل أ َّن َ
َت َ
ك َد َع ْو َ
الصح َّي ُة
ص ِ
ك ل َِت َن ِ
األ ْ
اف ِّ
ت َ
ح ِّ
ض ُر َ
ها؟
س ُت َ
ا َّلتِي َ

َن َ
الفرْ ِعي َ
ئيس َة وَ َ
الف َ
س َتفادَ ِم َ
َس َت ْ
َس َت ْنت ُ
يه.
َّة ِف ِ
ِج ِ
ُح ِّد ُد َّ
ك َر الرَّ َ
ص ،وَ ي ْ
ن ال َّن ِّ
الم ْ
الدر َ
خ ِد ُ
شاطا ( :)4 ،3ي ْ
م وَ ي َ
ْس ُ
َن َ
ً
ً
َ
ْ
ّ
ْ
َ
َ
ً
َ
ً
ُ
م َم ْو ِقفا تخ ُّي ِليًا.
ص ِفيَّة ق ِ
شاط ( :)5يَكت ُ
صيرَة؛ ِليُق ِّد َ
ب ِفقرَة وَ ْ
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َن َ
شاط

1

ق َو ْ
ط ْ
د فِ ي َ
ح ْر َ
ِم ِة:
ا ْن ِ
ب َ
الم ِّ
اك ُت ْ
الكل َ
ف َ

َن َ
شاط

2

ْ
الح ْر َ
ح ْر َ
اق َر ِأ َ
ود:
د َو َ
د ْد َ
ِم َة َو َ
الم ِّ
ح ِّ
الم ْم ُد َ
ف َ
ف َ
الكل َ

َن َ
شاط

3

َ
الك ِل َم ُة

َف َوا ِئد
َم ِليئَة
َط َعام
َب ْح ِري
وحة
َم ْف ُت َ

أل ْه َدا ُ
ف:
ا َ
34

ح ْر ُ
د
َ
الم ِّ
ف َ

الح ْر ُ
ود
َ
الم ْم ُد ُ
ف َ

ْ
ح ْر َ
ب (ا ـ و ـ ي):
الم َن ِ
ب َ
الم ِّ
اك ُت ْ
اس َ
د ُ
ف َ

َغـ ِرَ ...........بة

َج ْندُ .........ف ِلي

ُج ُرٌ .........ح

تسا
ِرَ ...........

ْن َ
ط ُة  :3 ،2 ،1ي َ
الط ِوي َل ِة وَ َ
ات َّ
ش َ
ُفرِّ ُق َبي َ
صيرَةِ .
األ ْن ِ
الق ِ
صوَ ِ
األ ْ

أَ ْصنـٌَ .........ف

َد َجـٌ ...........ج

الحظ وتعلم (وعي صوتي)
تمهيد

2

نشاط

استراتيجية التعلم باللعب:

d

d
d
d
d
d

اقرأ الكلمة وحدد حرف المد
والحرف الممدود:

dيختار المعلم ثالثة تالميذ ،كل تلميذ ُيمسك بالفتة ،الالفتة
األولى مكتوب عليها مد باأللف ،والثانية مد بالياء ،والثالثة
d dيفرق بين األصوات الطويلة والقصيرة.
مد بالواو ،ثم يقفون في مقدمة الفصل.
شرح النشاط:
dيوزع المعلم على التالميذ بطاقات بشكل عشوائي ،تحتوي
d dيقـرأ التالميـذ كل كلمـة ،ويحـددون نـوع المـد والحرف
هذه البطاقات إ َّما على مقطع أو صورة أو كلمة بها مد.
الممـدود بها.
dمثال لبطاقات المقاطعَ :فـا ِ ،سـي ُ ،جـو.
اإلجابة:
dمثال لبطاقات الكلمات :عصير  -برتقال ُ -جوافة.
dمثال لبطاقات الصور :بطريق  -حصان  -عصفور.
الحرف الممدود
حرف المد
الكلمة
dيسير التالميذ الثالثة بين الصفوف ،ويعطيهم باقي زمالئهم
و
ا
فوائد
بالفصل البطاقات ذات الصلة بالالفتة التي لديهم.
ل
ي
مليئة
هدف النشاط:

انطق واكتب حرف المد في الكلمة:

بحري

هدف النشاط:

d dيفرق بين األصوات الطويلة والقصيرة.
شرح النشاط:
استراتيجية بطاقات اإلجابة:

ي ِ
حضر كل تلميذ ثالث ورقات ،كل ورقة مكتوب عليها
ُd d
نوع من أنواع المد.

ا

ي

مفتوحة

نشاط

ر

و

3

ت

اكتب حرف المد المناسب (ا  ،و  ،ي):

هدف النشاط:

d dيفرق بين األصوات الطويلة والقصيرة.
شرح النشاط:

d dينطق المعلم للتالميذ كل صورة ،ويطلب منهم رفع الورقة
d dيقرأ كل تلميذ الكلمة ،ويكملها بحرف المد المناسب.
يفرغوا يطلب
المكتوب عليها نوع المد المناسب ،وبعد أن ُ
منهم المعلم نطق الصور الموجودة بالنشاط ،وكتابة نوع

المد تحتها.
اإلجابة:

			
كتاب :مد باأللف

عصير :مد بالياء

			
بطيخ :مد بالياء

تفاحة :مد باأللف

			
عصفور :مد بالواو

اإلجابة:

غريبة

		
جندوفلي

أصناف

		
دجاج
		
ريتسا
جروح

سبورة :مد بالواو

دليل المعلم  -الصف الثالث االبتدائي  -الفصل الدراسي األول
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نشاط

1

طعام

ع

4

نشاط

اقرأ واستخرج من الفقرة:

هدف النشاط:

ُ d dيظهر فهمه للكلمات المنطوقة ،واألصوات.
شرح النشاط:

d dيقرأ التالميذ الفقرة ،ويستخرجون منها كلمات بها مد باأللف ،وأخرى بها مد بالياء.

اإلجابة:

 كلمات بها مد باأللف :الغذاء  ،الطعام  ،اتباع ،نظام ،األمراض.كثيرة/كثيرا.
 كلمات بها مد بالياء :الجميع ،مفيدً ا،ً
5

نشاط

ابحث في الصورة عن كلمات بها مد واكتبها بالمكان المناسب:

هدف النشاط:

ُ d dيظهر فهمه للكلمات المنطوقة ،واألصوات.
شرح النشاط:

d dيدقق التالميذ في الصورة الموجودة بالنشاط.
d dيبحثون فيها عن كلمات بها مد باأللف والواو والياء ،ويكتبونها في المكان المناسب.

d dيتأكد المعلم من معرفة التالميذ بكل الكلمات ،وإذا تعثر أحدهم ينطق له اسم الصورة.
 مد بالواو :مكرونة			
 مد بالياء :عصير		
اإلجابة - :مد باأللف :دجاج

نشاط

6

اكتب بخط النسخ:

هدف النشاط:

وج ً
والجمل.
مل ،مع األخذ في االعتبار حجم الحرف والمسافات بين الكلمات ُ
d dيكتب كلمات ُ
شرح النشاط:

ُ d dيذكِّر المعلم التالميذ بقواعد الكتابة (اتجاه الكتابةُ ،مراعاة السطر ،ترك مسافة بين الكلمات) ،ويطلب منهم كتابة الجملة بخط
جميل.

نشاط

٧

اكتب ما يملى عليك:

هدف النشاط:

d dيعرض مهارات الكتابة األساسية.
شرح النشاط:

ُ d dيملي المعلم على التالميذ الكلمات والجملة التالية ،مع التأكد من التزام الهدوء التام والتركيز على مخارج الحروف.
d dهذه الكلمات والجملة ال يحفظها التلميذ ُم ْس َب ًقا؛ فهذا النشاط يقيس مدى قدرته على التمييز بين أنواع المدود الثالثة.

وجملة اإلمالء:
كلمات ُ

 -دجاجة  -بطريق  -طاووس  -عصفور

 -أعدت لى أمي كوب عصير ،وطبق فاكهة به بطيخ وفراولة.

٣٥
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َن َشاط 4
حي ُه َو َّ
الط َع ُام ا َّل ِذي َي ُك ُ
يع
ون ُم ِفيدًا ِ
للج ْس ِمَ ،و َغ ْي َر ُم ِض ٍّرَ ،و َي ِج ُب َع َلى َ
«ال ِغ َذا ُء ِّ
الج ِم ِ
الص ُّ
ا ِّت َب ُاع ِن َظا ٍم ِغ َذا ِئ ٍّي َج ِّي ٍد َت ُك ُ
ده َك ِثي َر ًة ِل َن َت َم َّت َع ِب ِص َّح ٍة َج ِّي َد ٍة َو ِج ْس ٍم َق ِو ٍّيَ ،وا ِّت َب ُاع ِن َظا ٍم
ون َف َوا ِئ ُ ُ
الس ْم َن ِة».
حي ُي َس ِّب ُب َل َنا َك ِثي ًرا ِمنَ األ ْم َر ِ
اض ِم ْثل ِّ
َغ ْي ِر ِص ٍّ
ات ِب َها َمدٌّ بِاألَلِ ِ
• كَلِ َم ٍ
ف. ........................................................... ، ........................................................... :
• كَلِ َم ٍ
ات ِب َها َمـدٌّ بِال َيـا ِء. ........................................................... ، ........................................................... :
اس َت ْ
ْ
خرِ ْج مِ َ
ن الفِ ْق َرةِ :
اق َر ْأ َو ْ

َن َ
شاط

5

ح ْ
د َو ْ
الصو َرةِ َع ْ
ِالم َ
ن َ
اك ُت ْب َ
ات ب َ
ب:
الم َن ِ
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ك ِ
ِم ٍ
ا ْب َ
ِها َم ٌّ
ث فِ ي ُّ
ان ُ
ها ب َ
كل َ
ِف
د بِاألل ِ
َم ٌّ

ِالياءِ
َم ٌّ
دب َ

َن َ
شاط ٦

ِالواوِ
َم ٌّ
دب َ

ْ
ِخ ِّ
بب َ
خ:
س ِ
ط ال َّن ْ
اك ُت ْ

الح ِص َّح ِت َك َي ْبد َُأ ِم ْن َط َعا ِم َك.
إِ ْص ُ
َن َ
شاط ٧

أل ْه َدا ُ ُ
ف::
ف
ااَ
أل َ ْه َدا

ب َما ُي ْم َلى َع َل ْي َ
ك:
ُا ْك ُت ْ

وق ِة ،وَ َ
َن َ
الم ْن ُ
ُظ ِهرُ َف ْه َم ُه َ
شاطا ( :)5 ،4ي ْ
ط َ
ات.
صوَ ِ
ِم ِ
األ ْ
ات َ
للكل َ
َن َ
ات وَ ُج َم ًالَ ،م َ
ْن َ
شاط  :٦ي ْ
ات َبي َ
س َ
ع ْ
الج َم ِل.
ِم ٍ
ِم ِ
اف ِ
الحرْ ِ
األخ ِذ ِفي ْ
َك ُت ُ
الم َ
ج ِ
ات وَ ُ
م َ
االعتِبا ِر َ
ح ْ
الكل َ
ف وَ َ
ب َكل َ
َن َ
اسي َ
َعرِ ُ
ض َم َ
َّة.
الك َتاب َِة
األس ِ
َات ِ
هار ِ
شاط  :٧ي ْ
َ
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َ َُ
َ
َّ
طبق ا لطعا ِم
1

َذ َ
هارَ ،ر َج َع َخالِ ٌد مِنْ
ات َن ٍ

رس ِتهَِ ،و َنادَ ى َوالِدَ ِتهِ:
َمدْ َ
« َيا أ ُ ِّميَ ،يا أ ُ ِّمي ،إِ ِّني
ج ًدّ ا!».
َجائ ٌِع ِ

ت َوالِدَ ُت ُه ُم ْب َتسِ َم ًةَّ :
البسِ َكَ ،و ْ
َردَّ ْ
اغسِ لْ َيدَ ْي َك،
يير َم ِ
الط َعا ُم َجاه ٌِز َيا َخالِدُ ،قُ ْم ِب َت ْغ ِ
2
َّ
َ
ْ
َ
َ
ُ
َ
ْ
ُ
َ
ِ
«بال َّتأْكِي ِد َيا أ ُ ِّمي».
ا:
س
م
ح
ت
م
د
ل
ا
خ
ر
ُ..
د
ي
ر
ت
ا
م
ر
ت
اخ
و
ام
ع
الط
ق
ب
ط
ذ
خ
و
ٌ
دَّ
ُ َ ِّ ً
َ
َ ِ َ
َ
َ
ِ
ْ َ ِ
3
أص َب َح َخالِ ٌد َجاه ًِزا
َب ْعدَ أنْ ْ
ض َع فِي ِه
اول َ َط َب َق الغ َِذ ِ
اءَ ،و َو َ
َت َن َ

س
ق ِْط َع َة ُخ ْب ٍز َو َم َك ُرو َن ًةَ ،و َج َل َ
إِ َلى َمائِدَ ِة َّ
ام لِ َيأْ ُكلَ.
الط َع ِ

أل ْه َدا ُ
ف:
ا َ
3٦
3٦

َاشَ ،و َقا َل ْ
َ 4ن َظ َر ِ
ت َل ُه« :ه ََذا َط َعا ٌم َغ ْي ُر ُم َتكام ٍِل!».
ت األ ُ ُّم ِبا ْن ِده ٍ

5

ار َط َعا ًما َ
آخ َر،
َب َخالِ ٌد لِ َي ْخ َت َ
َذه َ
َ
س
اجَ ،و َج َل َ
َف َو َ
ض َع ق ِْط َعة دَ َج ٍ
َم َّر ًة أ ُ ْخ َرى إِ َلى ال َمائِدَ ةِ،
اول َّ
ام
َوعِ ْندَ ما َبدَ أَ فِي َت َن ِ
الط َع ِ
 ٦أَ ْو َق َف ْت ُه أ ُ ُّم ُه َقا ِئ َل ًةَ :وه ََذا َّ
ضا َغ ْي ُر ُم َتكام ٍِل.
الط َعا ُم أَ ْي ً
ام
َعادَ َخالِ ٌد َم َّر ًة أ ُ ْخ َرى ِل ْخت ِ
ِيار َط َع ٍ
ف ُم َت َح ِّي ًرا َو َقالَ:
ُم َتكام ٍِلَ ،ف َو َق َ
َ
«و َجدْ ُتها؛ َفأ ُ ِّمي دَ ا ِئ ًما ٧
س َل َط َة
اولْ َ
َتقول ُ لِي َت َن َ
َ
أض ُع
س َ
ض َر َاواتَِ ،
الخ ْ
الس َل َطةِ».
ض َّ
َب ْع َ

ت األ ُ ُّم إِ َلى َّ
ق ُم ْب َتسِ َم ًةَ ،و َقا َل ْ
َن َظ َر ِ
ت:
الط َب ِ
يع َت َناول َ َط َعا ِم َك
س َتطِ ُ
اآلنَ َيا َخالِدَُ ،ت ْ
أل ْه َدا ُ ُ
ف::
ف
ااَ
أل َ ْه َدا

٨

ناء َوال ِّ
فاء؛ ه ََذا َط َب ٌق
ش ِ
الـ ُم َتكام ِِل ِبالـ َه ِ
ض َر َاو ٌ
وهيدر ٌ
ات.
ُم َتكا ِملٌَ :كر ُب
ـحو ٌمَ ،و َخ ْ
اتَ ،ولُ ُ
َ

3٧
3٧

َ 11ف ِّ
ك ْر

َن َ
م َأوِ ْ
الع ْو َدةِ مِ َ
رس ِة:
ع ُل ُه َي ْومِ ًّيا َب ْ
ع َد َ
ب َما َت ْف َ
اك ُت ْ
س ْ
الم ْد َ
شاط ا ْر ُ
ن َ

2

1

5

4

2
َن َ
شاط أ

3

ش ْ
اق َر ْأ َو ْ
ْ
ف
اك َت ِ

ْ
َ
الم َل َّو َن ِة مِ َّما َيلِي:
ب
ِم ِ
الم َن ِ
الم ْ
اس َ
ات ُ
للكل َ
ع َنى ُ
اخ َترِ َ

طَا ِولَ ِة

الس َعا َد َة
َّ

ال َعا ِف َي ِة

اص
الَّ ِذي ِب ِه ك ُُّل ال َع َن ِ ِ

الط َعا ِم؛ ِ َأل َتنَا َو َل َف ُطورِيَ • .ج َل ْس ُت إ َلى َّ ...........
• َج َل ْس ُت إ َلى َما ِئ َد ِة َّ
الط َعا ِم؛ ِ َأل َتنَا َو َل َف ُطورِي.
الج ْس َم.
الم َتكا ِم ُل ُي َق ِّوي ِ
• ال ِغ َذا ُء ُ

الج ْس َم.
• ال ِغ َذا ُء ُ ......................ي َق ِّوي ِ

• أ َت َم َّنى َل َك ال َهنَا َء ِفي َي ْو ِم ِم َيال ِد َك.

• أ َت َم َّنى َل َك ِ ....................في َي ْو ِم ِم َيال ِد َك.

يضَ ،و َد َع ْو ُت َل ُه ِب ِّ
الش َفاءُِ • .ز ْر ُت َص ِدي ِقي ال َم ِر َ
• ُز ْر ُت َص ِدي ِقي ال َم ِر َ
يضَ ،و َد َع ْو ُت َل ُه ِبــ . ........
أل ْه َدا ُ
ف:
ا َ
3٨

َن َ
ص.
ُح ِّددُ ِ
ئيس َة ِفي ال َّن ِّ
الف ْكر ََة الرَّ َ
شاط  :1ي َ
َن َ
َ
ِج َ
الم ْعرُ َ
است ْ
ِيب ُم ْ
َس َت ْنت ُ
ات.
خ َتلفةٍ ؛
دام ُم َترادِ َف ٍ
ِم ِ
ِأسال َ
َاق وَ ْ
ِّ
وف ِة ب َ
شاط ( 2أ) :ي ْ
ِخ ِ
كالسي ِ
ات َغ ْي َر َ
الكل َ

مالحظة

انظر نفس المالحظة ص ١٦بـ«دليل المعلم».

1
نشاط

ِّ
فكر

ًّ
يوميا بعد العودة من المدرسة:
ارسم أو اكتب ما تفعله

هدف النشاط:

• •يحدد الفكرة الرئيسة في النص.
شرح النشاط:

d dيرسم كل تلميذ أو يكتب روتينه اليومي بعد عودته من المدرسة.

اإلجابة( :متروكة للتلميذ).

 2اقرأ واكتشف
نشاط

أ

اختر المعنى المناسب للكلمات الملونة مما يلي:

d dيستنتج الكلمات غير المعروفة بأساليب مختلفة؛ كالسياق واستخدام مترادفات.
شرح النشاط:

d dيعد هذا النشاط من األنشطة المهمة جدًّ ا قبل قراءة التالميذ النص؛ حيث يؤهلهم لمعرفة معاني المفردات الجديدة الموجودة
بالنصَ ،ف َف ْه ُم المفردات ومعرفتها يؤهالنهم الكتساب مفردات جديدة ،وهو ما يساعد في َفهم النص القرائي بمستوى أعلى،
ويسهل إجاباتهم عن أسئلته.

بمرادفها.
d dيطلب المعلم من كل تلميذ قراءة أول جملة ،مع مالحظة الكلمة الملونة ،ثم محاولة تكملة الجملة التي أمامها ُ
يفرغوا ،يكتب المعلم كل كلمة ومعناها على السبورة.
d dبعد أن ُ

d dيطلب المعلم من التالميذ أن يتفاعلوا جسد ًّيا مع المفردات؛ كأداء حركات لتمثيل الكلمة ،وسيتذكر التالميذ الحركيون معنى
الكلمة بشكل أسهل إذا كان هناك حركة محددة مرتبطة بها.
اإلجابة:

 -طاولة

 الذي به كل العناصر السعادة -العافية

دليل المعلم  -الصف الثالث االبتدائي  -الفصل الدراسي األول

٣٨

الــمحـــــــــــــــــور الأول

هدف النشاط:

نشاط

ب

أجب عن األسئلة اآلتية:

هدف النشاط:

هدف النشاط:

d dيجيـب عـن أسـئلة تُظهر فهمـه للنـص ،والرجـوع للنص
لإلجابـة عن األسـئلة.
شرح النشاط:

 d dيطلـب المعلـم مـن التالميـذ أن يقـرءوا القصـة قـراء ًة
صامتـ ًة بح ًثـا عـن إجابـات عـن األسـئلة المطروحـة..
ً
عملا فرد ًّيـا؛ حيـث يبحـث التالميذ
ويعـد هـذا السـؤال

فـي النـص المكتـوب الكتشـاف اإلجابـة الصحيحـة.

اإلجابة:

شرح النشاط:

d dيقرأ التلميذ الكلمات الموجودة بالنشاط ،ويالحظ عالقة
التضاد بينها ،ثم يستخرج من القصة تضاد الكلمات
المطلوبة.

اإلجابة:

 -نهار

		

دجاجا ،سلطة
(ب) قطعة خبز ومكرونة،
ً
(جـ) كربوهيدرات ،لحوم ،خضراوات

( د ) طبق ،مالبس

(هـ) (متروكة للتلميذ).

ٍ
وج ً
مل إليصال المعنى واألسلوب المراد.
d dيختار كلمات ُ
شرح النشاط:

d dيقـرأ كل تلميـذ الكلمـات ،ويضـع ًّ
كل منها فـي جملة من
تعبيره.

نشاط

استراتيجية التعلم باللعب:

d dلعل أهم ما يميز التعلم باللعب عن اللعب نفسه هو كون
موجه ،عبر توظيف
هذا األخير نشا ًطا ُح ًّرا تلقائ ًّيا غير
َّ
األنشطة ،والمتعة ،والتسلية كأدوات تربوية في اكتساب

المعرفة ،وتقريب المفاهيم ،وتحفيز التواصل.

d dيلعب المعلم مع التالميذ لعبة القائد ،يقود ولكن بطريقة
أمرا لهم يقومون هم
مختلفة؛ حيث عندما يقول المعلم ً
بعمل عكسه.

 -المعلم يقول :اخفض يدك.

ضع الكلمات في جمل من تعبيرك:

اإلجابة( :متروكة للتلميذ).

تمهيد

d dمثال:
		
 -المعلم يقول :قف.

د

		
 -جلس

 -ذهب

هدف النشاط:

 -2يغير مالبسه ويغسل يديه

 فيجلس جميع التالميذ. -فيرفع التالميذ أيديهم.

d dوفي أثناء ذلك يسجل المعلم هذه األفعال على السبورة
 يقف  -يجلس -يخفض

d dويسألهم المعلم :ما ال َعالقة بين كل فعل ْي ِن؟

٣٩

d dيحدد المتضادات للكلمات المعروفة.

نشاط

( أ ) -١الجوع		

 -يرفع

نشاط

جـ

الحظ ،ثم أجب:

دليل المعلم  -الصف الثالث االبتدائي  -الفصل الدراسي األول

هـ

حان اآلن وقت القراءة الجهرية،
ه َّيا اتبع تعليمات معلمك.

هدف النشاط:

d dيقرأ النصوص بطالقة ودقة.
شرح النشاط:

d dاتبع التعليمات ص ١٧بـ«دليل المعلم».

َن َ
شاط ب

ن َ
سئ َِل ِة اآلت َِي ِة:
ب َع ِ
َأ ِ
األ ْ
ج ْ

أ تَخ َّ ِ
ي ال َق ْو َس ْيِ:
اب ِم َّم َب ْ َ
َي َّ
الص َو َ
َ -١عا َد َخا ِلدٌ ِمنَ ال َم ْد َر َس ِةَ ،و َ
الس َعا َد ِة).
كان َي ْش ُع ُر ِب ُ
ـ(الج ِ
وع  -ال َّت َع ِب َّ -
َ -٢ق ْب َل َت َناولِ َّ
الط َعا ِم؛ َع َلى َخال ٍد أَ ْن. ................................................................................................ :
وس ُه ُ -ي َغ ِّي َر َمال ِب َس ُه َو َي ْغ ِس َل َي َد ْي ِه).
( َي ْل َع َب َم َع ْ
أص ِدقا ِئ ِه ُ -يذا ِك َر ُد ُر َ
ب أَكْ ِم ْلَ :و َض َع َخا ِلدٌ ِفي َط َب ِق ِه أ َّو َل َم َّر ٍة . ...................................................................................
َو ِفي ال َم َّر ِة ال َّثا ِن َي ِة . ......................................................................................................................
َو ِفي ِ
آخ ِر َم َّر ٍة . .................................................................................................................................
جـ َّ
الم َتكا ِم ُل َي ُك ُ
ون ِب ِه َ ...................................وَ ....................................و. ....................................
الط َع ُام ُ
د ْاس َت ْخ ِر ْج ِمنَ ال ِق َّص ِة ُم ْف َر َد ْ
«أط َباق» َ ،......................و َج ْم َع « َم ْل َبس» . ......................
هـ َض ْع ُع ْن َوا ًنا َ
آخ َر لل ِق َّص ِة. .................................................................................................................................. .
َن َ
شاط جـ

أَ ْب َي ُض

ح ْ
ب:
َال ِ
م ِ
أج ْ
ظُ ،ث َّ

أَ ْس َو ُد

َن َه ٌار
َو َق َف

َل ْي ٌل
َن َ
شاط د

َل ْي ٌل
َعا َد

ل مِ ْ
عبِيرِ َ
ع َ
َ
ك:
ِم ِ
ن َت ْ
ض ِ
ات فِ ي ُ
ج َم ٍ
الكل َ

ُم َتكا ِمل

َما ِئدَة
ِبال َه َنا ِء َو ِّ
الش َفا ِء
َن َ
شاط هـ
أل ْه َدا ُ ُ
ف::
ف
ااَ
أل َ ْه َدا

ه َّيا ا َّتب ْ
م َ
َ
ح َ
الج ْ
ةَ ،
اآلن َو ْق ُ
ك.
ان
ع ِّل ِ
يم ِ
هرِ َّي ِ
اءةِ
ت ِ
ِع َت ْ
ات ُم َ
َ
َ
الق َر َ
ع ِل َ
َن َ
ص ،والرُّ ُج ُ
أسـ ِئ َلةٍ ُت ْ
األسِــئ َل ِة.
لإلجاب َِة عَ ِن
ص
شــاط ( 2ب) :ي ِ
ُج ُ
ْ
وع لل َّن ِّ
ظ ِهرُ َف ْه َم ُه لل َّن ِّ
يب عَ ْن ْ
َ
َن َ
ات َ
الم ْعرُ َ
الم َت َ
وف ِة.
ِم ِ
ضادَّ ِ
شــاط ( 2جـ) :ي َ
ات َ
للكل َ
ُح ِّددُ ُ
ُ
َن َ
ُ
َ
َ
َ
ْ
ً
الم َرادِ .
ِم ٍ
سـل ِ
إل َ
الم ْعنى وَ األ ْ
يص ِ
ات وَ ُج َمال ِ
وب ُ
ال َ
شــاط ( 2د) :يَختا ُر كل َ
ُ
َن َ
ْ
وص ب َ
ِط َ
القةٍ وَ دِ َّقةٍ .
ص َ
شــاط ( 2هـ) :يَق َرأ ال ُّن ُ
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ش ْ
ظ َو ْ
الح ْ
3
ف
اك َت ِ
ِ
َن َ
شاط

م َو َ
ن ُ
الح َوا َر َب ْي َ
ِيه:
ن
األسئ َِل ِة ا َّلتِي َتل ِ
ظ ِ
ح ِ
َال ِ
ب َع ِ
م ِ
األ ِ
ْ
أج ْ
األ ِّ
بُ ،ث َّ

َاه َما ِبال َق َل ِق؛ ِل َذ ِل َك َس َم َح ْت
رس ِةَ ،و َي ْش ُع ُر َوا ِلد ُ
ال َي ْو َم ُه َو أ َّو ُل َي ْو ٍم ِل َ
ـ«ج ِمي َل َة» َو«إِ َياد» ِفي الـ َم ْد َ
اه َد ِت ِهما ِم ْن ِخ َاللِ ال َّنا ِف َذ ِة.
رس ِة ِب ُم َش َ
َل ُه َما إ َدا َر ُة الـ َم ْد َ

ُ
َ
الص ْل َصالِ ،
األ ُب :ان ُْظ ِريَ ،جمِي َل ُة َت ْد ُخ ُل
ُ
األ ُّم  :إ َياد َي ْل َع ُب ِب َّ
األ ُّم  :أ ْينَ َي ْذ َه َبانِ َ
اآلن؟
َفأ ْينَ َجمِي َل ُة؟
الم َع ِّل َم ِة.
ال َف ْص َل َم َع ُ
الح ِدي َق ِة.
أ ْع َت ِقدُ إ َلى َ
َ
ُ
َ
األ ُب :أَ َراها ُهن َ
األ ُبِّ :
َاكَ ،ت ْر ُس ُم
الط ْفالنِ ُم ْس َت ْم ِت َعانِ ؛ َجمِي َل ُة
األ ُّم َ :وإ َياد أ ْي ًضا َي ْد ُخ ُل
َت ْل َع ُب َع َلى ُ
ِب َ
وح ِة،
األ ْلــ َوانِ .
َم َع َها َ
األ ْر ُج َ
اآلن.
َوإ َياد َي ْر ُك ُل ُ
الك َر َة.
ب:
ِ
اءةِ
َب ْ
الح َوارِِ ،
أج ْ
ع َد قِ َر َ
الم َل َّو َن ُة َتدُ ُّل َع َلىِ ( :ف ْعلٍ َما َز َال َي ْحدُ ُث – ِف ْعلٍ َحد َ
ُ
َث ِفي ال َم ِ
اضي َوا ْن َت َهى).
-١
األفعال ُ
المؤ َّن ِث).
(الم َذ َّك ِر – ُ
 -٢األ ْف َع ُال ( َي ْد ُخ ُل – َي ْر ُس ُم – َي ْر ُك ُل) ُت ْس َت ْخد َُم َم َعُ :
المؤ َّن ِث).
(الم َذ َّك ِر – ُ
 -٣األ ْف َع ُال ( َت ْد ُخ ُل – َت ْر ُس ُم – َت ْل َع ُب) ُت ْس َت ْخد َُم َم َعُ :
الح ْ
4
م
ِ
ظ َو َت َ
ع َّل ْ

َن َ
شاط أ

َأ ْك ِم ْ
ل ُم َ
ب:
ِع ُم َن ِ
ل بِفِ ْ
اس ٍ
ضار ٍ
ع ٍ

ِه َي . .........................................................................

ُه َو . .............................................................................

ُه َو . ..........................................................................

ِه َي . ...............................................................................

أل ْه َدا ُ
ف:
ا َ
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َن َ
الم َ
ارع).
يدةٍ
ِ
ص ُل ِإ َلى َم َف ِ
شاطا ( 4 ،3أ)َ :ي َتوَ َّ
ج ِد َ
اه َ
ض ِ
يم َ
(الف ْع ِل ُ

 3الحظ واكتشف
تمهيد
استراتيجية لعب األدوار أو التمثيل:

ٍ
ِ
وتقمصها في مواقف
أدوار (واقعية أو تاريخية أو خيالية أو )...
تمثيل
المحاكاة ،وهي استراتيجية تقوم على
d dتُسمى ً
ُّ
أيضا ُ
(تعليمية) مصطنعة؛ بحيث يكون لكل تلميذ دور محدد يؤديه ويعبر عنه في بيئة تميل أكثر إلى المرح واللعب ..وتسمح لهم
هذه االستراتيجية بتطوير قدراتهم على التعبير ،والتفاعل مع اآلخرين.
الشرح:

d dيقسم المعلم التالميذ إلى مجموعات ،كل مجموعة تضم  6أفراد ،ويعطي كل مجموعة موق ًفا ليقوموا بقراءته وتمثيله.
d dمثال للمواقف( :أم تطبخ الطعام ،ولد يقرأ قصة ،ولد يكتب على السبورة ،بنت ترسم في ورقة.)... ،
d dفي أثناء تمثيل التالميذ المواقف ،يسأل المعلم الباقين عما يفعلونه اآلن ،ويكتب األفعال التي يقولونها على السبورة ،مثل:
(ترسم ،تطبخ ،يقرأ ،يكتب ،)... ،ويسألهم :هل هذه األفعال تدل على شيء انتهى أم ال يزال يحدث؟

نشاط

الحظ الحوار بين األم واألب ،ثم أجب عن األسئلة التي تليه:

هدف النشاط:

شرح النشاط:

ُ d dيخبر المعلم تالميذه بأن (جميلة) و(إياد) طفالن ،وهذا أول يوم لهما في المدرسة ،وهذا حوار بين والدهما ووالدتهما حول
األشياء التي يفعالنها بالمدرسة اآلن.

d dيطلب المعلم من التالميذ قراءة الحوار ،ومالحظة الكلمات الملونة ،واإلجابة عن األسئلة.
سمى الفعل المضارع ،ويختلف عندما
يفرغ التالميذ من حل األسئلةُ ،يخبرهم المعلم بأن كل فعل من هذه األفعال ُي َّ
d dبعد أن ُ
نعبر به عن المذكر أو المؤنث.

اإلجابة:

			
 -١فعل ما زال يحدث

 -٢المذكر		

 -٣المؤنث

 4الحظ وتعلم
نشاط

أ

أكمل بفعل مضارع مناسب:

هدف النشاط:

d dيتوصل إلى مفاهيم جديدة (الفعل المضارع).
شرح النشاط:

d dنشاط فردي :يطلب المعلم من التالميذ كتابة فعل مضارع مناسب ،مع ُمراعاة تذكيره وتأنيثه.

اإلجابة:

		
 يرسم			
 ينام -تقرأ			

 -تطبخ

دليل المعلم  -الصف الثالث االبتدائي  -الفصل الدراسي األول

٤٠

الــمحـــــــــــــــــور الأول

d dيتوصل إلى مفاهيم جديدة (الفعل المضارع).

نشاط

ب

ضع ًّ
خطا تحت األفعال المضارعة
فيما يلي:

هدف النشاط:

d dيتوصل إلى مفاهيم جديدة (الفعل المضارع).
شرح النشاط:

 d dيطلب المعلم من التالميذ قراءة الفقرة ،ووضع ٍّ
خط تحت
الفعل المضارع.

d dالتنفيـذ :االنتقـال من مرحلـة التخطيـط والمقترحات إلى
العمل.
d dالتقويم :الوقوف على مدى تنفيذ المشروع.
الشرح:

d
d

اإلجابة :يسقيها  -تنمو  -يضع  -يهتم.

نشاط

جـ

عبر عن الصورة بثالث ُجمل بها
فعل مضارع:

هدف النشاط:

d dيستخدم قواعد اللغة في الكتابة.
شرح النشاط:

d

d

dيعطي المعلم كل تلميذ ورق ًة ،ويطلب منهم رسم وكتابة
أصناف لطبق صحي ومتكامل.
dيطلـب منهـم المعلم البحـث عن فائـدة هـذه المكونات،
ويسـألهم :كيـف يمكننا أن نجمـع المعلومات؟ ويسـتمع
ِلفك َِرهـم ،ويتيـح لهـم الفرصـة للبحـث في المنـزل على
اإلنترنـت أو سـؤال ُأسـرهم أو باقـي المعلمين عـن فوائد
أصنـاف طبق الطعـام الـذي اختاروه.
dيتفق معهم المعلم على أن يعرض كل منهم نتائج بحثه من
خالل لوحة أو ملف على الحاسوب ،ويحدد معهم يو ًما
لعرض النتائج.
يقسم التالميذ
dيمكن للمعلم في يوم عرض النتائج أن ِّ
لمجموعات ،ويقوم كل تلميذ بعرض بحثه في مجموعته.

d dيطلب المعلم من التالميذ النظر للصورة بالنشاط ،والتدقيق
في تفاصيلها ،ثم يطلب منهم وصف ما يقوم به األطفال فيها اإلجابة( :متروكة للتلميذ).
شفه ًّيا.
نشاط ب اكتب ما يملى عليك:
d dيطلب منهم الكتابة ووصف ما يقومون به باستخدام الفعل
هدف النشاط:
المضارع ،مع التركيز على تذكيره أو تأنيثه.
d dيعرض مهارات الكتابة األساسية.
اإلجابة( :متروكة للتلميذ).

5
نشاط

أ

شارك

ارسم وجبة صحية تناولتها ،ثم
عبر عنها في جملة:

هدف النشاط:

شرح النشاط:

ُ d dيملي المعلم التالميذ الجملة التالية ،مع التأكد من التزام
الهدوء التام ،والتركيز على مخارج الحروف.
d dهذه الجملة ال يحفظها التلميذ ُم ْس َب ًقا؛ فنشاط اإلمالء
يقيس مدى قدرته على التمييز بين أصوات الحروف،
وأشكالها ،وتطبيق قواعد الكتابة التي تعلمها.

d dيسـتخدم وسـائل العرض البصريـة؛ لعرض فِكَره بشـكل
معبـر ،ويعـزز مـن َفهم هـذه ِ
ُجملة اإلمالء:
الفكَر.
تع َّلم خالد إعداد طبق صحي متكامل ،مكون من خضراوات،شرح النشاط:

استراتيجية المشروعات:

هذه هي الخطوات الرئيسة لتطبيق هذه االستراتيجية:
d dاختيـار المشـروع :وهـي خطـوة رئيسـة للتوصـل إلـى
األهـداف المرجـوة مـن النشـاط.
d dالتخطيط :يضع التالميذ الخطة المناسبة للعمل ،ويقوم
المعلم بإرشادهم ،ومساعدتهم في الوصول إلى األهداف
المنشودة.

٤١

دليل المعلم  -الصف الثالث االبتدائي  -الفصل الدراسي األول

ولحوم ،وكربوهيدرات.

َن َ
شاط ب

ت َ
ض ْ
الم َ
ع َ
َ
ح َ
يما َيلِي:
ع ِ
األ ْف َ
طا َت ْ
خ ًّ
ضار َِع ِة فِ َ
ال ُ

اس ِت ْم َرا ٍر ِل َك ْي َت ْن ُم َو،
« ِفي الـ َم ْز َر َع ِةَ ،لدَى َجدِّي ال َع ِديدُ ِم ْن أَ ْش َجا ِر ال َفا ِك َه ِة ا َّل ِتي َي ْس ِقي َها ِب ْ
الح َما ِمَ ،ف َي َض ُع َل َها ال َما َء َو َّ
َو َل َد ْي ِه َح َيوا َن ٌ
الط َعا َم،
ات َو ُط ُيو ٌر ُم ْخ َت ِل َف ٌة ِم ْثل ال َب َق ِر َو َّ
اج َو َ
الد َج ِ
نظا َف ِتهاَ ..ل َق ْد أَ ْم َض ْي ُت ْأج َم َل َ
َو َي ْه َت ُّم ِب ِص َّح ِتها َو َ
األ ْو َق ِ
ات َم َع َجدِّي ِفي ال َم ْز َر َع ِة».
َن َ
شاط جـ

ضار ٌ
ع ٌ
ل ُم َ
لب َ
ِع:
الصو َرةِ ب َِث ِ
ِها فِ ْ
َع ِّب ْر َع ِ
الث ُ
ن ُّ
ج َم ٍ

5

َ
شار ْ
ِك

َن َ
شاط أ

م َع ِّب ْر َع ْن َ
او ْل َت َ
ج ْم َلةٍ :
م َو ْج َب ًة ِ
ص ِّ
ها فِ ي ُ
س ْ
ح َّي ًة َت َن َ
هاُ ،ث َّ
ُا ْر ُ

َن َ
شاط ب

ب َما ُي ْم َلى َع َل ْي َ
ك:
ُا ْك ُت ْ

أل ْه َدا ُ ُ
ف::
ف
ااَ
أل َ ْه َدا

َن َ
الم َ
ضار ِِع).
يدةٍ
ِ
ص ُل ِإ َلى َم َف ِ
شاط ( 4ب)َ :ي َتوَ َّ
ج ِد َ
اه َ
يم َ
(الف ْع ِل ُ
َن َ
ُّ
َ
َ
َ
َ
ْ
الكتاب َِة.
اع َد اللغ ِة ِفي ِ
م قوَ ِ
َستخ ِد ُ
شاط ( 4جـ) :ي ْ
َن َ
َ
َ
م وَ سائ َ
الف َ
ض ِف َ
َس َت ْ
كرِ .
م َهذهِ ِ
ل ُم َع ِّبرٍ ،وَ ي َ
َصريَّة؛ ل َ
ِل َ
كرَهُ بِش ْك ٍ
ض الب َ
خ ِد ُ
شاط ( 5أ) :ي ْ
ُع ِّز َز ِم ْن َف ْه ِ
ِعرْ ِ
العرْ ِ
َن َ
اسي َ
َعرِ ُ
ض َم َ
َّة.
الك َتاب َِة
األس ِ
َات ِ
هار ِ
شاط ( 5ب) :ي ْ
َ
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َ 1ف ِّ
ك ْر
كَ ،و َناقِ ْ
َن َ
ج ْ
شاط َف ِّ
ع ُز َمالئ َ
ها َم َ
ك َر َ
ل فِ َ
ش َ
ِك:
س ِّ
ك ْر َو َ

َما َذا َت ْع ِر ُف َع ْن أ ْن َو ِاع َّ
الم ْخ َت ِل َف ِة؟
الط َعا ِم ُ

َو َع َّم ُي َع ِّب ُر َه َذا ال َه َر ُم؟

...........................................................................................................................

. .......................................................................................................................
2
َن َ
شاط أ

ش ْ
اق َر ْأ َو ْ
ْ
ف
اك َت ِ

ْ
َ
الم َل َّو َن ِة مِ َّما َيلِي:
ب
ِم ِ
الم َن ِ
الم ْ
اس َ
ات ُ
للكل َ
ع َنى ُ
اخ َترِ َ

اس
أس ُ
َ

ال ُقدْ َر ُة

أَ ْعال ُه

ال َبدَ انَ ِة

ون َقا ِعد َُة ال َب ْي ِت َم ِتي َن ًة • َي َج ُب أنْ َي ُك َ
• َي ِج ُب أنْ ت َُك َ
ون  ......................ال َب ْي ِت َم ِتينًا
َو َثا ِب ًتا.
َو َثا ِب َت ًة.
ون َلد ََّي َّ
َاح ِل َي ُك َ
َاح ِل َي ُك َ
ارس ِة
ارس ِة • َسأ ْرت ُ
• َسأ ْرت ُ
ون َلد ََّي ...................؛ ِل ُم َم َ
الطا َق ُة؛ ِل ُم َم َ
ال ِّر َي َ
اض ِة.

ال ِّر َي َ
اض ِة.

الج َب َل َح َّتى َو َص ْل ُت إ َلى . ..........
الج َب َل َح َّتى َو َص ْل ُت إ َلى ِق َّم ِت ِه • .ت ََس َّل ْق ُت َ
• ت ََس َّل ْق ُت َ
الح ْل َوى؛ َح َّتى َال
الح ْل َوى؛ َح َّتى َال • َال أ َتنَا َو ُل ال َك ِثي َر ِمنَ َ
• َال أ َتنَا َو ُل ال َك ِثي َر ِمنَ َ
اب ِبـ . ......................
الس ْم َن ِة.
ُأ َص َ
ُأ َص َ
اب ِب ِّ
أل ْه َدا ُ
ف:
ا َ
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َن َ
ص.
ُح ِّددُ ِ
ئيس َة ِفي ال َّن ِّ
الف ْكر ََة الرَّ َ
شاط  :1ي َ
َن َ
خ َ
ِج َ
الم ْعرُ َ
است ْ
اليب ُم ْ
َس َت ْنت ُ
ات.
تلفةٍ ؛
ِأس
دام ُم َترادِ َف ٍ
ِم ِ
َ
َاق وَ ْ
ِّ
وف ِة ب َ
شاط ( 2أ) :ي ْ
ِخ ِ
كالسي ِ
ات َغ ْي َر َ
الكل َ

نص معلوماتي :جسمي وعناصر الغذاء
مالحظة

انظر نفس المالحظة ص ٢٠بـ«دليل المعلم».

نشاط

1

ِّ
فكر

فكر وسجل فِ َ
كرك ،وناقشها مع زمالئك:

هدف النشاط:

d dيحدد الفكرة الرئيسة للنص.
شرح النشاط:

d dيطلب المعلم من التالميذ أن يسجلوا معلوماتهم وفِك ََرهم عن أنواع الطعام المختلفة ،ثم يطلب منهم مالحظة الصورة الموجودة
بالنشاط ،وتخمين ورسم عال َم تع ِّبر.
d dيخبرهم بأنهم سيقومون بمعرفة الهرم ،ومعلومات عنه بعد قراءة النص.

 2اقرأ واكتشف
نشاط

أ

اختر المعنى المناسب للكلمات الملونة مما يلي:

هدف النشاط:

d dيستنتج الكلمات غير المعروفة بأساليب مختلفة؛ كالسياق واستخدام مترادفات.
شرح النشاط:

d dيعد هذا النشاط من األنشطة المهمة جدًّ ا قبل قراءة التالميذ النص؛ حيث يؤهلهم لمعرفة معاني المفردات الجديدة الموجودة
فيهَ ،ف َفهم المفردات ومعرفتها يؤهالنهم الكتساب مفردات جديدة ،وهو ما يساعدهم في فهم النص القرائي بمستوى أعلى،
ويسهل إجاباتهم عن أسئلته.
يفرغ التالميذ من هذا النشاط ،يطلب منهم المعلم قراءته قراء ًة صامت ًة.
d dبعد أن ُ

اإلجابة:

 -أساس 		

		
 -القدرة

		
 -أعاله

 -البدانة

دليل المعلم  -الصف الثالث االبتدائي  -الفصل الدراسي األول

٤٢

الــمحـــــــــــــــــور الأول

اإلجابة( :متروكة للتلميذ).

تهيئة

d dيرسم المعلم على السبورة صورة هرم ،ويقسمه إلى  5أجزاء دون تفاصيل ،ويكتب تحته (الهرم الغذائي) ،ويتيح للتالميذ َو ْقتًا
لقراءته ومناقشته.

d dيسأل المعلم كل تلميذ:
	-ما معنى هذه الجملة؟

	-لماذا وضع الغذاء والطعام على شكل هرم وليس على شكل دائرة ً
مثل؟
	-هل شكل الهرم يدل على أهمية طعام بعينه؟
	-ما معنى عنوان الفقرة؟

	-ماذا تتوقع من هذا النص؟

d dيستمع المعلم إلجاباتهم وتوقعاتهم ،ثم ُيخبرهم بأنهم سيعرفون هذه التفاصيل كلها من خالل قراءة النص.
١

نشاط

d dيقسم المعلم التالميذ إلى مجموعات.
d dيعطي كل مجموعة بطاقات بأسماء أطعمة مختلفة.

d dيطلب من كل مجموعة أن يفكروا في كيفية تصنيف هذه األطعمة إلى مجموعات ،مع ذكر طريقة التصنيف (بالشكل وباللون
والفائدة .)...
٢

نشاط

d dيحضر المعلم لوحة لكل مجموعة بها جدول مكون من ثالثة أعمدة (ماذا تعرف عن الهرم الغذائي؟  -ماذا تريد أن تعرف؟
 -ماذا تعلمت؟).

(d dماذا تعلمت) تكون بعد نهاية الدرس ،ويقوم التالميذ بكتابتها.
d dتعلق اللوحات داخل الفصل.

تهيئة قراءة النص:

تعرف التالميذ المفردات الجديدة التي قد تعوق َفهم النص في نشاط (2أ) ،تأتي مرحلة قراءة كل منهم النص قراء ًة
d dبعد أن َّ
صامت ًة واإلجابة عن أسئلته.

ُ d dيخبرهم المعلم بأنهم سيقرءون النص قراء ًة صامت ًة.
d dيعطيهم المعلم إرشادات واضحة؛ هي:
	-قراءة أسئلة النص ً
أول؛ ليتعرفوا هدف قراءة النص.
	-قراءة النص قراءة صامتة.
	-حل أسئلة النص.

٤٣

دليل المعلم  -الصف الثالث االبتدائي  -الفصل الدراسي األول

ذاِ
م ِ
ي
الغ َ
رُ
َ
اله َ
ئ ُّ

يل ُي َو ِّض ُح أَ ْن َو َاع َ
ُه َو َد ِل ٌ
اج ا ِإلن َْس ُان إِ َل ْيها ِب َش ْكلٍ
الـم ْختل َف َة ا َّل ِتي َي ْح َت ُ
األ ْط ِع َم ِة ُ
َي ْو ِم ٍّيُ ..ي َق ِّس ُم الـ َه َر ُم ال ِغ َذا ِئ ُّي َ
األ ْغ ِذي َة إِ َلى َخ ْم ِس َم ْج ُم ٍ
اج ا ِإلن َْس ُان
وعاتَ ،ي ْح َت ُ
إِ َل ْيها ِب َك ِّم َّي ٍ
ات ِب َع ْي ِنها؛ ِل ِب َنا ِء ِج ْس ٍم َي َت َم َّت ُع ِب ِص َّح ٍة َج ِّي َد ٍة:
الحلو َّي ِ
الج ْس ُم إِ َل ْي َها ِب َك ِّم َّي ٍ
ات
تاج ِ
ِه َي ِق َّم ُة الـ َه َر ِمَ ،ي ْح ُ
ات َق ِلي َل ٍةَ ،ت ْش َم ُل َ
الج ْس َم ِب َّ
الطا َق ِةَ ،وإ َذا أَ َك َلها ا ِإلن َْس ُ
ان ِب َك ِّم َّي ٍ
الس َّكر َّي ِ
ات َك ِبي َر ٍة
ات ،و َت ُم ُّد ِ
َو ُّ
الس ْم َن َةَ ،و ُت ِصي ُبهُ ِب َ
اض.
األ ْم َر ِ
َفإِ َّنها ُت َس ِّب ُب َلهُ ِّ
يب َو ُم ْش َت َّقا ِت ِهِ ،م ْن َل َب ٍن َو ُج ْب ٍن َو َغ ْي ِره َماَ ،و ِه َي
الح ِل َ
َت ْش َم ُل َ
الـمـ ِه ِّم ِل ِب َنا ِء ال ِع َظا ِم َو َ
األ ْسنَانِ .
َت ُم ُّد ِ
الج ْس َم ِبـ(ال َكالسيوم) ُ
الس َم ِك،
الـم ْخت ِل َف َكال ُّل ُحو ِمَ ،و َّ
َت ْش َم ُل ال ُب ُرو ِتينَ ُ
الد َج ِ
اجَ ،و َّ
اتَ ،و ِه َي ُم ِه َّم ٌة ِل ِب َنا ِء ال َع َض ِ
َوال ُب ُقول َّي ِ
الت.
َت ْش َم ُل َ
الخ ْض َرا َو ِ
ات َوال َف َوا ِكهََ ،و ِه َي َت ُم ُّد
الج ْس َم ِبال ِفي َتا ِمي َن ِ
ات َوالـ َم َعا ِدنِ .
ِ
الـم ْخت ِل َف َة
الح ُب َ
ِه َي َقا ِعد َُة الـ َه َر ِمَ ،وت َْش َم ُل ُ
وب ُ
الخ ْب ِز َو ُ
تجا ِت َها َك ُ
الج ْس َم
األ ْرزَِ ،و ِه َي ت َُمدُّ ِ
َو ُم ْن َ
ِب َّ
الطا َق ِة َّ
الال ِز َم ِة.
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س ِ
الم ْ
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ُشو ُك َ
وال َتة – َد َجاج – َس َمك – َم ْوز – ُج ْبن – ِخ َيار – َز َبا ِدي – ُخ ْبز – َح ْل َوى – ُأ ْرز

َن َ
شاط د

الس َّك ِر َّيات:
ُّ

َ
األ ْل َبان:

َ
الخ ْض َرا َوات َوال َف َوا ِكه:

م َ
ك ِّو َن َ
وف ل ُِت َ
الح ُر َ
ع َ
ل:
ض ْ
اد ُم ِ
ِم ٍ
ها فِ ي ُ
ج ُ
ْ
ج َم ٍ
اتُ ،ث َّ
كل َ

ا – ط – ق – ة

............................................................................................................

ن – م – س – ة

............................................................................................................

م – ق – ة

............................................................................................................

َن َ
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أل ْه َدا ُ
ف:
ا َ
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الح ُبوب:
ُ

ال ُب ُرو ِتين:

ه َّيا ا َّتب ْ
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الفكرِ الرَّ َ
ض ِ
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ص َ
شاط ( 2هـ) :ي َْقرَأ ال ُّن ُ

نشاط

ب

بعد قراءتك النص أكمل الهرم
الغذائي:

هدف النشاط:

d dيجيـب عـن أسـئلة تُظهر فهمـه للنـص ،والرجـوع للنص
لإلجابـة عن األسـئلة.
شرح النشاط:

d dبعد قراءة التالميذ النص ،يطلب منهم المعلم تحليل ما
قرءوه في إكمال رسم الهرم الغذائي من خالل َفهمهم
وقراءتهم؛ ليعزز لديهم مهارة التفكير الناقد ،وتحديد
المعلومات المتصلة بموضوع ما.
 d dيعطيهم المعلم ما يكفي من الوقت للتركيز ،وتحليل النص،
وتسجيل َفهمهم بالكتابة ،وعدم الكشف عن الحل؛ حتى
يتيح فرصة لتعزيز هذه المهارة ،ثم يقوم بعد النشاط بعمل
تصويب جماعي يؤكد فيه االكتشافات الصحيحة.

 -1الحلويات والسكريات :تمدنا بالطاقة.
 -2الحليب ومشتقاته :تمدنا بالكالسيوم لبناء العظام واألسنان.
 -3البروتين:اللحوم ،والدجاج ،والسمك ،والبقوليات مهمة
لبناء العضالت.
ِ
 -4الخضراوات والفاكهة :تمدنا بالفيتامينات والمعادن.
 -5الحبوب المختلفة كالخبز و األرز ،وهي تمدنا بالطاقة.

نشاط

جـ

صنف األطعمة على حسب
المجموعات:

هدف النشاط:

يصنف لتوضيح ِ
الفكَر الرئيسة في النص.
d d
شرح النشاط:

استراتيجية تقييم األقران:

d dالهدف من هذه االستراتيجية هو تدريب التالميذ على
التقييم ،والنقد ،واتخاذ القرار ،وكذا معرفتهم الطريقة التي
تتم بها عملية التصويب ،وتقييم األعمال؛ ألخذها بعين
االعتبار في أعمالهم وإنجازاتهم التالية.
d dوتُنفذ هذه االستراتيجية على مرحلتين:
األولى:
d dيقوم كل تلميذ بحل النشاط ،من دون أن يكتب اسمه على
الصفحة ،لكن يكتفي بتدوين رقم تسلسلي ُيحدده له المعلم.
d dجمع الكتب بعد نهاية النشاط وإعادة توزيعها بشكل

الثانية:
d dيعرض المعلم عناصر اإلجابة أو ورقة إجابة نموذجية.
d dيعيد التالميذ تصويب النشاط.
d dيتم تجميع الكتب ،ومطابقة كل رقم مع صاحبه.
d dيتم عمل مناقشة جماعية.

مالحظة :بعد تدريب التالميذ على هذه االستراتيجية وتجريبها
عدة مرات ،ويمكن للمعلم أن يقتصر على المرحلة الثانية فقط
منها.
اإلجابة:

 الحبوب :أرز -خبز السكريات :شوكوالتة  -حلوى -الخضراوات والفواكه :موز  -خيار

نشاط

د

 البروتين :دجاج  -سمك -األلبان :جبن  -زبادي

لتكون كلمات ،ثم
ادمج الحروف
ِّ
ضعها في ُجمل:

هدف النشاط:

• •يدمج الحروف لتكوين كلمات.
شرح النشاط:

ليكون كلمة ،ثم يضعها في
• •يقوم كل تلميذ بدمج الحروف ِّ
جملة من تعبيره.
		
 -سمنة

		
اإلجابة - :طاقة

 -قمة

مالحظة :كتابة الجمل متروكة لخيال وإبداع كل تلميذ.

نشاط

هـ

حان اآلن وقت القراءة الجهرية،
ه َّيا اتبع تعليمات معلمك.

هدف النشاط:

• •يقرأ النصوص بطالقة ودقة.
شرح النشاط:

• •اتبع التعليمات ص ١٧بـ«دليل المعلم».

دليل المعلم  -الصف الثالث االبتدائي  -الفصل الدراسي األول

٤٤

الــمحـــــــــــــــــور الأول

اإلجابة:

عشوائي عليهم ،ليصوب كل تلميذ إجاب ًة غير إجابته ،مع
التنبيه عليهم بعدم فتح الغالف لعدم معرفة صاحب الحل.
d dالشروع في عملية التصويب دون االعتماد على عناصر
اإلجابة؛ حيث يبدي التالميذ مالحظاتهم بشأن األوراق
التي قاموا بتصويبها.

 3الحظ واكتشف
تمهيد

d dيدخل المعلم الفصل ومعه نوعان من البطاقات ،النوع األول
به مجموعة من األسئلة ،والنوع الثاني به إجابات عن هذه
األسئلة.
d dيعطي المعلم بطاقات األسئلة لمجموعة من التالميذ،
وبطاقات اإلجابة لتالميذ آخرين ،ويطلب منهم قراءة
األسئلة والبحث عن اإلجابات مع زمالئهم.
 d dفي النهاية ،يطلب منهم المعلم قراءة كل سؤال ،واإلجابة
عنه ،والبحث عن المشترك بين كل األسئلة ،والمشترك
بين كل اإلجابات.
d dيراعي المعلم عند اختياره األسئلة أن تكون جميعها
موجهة للسبب ،وتبدأ اإلجابة بالم التعليل؛ ليكتشف
التالميذ هذا االستنتاج من دون أن ُيخبرهم المعلم به:
d dمثال لبطاقات األسئلة واإلجابات:
اإلجابات
األسئلة
ألشتري اللبن.
لماذا ذهبت إلي المتجر؟
ليصبح جسمي قو ًّيا.
لماذا اخترت طعا ًما صح ًّيا؟
ألستريح من التعب.
لماذا جلست على الكرسي؟

نشاط

أ

اقرأ ،ثم أجب:

هدف النشاط:

d dيتوصل إلى مفاهيم جديدة (أدوات االستفــهام ـ الم
التعليل ـ عالمات الترقيم).
شرح النشاط:

ومفاهيم ،وقيم؛ ُبغية تنمية إمكانياته واستعداداته ،ويكون
فيه التلميذ نفسه هو محور العمل ّية التعليم ّية.
d dبينما يتجلى دور المعلم في :التشجيع على التفكير الناقد  -توفير
البيئة المساعدة على التعلم الذاتي  -دفع التالميذ إلى اعتماد
األسئلة المفتوحة  -حثهم على ربط التعلم بالمواقف الحياتية.
d dجعل كل تلميذ واث ًقا من نفسه ،وتشجيعه في أثناء ارتكاب
األخطاء وهو في طريقه نحو التعلم؛ ففي هذا النشاط:
-١يطلب المعلم من التالميذ قراءة األسئلة ،وتوصيلها
باإلجابات المناسبة.
يفرغ التالميذ من الحل ،يقسمهم المعلم لمجموعات،
-2بعد أن ُ
تتكون كل مجموعة من  5أفراد ،ويخبرهم بأنه سيسألهم عدة
أسئلة ،وعلى كل تلميذ كتابة إجاباته ،ومالحظاته في ورقة.
-3يطرح عليهم المعلم األسئلة اآلتية :ماذا يوجد في نهاية كل
سؤال؟ وماذا يوجد في نهاية كل إجابة؟ في السؤال األول
كانت أداة االستفهام ،.....واإلجابة تدل على  ....وهكذا.
 -4يطلب المعلم من كل مجموعة مشاركة مالحظاتهم م ًعا للتوصل
إلى استنتاج عام ،ويكتبونه في ورقة واحدة للمجموعة كلها.
تفرغ كل المجموعات من كتابة استنتاجاتها في الورقة،
-5بعد أن ُ
ً
تلميذا منها ليشارك نتائج مجموعته.
تختار كل مجموعة
تعلم لتعرف :التفكير الناقد

تفرغ كل المجموعات من عرض استنتاجاتها،
-6بعد أن ُ
يلخص المعلم ما توصلوا إليه.
d dأين للسؤال عن المكان ..متى للسؤال عن الوقت
والزمان ..لماذا للسؤال عن السبب.
d dوفي نهاية السؤال نضع عالمة استفهام (؟) ،وفي نهاية
الجملة نضع نقطة (.).

اإلجابة:

d dهذا النشاط هدفه أن يستكشف التالميذ بمفردهم قواعد أين سافرت في اإلجازة؟ سافرت إلى اإلسكندرية.
صباحا.
لغوية جديدة من خالل المالحظة والتدقيق في النشاط ،متى تذهب إلى المدرسة؟ أذهب إلى المدرسة في السابعة
ً
ولذلك يتيح لهم المعلم الوقت الكافي لقراءة النشاط
البحرية؟ الحتوائها على فيتامينات مفيدة للجسم.
لماذا تأكل األطعمة ْ
وحله؛ ليتوصلوا إلى القاعدة الجديدة.
والكعك.
اللبن
ليشتري
اإلجابة -١ :جده المريض-٢ .
الحظ وتعلم

نشاط

ب

صل كل سؤال بإجابته المناسبة:

هدف النشاط:

d dيتوصل إلى مفاهيم جديدة (أدوات االستفــهام ـ الم
التعليل ـ عالمات الترقيم).
شرح النشاط:

استراتيجية التعلم الذاتي:

نشاط

4
أ أكمل المحادثة اآلتية بوضع أدوات

االستفهام وعالمات الترقيم المناسبة:

هدف النشاط:

d dيتوصــل إلــى مفاهيــم جديــدة (أدوات االســتفهام  -الم
التعليــل  -عالمــات الترقيــم).

d dمن أهم أهداف هذه االستراتيجية تع ُّل ُم التعل ِم؛ أي أن يكتسب
كل تلميذ المهارات الضرورية التي تُمكنه من التعلم باستمرار؛
d dيطلب المعلم من التالميذ كتابة أداة االستفهام ،وعالمة
لمواجهة المهام الدراسية ،والتعامل مع مصادر العلم والمعرفة
الترقيم المناسبة في المحادثة اآلتية.
في مرحلة أولى ،ولمواجهة الحياة في مرحلة تالية.
 -٢أين/؟./
d dوهكذا يمكن تعريف التعلم الذاتي بأنه نشاط تعلمي يقوم اإلجابة -١ :كيف/؟		./
به التلميذ  -بشكل مستقل -الكتساب مهارات ،ومعارف،
 -٤لماذا/؟./
 -٣متى/؟./
شرح النشاط:

٤٥

دليل المعلم  -الصف الثالث االبتدائي  -الفصل الدراسي األول

ش ْ
ظ َو ْ
الح ْ
3
ف
اك َت ِ
ِ
َن َ
شاط أ

ْ
ب:
م َأ ِ
ج ْ
اق َر ْأُ ،ث َّ

ده َأل َّنهُ َم ِر ٌ
يضَ ..و ِفي َط ِري ِق ِه إ َلى َب ْي ِت َج ِّ ِ
ده
اس َت ْي َق َظ َسا ِم ٌر ال َي ْو َم ُم َب ِّك ًراَ ،و َخ َر َج ِل َيزُو َر َج َّ ُ
ْ
َد َخ َل ال َم ْت َج َر ِل َي ْش َت ِر َي َب ْع َض ال َّل َب ِن َوال َك ْع ِك.

 -١لِ َما َذا َخ َر َج َسا ِم ٌر؟
 -٢لِ َما َذا َدخ ََل َسا ِم ٌر ال َم ْت َج َر؟
َن َ
شاط ب

لِـ َي ُزو َر . ................................................................................................
لِـ . ...........................................................................................................

ص ْ
ك َّ
ل ُ
اس َب ِة:
الم َن ِ
ِإجا َبت ِ
ِ
ؤال ب َ
س ٍ
ل ُ
ِه ُ

• أ ْينَ َسا َف ْر َت ِفي ا ِإل َجا َز ِة؟

احا.
السا ِب َع ِة َص َب ً
• أ ْذ َه ُب إ َلى ال َم ْد َ
رس ِة ِفي َّ

رس ِة؟
• َم َتى َت ْذ َه ُب إِ َلى ال َم ْد َ

الح ِت َوا ِئ َها َع َلى ِفي َتا ِمي َن ٍ
للج ْس ِم.
ات ُم ِفي َد ٍة ِ
• ْ

• ِل َما َذا َت ْأ ُك ُل ْ
األط ِع َم َة ال َب ْح ِر َّي َة؟

• َسا َف ْر ُت إ َلى ا ِإل ْس َك ْن َد ِر َّي ِة.
الح ْ
4
م
ِ
ظ َو َت َ
ع َّل ْ

َن َ
شاط أ

االست ْ
اد َث َة اآلت َِي َة ب َِو ْ
ْ
ِف َ
قيم
ات ال َّت ْر
ات
الم ِ
أد َو ِ
ِ
ه ِ
ض ِ
أك ِم ِ
الم َ
ْ
ع َ
ح َ
ام َو َع َ
ل ُ
اس َب ِة:
الم َن ِ
ُ

َك ْي َف

َم َتى

َ .................................... -١حا ُل َك
َ .................................... -٢سا َف ْر َت ُ
وع ال َم ِ
اضي
األ ْس ُب َ
الس َف ِر
ُ .................................... -٣ع ْد َت ِمنَ َّ
َ .................................... -٤سا َف ْر َت إ َلى الغر َد َق ِة
أل ْه َدا ُ ُ
ف::
ف
ااَ
أل َ ْه َدا

أَ ْينَ

ِل َما َذا

الح ْمدُ لل ِه
• ِب َخ ْي ٍر َو َ
• َسا َف ْر ُت إ َلى الغر َد َق ِة
• ُع ْد ُت ِب َ
األ ْم ِس
• أل ُزو َر ا ْبنَ َخا ِلي

َن َ
االست ْ
ِف َ
قيم).
ات
الم ِ
يدةٍ (أدَ وَ ِ
ص ُل إ َلى َم َف ِ
شاطا ( 4 ،3أ)َ :ي َتوَ َّ
ج ِد َ
ات ال َّترْ
ْ
اه َ
ِ
ام َ -ال ِ
ه ِ
م ال َّت ْع ِ
يم َ
ليل  -عَ َ

45

َن َ
شاط ب

س َت ْ
ليل):
د ًما
خ ِ
(الم ال َّت ْ
ع ِ
ن اآلت َِي ْي ِ
السؤا َل ْي ِ
ب َع ِ
ِ
ن ُم ْ
أج ْ
ن ُّ
َ

ِل َما َذا َي ِج ُب أَ ْن َي َت َنا َو َل ا ِإلن َْس ُ
ان ال ُب ُرو ِتي َن ِ
ات؟

.............................................................................................

ِل َما َذا َي ِج ُب أَ ْن َي َت َنا َو َل ال َف ْر ُد َو ْج َب ًة ُم َت َكا ِم َل ًة؟

.............................................................................................

5
َن َ
شاط أ

َ
شار ْ
ِك

م َ
شار ْ
خ َّي ْ
ع ُز َمالئ َ
ِك َم َ
ك َ
ل أ َّن َ
َت َ
وص ْل َ
ت إ َل ْي ِه:
ج ْو َدةٍ َ ،ق ِّي ِ
ِير َ
ِك َما َت َّ
م َ
الو ْج َب َةُ ،ث َّ
خب ُ

1

وب َغاز ٌِّي.
اجَ ،و َم َك ُرو َن ٌة ِبال َّل ْح ِمَ ،و َم ْش ُر ٌ
ُش ْر َب ُة َد َج ٍ

2

مع َع ِصي ِر َم ْو ٍز ِبال َّل َب ِن.
اجَ ،
َس َل َط ٌةَ ،و ُأ ْر ٌزَ ،و َد َج ٌ

َن َ
شاط

ب

أل ْه َدا ُ
ف:
ا َ
4٦

ْ
ب َما ُي ْم َلى َع َل ْي َ
ك:
اك ُت ْ

َن َ
َس َت ْ
الك َتاب َِة.
اع َد ال ُّل َغ ِة ِفي ِ
م َقوَ ِ
خ ِد ُ
شاط ( 4ب) :ي ْ
َن َ
ً
َ
ً
َ
ْ
َّ
َ
ُ
ْ
يم.
ب ُج َمال ك ِ
الم ِ
شاط ( 5أ) :يَكت ُ
املة ُم ْ
ات الترْ ِق ِ
ستخ ِد ًما عَ َ
َ
ْ
َ
َ
ات ال َّت َعاوني َِّة َم َ
 يَش َترِ ُج ُموعَ ةٍ ِم َ
يه
ع ُز َمالئ ِِه ،وَ ُم َع ِّل ِم ِ
ن ال ِّنقاش ِ
ك بِف ِ
اعليَّةٍ ِفي َم ْ
ص ِغيرَةٍ وَ َكبِيرَةٍ .
ج ُموعَ ٍ
ات َ
ِفي َم ْ
َن َ
اسي َ
َعرِ ُ
ض َم َ
َّة.
الك َتاب َِة
األس ِ
َات ِ
هار ِ
شاط ( 5ب) :ي ْ
َ

اﻟﺘﻌﺒري ﻋﻦ اﻟﺬات

نشاط

ب

اﺣﱰام اﻟﺘﻨﻮع

مستخدما
أجب عن السؤالين اآلتيين
ً
التعليل):
اﻟـﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ
(الم ﺣﻞ اﻟـﻤﺸﻜﻼت

هدف النشاط:

اﻟﺘﻮاﺻﻞ

اﻟـﻤﺸﺎرﻛﺔ

اﻟﺘﻌﺎون

تعلم لتعرف :التفكير الناقد

يتيحاﻟﻨﺎﻗﺪلهم المعلم الفرصة
التالميذ من النشاطاﻟﺘﻔﻜري
يفرغ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ
اﻹﺑﺪاعd dبعد أن ُ
لتعزيز مهارة التفكير الناقد؛ حيث قام كل منهم بتقييم

d dيستخدم قواعد اللغة في الكتابة.

الوجبات من وجهة نظره ،وبالتأكيد هناك اختالف بين كل

d dيطلب المعلم من التالميذ قراءة السؤالين الموجود ْين
بالنشاط ،واإلجابة عنهما باستخدام (الم التعليل).

نظرهم؛ حتى يستطيع أن يفسر سبب اختالفه مع اآلخرين،

شرح النشاط:

اإلجابة:

		
 -لتبني عضالته جيدً ا.

5
نشاط

أ

 -ليتمتع بصحة جيدة.

شارك

تخيـل أنـك خبير جـودة ،قيـم
الوجبة ،ثم شارك مع زمالئك
ما توصلت إليه:

d dيكتب ُج ً
مل كاملة مستخد ًما عالمات الترقيم.
d dيشترك بفاعلية في مجموعة من النقاشات التعاونية مع
زمالئه ،ومعلميه في مجموعات صغيرة وكبيرة.

شرح النشاط:
استراتيجية التخيل:

ِ
ُ
االبتكار واإلبداعِ ،وهي استراتيجية قريبة
التخيل بداي ُة
d d
للعب األدوار ،و ُيقصد بها التخيل اإلبداعي ..والمطلوب
من كل تلميذ فيها أن يتخيل نفسه في وظيفة أو مهمة أو
وضع ما (حسب ما هو محدد في التعليمات) ،ثم يتاح له
وقت للعمل ،والتفكير ،واإلبداع.

ُ d dيخبر المعلم التالميذ بأنهم اآلن خبراء جودة ،وعليهم
تقييم وجبات بعض المطاعم ،وكتابة سبب ذلك التقييم..
ويتيح لهم وقتًا كاف ًيا؛ لقراءة مكونات الوجبات ،وتقييمها،

بإعطائها عد ًدا من النجوم من خمسة ،وكتابة سبب التقييم

وذلك بتحديد اختالف المنظور الذي ينظر كل منهم
للمشكلة من خالله؛ فيشجعهم المعلم على أن يسألوا

زمالءهم( :لماذا) قيمت الوجبة بهذا التقييم؟ فيذكر كل
منهم سبب اتخاذه هذا القرار والرأي.

يفرغ التالميذ من التقييم يقسمهم المعلم لمجموعات،
d dبعد أن ُ
كل مجموعة مكونة من  5لـ 6أفراد ،ويقوم كل تلميذ بمشاركة
زمالئه برأيه وتقييمه.

اإلجابة( :متروكة للتلميذ).

نشاط

ب

اكتب ما ُيملى عليك:

هدف النشاط:

d dيعرض مهارات الكتابة األساسية.
شرح النشاط:

ُ d dيملي المعلم الجملتين التاليتين على التالميذ ،مع التأكد من
التزام الهدوء التام ،والتركيز على مخارج الحروف.
d dهاتان الجملتان ال يحفظهما التلميذ ُمسب ًقا؛ فنشاط اإلمالء
يقيس مدى قدرته على التمييز بين أصوات الحروف،
وأشكالها ،وتطبيق قواعد الكتابة التي تعلمها.
ُجملتا اإلمالء:

 -١يتكون الهرم الغذائي من خمس مجموعات.

-٢منتجات األلبان غنية بالكالسيوم المهم لبناء األسنان
ِ
والعظام.

لتقديم تغذية راجعة فعالة.

ُ d dيخبر المعلم تالميذه بأنهم عند تقييمهم الوجبة يختارون
عد ًدا من النجوم ،فإذا كانت الوجبة متكاملة ستحصل على
 ٥نجو ٍم ،وإذا كانت نصف متكاملة تحصل على  ٣نجو ٍم؛
ٍ
ٍ
واحدة.
نجمة
وإذا كانت غير متكاملة تحصل على
دليل المعلم  -الصف الثالث االبتدائي  -الفصل الدراسي األول

٤٦

الــمحـــــــــــــــــور الأول

هدف النشاط:

تلميذ وزميله؛ فيعطيهم المعلم فرصة لمناقشة وجهات

نموذج كتابة مطوية
تمهيد
استراتيجية فكر  -زاوج  -شارك:

ﱰام اﻟﺘﻨﻮع

d dيقسم المعلم التالميذ لمجموعات ،كل مجموعة تتكون من ستة أفراد.
اﻟﺘﻌﺎون
اﻟﺘﻮاﺻﻞ
اﻟـﻤﺸﺎرﻛﺔ
d dيوزع عليهم المعلم نماذج لمطويات مختلفة ذات موضوعات متنوعة (يمكن أن تكون المطويات في نشاطي .)2 ،1
 d dمن األفضل أن تشبه المطوية المطويات الحقيقية ،ومثنية إلى ثالت أو أربع جهات.

تعلم لتعرف :التفكير الناقد

ﻟـﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ

التفكير الناقد من خالل تأ ُّملهم المطوية ،ومحاولة استخراج الموضوعات المتصلة بها؛
للتالميذ تنمية مهارة
اﻹﺑﺪاع dيتيح هذا النشاط
اﻟﺘﻔﻜري اﻟﻨﺎﻗﺪ
اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ
d
حيث سيحددون هدفها ومحتوياتها.
d dيطلب المعلم من كل تلميذ أن:
 -1يفكر في هدف كل مطوية ،ويحللها ،ويفكر في عناصرها ومحتوياتها.
 -2يزاوج كل تلميذ زميله ،ويشاركه تحليله.

المعلم.
 -3يشارك كل أفراد المجموعة تحليلهم للمطوية ،واستماعهم آلراء بعضهم باحترام؛ للتوصل إلى تصور نهائي ألسئلة ُ

تصو َرها لشكل المطوية ومحتواها.
d dفي النهاية ،تعرض كل مجموعة ُّ
١

نشاط

اقرأ المطوية اآلتية ،ثم أجب:

هدف النشاط:

d dيحلل تركيب النص.
شرح النشاط:

d dيطلب المعلم من التالميذ قراءة المطوية ،ثم اإلجابة عن األسئلة بـنعم أو ال ،وإكمال السؤال األخير.
 -٤الحث على استخدام حزام األمان.
 -٣نعم		
 -٢نعم		
اإلجابة -١ :نعم
٢

نشاط

أكمل المطوية اآلتية التي هدفها (الحث على النظافة):

هدف النشاط:

d dيكتسب الكلمات ويستخدمها ،ويحدد العبارات المناسبة للسياق في النص.
شرح النشاط:

d dيطلب المعلم من التالميذ قراءة المطوية والهدف منها وإكمالها؛ لتكون جاهزة ،مع مراعاة النقاط المكتوبة في إجابة النشاط.
اإلجابة( :متروكة للتلميذ) ،مع مراعاة ما يلي:
 كتابة عنوان المطوية. رسم صورة لغالف المطوية. كتابة بعض السطور عن النظافة ،وكيفية اتباع روتين يومي لها.الجمل عن أهمية النظافة.
 -استكمال ُ

٤٧

دليل المعلم  -الصف الثالث االبتدائي  -الفصل الدراسي األول

ةم ْ
ج ِ
يٍ
ة
َ
كَ
طِ
مو َ
ذُ
نُ
و َّ
اب ِ َ
ت َ
َن َ
شاط 1

الم ْ
ْ
ب:
م ِ
أج ْ
طوِ َّي َة اآلت َِي َةُ ،ث َّ
اق َر ِأ َ

َ ُ
َّ
َ
ِحزام السالم ِة

َ
َ ُ
ان
ِحزام األم ِ

حِ َز ُام األ َمانِ َش ْي ٌء َض ُرو ِر ٌّي
ِج ًّدا َو ُم ِه ٌّم..
لسائ ِِق َو ُر َّكا ِب
َو َع َلى ا َّ
ؤه فِي أ ْث َنا ِء
الس َّيا َرا ِت ا ْر ِت َدا ُ ُ
ال ِق َيا َدةِ.
الم ُرو ِر ِب َت ْحدِي ِد
َقا َم ْت إ َدا َر ُة ُ
ُم َخا َل َف ٍة ِل َم ْن َال َي ْر َتدِي حِ َزا َم
األ َمانِ َ ،و َذل َِك حِ َف ً
اظا َع َلى
َسال َم ِة ال ُّر َّكا ِب.

َه ْل َت ْح َت ِوي ال َم ْط ِو َّي ُة َع َلى ...؟
ُص َو ٍر َو ُر ُسو َم ٍ
ات ( )
ُع ْنوانٍ ( )
َما ال َهد ُ
َف ِمنَ ال َم ْط ِو َّي ِة؟

َ
َ َ
َ ََْ
ن؟
ِل َماذا ترت ِدي ِحزام األما ِ

الصطِ َد ِام
ِل َي ْح ِم َي َك مِن ا ْ
اج.
ِبال ُّز َج ِ
ِل ُت َحاف َِظ َع َلى َسال َمت َِك،
َو َسال َم ِة ال ُّر َّكا ِب.

أس ِئ َل ٍة ( )
ْ

..........................................................................................................................................................................................................

َن َ
شاط 2

(الح ُّ
الم ْ
ظ َ
ث َع َلى ال َّن َ
ه َد ُف َ
طوِ َّي َة اآلت َِي َة ا َّلتِي َ
اف ِة):
ها
َأ ْك ِم ِ
َ
ل َ

..............................................................................

..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................

أل ْه َدا ُ ُ
ف::
ف
ااَ
أل َ ْه َدا

ِل َما َذا ُت َحا ِف ُظ
ِل َت َت َج َّن َب ا ْن ِت َق َ
ال . .....................................
ِل ُت َحا ِف َ
ظ . ..........................................................
ِلـ . ............................................................................

َع َلى . .............................

َن َ
ص.
ُح ِّل ُل َترْ ِك َ
يب ال َّن ِّ
شاط  :1ي َ
َن َ
َ
َ
ْ
َّ
َ
َ
َ
ْ
َ
ص.
المن ِ
العبَار ِ
ُح ِّددُ ِ
ِم ِ
شاط  :2يَكت ِ
س ُ
َاق ِفي الن ِّ
اسبَة ِّ
ات وَ ي ْ
للسي ِ
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نشاط

اكتب مطوية للحث على تناول
اﻟﺘﻌﺒري ﻋﻦ اﻟﺬات
الغذاء المتكامل:

هدف النشاط:

d dيكتب ُج ً
مل كاملة مستخد ًما عالمات الترقيم.
ٍ
وج ً
مل ،مع األخذ في االعتبار حجم
d dيكتب كلمات ُ
والجمل .ﺣﻞ اﻟـﻤﺸﻜﻼت
الحرف والمسافات بين الكلمات ُ
شرح النشاط:

d dالتعبير الكتابي هو المنتج النهائي من الموضوع الذي يجمع
فيه التلميذ كل ما تعلمه؛ ليستطيع التعبير عن نفسه مستخد ًما
لغة سليمة.

تعلم لتكون :التواصل ،الكتابة
اﻟـﻤﺸﺎرﻛﺔ تعلموه عندما اﻟﺘﻮاﺻﻞ
يكتبون.
اﻟﺘﻨﻮع من أنهم يراعون ما
 dاﺣdﱰاميتأكد
ِ
َـره بمفـرده علـى الـورق ،مـن دون
d dيضـع كل تلميـذ فك َ
التقيـد بتوجيهـات بعينهـا.

d dال ُيملـي المعلـم علـى التلميـذ ما يجـب كتابتـه ،ويتيح له
إيصالها.
الرسـالة التي يـود
اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ
فرصـة التعبير عـن اﻹﺑﺪاع
اﻟـﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ

d dبعـد أن يعطيهـم المعلـم اإلرشـادات الواضحـة يتركهـم
ليكتبـوا مـا يريدونـه ،كل علـى حـدة.

اﻟﺘﻌﺎون

اﻟﺘﻔﻜري اﻟﻨﺎﻗﺪ

d dيتحـرك المعلـم بينهـم؛ ليتأكـد مـن أنهـم علـى الطريـق
الصحيـح ،ويوجههـم ولكـن ال يصـوب لهـم األخطـاء.

d dيذكِّر المعلم تالميذه بما تعلموه في هذا الموضوع؛ من
ٍ
كلمات ،وفِك ٍَر في النصوص ،وتراكيب لغوية.

تقييـم ذاتـي لكتابتي

d dبعد أن يوضح لهم المعلم المعايير يعطي أمثلة لألخطاء التي رآها أثناء مروره بينهم ،وكيفية التقييم الذاتي لها ،ويقوم كل تلميذ بعد
كتابة المطوية بمراجعة المعايير التي تم عليها كتابة المطوية ،ويقوم بإعطاء نفسه التقدير المناسب َو ْف ًقا لما تم عمله.

نشاط

أعد كتابة المطوية مرة أخرى مع تصويب أخطائك:

هدف النشاط:

d dيراجع وينقح كتابته الشخصية ليحسن مهاراته.
شرح النشاط:

d dسيقوم التالميذ  -بعد التقييم الذاتي ألنفسهم ومالحظة األخطاء التي وقعوا فيها  -بكتابة نفس المطوية مرة أخرى ،ولكن هذه
المرة سيتجنبون كل األخطاء التي وقعوا فيها أول مرة.
مالحظة :تصويب المعلم التعبير الكتابي:

d
d
d
d

dبعد أن يعيد كل تلميذ كتابة المطوية متجن ًبا األخطاء التي وقع فيها يأخذ المعلم الكتب لمراجعة تقييمهم ألنفسهم.
 dيقرأ المعلم عمل التلميذ ،ويعطي له تغذية راجعة (تعلي ًقا) بناءةً؛ أي يركز على شيء إيجابي في عمله ،ويمدحه ،خاص ًة إذا
تحسنًا بين المحاولة األولى للكتابة والمحاولة الثانية.
وجد ُّ
تحسنًا في كل مرة يكتب فيها ،فعلى المعلم أن يتركهم ليق ّيموا
dيجب أال تكون كتابة التالميذ بدون أخطاء ،يجب أن يرى ُّ
أنفسهم ،ويصوبوا أخطاءهم في كل مرة يكتبون فيها.
dفي كل مرة يكتب التلميذ في الموضوعات التالية ُيطلب منه قبل أن يكتب أن يعود إلى تعليق المعلم على إيجابيات عمله في
المرة السابقة ،ويبني عليه.
دليل المعلم  -الصف الثالث االبتدائي  -الفصل الدراسي األول

٤٨
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أيضـا أن يمثلها على
d dيقـرأ المعلـم قائمـة المعاييـر وتدرجها؛
ليتعـرف التالميـذ المسـتويات المختلفة لكل معيـار ،ويسـتطيع ً
َّ
دائمـا ..أمـا إذا ُوجـد بعض األخطـاء فتضع
السـبورة؛ بـأن يقـول :إذا كتبـت الجملـة كلهـا صحيحـة تضـع
أمـام ألتـزم ً
ِ
أمام ألتزم بعـض الوقت  ..أمـا إذا كانت كل
كثيـر من األخطاء فتضـع
أمـام ألتـزم معظـم الوقت ..أمـا إذا ُوجدت ٌ
أمـام أحـاول أن ألتزم.
كلمـات كتابـة المطويـة بها أخطـاء فتضع

كتابة مطوية
نشاط

اكتب مطويتك ،وقصها ،وشاركها مع زمالئك في الفصل:

هدف النشاط:

ليحسن مهاراته.
d dيراجع وينقح كتابته الشخصية
ِّ
شرح النشاط:

d dسيقوم التالميذ بعد التقييم الذاتي ألنفسهم ومالحظة األخطاء التي وقعوا فيها بكتابة المطوية نفسها مرة أخرى ،ولكن هذه
اﻟﺘﻌﺎون
اﻟﺘﻮاﺻﻞ
اﻟـﻤﺸﺎرﻛﺔ
اﺣﱰام اﻟﺘﻨﻮع
اﻟﺘﻌﺒري ﻋﻦ
وقعوا فيها أول مرة.
اﻟﺬاتكل األخطاء التي
سيتجنبون
المرة

مالحظة :تصويب المعلم التعبير الكتابي.
تعلم لتكون :المحاسبية

اﻟﻨﺎﻗﺪبنَّاءة على التعبير الكتابي بعد
راجعة
الراجعة ..يقوم المعلم
وتعزيز مهارة التغذية
المرحلة
اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ بإعطاء تغذية اﻟﺘﻔﻜري
اﻹﺑﺪاع
اﻟـﻤﺸﻜﻼت يجب توضيحاﻟـﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ
d dفي هذه ﺣﻞ
أن يكتب كل تلميذ ،و ُيق ِّيم نفسه.
d dبعد أن يعيد كل تلميذ كتابة المطوية ،متجن ًبا األخطاء التي وقع فيها ،يأخذ المعلم الكتب لمراجعة تقييمهم ألنفسهم.
d dيقرأ المعلم عمل كل منهم ،ويعطيه تغذية راجعة بناءة؛ أي يركز على شيء إيجابي في عمله ،ويمدحه ،خاص ًة إذا وجد تحسنًا
بين المحاولتين األولى والثانية.

d dيجب أال تكون كتابة التالميذ بدون أخطاء ،فمن المهم أن يرى تحسنًا في كل مرة يكتب فيها.
d dفي كل مرة يكتب التلميذ في الموضوعات التالية ،يطلب منه قبل أن يكتب أن يعود لتعليق المعلم على إيجابيات عمله ،ويبني
عليه.

اإلجابة( :متروكة للتلميذ).

٤٩

دليل المعلم  -الصف الثالث االبتدائي  -الفصل الدراسي األول
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هذه الصفحة سيقصها التالميذ لعمل المطوية

دليل المعلم  -الصف الثالث االبتدائي  -الفصل الدراسي األول

٥٠

تقييم تكويني
d dهذا التقييم يطلق عليه أحيانًا التقويم المستمر ،و ُيعرف بأنه العملية التقويمية التي يقوم بها المعلم في أثناء عملية التعلم ،ويبدأ
أيضا استخدام التقويم المنظم في عملية بناء المنهج ،وفي
مع بداية التعلم ،ويواكبه خالل سير الحصة ..والتقويم البنائي هو ً
التدريس ،وفي التعلم؛ بهدف تحسين التعلم.
١

نشاط

أكمل بكلمات مناسبة مما يلي:

هدف النشاط:

d dيكتسب الكلمات ويستخدمها ،ويحدد العبارات المناسبة للسياق في النص.
شرح النشاط:

d dيقوم التالميذ بقراءة الفقرة ،واختيار الكلمة المناسبة ،وكتابتها مكان النقط.

اإلجابة:

 -المائدة

 -متكاملة

 -الطاقة

 -السمنة

نشاط

2

مستخدما (الم التعليل) كما في المثال:
انظر وعبر
ً

هدف النشاط:

d dيستخدم قواعد اللغة في الكتابة.
شرح النشاط:

d dيقوم كل تلميذ بمالحظة الصورتين ،وكتابة جملة لكل منهما مستخد ًما (الم التعليل) كما في المثال.

اإلجابة( :متروكة للتلميذ).

نشاط

3

أكمل بما هو مطلوب بين القوسين:

هدف النشاط:

d dيستخدم قواعد اللغة في الكتابة.
شرح النشاط:

d dسيقوم التالميذ بقراءة كل جملة ،وكتابة المطلوب بين القوسين.

اإلجابة:

 -١أين

 -٢تتناول/تأكل
 -٣؟

٥١

دليل المعلم  -الصف الثالث االبتدائي  -الفصل الدراسي األول
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َن َشاط 4
ات َخ ِفي َف ٍة َب ْي َنها ُي َع ُّد ِمنَ ُّ
أن َت َن َ
« ُيؤ ِّكدُ ُع َل َما ُء ال َّت ْغ ِذي ِة َّ
مع َو َج َب ٍ
الث َو َج َب ٍ
اول َث ِ
الط ُرقِ
يس ٍة َ
ات َر ِئ َ
حيَ ،و َّ
أه ُّم ال َو َج َب ِ
ات
أن َو ْج َب َة ا ِإل ْف َطا ِر ِه َي َ
للم َحا َف َظ ِة َع َلى َطا َق ِة ِ
الج ْس ِم َو َو ْز ِن ِه ِّ
ال َف َّعا َل ِة ُ
الص ِّ
احَ ،ت ْح َت ِوي َع َلى
ِفي ال َي ْو ِم؛ َف َي ِج ُب َع َلى ا ِإلن َْسانِ أَ ْن َي َتنا َو َل َو ْج َب َة َف ُطو ٍر ُم َتكا ِمل ًة ِفي َّ
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نشاط

اقرأ ،ثم أجب:

هدف النشاط:

d dيقرأ النصوص ،ويفهم الغرض األساسي من كل نص.
شرح النشاط:

d dيقوم التلميذ بقراءة الفقرة ،واإلجابة عن األسئلة.

اإلجابة:

 -١ثالث

 -٢ثمانية أكواب ماء

 -٣حبوب ،وبروتينات ،وفاكهة
 -٤ثمرة ،طاقة

( -٥متروكة للتلميذ).

نشاط

٥

اكتب مطوية تحث على التعاون في البيت ،ومساعدة األم واألب:
الــمحـــــــــــــــــور الأول

هدف النشاط:

d dيستخدم قواعد اللغة في الكتابة.
شرح النشاط:

d dيقوم التلميذ بكتابة مطوية؛ للحث على التعاون في البيت ،ومساعدة الوالد ْي ِن.

اإلجابة( :متروكة للتلميذ).

دليل المعلم  -الصف الثالث االبتدائي  -الفصل الدراسي األول

٥٢

روحي الرياضية
نشاط

1

(خمن الكلمة):
لعبة
ِّ

d dيخمن المعلم كلمة أو جملة ،مثل( :الروح الرياضية) ،وال ُيخبر بها تالميذه ،لكنه يكتب عدد حروفها على السبورة كما هو
موضح بالشكل.
......./....../...../....../....

...../...../....../......../......./......./....../.......

تخمن الكلمة التي في ذهن المعلم فقط ،من خالل تخمين حروفها.
d dيقسم المعلم التالميذ إلى مجموعتين ،على كل مجموعة أن ِّ
صحيحا يكتبه المعلم في مكانه الصحيح بالكلمة على السبورة ،وإذا
d dتبدأ المجموعة األولى بتخمين حرف ،وإذا كان الحرف
ً
كان خطأ يكتبه المعلم على طرف السبورة؛ حتى ال تخمنه أي مجموعة مرة أخرى.

d dتقوم كل مجموعة بأخذ دور لتخمين حرف؛ حتى تتمكن المجموعة الفائزة من تخمين الكلمة بأكملها.
d dبعد تخمين إحدى المجموعتين الكلمةُ ،يخبر المعلم تالميذه بأن هذه المجموعة قد فازت في مسابقة اليوم ،و ُيهنئهم.

d dيطلب المعلم من كل مجموعة أن تتحدث عن مشاعرها ،ويسجل هو هذه المشاعر على السبورة.
d dيسأل المعلم التالميذ :ما َعالقة هذه المشاعر بالكلمة التي ُقمتم بتخمينها؟ وكيف نتصرف اآلن ليكون هناك روح رياضية بين
المجموعتين؟
d dيستمع المعلم القتراحاتهم ،ويمكن أن تس ِّلم المجموعة الفائزة ً
مثل على المجموعة األخرى ،وتتمنى لها الفوز في المرة
المقبلة.

نشاط

2

ي ِ
صورا لرياضات مختلفة ،و ُيلصقها على الحائط أو على طاوالت الفصل ،كل صورة على طاولة.
حضر المعلم
ُd d
ً
المفضلة.
d dيطلب المعلم من التالميذ أن يقف كل منهم عند رياضته
َّ

d dتقوم كل مجموعة وهي تقف عند نوع من الرياضة بعرض الرياضة التي يحبونها ،وذكر اسمها وبعض المعلومات عنها ،ولماذا
هي مفيدة.

سليما؟
جسما
يفرغ المعلم من النشاطين السابقين يسألهم :ما العامل الثالث الذي يؤثر على الجسم ليكون
ً
ً
d dبعد أن ُ
d dيكتب عند رقم ( 3الرياضة) في لوحة (جسمي الصحي السليم) التي قاموا بها في المدخل ،و ُيخبرهم بأننا سنتعرف الرياضة
والروح الرياضية أكثر من خالل هذا الموضوع.
d dوال ينسى المعلم في نهاية الموضوع أن يشجع تالميذه على كتابة استنتاجاتهم ،ولصقها عند لوحة (جسمي الصحي السليم).
نشاط إضافي

للمعلم أن يقوم  -بالتنسيق مع ُمعلم التربية الرياضية  -بعمل يوم رياضي للتالميذ؛ ليتحدثوا فيه ويبحثوا عن أهمية كل
d dيمكن ُ
أنواع الرياضات أو كل تمرين يفيد جسم اإلنسان.

٥٣

دليل المعلم  -الصف الثالث االبتدائي  -الفصل الدراسي األول
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أنشطة قصة االستماع
الفوز الحقيقي
تمهيد

هدف النشاط:

اﻟﺘﻌﺒري ﻋﻦ اﻟﺬات

اﻟـﻤﺸ

اﺣﱰام اﻟﺘﻨﻮع

ُ d dيفرق بين وجهة نظره ووجهة نظر الكاتب أو شخصيات
القصة أو الراوي.
شرح النشاط:

تعلم لتعرف :حل المشكالت

حل المشكالت لدى
مهارة
اﻟـﻤﺸﻜﻼت
d dمن أهداف هذا النشاط تعزيز ﺣﻞ
التالميذ من خالل تفكيرهم في مشكلة َخسارة الفريق،
ومحاولتهم لجمع المعلومات والحلول لعمل ُخطة للفوز.

اﻟـﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ

استراتيجية التعلم بالتخيل:

ِ
االبتكار واإلبداعِ ،وهي استراتيجية قريبة لِ َلعب
d dالتخيل بداية
األدوار ،و ُيقصد بها التخيل اإلبداعي ..والمطلوب من كل تلميذ
يفرغ من قراءة القصة ،يقوم المعلم بالتأمل واالنعكاس
d dبعد أن ُ
وقت للعمل ،والتفكير،
أن يتخيل نفسه مدرب فريق ،ثم ُيعطى له ٌ
الجماعي للفصل كله ،ويسأل :هل تحسنت مهارة االستماع
واإلبداع ،ويتقبل المعلم ما ينتجه ،مع إعطائه تغذية راجعة بناءة.
لدينا؟ وكيف عرفنا ذلك؟
المعلم التالميذ إلى مجموعات ،كل مجموعة عبارة عن
يقسم ُ
ِّ d d
بتقمص
نشاط  1أجب عن األسئلة اآلتية:
فريق ،وتختار المجموعة من بينهم مدر ًبا ،ثم يقومون ُّ
األدوار ،وتخ ُّيل موقف َخسارة للفريق ،ثم يضع المدرب
هدف النشاط:
معهم خطة للفوز في المباراة التالية ،ويمثلها أمام التالميذ.
ِ
d dيحدد ويلخص الفكَر الرئيسة والتفاصيل الداعمة لها في
d dبعد االستماع إلى المواقف التخيلية؛ عليهم أن يحاولوا
نص مسموع.
اإلجابة عن األسئلة.
شرح النشاط:
اإلجابة( :متروكة للتلميذ).
d dبعد االستماع إلى القصة ،يتحدث معهم المعلم عن أحداثها،
نشاط  ٣اكتب الهدف الحقيقي من ممارسة
وعن الفريقين ،وكيف نجح كل فريق في تحقيق الهدف.
الرياضة:
d dيطلب المعلم من كل تلميذ أن يجيب عن األسئلة من
هدف النشاط:
خالل َفهمه.
d dيحدد الدرس الرئيس المستفاد من النص.
d dيمر بينهم المعلم؛ ليتأكد من أنهم سمعوا القصة جيدً ا ،واستوعبوا
شرح النشاط:
واضحا عندما يجيبون إجابات صحيحة .استراتيجية العصف الذهني:
أحداثها ،وذلك سيكون
ً
d dيكتب المعلم في وسط السبورة داخل دائرة الهدف الحقيقي
اإلجابة:
من ممارسة الرياضة ،ويناقش تالميذه في هذا الموضوع،
 -٢بهدفين
				
-١كرة القدم
ويكتب كل ما يقولونه في أسهم خارجة من هذه الدائرة.
( -٤متروكة للتلميذ).
		
 -٣التدرب مرة أخرى
d dيطلب المعلم من كل تلميذ أن يكتب األهداف الحقيقية في
النشاط ،ويمكنه االستعانة واالختيار من فِكَر زمالئه على السبورة.

اإلجابة( :مرتوكة للتلميذ).

دليل المعلم  -الصف الثالث االبتدائي  -الفصل الدراسي األول

٥٤

اﻹﺑﺪ

الــمحـــــــــــــــــور الأول

d dقبل أن يبدأ المعلم في قراءة القصة ،يطلب من التالميذ أن
ينتبهوا جيدً ا ألحداثها وتفاصيلها؛ حتى تسهل اإلجابة عن
أسئلة «كتاب التلميذ» (المعلم وحده هو من يقرأ وعليهم
االستماع فقط ،ثم حل التدريبات).
d dيدخل المعلم الفصل ،ويقول لتالميذه :سنلعب ُلعبة؛
رياضي ،وألعب لعبة ما ،وعليكم أن تخمنوا
سأمثل أنني
ٌّ
ً
فمثل :يمثل أنه يشوط الكرة ،فيقولون :كرة
اسمها؛
قدم ،وهكذا ..كما يمكن إضافة مواقف في أثناء اللعبة
كأن يمثل أنه لم يسدد هد ًفا؛ ليتعرف التالميذ الموقف،
يفرغ من اللعبة يناقشهم حول مختلف األلعاب
وبعد أن ُ
الرياضية ،والمشاعر التي نشعر بها في أثناء اللعب ،ثم
يقول لهم :استمعوا إلى قصتنا ،ولنتعرف إلى الفريقين
األزرق واألصفر ،ونعرف ماذا حدث لهما.

نشاط

2

تخيل أنك مدرب الفريق األزرق وقد
خسرت في أول مباراة ،ما خطتك
للفوز في المباراة التالية؟

نشاط

٤

يفرغوا من المناقشة ،وتبادل اآلراء ،يطلب منهم
d dبعد أن ُ
المعلم حل النشاط من خالل كتابة اسم الرياضات التي

صل اسم الرياضة بنوعها:

هدف النشاط:

أيضا.
يمارسونها ،ومعلومات عنها ،والقيام برسمها ً

يحدد ويلخص ِ
الفكَر الرئيسة والتفاصيل الداعمة لها في
d d
اإلجابة( :متروكة للتلميذ).
نص مسموع.

نشاط

شرح النشاط:
استراتيجية بطاقات اإلجابة:

d dيكتب التلميذ على ورقة (رياضة فردية) وأخرى (رياضة
جماعية).

هدف النشاط:

d dيكتب فقرة وصفية قصيرة؛ ليقدم موق ًفا تخيل ًّيا.

صورا أو فيديوهات أو أسماء لرياضات
d dيعرض المعلم
ً
مختلفة ،ويقوم التلميذ برفع الورقة الصحيحة إذا كانت

شرح النشاط:

d dيقرأ المعلم السؤال ،ويشرحه للتالميذ؛ حيث المطلوب أن
يتخيل كل منهم أنه العب في فريق ،ولكنه خسر المباراة؛

رياضة فردية أو جماعية ،وهناك رياضات يمكن أن تكون
فردية وجماعية م ًعا.

فماذا سيكون شعورك؟ وماذا ستقول لباقي أفراد الفريق

d dيطلب منهم المعلم حل أسئلة الكتاب ،وذلك بتوصيل
اسم الرياضة بنوعها.

لتُحمسهم؟

d dفـي هذا النشـاط ،يضع التالميـذ فِكَرهم علـى الورق دون
التق ُّيـد بتوجيهات بعينها.
d dعلى المعلم أال ُيملي على كل تلميذ ما يجب كتابته ،ويتيح

اإلجابة:

 رياضة جماعية :كرة قدم ،كرة يد ،كرة سلة ،الجودو ،التنس.-رياضة فردية :الجمباز ،السباحة ،ركوب الخيل.

نشاط

٥

٦

تخيل أنك العب في فريق قد
خسر المباراة:

له فرصة التعبير عن الرسالة التي يود إيصالها.

d dبعد االنتهاء ،يقوم المعلم بإعطاء تغذية راجعة بناءة.

اكتب وارسم:

هدف النشاط:

يحدد ويلخص ِ
الفكَر الرئيسة والتفاصيل الداعمة لها في
d d
نص مسموع.

اإلجابة( :متروكة للتلميذ).

شرح النشاط:
استراتيجية المناقشة:

ُ d dيجري المعلم مع تالميذه مناقشة جماعية حول الرياضات
التي يمارسونها ،ولماذا اختاروها ،وهل يعرفون أية
معلومات عنها؟ ثم يقوم بتنظيم العمل إذا وجد فيه اختال ًفا
لوجهات النظر؛ بأن:

تعلم لتتعايش :احترام التنوع

	-يعطي ًّ
دورهاﻟﺬاتإلبداء رأيه.
كل منهم
اﻟﺘﻌﺒري ﻋﻦ
	-يطلب ممن يريد التعليق عىل الرأي اآلخر أن ُيع ِّلق.
	-يطلب من اآلخر توضيح وجهة نظره.
اﺣﱰام اﻟﺘﻨﻮع

اﻟـﻤﺸﺎرﻛﺔ

d dيؤكـد أنـه «لـن يحترم أحـدٌ رأيك إذا لـم تحترم أنـت رأيه
ً
أول».
ﺣﻞ اﻟـﻤﺸﻜﻼت

٥٥

اﻟـﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ

دليل المعلم  -الصف الثالث االبتدائي  -الفصل الدراسي األول

اﻹﺑﺪاع

اﻟﺘﻮاﺻﻞ

اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ

اﻟﺘﻌﺎون

اﻟﺘﻔﻜري اﻟﻨﺎﻗﺪ
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شاط

4

الر َي َ
اض ِة ب َِن ْوعِ َ
ها:
ِ
ص ِ
م ِّ
ل ْ
اس َ

ُك َر ُة ال َق َد ِم

اح ُة
الس َب َ
ِّ
ِر َي َ
اض ٌة َج َما ِع َّي ٌة

ُك َر ُة ال َي ِد
الج ْم َبا ُز
ُ

ِر َي َ
اض ٌة َف ْر ِد َّي ٌة

َن َ
شاط

ال ِّت ِن ُس
وب َ
الخ ْيلِ
ُر ُك ُ

الجو ُدو
ُ
5

الس َّل ِة
ُك َر ُة َّ

ْ
م:
س ْ
اك ُت ْ
ب َوا ْر ُ
ك ْ
ُ
اض ًّيا
ن ِر َي ِ

اس َم ال ِّر َي َ
اض ِة ا َّل ِتي ُت َمار ُِس َها أَ ِو ا َّل ِتي
ا ْذ ُك ِر ْ
ُت ِح ُّب ْ
أن ُت َمار َِس َها َوا ْر ُس ْمها.

..............................................................................................................................

ات َب ِس َ
ا ْذ ُك ْر َم ْع ُلو َم ٍ
يط ًة َع ْن َها.
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................

َن َ
شاط

٦

الم َبا َر َ
خ َّي ْ
يق َق ْد َ
ل َأ َّن َ
َت َ
اة:
خ ِ
ك َالعِ ٌ
ب فِ ي َفرِ ٍ
س َر ُ

ِص ْف ُش ُعو َر َك.
يق؟
َك ْي َف َس ُت َح ِّم ُس َبا ِقي ال َف ِر ِ
أل ْه َدا ُ ُ
ف::
ف
ااَ
أل َ ْه َدا

َن َ
اص َ
الف َ
ُح ِّددُ وَ ُي َل ِّ
اع َم َة َل َ
وع.
الد ِ
ئيس َة وَ ال َّت َف ِ
ص ِ
س ُم ٍ
يل َّ
ها ِفي َن ٍّ
خ ُ
ص َم ْ
ك َر الرَّ َ
شاطا  :5 ،4ي َ
َن َ
ً
ً
َ
ْ
ْ
َ
ً
َ
ً
ُ
م َم ْو ِقفا تخ ُّي ِل ّيًا.
ص ِفيَّة ق ِ
شاط  :٦يَكت ُ
صيرَة؛ ِليُق ِّد َ
ب ِفقرَة وَ ْ
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َن َ
شاط

1

ما َم

ح ْ
ْ
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م َأ ِ
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ات ال َّز ْر َقا ُء ِه َي َح َر َك ٌة َ
األ ْص َو ُ
(ط ِوي َل ٌة – َق ِصي َر ٌة).
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ات َ
َن َ
شاط

2

َن َ
شاط

3

يل ٌة َ
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أم َ
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د ْد إِ َذا َ
ات ب َ
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كا َن ِ
الم َث ِ
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ح ِّ
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َ
ِم ُ
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ِم ْل ٌح
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َح ِل ٌ
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ُن ٌ
ُخ ْب ٌز
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(خـ َ ،خـا)

َفـ............يق ( ِر  ،ريـ)
أل ْه َدا ُ
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ا َ
5٦

ح َ
ير ٌة
رك ٌة َق ِ
َ
ص َ

✓

ْ
َ
الح َ
ِم ِة:
اس َب َة
رك َة
الـم َن ِ
اخ َترِ َ
للكل َ
ُ

ِسـَ ............حـة ( َبـ َ ،بـا)
ْ ............يـل

طوِ َ
رك ٌة َ
ح َ
يل ٌة
َ

ِر............ضة ( َيـ َ ،يـا)
ُر............ب

( ُكـ ُ ،كـو)

َ ............رة

ُ
(ك ُ ،كـو)

َ
ط ُة  :3 ،2 ،1ي َ
رك ِة َ
رك ِة َّ
الح َ
الح َ
ش َ
ُفرِّ ُق َبي َ
صيرَةِ .
األ ْن ِ
الق ِ
الط ِوي َل ِة وَ َ
ْن َ

الحظ وتعلم
تهيئة

ٍ
حركات ُمتقطع ًة؛ فيقول
d dيغني المعلم ،كأنه في األوبرا،
ً
مثل( :مااااا مووووو مييييييي الااا لووو لييييي).

d dيطلب منهم المعلم مشاركته في الغناء ،فعندما يغني حركة
طويلة يرفعون أيديهم ،ويكررون الصوت ،وعندما يغني
حركة قصيرة يكررونه مع التصفيق.

d dيغني المعلم ويردد التالميذ وراءه ،فيقول ً
مثل( :سا)
فيقف التالميذ رافعين أيديهم ألعلى مع ترديدهم (سا)،
(س) ،وهكذا.
(س) فيصفقون مع ترديدهم َ
ثم يقول َ

نشاط

2

حدد إذا كانت الكلمات بها حركة
قصيرة أم طويلة كما في المثال:

هدف النشاط:

d dيفرق بين الحركة الطويلة والحركة القصيرة.
شرح النشاط:

d dيطلب المعلم من التالميذ قراءة الكلمات والنطق السليم
لكل كلمة ،ثم تصنيفها إذا كانت الكلمة بها حركة طويلة
أو حركة قصيرة.

d dيمر بينهم المعلم؛ ليتأكد من استطاعة كل منهم حل
النشاط.

شرح النشاط:

d dيطلب المعلم من كل تلميذ النظر في النشاط ،وقراءة
الكلمات بهدوء ،ثم يحاول تطبيق القاعدة على كل كلمة.
d dيحاول المعلم تصنيف المقاطع من حيث حركة طويلة أو
قصيرة ،ثم اإلجابة عن السؤال.
اإلجابة:

 -األصوات الزرقاء هي حركة طويلة.

 -األصوات الحمراء هي حركة قصيرة.

3

d dيفرق بين الحركة الطويلة والحركة القصيرة.

نشاط

 ِملح :حركة قصيرة -نور :حركة طويلة

اختر الحركة المناسبة للكلمة:

هدف النشاط:

d dيفرق بين الحركة الطويلة والحركة القصيرة.
شرح النشاط:

d dيطلب المعلم من التالميذ قراءة الكلمات المكتوبة بالنشاط
مع التزام الهدوء التام.

d dيختار الحركة المناسبة إذا كانت طويلة أم قصيرة.
يفرغوا من الحل ،يقوم المعلم بتشجيعهم  -تغذية
d dبعد أن ُ
راجعة جماعية  -على مشاركة الحلول ،مع طرح بعض
األسئلة المساعدة إذا لم يتوصلوا للحل الصحيح.

اإلجابة :با  -يا  -خــ  -كو  -ر  -ك

دليل المعلم  -الصف الثالث االبتدائي  -الفصل الدراسي األول

٥٦

الــمحـــــــــــــــــور الأول

يفرغ يوضح لهم أن هناك حركة طويلة ،وذلك
d dبعد أن ُ
لوجود أحرف (ا ،و ،ي) مثل( :سا ،سو ،سي) ..وأن هناك
اإلجابة:
(سُ ،سِ ،
س).
حركة قصيرة لوجود الحركات ( َ ُ ِ ) مثلَ :
 كتاب :حركة طويلة حليب :حركة طويلةنشاط  1اقرأ والحظ ،ثم أجب:
 ُخبز :حركة قصيرةهدف النشاط:

نشاط

٤

اكتب الكلمة وحدد إذا كان بها حركة قصيرة أم طويلة:

هدف النشاط:

d dيفرق بين الحركة الطويلة والحركة القصيرة.
شرح النشاط:

استراتيجية التعلم باللعب:

d dيعطي المعلم كل تلميذ ورقة مكتو ًبا عليها حركة طويلة أو حركة قصيرة.
d dيطلب منهم أن يلصقوها على رءوسهم أو يثبتوها على أجسامهم؛ حتى يستطيع المعلم أن يراها.
d dيتفق معهم على أنه إذا قال كلمة بها حركة طويلة يقف من معه الحركة الطويلة ،وإذا قال كلمة بها حركة قصيرة يقف من معه
الحركة القصيرة ،وإذا قال الكلمة التي تليها حركة قصيرة يجلس الذي معه حركة قصيرة ،وهكذا وبسرعة حتى تكون اللعبة صعبة.
d dيطلب منهم المعلم بعدها أن يفتحوا الكتاب ويكملوا النشاط.
اإلجابة :بيت (حركة قصيرة) ،بطيخ (حركة طويلة) ،كوب (حركة طويلة) ،كرة (حركة قصيرة) ،خيمة (حركة قصيرة) ،خاتم (حركة طويلة)

نشاط

٥

اكتب بخط النسخ:

هدف النشاط:

وج ً
والجمل.
مل ،مع األخذ في االعتبار حجم الحرف والمسافات بين الكلمات ُ
d dيكتب كلمات ُ
شرح النشاط:

d dيذكِّر المعلم التالميذ بقواعد الكتابة ،ويمكنه التركيز على اتجاهات كتابة الحرف (راجع المقدمة بالدليل).

نشاط

٦

اكتب ما يملى عليك:

هدف النشاط:

d dيعرض مهارات الكتابة األساسية.
شرح النشاط:

ُ d dيملي المعلم الكلمات على التالميذ ،مع التأكد من التزام الهدوء التام ،والتركيز على مخارج الحروف ،والحركة الطويلة والقصيرة.
مالحظة:هذه الكلمات ال يحفظها التلميذ ُمس َب ًقا؛ فنشاط اإلمالء يقيس مدى قدرته على التمييز بين أصوات الحروف،
وأشكالها ،وتطبيق قواعد الكتابة التي تعلمها.

َهدف  -مباراة  -فريق  -بطولة ُ -مدرب َ -خ ِسر

٥٧
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ف
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�أ َنـا َقــ ِو ٌّي

2

1
وف ِب ُح ِّب ِه ال َّ
شدِي ِد
أَخِي أَ َنس َم ْع ُر ٌ
ياض َة ُم ْن ُذ
الر َ
س ِّ
مار ُ
للر َي َ
ِّ
اضةِ؛ َف ُه َو ُي ِ
الص َغ ِرَ ،و ُي َ
ِيع َع َل ْيها.
الجم َ
ش ِّج ُع َ
ِّ

3
ساعِ ُد
َفقال َ لِي« :أ ُ ِري ُد َط ِري َق ًة ُت َ
ص ِل فِي َم ْعر َف ِة
ُز َمالئِي ِبال َف ْ
َ
دا ُ
ياض ِة
هم َّ َيأل ِةْه ُ َم
الر َ
مارس ِة ِّ
فَ :
أ ا
س ٍم صِ ِّح ٍّي».
ج ْ
للح ُ
ُ
ص ِ
ول َع َلى ِ
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َ
ص ِل فِي
ام ُز َمال ِئ ِه ِبال َف ْ
َل َح َظ أ َنس َعدَ َم ا ْنت َِظ ِ
َّ
الذهَا ِ
رينَ ،وأَ َّن ُهم َل ُي َقدِّرونَ
ب إِ َلى ال َّت ْم ِ
اضةِ.
أَهم َّي َة ُم
الر َي َ
مارس ِة ِّ
َ

4
َفقُ ْل ُ
ت َل ُهَ « :ما َر ْأ ُي َك فِي َع َم ِل َمج َّل ِة َحائطٍ
َ
ياضا ِ
ت َو َفوا ِئ ِدهَا
الر َ
واع ِّ
َمدْ رس َّي ٍة لل َّت ْعريفِ ِبأ ْن ِ
رسةِ؟
مع ُز َمال ِئ َك ِبال َمدْ َ
اون َ
ِبال َّت َع ِ
وع ٍة ِب ْ
اض ٍة َما،
ِيار ِر َي َ
َوأَنْ َتقُو َم ُكل ُّ َم ْج ُم َ
اخت ِ
َوال َب ْح ِ
ث َعنْ أَهَمي ِت َها».

5

أَ ْع َج َب ْت ُه الف ِْك َرةَُ ،وقال َ
«سأ َ ْج َتم ُِع َغدًا َم َع
لِيَ :
ُز َمالئِي لِـ ُمنا َق َ
ش ِة الف ِْك َر ِة
وعاتِ».
يم الـ َم ْج ُم َ
َو َت ْقسِ ِ

٦

7

ض ُع الـ َم َج َّل ِة
َو َب ْعدَ ا ْن ِت َه ِ
الع َم ِل َت َّم َو ْ
اء َ
ب
اج َت َم َع ال ُّط َّال ُ
الحائِطِ َ ،و ْ
َعلى َ
اء ِت َها.
لِق َِر َ

س ُز َمال ُء أَ َنسَ ،و َبدَ أَ ْ
وع ٍة فِي
ت ُكل ُّ َم ْج ُم َ
َت َح َّم َ
َج ْم ِع الـ َم ْعلُو َماتِ.
اك َت َ
ْ
ب َح َقائ َِق َعنْ أَهم َّي ِة
ف ال ُّط َّال ُ
ش َ
ياضةِ.
الر َ
ِّ

8

َو َبا ْ َعدَ َ
أل ْ ْ
ه ْت َ َ
ور
درااة ُ ٍُ،
ه َف
ف
لح َظ أَ َنس ا ْلت َِزا َم َب ْع ِ
ض ُز َمال ِئ ِه ِب ُح ُ
فَ ::
دَ
ض ِ
األ
ال َّت ْم ِري َنا ِ
الر َياضِ َّيةِ.
ت ِّ

59
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َ 1ف ِّ
ك ْر
َن َ
شاط

ِكَ ،و ْ
ك ْر فِ ي فِ ْ
اض ِةَ ،ف ِّ
اذ ُ
س ُه َع َلى َذل َ
الر َي َ
خ َ
َأ ُ
ك ْر
ك َرةٍ ُت َ
ارس َة ِّ
ح ِّم ُ
يد ُم َم َ
وك ال يُرِ ُ
ات فِ ْ
ك َرت َ
خ ُ
ُ
ِك:
ط َو ِ

الفِ ْ
ك َر ُة

•
الخ ُ
ُ
ُ
وات
ط

•
•
•
•
•
•
2
َن َ
شاط أ

ش ْ
اق َر ْأ َو ْ
ْ
ف
اك َت ِ

ْ
َ
الم َل َّو َن ِة مِ َّما َيلِي:
ب
ِم ِ
الم َن ِ
الم ْ
اس َ
ات ُ
للكل َ
ع َنى ُ
اخ َترِ َ

اس ِت ْم َرا ٍر
ْ

يَ ْع ِر ُفوا ِقي َم َة

• أَ ْذ َه ُب َأل ُزو َر َجدَّ ِتي ِبا ْن ِت َظا ٍم.
األ ْبنَا ِء أنْ ُي َق ِّد ُروا ُ
• َع َلى َ
األ ْس َر َة.
ـن
• ال َم َج َّلـة ال ِع ْل ِم َّيـة َم ِليئ ٌَـة ِب َح َقائِـقَ َع ِ
الح َي َو ِ
انـات.
َ
ــاح اال ْل ِتــ َز ُام ِبــأ َدا ِء
• ِمــنْ أَ ْســ َب ِ
اب ال َّن َج ِ
ــات ال َم ْد ِ
اج َب ِ
رســ َّي ِة.
ال َو ِ
أل ْه َدا ُ
ف:
ا َ
٦0

ال ِح ْر ُص

َم ْعلُو َم ٍ
ات َص ِحي َح ٍة

• أَ ْذ َه ُب َأل ُزو َر َجدَّ ِتي ِبـ. ......................
األ ْبنَا ِء أنْ ُ ......................
• َع َلى َ
األ ْس َر ِة.

• ال َم َج َّل ُة ال ِع ْل ِم َّي ُة َم ِليئ ٌَة ِبـَ ......................ع ِن
الح َي َو ِ
انات.
َ
ـاح َ ......................ع َلـى
• ِمـنْ أَ ْسـ َب ِ
اب ال َّن َج ِ
ـات ال َم ْد ِ
اج َب ِ
رسـ َّي ِة.
أ َدا ِء ال َو ِ

َن َ
ص.
ُح ِّددُ ِ
ئيس َة ِفي ال َّن ِّ
الف ْكر ََة الرَّ َ
شاط  :1ي َ
َن َ
ختل َ
ِج َ
الم ْعرُ َ
است ْ
ِيب ُم ْ
َس َت ْنت ُ
ات.
ام ُم َترادِ َف ٍ
ِم ِ
ِأسال َ
َاق وَ ْ
ِفةٍ ؛ َك ِّ
وف ِة ب َ
شاط ( 2أ) :ي ْ
ِخ َد ِ
السي ِ
ات َغ ْي َر َ
الكل َ

 2اقرأ واكتشف

مالحظة

انظر نفس المالحظة ص 16بـ«دليل المعلم».

نشاط

تهيئة

d dيقوم المعلم مع التالميذ بعمل تمارين رياضية بسيطة
داخل الفصل.

d dعندما يفرغون ،يناقشهم في شعورهم بعد أداء هذه التمارين.
d dيسألهم عن فائدة التمارين الرياضية أو ممارسة الرياضة
بشكل عام.

نشاط

1

أ

اختر المعنى المناسب للكلمات
الملونة مما يلي:

هدف النشاط:

d dيستنتج الكلمات غير المعروفة بأساليب مختلفة؛ كالسياق
واستخدام مترادفات.
شرح النشاط:
استراتيجية فكر ــ ناقش ــ شارك:

ِّ
فكر

أخوك ال يريد ممارسة الرياضة ،فكر
في فكرة تحمسه على ذلك ،واذكر
خطوات فكرتك:

d dيقسم المعلم التالميذ إلى مجموعات ،ويعطي كل مجموعة
لوحة صغيرة ،ويطلب منهم عمل جدول به الكلمة ومرادفها.
الجمل ،مع مالحظة الكلمة
d dيطلب منهم المعلم قراءة ُ
الملونة ،ثم محاولة تكملة الجملة التي أمامها بمرادفها.

هدف النشاط:

d dيحدد الفكرة الرئيسة في النص.
شرح النشاط:

اإلجابة:

استراتيجية حل المشكالت:

d dيقسم المعلم التالميذ إلى مجموعات ،ويعطي كل  -استمرار
مجموعة لوح ًة مكتو ًبا عليها موقف
حياتي به مشكلة  -يعرفوا قيمة
ٌّ

كالمشكلة الموجودة بنشاط ( )1أو ً
مثل( :صديق لك  -معلومات صحيحة
يمارس رياضة السباحة ،لكنه ضعيف فيها،
ً
ودائما ما يشعر  -الحرص
بالفشل وعدم قدرته على التميز أو الفوز)( ..أصيب أخوك
في أثناء ممارسة الرياضة وكُسرت ساقه ،ولديه بعد شهر
اﻟﺘﻌﺒري ﻋﻦ اﻟﺬات

اﺣﱰام اﻟﺘﻨﻮع

اﻟـﻤﺸﺎرﻛﺔ

اﻟﺘﻮاﺻﻞ

اﻟﺘﻌﺎون

بطولة في الجري) وغيرها الكثير من المشكالت.
تعلم لتعرف :حل المشكالت

d dفعليهم في اللوحة أن:
 -يحددوا المشكلة.

ﺣﻞ اﻟـﻤﺸﻜﻼت

اﻟـﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ

اﻹﺑﺪاع

اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ

اﻟﺘﻔﻜري اﻟﻨﺎﻗﺪ

 -يضعوا خطوات التنفيذ.

d dتعرض كل مجموعة المشكلة وحلها أمام باقي زمالئهم
بالفصل.
d dيقـدم المعلـم تغذيـة راجعة جماعيـة؛ حتى يتعـرف مدى
وجـود هذه المهـارة لـدى تالميذه.
d dيطلب منهم حل النشاط في «كتاب التلميذ».

دليل المعلم  -الصف الثالث االبتدائي  -الفصل الدراسي األول
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الــمحـــــــــــــــــور الأول

يفرغوا ،تكتب كل مجموعة الكلمة ومعناها في
d dبعد أن ُ
اللوحة.
d dتُع َّلق اللوحات على الحائط بعد التأكد من صحة ما فيها.

اﻟﺘﻌﺒري ﻋﻦ اﻟﺬات

نشاط

ب

اﺣﱰام اﻟﺘﻨﻮع

أجب عن األسئلة اآلتية:

هدف النشاط:

d dيجيب عن أسئلة تظهر فهمه للنص ،والرجوع للنص
اﻟـﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ
ﺣﻞ اﻟـﻤﺸﻜﻼت
لإلجابة عن األسئلة.
شرح النشاط:

d dيطلب المعلم من التالميذ أن يقرءوا القصة قراءة صامتة
بح ًثا عن إجابات عن األسئلة المطروحة.
d dعمل فردي :يبحث التالميذ في النص المكتوب؛ ليكتشفوا
اإلجابة الصحيحة.
اإلجابة:

( أ )  -١الرياضة		

 -2ممارسة الرياضة

(ب) مجلة حائط  -بأنواع الرياضات المختلفة وفوائدها

(جـ) فكرة  -زمالء

( د ) (متروكة للتلميذ).

نشاط

جـ

أكمل بما يلي:

هدف النشاط:

ٍ
كلمات إليصال المعنى ،واألسلوب المراد.
d dيختار
شرح النشاط:
استراتيجية تقييم األقران:

d dيطلب المعلم من التالميذ حل النشاط بـ«كتاب التلميذ».
d dبعد حل النشاط ،يقوم أحد التالميذ بجمع الكتب.

d dيوزعها  -بشكل عشوائي  -بحيث يقوم كل تلميذ بتصويب
النشاط ،ولصق ورقة صغيرة ُيبدي بها مالحظة إيجابية.
d dيحل المعلم النشاط علـى السبورة ،ثـم يعيد التالميذ تصويبه.

اﻟﺘﻮاﺻﻞ

اﻟـﻤﺸﺎرﻛﺔ

اﻟﺘﻌﺎون

شرح النشاط:
استراتيجية أعواد المثلجات:

تعلم لتعرف :التفكير الناقد

الناقد وشرح عملية
النشاط مهارة التفكير
نمي هذا
اﻟﺘﻔﻜري اﻟﻨﺎﻗﺪ
اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ
اﻹﺑﺪاعُ d dي ِّ
التفكير ،من خالل محاولة اكتشاف التالميذ ال َعالقة بين
الكلمات واستخالص القاعدة عن طريق اتباع الخطوات

الموضحة بالنشاط.

d dيكتب المعلم أسماء التالميذ على أعواد مثلجات (أو ورق
عادي).
d dيضع األعواد في ُعلبة تكون واضحة وظاهرة لهم جمي ًعا.
d dيشرح لهم المعلم ماهية جذور الكلمات ،وكيف نتعرفها؛
ً
ً
فمثل :كلمة
أصل من الحروف،
حيث إن لكل كلمة

(كـتـب) حروفها كلها أصلية ،ومن هذه الحروف تخرج
كلمات عديدة ،مثل :كاتب ،مكتبة ،يكتب ،مكتب ،مكتوب.

d dسنلعب هذه اللعبة وهي (البحث عن الجذور) من خالل
اختيار عود من األعواد الموجودة داخل ال ُعلبة.

d dبعد أن يختار المعلم أحدهم يعطيه كلمة أصلية مكونة من
ثالثة أحرف ،ويحاول التلميذ البحث عن الكلمات التي
يمكن استخدامها من أصل هذه األحرف ،مثل (جلس،

كتب ،درس ،علم ،زرع.)... ،

d dيمكن أن يعكس المعلم اللعبة بإعطاء أحدهم ثالث
كلمات ،ويحاول البحث عن أصل وجذر الكلمة ،مثل
(لعبة ،وملعب ،والعب  -يتكلم كال ًما ،مكالم ًة .)... -

d dيعطيهم المعلم الوقت الكافي الكتشاف هذه العالقة ،وعدم
الكشف عن الحل؛ حتى يتيح لهم الفرصة لتعزيز مهارة
التفكير الناقد ،وتحليل العالقات بين مختلف الكائنات.

d dيطلب المعلم من التالميذ حل النشاط.
ِ
ب َ -ز َر َع
d dيوزع الكتب عليهم مرة أخرى؛ ليروا التصويب ،والتعليق اإلجابةَ :لع َ
اإليجابي المكتوب.

اإلجابة:

الزمالء  -فكرة  -بانتظام  -التزم  -تقدير

نشاط

د

اكتب أصل الكلمات كما في المثال:

هدف النشاط:

d dيتعرف الكلمات المشتقة من الجذر نفسه.

٦١
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نشاط هـ حان اآلن وقت القراءة الجهرية ،ه َّيا
اتبع تعليمات معلمك.
هدف النشاط:

d dيقرأ النصوص بطالقة ودقة.
شرح النشاط:

d dاتبع التعليمات ص ١٧بـ«دليل المعلم».

َن َ
شاط ب
أ تَخ َّ ِ
ي ال َق ْو َس ْيِ:
اب ِم َّم بَ ْ َ
َي َّ
الص َو َ

ن َ
سئ َِل ِة اآلت َِي ِة:
ب َع ِ
َأ ِ
األ ْ
ج ْ

 -١أَ َنس َم ْع ُر ٌ
الش ِدي ِد ِلـ َّ ( ...........................................
وف ِب ُح ِّب ِه َّ
الط َعا ِم  -ال ِّر َي َ
اض ِة  -ال ِق َرا َء ِة).
ارس ِة ال ِّر َي َ
الم َذا َك َر ِة  -ال َّن َظا َفةِ).
اض ِة ُ -
س أَ َنس ُي َف ِّك ُر ِفي َط ِري َق ٍة ُت َسا ِعدُ ُز َمالء ُه َع َلى ( ُم َم َ
َ -٢ج َل َ
ب أَكْ ِم ْل :ال ِف ْك َر ُة ِه َي َع َم ُل ...............................................................؛ لل َّت ْع ِر ِ
يف . ................................................................................
جـ ْاس َت ْخ ِر ْج ِمنَ ال ِق َّص ِة ُم ْف َر َد ( ِف َكر) َ ،..............................................و َج ْم َع ( َز ِميل) . .............................................................
د َت َخ َّي ْل أ َّن َك َب َط ُل ال ِق َّص ِةَ ،و َف ِّك ْر َما َذا َس َت ْف َع ُل. ............................................................................................................................ .
َن َ
شاط جـ

َأ ْك ِم ْ
ِما َيلِي:
لب َ

ا ْن ِت َظا ٍم

ال ُّز َمال ُء

ا ْل َت َز َم

َت ْق ِدي ِر

أَ ْن َي ُقو ُموا ِب َت ْن ِفي ِذ

ِف ْك َر ٍة

ُت َش ِّج ُع َ
األ ْط َف َ
ال َع َلى َت َناولِ

َق َّر َر
َّ
حي.
الط َعا ِم ِّ
الص ِّ
اج َت َم ُعوا ُأ ْس ُبو ِع ًّيا ِبـَ ،..........................................و ُك ُّل َف ْر ٍد ِ ...........................................ب َد ْو ِ ِ
ره َح َّتى َقا ُموا
َو ِبال ِف ْعلِ ْ
وها َع َلى «اإلنترنت» ِل َت ُح َّث َ
ال َع َلى َت َناولِ َّ
األ ْط َف َ
الط َعا ِم
ِب َت ْص ِوي ِر َم ْس َر ِح َّي ٍة َق ِصي َر ٍةَ ،و َع َر ُض َ
حي.
حي َوَ .....................................
أهم َّي ِة ِ
الج ْس ِم َّ
َّ
الص ِّ
الص ِّ
.............................................

َن َ
شاط د

............................................

ْ
ات َ
ل َ
ص َ
ال:
ك َما فِ ي ِ
ِم ِ
الم َث ِ
ب َأ ْ
اك ُت ْ
الكل َ

رس ٌة
َم ْد َ

َم ْل َعب

َم ْز َر َعة

َد َرس

..........................

..........................

اسة
ِد َر َ
َن َ
شاط هـ
أل ْه َدا ُ ُ
ف::
ف
ااَ
أل َ ْه َدا

ُم َد ِّرس

ُل ْع َبة

َال ِعب

ِز َرا َعة

ُم َزارِع

ه َّيا ا َّتب ْ
م َ
َ
ح َ
الج ْ
ةَ ،
اآلن َو ْق ُ
ك.
ان
ع ِّل ِ
يم ِ
هرِ َّي ِ
اءةِ
ت ِ
ِع َت ْ
ات ُم َ
َ
َ
الق َر َ
ع ِل َ
َن َ
ص ،وَ الرُّ ُج ُ
أس ِئ َلةٍ ُت ْ
األس ِئ َلة.
لإلجاب َِة عَ ِن
ص
شاط ( 2ب) :ي ِ
ُج ُ
ْ
وع لل َّن ِّ
ظ ِهرُ َف ْه َم ُه لل َّن ِّ
يب عَ ْن ْ
َ
الم ْع َنى ،وَ ُ
َن َ
شاط ( 2جـ) :ي ْ
المرَادِ .
ات
ِم ٍ
س ِ
َ
األ ْ
إليص ِ
لوب ُ
ال َ
َخ َتا ُر َكل َ
َ
ْ
َ
َّ
ْ
َ
َ
َ
َ
ْ
ْ
ُ
(د):
2
اط
ش
َن
س ِه.
ف
ن
ر
ذ
الج
ن
م
ة
ق
ت
ش
الم
ات
ِم
ل
الك
ف
ع
ت
ي
ِ
ِ
َ َ رَّ
ِ ِ
َ ِ ُ
ُ
َ
ْ
َ
وص بِط َ
القةٍ وَ دِ َّقةٍ .
ص َ
َنشاط ( 2هـ) :يَقرَأ ال ُّن ُ
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ش ْ
ظ َو ْ
الح ْ
3
ف
اك َت ِ
ِ
َن َ
ح ْ
شاط ْ
ب:
اق َر ْأ َو َال ِ
م َأ ِ
ج ْ
ظُ ،ث َّ

الم َع ِّل َم ُة ِم ْن ُك ِّل ِت ْل ِمي ٍذ أَ ْن َي ْن ُظ َر إِ َلى
َط َل َب ِت ُ

الجا ِل ِس ِب َجا ِن ِب ِه َت َع ُّج ًبا
َي ِمي ِن ِهَ ،و َي َت َع َّج َب ِمنَ َ
َج ِم ًيالَ ،ف َقا ُلوا:

يح َة َش ْع ِر َك! َما أَ ْح َلى ا ْب ِت َسا َم َت َك! َما أَ ْع َظ َم ُخ ُل َق َك!
َما أَ ْج َم َل َث ْو َب َك! َما أَ ْر َو َع َت ْس ِر َ
َ -١بدَأَ ْت ُك ُّل ُج ْم َل ٍة ِب َك ِل َم ِة . .....................................
يم . ...................................
 -٢ا ْن َت َه ْت ُك ُّل ُج ْم َل ٍة ِب َعال َم ِة َت ْر ِق ٍ
(اس ِت ْف َها ٍم – َت َع ُّج ٍب – َن ْف ٍي).
الج َم ُل ُأ ْس ُل ُ
َ -٣هذ ِه ُ
وب ْ
الح ْ
4
م
ِ
ظ َو َت َ
ع َّل ْ
َن َ
شاط أ

أل ْه َدا ُ
ف:
ا َ
٦2

ض ْ
خ ًّ
ع َ
َ
ح َ
ب:
ج ِ
س ُل ِ
وب ال َّت َ
طا َت ْ
ع ُّ
ت ُأ ْ

• َما أَ ْج َم َل ُم َما َر َس َة ال ِّر َي َ
اض ِة!

األ ْهلِ َو َ
وج َم َع َ
• َما أَ ْف َض َل ُ
األ ْق ِر َبا ِء!
الخ ُر َ

• َما َذا أَ َك ْل َت ال َبار َِح َة؟

• َل ْم أَ َت َنا َو ْل َط َعا ِمي َح َّتى َ
اآلن.

وح َك ال ِّر َي ِ
اض َّي َة!
• َما أَ ْع َظ َم ُر َ

• َما َل ْو ُن َح ِقي َب ِت َك؟

يدةٍ ُ
َن َ
ب).
ص ُل إ َلى َم َف ِ
ج ِ
س ُل ِ
شاطا ( 4 ،3أ)َ :ي َتوَ َّ
ج ِد َ
(أ ْ
اه َ
يم َ
وب ال َّت َع ُّ

 3الحظ واكتشف
نشاط

اقرأ والحظ ،ثم أجب:

 4الحظ وتعلم
نشاط

أ

ًّ
خطا تحت أسلوب التعجب:
ضع

هدف النشاط:

هدف النشاط:

d dيتوصل إلى مفاهيم جديدة (أسلوب التعجب).
شرح النشاط:

d dيتوصل إلى مفاهيم جديدة (أسلوب التعجب).
شرح النشاط:

استراتيجية بطاقات اإلجابة:

استراتيجية التعلم الذاتي:

d dيطلب المعلم من التالميذ قراءة النشاط من الكتاب.
اﻟﺘﻌﺎونهذه العالقـة ،وعدم
الوقـت الكافي الكتشـاف
اﻟـﻤﺸﺎرﻛﺔd dيتـرك لهـم اﻟﺘﻮاﺻﻞ
الكشـف عـن الحل؛ حتـى يتيح لهـم الفرصـة لتعزيز هذه

المهارة.

تعلم لتعرف :التفكير الناقد

d dيناقش معهم ما قرءوه؛ لمحاولة استخالص القاعدة
الجديدة.
d dيسـتخدم المعلـم األسـئلة المفتوحـة؛ لتوجيـه أذهانهـم
وتنشـيطها ل َفهـم القاعـدة؛ ً
فمثل يقـول لهم :مـاذا قرأتم؟
ومـا المشـترك بيـن األمثلـة األربعـة؟ ولماذا توجـد كلمة

(مـا) فـي الجملة؟

d dيبدأ المعلم بقراءة أول جملة ،ويطلب منهم رفع الورقة إذا
كانت الجملة أسلوب تعجب فقط.

الجمل األخرى.
d dيستخدم المعلم االستراتيجية نفسها مع ُ
الجمل شفه ًّيا تار ًة أخرى؛
d dيمكنه أن يكتب تار ًة أو يقول ُ
ليفهموا الصيغة شفه ًّيا ،وكتاب ًة.
d dيقول المعلم ُج ً
مل مختلفة ،مثل أسئلة أو ُجمل منفية؛
حتى يتأكد من َفهمهم أسلوب التعجب.

d dيطلب منهم المعلم حل النشاط ،وذلك بوضع خط تحت
أسلوب التعجب.
اإلجابة:

ما أجمل ممارسة الرياضة!

d dيطلب منهم المعلم أن ُيكملوا النشاط.
يفرغوا من الحل ،وبعد المناقشة يكتب المعلم ما أعظم روحك الرياضية!
 d dبعد أن ُ
على السبورة (أسلوب التعجب) ،ويشرح لهم أننا نستخدم
جميل ً
ً
مثل أو
هذا األسلوب عندما نتعجب من شيء نراه

ما أفضل الخروج مع األهل واألقرباء!

نتفاجأ من شيء ما.

d dيمكن أن يلعب معهم المعلم (لعبة اإلطراء)؛ بحيث
يقفون أو يجلسون داخل دائرة ،وكل تلميذ ينظر إلى يمينه
ويصف الشخص الجالس بأي صفة جميلة ،مستخد ًما

أسلوب التعجب.
اإلجابة:

 -١ما

		

! -٢

 -٣تعجب

دليل المعلم  -الصف الثالث االبتدائي  -الفصل الدراسي األول
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الــمحـــــــــــــــــور الأول

ليحددوا ال َعالقات،
اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ُمتس ًعا من
اﻹﺑﺪاعd dيتيح لهم المعلم
الوقت؛اﻟﻨﺎﻗﺪ
اﻟﺘﻔﻜري
ويفهموا القاعدة ،وتعم الفائدة.

يطلـب المعلـم مـن كل تلميـذ أن ي ِ
حضـر ورقـة صغيـرة،
ُ
d d
ويكتـب عليهـا (أسـلوب التعجـب).

نشاط

ب

استخدم أسلوب تعجب كما في
المثال:

هدف النشاط:

d dيتوصل إلى مفاهيم جديدة (أسلوب تعجب).
شرح النشاط:

d
d
d
d
d

d dيطلب المعلم من كل تلميذ عمل الجدول اآلتي في ورقة
خارجية؛ الستطالع آراء عشرة أصدقاء.
اسم
الرياضة

هل يمارسون
الرياضة؟
١

استراتيجية الرءوس المرقمة:

d

شرح النشاط:

أين
عدد الساعات
يمارسونها؟
أسبوع ًّيا

d dيتحرك بهذا الجدول؛ ليسأل عشرة أشخاص بالمدرسة،
تالميذ كانوا أو ُمعلمين.
يقسم تالميذه لمجموعات ،فيقوم كل تلميذ
d dبعد االنتهاءِّ ،
بعرض االستطالع والتحدث عنه داخل مجموعته.

dيقسم المعلم التالميذ إلى مجموعات ،كل مجموعة مكونة
من أربعة أفراد.
dيحمل كل تلميذ َر ْق ًما من  1إلى .4
الجمل ،مثل (الكتاب عظيم،
dيعطي كل مجموعة عد ًدا من ُ
الكوب جميل ،الدرس بسيط.)... ،
تعلم لتعرف :التفكير الناقد
dيختار المعلم َر ْق ًما عشوائ ًّيا من كل مجموعة؛ بحيث ينوب
علىﻦﻋ ريﺒﻌﺘﻟا
النشاط التدرب تاﺬﻟا
هذاﻮﻨﺘﻟا ماﱰﺣا
ع
ﺔﻛرﺎﺸﻤـﻟا
ﻞﺻاﻮﺘﻟا
نوﺎﻌﺘﻟا
مهارة التفكير الناقد
لهم
يتيح
ُّ
d d
عن مجموعته في اإلجابة عن السؤال.
وجمع المعلومات عن ممارسة الرياضة من خالل عمل
dيقوم التلميذ بعمل أسلوب تعجب للجملة التي قالها المعلم.
استبيان في المدرسة.
dيطلب المعلم من التالميذ حل النشاط ،ثم عمل تغذية
اإلجابة( :متروكة للتلميذ).
راجعة جماعية.

اإلجابة :

ﺪﻗﺎﻨﻟا ريﻜﻔﺘﻟا

		
ما أعظم الكتاب!
		
ما أمتع الرحلة!

نشاط

جـ

ﺔﻴﺟﺎﺘﻧﻹا

ما أسرع الطائرة!
ما أجمل الرياضة!

عبر عن الصورة بثالث جمل بها
أسلوب تعجب:

عاﺪﺑﻹا
نشاط

ب

اكتب ما يملىتﻼﻜﺸﻤـﻟا ﻞﺣ
ﺔﻴﺒﺳﺎﺤﻤـﻟا
عليك:

هدف النشاط:

d dيعرض مهارات الكتابة األساسية.
شرح النشاط:

d dيقسم المعلم تالميذه لثنائيات ،ويعطيهما بطاقتين.
هدف النشاط:
ُ d dيملي التلميذ زميله من بطاقة ،ويقوم الثاني بإمالء اآلخر
d dيستخدم قواعد اللغة (أسلوب التعجب) في الكتابة.
من البطاقة األخرى.
قلما لونه مختلف
شرح النشاط:
d dيقوم كل منهما بتصويب إمالئه مستخد ًما ً
عن الذي يصوب به زميله ،ثم يعيد الكتابة بطريقة صحيحة.
d dيناقش المعلم النشاط مع تالميذه.
 d dيطلب منهم التعبير عن الصورة باستخدام ثالث ُجمل بها مالحظة :هاتان الجملتان ال يحفظهما التلميذ ُمسب ًقا؛ فنشاط
اإلمالء يقيس مدى قدرته على التمييز بين أصوات الحروف،
أسلوب تعجب.
 d dيشارك التالميذ ُجملهم؛ للتأكد من صحتها.
وأشكالها ،وتطبيق قواعد الكتابة التي تعلمها.
جملتا اإلمالء - :ممارسة الرياضة لها فوائد عديدة.
اإلجابة( :متروكة للتلميذ).
 -الزمالء في الفصل يقدرون أهمية الرياضة.

5

نشاط

أ

شارك

قم بعمل استطالع رأي بين عشرة
من األصدقاء في النقاط اآلتية:

هدف النشاط:

d dيستخدم الوسائل اإللكترونية ،ووسائل العرض البصرية،
لعرض فِكَره بشكل معبر ،ويعزز من َفهم هذه ِ
الفكَر.

٦٣
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َن َ
شاط ب

اس َت ْ
ب َ
ال:
ك َما فِ ي ِ
خ ِ
الم َث ِ
وب َت َ
ع ُّ
م ُأ ْ
د ْ
ْ
ج ٍ
س ُل َ

ال َف ْو ُز َج ِم ٌ
يل.

ال ِف ُ
يل َض ْخ ٌمَ .ما أَ ْض َخ َم ال ِف َ
يل!

َما أَ ْج َم َل ال َف ْو َز!

يم.
ال ِك َت ُ
اب َع ِظ ٌ

.........................................................

ال ِّر ْح َل ُة ُم ْم ِت َع ٌة.

.........................................................

َن َ
شاط جـ

........................................................

لب َ
ب:
الصو َرةِ ب َِث ِ
َع ِّب ْر َع ِ
وب َت َ
ع ُّ
الث ُ
ِها ُأ ْ
ن ُّ
ج ٍ
ج َم ٍ
س ُل ُ

5
َن َ
شاط أ

َّ
الطا ِئ َر ُة َس ِري َع ٌة.
ال ِّر َي َ
اض ُة َجمِي َل ٌة.

.........................................................

َ
شار ْ
ِك

ْ
ن َ
است ْ
شرةٍ مِ َ
ي َب ْي َ
اط اآل ِت َي ِة:
ص ِد َقاءِ فِ ي ال ِّن َق ِ
ِع َم ِ
مب َ
األ ْ
ل ْ
ُق ْ
ن َع َ
ِطالعِ َرأ ٍ

اس ُم ال ِّر َي َ
ون ال ِّر َي َ
َه ْل ُي َمار ُِس َ
اض ِة؟ َو َه ْل ُي َمار ُِسو َنها ِب َش ْكلٍ َد ْور ٍِّي؟ َو َك ْم َسا َع ًة
اض َة؟ َو َما ْ
ُأ ْس ُبو ِع ًّيا؟ َوأَ ْينَ ُي َمار ُِسو َنها؟
العُ ،ق ْم ِب ُم َشا َر َك ِة ال َّن َتا ِئ ِج َم َع َف ْص ِل َك أَ ْو َم ْج ُمو َع ِت َك.
االس ِت ْط ِ
َب ْع َد َج ْم ِع ْ
َن َ
شاط ب

أل ْه َدا ُ ُ
ف::
ف
ااَ
أل َ ْه َدا

ب َما ُي ْم َلى َع َل ْي َ
ك:
ُا ْك ُت ْ

يدةٍ ُ
َن َ
ب).
ص ُل إ َلى َم َف ِ
ج ِ
س ُل ِ
شاط ( 4ب)َ :ي َتوَ َّ
ج ِد َ
(أ ْ
اه َ
يم َ
وب ال َّت َع ُّ
اع َد ال ُّل َغ ِة ُ
َن َ
َس َت ْ
الك َتاب َِة.
ب) ِفي ِ
م َقوَ ِ
ج ِ
س ُل َ
(أ ْ
خ ِد ُ
شاط ( 4جـ) :ي ْ
وب ال َّت َع ُّ
َن َ
كرِ هِ ب َ
ِل اإللكترُ وني َ
َّة ،وَ وَ سائ َ
سائ َ
ض ِف َ
َس َت ْ
ُع ِّز ُز ِم ْن
ل ُم َع ِّبرٍ ،وَ ي َ
َصري ََّة ل َ
ِل َ
ِش ْك ٍ
ض الب َ
م الوَ َ
خ ِد ُ
شاط ( 5أ) :ي ْ
ِعرْ ِ
العرْ ِ
الف َ
َ
ْ
كرِ .
ه
ف
م َهذهِ ِ
ِ
َن َ
اسي َ
َعرِ ُ
ض َم َ
َّة.
الك َتاب َِة
األس ِ
ارات ِ
ه ِ
شاط ( 5ب) :ي ْ
َ
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ٍ

َن َ
شاط

َ 1ف ِّ
ك ْر
هؤالءِ َ
األ ْ
ه ْ
الص َو َرَ ،و َف ِّ
الر َي َ
ط َف ُ
ع ُز َمالئ َ
ك ْر َم َ
ِس َ
ِك؛ َ
اض َة؟
الح ِ
ِ
ال ِّ
ظ ُّ
ل ُي َمار ُ

2
َن َ
شاط أ

ش ْ
اق َر ْأ َو ْ
ْ
ف
اك َت ِ

ْ
َ
الم َل َّو َن ِة مِ َّما َيلِي:
ب
ِم ِ
الم َن ِ
الم ْ
اس َ
ات ُ
للكل َ
ع َنى ُ
اخ َترِ َ

ت ََّم ا ْخ ِتيا ُر َها

يُ َوازِنُ

األُوملب َّي ِة لِ َذوِي ا ِإل َرا َد ِة

الم َسا َب َق ِ
ات
اس ِع ْن َد ُم َش َ
الح َم ِ
• أَ ْش ُع ُر ِب َ
اه َد ِة ُ
ال َبارالمب َّي ِة.
َأه َل ْت
• َد َخ َل ْت ُأ ْخ ِتي ُم َسا َب َق َة ال ِق َرا َء ِةَ ،وت َّ
لل َم ْر َح َل ِة َ
األ ِخي َر ِة.
• ِّ
الط ْف ُ
ــم ُي َو ِّفــقُ َب ْيــنَ َو ْق ِ
ــت
المن ََّظ ُ
ــل ُ
اســ ِة َو َو ْق ِ
ــب.
ــت ال َّل ِع ِ
ال ِّد َر َ
• َو ْق ُت اال ْم ِت َحانِ ُأ َذا ِك ُر ُم َذا َك َر ًة ُم َك َّث َف ًة.
• أَ ْع َط ْت ِنــي ُم َع ِّل َم ِتــي ِو َســا ًما ِع ْنـ َد ال َفـ ْو ِز
الم َســا َب َق ِة.
ِفــي ُ
أل ْه َدا ُ
ف:
ا َ
٦4

كَ ِثيَ ًة

ِميدَ ال َي ًة

الم َسا َب َق ِ
ات
اس ِع ْن َد ُم َش َ
الح َم ِ
• أَ ْش ُع ُر ِب َ
اه َد ِة ُ
. ......................
سا َب َق َة ال ِق َرا َء ِةَ ،و.................
• َد َخ َل ْت ُأ ْخ ِتي ُم َ
لل َم ْر َح َل ِة َ
األ ِخي َر ِة.
• ِّ
المن ََّظ ُم َ ..........................ب ْينَ َو ْق ِت
الط ْف ُل ُ
اس ِة َو َو ْق ِت ال َّل ِع ِب.
ال ِّد َر َ
• َو ْق ُت اال ْم ِت َحانِ ُأ َذا ِك ُر ُم َذا َك َر ًة . .................
• أَ ْع َط ْت ِني ُم َع ِّل َم ِتي ِ .....................ع ْن َد ال َف ْو ِز
الم َسا َب َق ِة.
ِفي ُ

َن َ
ص.
الف ْكر ََة
ُح ِّددُ ِ
الرَّئيس َة ِفي ال َّن ِّ
َ
شاط ( :)1ي َ
َن َ
خ َ
ِج َ
الم ْعرُ َ
است ْ
ِيب ُم ْ
َسـ َت ْنت ُ
ات.
دام ُم َترادِ َف ٍ
ِم ِ
ِأســال َ
ياق وَ ْ
تلفةٍ ؛ َك ِّ
وف ِة ب َ
شــاط (2أ) :ي ْ
ِخ ِ
الس ِ
ات َغ ْي َر َ
الكل َ

نص معلوماتي :أصغر سباحة

 2اقرأ واكتشف

مالحظة

انظر نفس المالحظة ص ٢٠بـ«دليل المعلم».

1
نشاط

نشاط

ِّ
فكر

أ

اختر المعنى المناسب للكلمات
الملونة مما يلي:

هدف النشاط:

الحظ الصور ،وفكر مع زمالئك؛ هل
يمارس هؤالء األطفال الرياضة؟

d dيستنتج الكلمات غير المعروفة بأساليب مختلفة؛ كالسياق
واستخدام مترادفات.

هدف النشاط:

شرح النشاط:

d dيحدد الفكرة الرئيسة للنص.

استراتيجية حائط الكلمات:

شرح النشاط:

d

استراتيجية فكر ــ ناقش ــ شارك:

d dيطلب المعلم من تالميذه مالحظة الصور بالنشاط،
والتفكير في :هل يمارس هؤالء األطفال (ويطلق عليهم

d

d dيعطيهم المعلم وقتًا للتفكير والمالحظة.
d dيناقش كل تلميذين م ًعا فِك ََرهما ،وآراءهما حول الموضوع.
d dيقوم كل التالميذ بمشاركة فِكَرهم وعند ذلك ستظهر آراء
مختلفة ومتنوعة ،فيقوم المعلم في البداية بتنظيم العمل إذا
وجد فيه اختال ًفا لوجهات النظر؛ بأن:

d

d

تعلم لتتعايش :احترام التنوع
اﻟﺘﻌﺒري ﻋﻦ
	-يعطي ًّ
دورهاﻟﺬاتليقول رأيه.
كل منهم
	-يطلب ممن يريد التعليق عىل الرأي اآلخر أن يعلق.
	-يطلب من اآلخر توضيح وجهة نظره ،وهكذا.
اﺣﱰام اﻟﺘﻨﻮع

اﻟـﻤﺸﺎرﻛﺔ

d
d
d

d dيؤكد المعلم أنه «لن يحترم أحدٌ رأيك إذا لم تحترم أنت
رأيه ً
أول».
اﻹﺑﺪاع
اﻟـﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ
اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ
ﺣﻞ اﻟـﻤﺸﻜﻼت
 األولمبية لذوي اإلرادةd dبعد المناقشةُ ،يخبرهم بأننا سنرى في النص المعلوماتي
 تم اختيارهار ًّدا على فِكَركم ،وآرائكم.
 يوازناإلجابة:

اﻟﺘﻔﻜري اﻟﻨﺎﻗﺪ

 -كثيرة

 -ميدالية

دليل المعلم  -الصف الثالث االبتدائي  -الفصل الدراسي األول

٦٤

الــمحـــــــــــــــــور الأول

ذوو اإلرادة) الرياضة أم ال؟

dيقوم المعلم بلصق  5ورقات على حائط الفصل ،بكل
ورقة كلمة (بارالمبية ،تأهلت ،يوفق ،مكثفة ،وسام).
dيقسم التالميذ إلى خمس مجموعات ،ويطلب من كل
مجموعة أن تقرأ الكلمة ،وتحاول معرفة معناها ،فترسمها
أو تكتب مرادفها أو تضعها في جملة.
dتذهب كل مجموعة أمام لوحة ،وتحاول تخمين المعنى،
المعلم يبدل المجموعات أماكنهم باتجاه
وعند تصفيق ُ
عقارب الساعة.
dينتهي النشاط عندما تذهب المجموعات كاف ًة إلى كل
الكلمات.
dيطلب منهم المعلم حل النشاط.
dبعد الحل ،يكرر المعلم النشاط السابق (حائط الكلمات)،
اﻟﺘﻌﺎون
اﻟﺘﻮاﺻﻞ
ٍ
معان أو يصوبون األخطاء.
فيضيف التالميذ ما فهموه من
dبعدها ،يقوم المعلم بعمل تغذية راجعة جماعية؛ ليتأكد من
توصلهم لمعاني الكلمات الصحيحة.
ُّ

تهيئة

نشاط

d dيلعب المعلم مع التالميذ لعبة الوصول إلى خط النهاية وهم مغمضو األعين مرة ،وبرجل واحدة مرة ،ومربوط الرجلين مرة
أخرى.

d dيقسم المعلم التالميذ إلى مجموعات بعد االنتهاء من اللعبة.
d dيطلب من كل مجموعة وصف مشاعرهم في لوحة وكتابة التحديات والمعوقات التي تعرضوا لها ،وكيف تغلبوا عليها.
d dيتم عمل مناقشة مفتوحة مع التالميذ وعرض ماتوصلوا إليه.
التهيئة للقراءة الصامتة

ُ d dيخبرهم المعلم بأنهم سيقرءون نص «أصغر سباحة».
ٍ
إرشادات واضح ًة؛ بأن يقرأ التالميذ األسئلة ً
أول ،ثم النص وحل األسئلة ،ويترك لهم وقتًا محد ًدا لذلك.
d dيعطيهم المعلم

القراءة الصامتة

تعرف التالميذ الكلمات الجديدة التي قد تعوق َفهم النص ،يقرءونه قراءة صامتة ل َفهم معناه ،واإلجابة عن األسئلة ،كل
d dبعد أن َّ
على حدة.

٦٥

دليل المعلم  -الصف الثالث االبتدائي  -الفصل الدراسي األول

اح ٍة َبارالمب َّي ٍة ِفي ِم ْص َر
أَ َّو ُل َوأَ ْص َغ ُر َس َّب َ
َوإِ ْف ِريق َيا َوال َو َط ِن ال َع َر ِب ِّي َت ْح ُص ُل َع َلى
اح ُة
الس َّب َ
ِميدَا ِل َي ٍة ِن َسا ِئ َّي ٍة ِفي ُب ُطو َل ٍة لل َعا َل ِم؛ َّ
«آية الله أيمن عباس».
آ َي ُة ُم ْن ُذ ِو َال َد ِت َها ِم ْن َذ ِوي ا ِإل َرا َد ِةَ ،و َق ْد َح َّق َق ْت ُح ْل َم َها ِب َأ ْن َت ُك َ
أص َغ َر َب َطل ٍة
ون ْ
اب ُ
ِفي َب ْع َث ِة ال ِّر َي ِ
األولمب َّي ِة َوال َبارالمب َّي ِة.
اضيينَ ال ِم ْص ِريينَ ِفي َد ْو َر ِة األ ْل َع ِ
اح ِة ِل َذ ِوي ا ِإل َرا َد ِة َعا َم ٢٠١٤م،
للس َب َ
ا ْل َت َح َق ْت آ َي ُة ِب ُ
الم ْن َت َخ ِب ال ِم ْص ِر ِّي ِّ
َو َت َأ َّه َل ْت ِل ُت َشار َِك ِفي ُب ُط َ
وال ٍت َعا َل ِم َّي ٍة ِل َت ُك َ
اح ٍة ِم ْص ِر َّي ٍة َو َع َر ِب َّي ٍة
ون أ َّو َل َس َّب َ
اب األولمب َّي ِةَ ،و ُع ُم ُرها َل ْم َي َتجا َو ِز الـَ ١6عا ًما.
َت َت َّ
أه ُل َو ُت َشار ُِك ِفي ُب ُطو َل ِة األ ْل َع ِ
أَ ْح َر َز ْت آ َي ُة ِميدَالي َت ْي ِن ( ِف ِض َّي ًة َو ُبرون ِز َّي ًة) ِفي ُب ُطو َل ِة ال َعا َل ِم ال َبارالمب َّي ِة
المكس ِ
ِ
يك َعا َم ٢٠١7م َو ُع ُم ُر َها َ ١7عا ًما.
ِب
اس َتطا َع ْت آ َي ُة ْ
الم َك َّث َف ِة؛
اس ِت َها ِفي ال َم ْر َح َل ِة ال َّثا َن ِو َّي ِة َو َت ْدري َبا ِت َها ُ
أن ُت َو ِّفقَ َب ْينَ ِد َر َ
ْ
اها ال َّت ْع ِلي ِم ِّي َوال ِّر َي ِ
الم َت َم ِّي ِز.
ِل ُت َحا ِف َظ َع َلى ُم ْس َت َو َ
اض ِّي ُ
الج ْم ُهو ِر َّي ِة ِل َت ُك َ
ِيخ
َح َص َل ْت آ َي ُة َع َلى ِو َسا ِم ُ
ون أ َّو َل َم ْن َي ْح ُص ُل َع َل ْي ِه ِفي َتار ِ
اح ِة ال ِم ْص ِر َّي ِة.
الس َب َ
ِّ
أل ْه َدا ُ ُ
ف::
ف
ااَ
أل َ ْه َدا
٦5
٦5

َن َ
شاط ب
أ تَخ َّ ِ
ي ال َق ْو َس ْيِ:
اب ِم َّم َب ْ َ
َي َّ
الص َو َ
اح ٍة ( َبارالمب َّي ٍة ــ أولم ِب َّي ٍة ــ َمحل َّي ٍة) ِفـي ِم ْصـــ َر.
 -١آ َي ُة ِه َي أ َّو ُل َوأَ ْص َغ ُر َس َّب َ
 -٢أَ ْح َر َز ْت آ َي ُة ( ِميدال َي ًة ــ َث َ
المكس ِ
ِ
الث ِميدال َي ٍ
يك.
ات ــ ِميدَال َي َت ْي ِن) ِفي ُب ُطو َل ِة ال َعا َل ِم ِب
اح ِة َعا َم (.)٢٠١٤ - ٢٠١8 - ٢٠١6
للس َب َ
 -٣ا ْل َت َح َق ْت آ َي ُة ِب ُ
المن َت َخ ِب الم ِْص ِر ِّي ِّ
اس ِتها . ..................................................................................................
ب أَكْ ِم ْلِ :ل َك ْي ُت َحا ِف َظ آ َي ُة َع َلى ُم ْس َت َوى ِد َر َ
ُم ْف َر َد َ
(األ ْو َطان). ................................ :
اس َت ْخ ِر ْج ِمنَ ال َّن ِّصُ :م َضا َّد (أ ْك َبر). ................................. :
جـ ْ
اإلص َرا ِر ِلت َُح ِّققَ َه َد َف َها.
د ا ْكت ُْب َما َيدُ ُّل َع َلى أَ َّن آ َي َة َت َت َح َّلى ِبال ُق َّو ِة َو ْ
ن َ
راءت َ
سئ َِل ِة اآلت َِي ِة:
َب ْ
ب َع ِ
ص َأ ِ
األ ْ
ج ْ
ِك ال َّن َّ
ع َد قِ َ

َن َ
شاط جـ

ض ْ
ِمةٍ مِ َّما َيلِي فِ ي َم َ
ل َ
ك َّ
ع ُ
َ
ب:
الم َن ِ
اس ِ
كانِها ُ
كل َ

ِو َسا َم

ُت َو ِّفقُ

ُم َك َّث َف ٍة

َذ ِوي
ا ِإل َرا َد ِة

ود َج ِديدٌ َ ،وا ْك َت َش ْفنَا أ َّنهُ ِمنْ َ ،.................................ف َت َحدَّ ْث ُت َم َع ُأ ِّمي َعنْ أَن َْس ِب َط ِري َق ٍة لل َّت َعا ُملِ
َجا َءنا َم ْو ُل ٌ
اج إ َلى َت َمارِينَ ِ .................................ل َك ْي َي ُك َ
ون َقا ِد ًرا َع َلى اال ْع ِت َما ِد َع َلى َن ْف ِس ِه،
َم َعهُ َف َأ ْخ َب َر ْت ِني ِبأ َّنهُ َي ْح َت ُ
َو َكا َن ْت ُأ ِّمي َ .................................ب ْينَ أَ ِخي َو َب ْي َننَاَ ،و ِل َه َذا ُأرِيدُ أَنْ ُأ ْع ِط َي ُأ ِّمي ُ .................................
األ ِّم ال ِم َثال َّي ِة.
َن َ
شاط د

ك ْي َ
خ َّي ْ
ل َو َف ِّ
ص َ
ك ْر َ
َت َ
ل َذوو
ف َو َ
يق َ
جاحِ :
حقِ ِ
ادةِ ل َِت ْ
ه َذا ال َّن َ
إل َر َ
ا ِ

َن َ
شاط هـ

ه َّيا ا َّتب ْ
م َ
َ
ح َ
الج ْ
ةَ ،
اآلن َو ْق ُ
ك.
ان
ع ِّل ِ
يم ِ
هرِ َّي ِ
اءةِ
ت ِ
ِع َت ْ
ات ُم َ
َ
َ
الق َر َ
ع ِل َ

أل ْه َدا ُ
ف:
ا َ
٦٦

لإلجاب َِة عَ ِن َ
َن َ
ص ،وَ الرُّ ُج ُ
أس ِئ َلةٍ ُت ْ
س ِئ َل ِة.
ص
شاط  2ب :ي ِ
ُج ُ
األ ْ
وع لل َّن ِّ
ظ ِهرُ َف ْه َم ُه لل َّن ِّ
يب عَ ْن ْ
َ
َن َ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
ُ
دامات َ
(جـ):
2
اط
ش
الحيَاةِ .
ِخ
ت
اس
ات
ِم
ل
الك
ْن
ي
ب
ة
الق
الع
ف
ت
ي
ِ
َ
وَ
عرَّ
ْ
َ
َ
ِها ِفي َ
َ
َ
ُ
َن َ
ُ
ً
َ
َ
َ
ْ
(د):
2
اط
ش
المرَادِ .
وب
ل
س
األ
ى
ن
ع
الم
ال
إليص
ا؛
ل
م
ج
ات
ِم
ل
ك
ر
ا
ت
َخ
ي
ٍ
ِ
ْ
وَ
وَ
َ
ْ
ُ
ِ
ُ
ُ
َ
َ
َ
َن َ
وص ب َ
ِط َ
القةٍ وَ دِ َّقةٍ .
ص َ
شاط ( 2هـ) :ي َْقر َُأ ال ُّن ُ

نشاط

ب

d

بعد قراءتك النص أجب عن
األسئلة اآلتية:

هدف النشاط:

d dيجيـب عـن أسـئلة تظهر فهمـه للنـص ،والرجـوع للنص
لإلجابـة عن األسـئلة.

d

شرح النشاط:

d dبعد أن يقرأ التالميذ النص ،يطلب منهم المعلم أن يحللوا ما
قرءوه بحل األسئلة من خالل َفهمهم وقراءتهم؛ ليعزز لديهم
مهارة التفكير الناقد ،وتحديد المعلومات المتصلة بموضوع ما.
d dيعطيهم المعلم متس ًعا من الوقت؛ للتركيز ،وتحليل النص،
وتسجيل َفهمهم بالكتابة ،وأال يكشف عن الحل؛ حتى

d
d

dجمع الكتب بعد نهاية النشاط ،وإعادة توزيعها عليهم
بطريقة عشوائية؛ ليصوب كل تلميذ ورقة غير ورقته ،مع
التنبيه عليهم بعدم فتح غالف الكتاب لعدم معرفة صاحب
الحل.
dالشروع في عملية التصويب دون االعتماد على عناصر
اإلجابة؛ حيث ُيبدي التالميذ مالحظاتهم بشأن األوراق
التي قاموا بتصويبها.
dالثانيـة :يعـرض المعلـم عناصـر اإلجابـة أو ورقـة إجابـة
نموذجيـة.
dيكرر التالميذ تصويب النشاط ،ثم يتم تجميع الكتب
وإعادة توزيعها.
dيقوم المعلم بعمل مناقشة جماعية.

يتيح لهم الفرصة لتعزيز هذه المهارة.
يقوم المعلم بعد النشاط بعمل تصويب جماعي يؤكد فيه اإلجابة :ذوي اإلرادة  -مكثفة  -توفق  -وسام
d d
االكتشافات الصحيحة.
نشاط د تخيل وفكر كيف وصل ذوو اإلرادة
 -2ميداليت ْين
( أ )  -١بارالمبية		
(ب) كانت توفق بين التدريبات والدراسة
(جـ) أصغر  -الوطن
( د ) (متروكة للتلميذ).

جـ
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هدف النشاط:

d dيتعرف العالقة بين الكلمات واستخداماتها في الحياة.

d dينظر كل تلميذ للصورة ،ويتخيل كيف وصل ذوو اإلرادة
لتحقيق هذا النجاح.
d dيكتب فِكَره ،ويقوم المعلم بعمل مناقشة جماعية حول
هذه ِ
الفكَر.

اإلجابة( :متروكة للتلميذ).

شرح النشاط:

استراتيجية تقييم األقران:

 d dالهـدف من هذه االسـتراتيجية هـو تدريـب التالميذ على
التقييـم ،والنقـد ،واتخـاذ القـرار ،وكذلـك فهـي َت َع ُّر ُفهم
التصويب ،وتقييـم األعمال،
بها عمليـة
الطريقـة التـي
اﺣﱰام اﻟﺘﻨﻮع
تتماﻟﺬات
اﻟﺘﻌﺒري ﻋﻦ

اﻟـﻤﺸﺎرﻛﺔ

ألخذهـا بعين االعتبـار في أعمالهـم وإنجازاتهـم التالية.
تعلم لتكون :المحاسبية
تقديم تغذية راجعة فاعلة
ﺣﻞ
ُ
اﻟـﻤﺸﻜﻼتعلى مرحلتين:
االستراتيجية
تنفذ هذه

وج ً
مل؛ إليصال المعنى واألسلوب المراد.
d dيختار كلمات ُ
شرح النشاط:

ضع كل كلمة مما يلي في مكانها
المناسب:

اﻟـﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ

هدف النشاط:

اﻹﺑﺪاع

نشاط هـ حان اآلن وقت القراءة الجهرية ،ه َّيا
اتبع تعليمات معلمك.
هدف النشاط:

d dيقرأ النصوص بطالقة ودقة.
اﻟﺘﻮاﺻﻞ

شرح النشاط:

اﻟﺘﻌﺎون

d dاتبع التعليمات ص ١٧بـ«دليل المعلم».
اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ

اﻟﺘﻔﻜري اﻟﻨﺎﻗﺪ

d dاألولى:يقوم كل تلميذ بحل النشاط ،دون أن يكتب اسمه
على الصفحة.
دليل المعلم  -الصف الثالث االبتدائي  -الفصل الدراسي األول

٦٦

الــمحـــــــــــــــــور الأول

لتحقيق هذا النجاح:

اإلجابة:

نشاط

d

 3الحظ واكتشف
نشاط

أ

اقرأ ،ثم أجب:

d
d

هدف النشاط:

d dيتوصل إلى مفاهيم جديدة (الفعل الماضي).

d

شرح النشاط:

d

استراتيجية التعلم الذاتي:

dيطلب المعلم من كل تلميذ تصنيف الجملة التي معه،
ولصقها على اللوحة المناسبة.
الجمل المكتوبة في كل لوحة،
dبعد االنتهاء ،يقرأ المعلم ُ
مع وضع عالمة على حرف (ت) للمؤنث في كل جملة.
dإذا كانت هناك بطاقة في المكان غير الصحيح يناقشهم
المعلم ،ويبسط الجملة لهم لوضعها في مكانها الصحيح.
dيطلب منهم المعلم حل النشاط ،مع مالحظة المؤنث
الجمل والفرق بينهما.
والمذكر في ُ

d dمن أهم أهداف هذه االستراتيجية تع ُّلم التعل ِم؛ أي أن
يكتسب التلميذ المهارات الضرورية التي تُمكنه من التعلم اإلجابة:
باستمرار؛ لمواجهة المهام الدراسية ،والتعامل مع مصادر شاهدت  -رسمت زينة صورة لمجلة المدرسة
العلم والمعرفة في مرحلة أولى ،ولمواجهة الحياة في

مرحلة تالية.

d dدور المعلـم هـو تشـجيع التفكيـر الناقـد ،وتوفيـر البيئـة
المسـاعدة على التعلـم الذاتي ،ودفع التالميـذ إلى اعتماد
األسـئلة المفتوحـة ،وحثهـم على ربـط التعلـم بالمواقف
الحياتيـة ،وجعـل التلميذ واث ًقا من نفسـه ،وتشـجيعه أثناء
ارتـكاب األخطـاء وهـو فـي طريقه نحـو التعلم.

d dيقوم كل تلميذ باكتشاف قواعد لغوية جديدة ،من خالل
المالحظة والتدقيق بالنشاط.
تعلم لتعرف :التفكير الناقد

d dيتيح لهم المعلم الوقت الكافي لقراءة النشاط وحله؛
للتوصل إلى القاعدة الجديدة.
اإلجابة:

		
 -١حدث ما زال يحدث
			
 -٣أفعال مضارعة

نشاط

ب

 -٢حدث انتهى
 -٤أفعال ماضية

اقرأ والحظ وأكمل كما في المثال:

هدف النشاط:

d dيتوصل إلى مفاهيم جديدة (الفعل الماضي).
شرح النشاط:

ُ d dيحضـر المعلـم لوحتيـن ،علـى اللوحـة األولـى مرسـوم
بنـت ومكتوب (مؤنـث) واألخرى مرسـوم ولد ومكتوب
(مذكر).
d dيقوم المعلم بتوزيع بطاقات على التالميذ؛ بحيث تكون
ٍ
ماض إ َّما مذكر أو مؤنث.
في كل بطاقة جملة بها فعل

٦٧

دليل المعلم  -الصف الثالث االبتدائي  -الفصل الدراسي األول

 4الحظ وتعلم
نشاط

أ

اقرأ األفعال اآلتية وضعها في
المكان المناسب:

هدف النشاط:

d dيتوصل إلى مفاهيم جديدة (الفعل الماضي).
شرح النشاط:

استراتيجية القصة:

d dيحكي المعلم قصة قصيرة ،ويطلب من التالميذ عند
سماعهم ً
فعل ماض ًيا أن يرفعوا ورق ًة مكتو ًبا عليها فعل
ٍ
ماض ،وعند سماعهم ً
فعل مضار ًعا أن يرفعوا ورقة مكتو ًبا
عليها فعل مضارع ،ويستمر هذا حتى انتهاء القصة.

d dبعد االنتهاء من القصة ،وتأكُّد المعلم من أنهم يستطيعون
التفرقة بين الفعل ْين الماضي والمضارع يتيح لهم الفرصة
لحل النشاط.

اإلجابة:

ٍ
ماض :بدأ ،جلس ،أغلق
 -فعل

 -فعل مضارع :تنام ،يجري ،تشتري

ش ْ
ظ َو ْ
الح ْ
3
ف
اك َت ِ
ِ
َن َ
شاط أ

ْ
ب:
م َأ ِ
ج ْ
اق َر ْأُ ،ث َّ

َ -تنَا َو َل ْت َص ِدي َق ِتي ال َغدَا َء أَ ْم ِس ِفي ال َم ْط َع ِم.

 َت َتنَا َو ُل َص ِدي َق ِتي ال َغدَا َء َاآلن ِفي ال َم ْط َع ِم.
اإلجا َز َة ال َعا َم ال َم ِاضي ِفي ا ِإل ْس َك ْن َد ِر َّي ِة.
 َص ِدي َق ِتي َت ْق ِضي إِ َجا َز َة َه َذا ال َعا َم ِفي ا ِإل ْس َك ْندَر َّي ِةَ - .ص ِدي َق ِتي َق َض ِت َْ
اخ َتر:

(اآلن – َه َذا ال َعا َم) َت ُّ
ات َ
 -١ال َك ِل َم ُ
دُل َع َلى:
اضي) َت ُّ
 -٢ال َك ِل َم ُ
ات (أ ْم ِس – ال َعا َم ال َم ِ
دُل َع َلى:
 -٣ال ِف ْعالنِ ( َت َتنَا َو ُل – َت ْق ِضي)ِ ،ه َي:
 -٤ال ِف ْعالنِ ( َتنَا َو َل ْت – َق َضت)ِ ،ه َي:

َن َ
شاط ب

َث َما َز َال َي ْح ُ
دُث – َحد ٍ
(حد ٍ
َث ا ْن َت َهى).
َ
َث َما َز َال َي ْح ُ
دُث – َحد ٍ
(حد ٍ
َث ا ْن َت َهى).
َ
(أ ْف َع ٌال َم ِ
اض َي ٌة – أ ْف َع ٌال ُم َضا ِر َع ٌة).
(أ ْف َع ٌال َم ِ
اض َي ٌة – أ ْف َع ٌال ُم َضا ِر َع ٌة).

أك ِم ْ
ظ َو ْ
الح ْ
ْ
ل َ
ال:
ك َما فِ ي ِ
اق َر ْأ َو ِ
الم َث ِ

ـ َصن ََع َسا ِم ٌر ُق َّب َع ًة َجمِي َل ًة.

ـ َص َن َع ْت زين َُة ُق َّب َع ًة َجمِي َل ًة.

رس ِة.
ـ َر َس َم َسا ِم ٌر ُصو َر ًة ِل َم َج َّل ِة ال َم ْد َ

ـ . ....................................................................................

وب َّ
وب َّ
الش ْم ِس ِمنَ ال َّنا ِف َذ ِة.
ـ َش َ
الش ْم ِس ِمنَ ال َّنا ِف َذ ِة .ـ  ...............زين َُة ُغ ُر َ
اه َد َسا ِم ٌر ُغ ُر َ

الح ْ
4
م
ِ
ظ َو َت َ
ع َّل ْ
َن َ
شاط أ

اق َر ِأ ْ
ْ
الم َ
ال اآلت َِي َة َو َ
ع َ
ع َ
ب:
الم َن ِ
ض ْ
اس ِ
ك ِ
األف َ
ان ُ
ها فِ ي َ

َبدَأَ
ِف ْع ٌل
اض
َم ٍ
أل ْه َدا ُ ُ
ف::
ف
ااَ
أل َ ْه َدا

َتن َُام

َج َل َس

َي ْج ِري

ت َْش َت ِري

أ ْغ َلقَ

ِف ْع ٌل
ُم َضار ٌِع

َن َ
اضي).
يدةٍ
الم ِ
ِ
ص ُل إ َلى َم َف ِ
شاطا ( 4 ،3أ)َ :ي َتوَ َّ
ج ِد َ
اه َ
يم َ
(الف ْع ِل َ
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َن َ
شاط ب

س َت ْ
َع ِّب ْر َع ْ
ك ِّ
ع َ
ن ُ
اضي:
الم ِ
خ ِ
د ًما الفِ ْ
صورَةٍ ُم ْ
ل ُ
ل َ

َن َ
شاط جـ

الم َ
ن مِ َ
الج ْم َ
اضي:
الم ِ
ن َز َم ِ
ن اآلت َِي َت ْي ِ
لت ْي ِ
ح ِّو ِ
ل ُ
َ
ضارعِ إ َلى َ
ن ُ

اض أَ ْم َت َع األَ ْو َق ِ
ِين.
ات ِف ال َّت ْمر ِ
َ -١يق ِْض ال ِّر َي ِ ُّ
َالح الث َِّم َر ِم َن الشَّ َج َر ِة.
َ -٢يق ِْط ُ
ف الف ُ

5

َ
شار ْ
ِك

َن َ
شاط أ

ك ْر فِ ي َ
الم َثا َب َ
يد ْ
َف ِّ
ص َ
ب مِ ْن َ
ل إ َل ْي ِه،
ح ِّق َق ُه َو َت ِ
أن ُت َ
رة َو ُترِ ُ
يءٍ َي َتط َّل ُ
ك ُ
ش ْ
َو َ
شار ْ
ع ُز َمالئ َ
ِك ُه َم َ
ِك:

َن َ
شاط ب

ْ
ب َما ُي ْم َلى َع َل ْي َ
ك:
اك ُت ْ

أل ْه َدا ُ
ف:
ا َ
٦8

َن َ
َس َت ْ
الك َتاب َِة.
اع َد ال ُّل َغ ِة ِفي ِ
م َقوَ ِ
خ ِد ُ
شاط ( 4ب  ،جـ) :ي ْ
َن َ
ً
َ
ً
َ
ْ
س َت ْ
قيم.
ب ُج َملا ك ِ
الم ِ
شاط ( 5أ) - :يَك ُت ُ
ات ال َّترْ
املة ُم ْ
ِ
خ ِد ًما عَ َ
َ
ْ
َ
َ
َ
ُ
ِّ
ج ُموعَ ةٍ ِم َ
يه ِفي
ات ال َّتعاو ِني َِّة َمع ُز َمالئ ِِه وَ ُم َعل ِم ِ
ن ال ِّنقاش ِ
 يَش َترِ ك بِفاعليَّةٍ ِفي َم ْص ِغيرَةٍ وَ َكبِيرَةٍ .
ج ُموعَ ٍ
ات َ
َم ْ
َن َ
اسي َ
َعرِ ُ
ض َم َ
َّة.
الك َتاب َِة
األس ِ
َات ِ
هار ِ
شاط ( 5ب) :ي ْ
َ

نشاط

ب

مستخدما
عبر عن كل صورة
ً
الفعل الماضي:

هدف النشاط:

d dيستخدم قواعد اللغة في الكتابة.
شرح النشاط:

d dيطلب المعلم من التالميذ النظر إلى الصورتين ،والتعبير
عنهما باستخدام الفعل الماضي.

اإلجابة( :متروكة للتلميذ).

نشاط

جـ

حول الجملتين اآلتيتين من زمن
ِّ
المضارع إلى الماضي:

هدف النشاط:

d dيستخدم قواعد اللغة في الكتابة.
شرح النشاط:

d
d
d
d
d

 dيطلب المعلم من كل تلميذ كتابة جملة مستخد ًما ً
فعل
مضار ًعا في ورقة.
dيقسم المعلم التالميذ إلى ثنائيات؛ بحيث يعطي كل تلميذ
ٍ
ماض.
جملته للتلميذ اآلخر؛ ليحول الجملة من مضارع إلى
dيمكن تكرار النشاط باستخدام فعل مضارع مذكر مرة ،وفعل
ٍ
ماض.
مضارع مؤنث مرة أخرى ،ويقومون بتحويله إلى
dبعد االنتهاء ،يقوم كل تلميذ بحل النشاط بالكتاب.
dيمر بينهم المعلم  -تغذية راجعة ثنائية  -ليتأكد من صحة
ما كتبوه.

اإلجابة:

 -١قضى الرياضي أمتع األوقات في التمرين.
 -٢قطف الفالح الثمار من الشجرة.

5
نشاط

أ

شارك

فكر في شيء يتطلب منك
المثابرة وتريد أن تحققه وتصل
إليه وشاركه مع زمالئك:

لمـا وهد ًفـا صع ًبـا يريـد
d dيناقـش المعلـم مـع كل تلميـذ ُح ً
تحقيقـه ،وكيـف يحققـه بالعزيمـة واإلصـرار.

d dيحثهم المعلم على التفكير فيما يحلمون به أن يتحقق.
d dيفكر التالميذ فيه ،ويرسمونه ،ويكتبونه في الكتاب.

d dبعد انتهائهم من التخيل والكتابة ،يقسمهم المعلم إلى
مجموعات ،كل مجموعة مكونة من  5لـ  6أفراد ،ويقوم
كل تلميذ بمشاركة زمالئه ُحلمه وهدفه.

اإلجابة( :متروكة للتلميذ).

نشاط

ب

اكتب ما ُيملى عليك:

هدف النشاط:

d dيعرض مهارات الكتابة األساسية.
شرح النشاط:

d dيقسم المعلم التالميذ إلى ثنائيات ،ويعطي كل ثنائي
ورقتين ،بكل ورقة جملة مختلفة.
d dيطلب من التلميذ األول اختيار ورقة والقيام بإمالئها
للثاني دون أن يراها ،فيكتبها التلميذ في الكتاب ويأخذ
الورقة ويصوب لنفسه.

d dيكرر النشاط نفسه مع التلميذ اآلخر؛ فيقوم بإمالء زميله
الجملة الثانية ،ويأخذ الورقة ويصوب لنفسه.
d dهاتان الجملتان ال يحفظهما التلميذ مسب ًقا؛ فنشاط اإلمالء
يقيس مدى قدرته على التمييز بين أصوات الحروف

وأشكالها ،وتطبيق قواعد الكتابة التي تعلمها.

ُجملتا اإلمالء:

-١لقد تأهل العديد من ذوي اإلرادة لالشتراك في بطوالت
عالمية.

كثير مـن ذوي اإلرادة على وسـام الجمهورية في
-٢حصـل ٌ
رياضات مختلفة.

هدف النشاط:

d dيكتب ُج ً
مل كاملة مستخد ًما عالمات الترقيم.
d dيشترك بفاعلية في مجموعة من النقاشات التعاونية مع
زمالئه ومعلميه في مجموعات صغيرة وكبيرة.

دليل المعلم  -الصف الثالث االبتدائي  -الفصل الدراسي األول
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الــمحـــــــــــــــــور الأول

استرتيجية التعلم الثنائي:

شرح النشاط:

كتابة قصة مصورة
نموذج
ِ
تهيئة

d dيعد نص النموذج هو النص المماثل للنص الكتابي الذي سيقوم التلميذ بكتابته في نهاية الموضوع ،ولذا يجب التركيز على
كيفية كتابة قصة مصورة ،ولفت النظر لألشياء التي يجب أن تتوافر بها.
استراتيجية (ماذا تعرف؟ /ماذا تريد أن تعرف؟/ماذا عرفت ؟

ي ِ
حضر المعلم معه قصة مصورة ،ولوحة مرسو ًما عليها جدول به ثالثة أعمدة (ماذا أعرف ُم ْسب ًقا؟)( ،ماذا أريد أن أتعلم؟)،
ُd d
(ماذا تعلمت بالفعل؟).
d dماذا أعرف ُمسب ًقا (المكتسبات والخبرات السابقة) ،وهي ُخطوة غاية في األهمية؛ ل َفهم الموضوع الجديد وإنجاز المهام؛
فالتلميذ مدعو لمعرفة إمكاناته؛ حتى يتمكن من استثمارها على أكمل وجه.

d
d
d
d
d

dماذا أريد أن أتعلم؟ وهي مرحلة تحديد المهمة المتوقع إنجازها أو المشكلة التي يجب حلها.
ٍ
وأنشطة ،ومعرفة مدى تحقق األهداف المرجوة،
معارف ومها َّم
dماذا تعلمت بالفعل؟ وهي مرحلة تقويم ما سبق التطرق إليه من
َ
أيضا مرحلة الكتساب المفاهيم الصحيحة ،وتصويب األخطاء ،وتكون في نهاية الموضوع.
وهي ً
dيبدأ المعلم المناقشة في( :ماذا أعرف مسب ًقا؟) ويكتب كل فِكَرهم.
dينتقل المعلم إلى( :ماذا أريد أن أتعلم؟) ويسمع فِكَرهم ،وآراءهم ،ويكتبها باللوحة.
dتُع َّلق اللوحة بالفصل حتى انتهاء موضوع كتابة القصص ،ثم يكتب معهم بعد المناقشة (ماذا تعلمت بالفعل؟).

نشاط

1

اقرأ القصة ،ثم أكمل:

هدف النشاط:

d dيحلل تركيب النص.
شرح النشاط:

يقسم المعلم التالميذ إلى مجموعات.
ِّ d d
d dيعطي كل مجموعة قص ًة مصور ًة ُمختلف ًة.
d dيطلب منهم  -في ورقة خارجية  -أن يحللوا أجزاء القصة من خالل كتابة( :العنوان ،الشخصيات ،المكان ،الزمان ،البداية،
المشكلة ،النهاية).

d dيطلب منهم المعلم أن يقرءوا القصة الموجودة بالنشاط.
d dيحلل القصة.

اإلجابة:

			
 -عنوان القصة :مسابقة الشطرنج

					
 المكان :النادي -البداية :وبدأنا اللعب

 المشكلةَ :الخسارة

 -النهاية :السالم والتهنئة على الفوز

٦٩

دليل المعلم  -الصف الثالث االبتدائي  -الفصل الدراسي األول

 -الشخصيات :العب شطرنج ،ومنافس

 -الزمان :صباح يوم المسابقة

اب ِ
ج ِ
ة قصة مصورة
َ
كَ
مو َ
ذُ
نُ
ت َ

َن َ
شاط 1

م َأ ْك ِم ْ
ْ
ل:
اق َر ِأ القِ َّ
ص َةُ ،ث َّ

اس ِمي ِفي ُم َساب َق ٍة للشِّ طْ َرنْجِ أ ْعل َن ْت َع ْن َها إ َدا َر ُة ال َّنا ِدي.
َ 1س َّجل ُْت ْ

َ ُ
ُ َ
ﻣﺴﺎﺑﻘﺔ
ِّ ْ َ ْ
اﻟﺸﻄﺮﻧﺞ
ِ

َ 2ذ َه ْب ُت إلَى ال َّنا ِدي ِفي َص َباحِ يَ ْو ِم ال ُم َسابَ َق ِةَ ،وبَدَ أْنَا اللَّ ِع َب ..كانَ
اتَ ،ح َّتى شَ َع ْر ُت بِاال ْرتِ َب ِ
ال ُم َنا ِف ُس َذ ِك ًّياَ ،وأ ْو َق َع بِي ِعدَّ َة َم َّر ٍ
اك
َوال َخ ْو ِف ِم َن الخ ََسا َر ِة.
َ 3حا َولْـ ُ
ـت ال َّت ْر ِكيـ َز َعلَــى ال َفـ ْو ِز َو َع َمــلِ ُخطَّـ ٍة؛ ِألَ ْج َتا َز ال ُم َســابَق ََة،
ـن ال ُم َنا ِف َس َسـ َب َق ِني ،شَ ـ َع ْر ُت بِا ِإل ْح َب ِ
اط الشَّ ـ ِدي ِد َوالغَضَ ِب.
َول ِكـ َّ
ْــال َق ال ِّر َي ِ
ــن تَ َذكَّــ ْر ُت أخ َ
ــالم َعلَ ْيــ ِه،
ييــنَ ،ف ُق ْم ُ
اض َ
َ 4ول ِك ْ
ِالس ِ
ــت ب َّ
َوتَ ْه ِن َئ ِت ـ ِه َعلَــى ال َف ـ ْوزِ.
ات:
الشَّ خ ِْص َّي ُ

....................................

املَــكَــــانُ :

....................................

الــ َّز َمـــانُ :

....................................

األ َ ْ
ه
داَد ُا
فُ
ف ُ::
اَ َ
ف:
أل ْ ْه َ
دا

األه َ

ُع ْن َو ُ
ان
ص ِة
القِ َّ
....................................

البِدَ ا َي ُـة:

....................................

املُشْ ِكل َُة:

....................................

ال ِّن َهايَ ُ
ــة:

....................................

َن َ
ص.
ُح ِّل ُل َترْ ِك َ
يب ال َّن ِّ
شاط  :1ي َ

٦9
٦9

ت َِ ِ
ج ِ
رٍ
صٍ
ة
ةم
َ
كَ
مو َ
ذُ
نُ
ص َّ
وَ
ابة ق َّ
ُ َ

َن َ
شاط 2

م َأ ْك ِم ْ
ْ
ل:
اق َر ِأ القِ َّ
ص َةُ ،ث َّ

ِ 1فــي َص َبــاحِ يَ ْو ِم ُم َبــا َرا ِة « َماراثُــونِ األُولمب َّي ِة» كَانَ ال ُم َت َســا ِبقُونَ
ـن ك ُِّل ب َِال ِد ال َعالَـ ِـم َي ْسـ َت ِعدُّ ونَ لل َبدْ ِء.
ِمـ ْ
السـ َب ُ
اقَ ،و َجـ َرى ك ُُّل ُم َت َســاب ٍِق ِب ِه َّمـ ٍةَ ،وك ُُّل شَ ـخ ٍ
ـم
ْص ِم ْن ُهـ ْ
 2بَــدَ أَ ِّ
هَدَ ُفــهُ ال َفـ ْوزُ.

3

4

ـف َو ْقـ ِ
ِفــي ُم ْن َتصـ ِ
ين
ـب أ َحــدُ ال ُم َت َســا ِب ِق َ
الس ـ َباقِ  ،أُ ِصيـ َ
ـت ِّ
ــن ال َجــ ْر ِي.
بِال َّت َع ِ
ــف َع ِ
ــب َوا ِإل ْر َهــاقِ َ ،وتَو َّق َ
...................................................................................................................................................
...............................................................................................................................

دد:
َ
ح ِّ

 -١الشَّ خ ِْص َّيات . .....................................................
 -٣املُشْ ِكلَة . .....................................................
 -٤تَ َخ َّي ْل نِ َها َي ًة لل ِق َّص ِةَ ،وا ْر ُس ْمهاَ ،واكْ ُت ْبها ب ِِصي َغ ِة امل َ ِ
اض.
 -5ضَ ْع ُع ْنوانًا لل ِق َّص ِة. ..................................................... .

 -٢ال َّز َمان َواملَكَان . .....................................................

َاأل َ ْ
ه
دا َدا ُ
ف ُ:
أل ْه َ
ف:
ا
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َن َ
ب َ
شاط  :2ي ْ
َس َت ْ
خ ِد ُم َ
ص.
الم َن ِ
العبَار ِ
ُح ِّددُ ِ
ِم ِ
َك َت ِ
س ُ
َاق ِفي ال َّن ِّ
اسب ََة ِّ
ات وَ ي ْ
للسي ِ
ها ،وَ ي َ
َات ُ
الكل َ

كتابة قصة مصورة
نموذج
ِ
٢

نشاط

اقرأ القصة ،ثم أكمل:

هدف النشاط:

d dيكتسب الكلمات ويستخدمها ،ويحدد العبارات المناسبة للسياق في النص.
شرح النشاط:

d dيطلب المعلم من كل تلميذ قراءة القصة الموجودة بالنشاط.
d dيعطي المعلم كل تلميذ ورق ًة صغير ًة يؤلف فيها نهاية للقصة.
d dيقوم التالميذ بلصقها على لوحة كبيرة ،ويقرأ المعلم مختلف النهايات.

يفرغوا ،يقوم كل تلميذ بتحليل القصة ،واإلجابة عن األسئلة بالكتاب.
d dبعد أن ُ

اإلجابة:

 -١العدَّ اءون

 -٢الزمان :صباح يوم مباراة ماراثون األولمبية  -المكان :مضمار الجري
الــمحـــــــــــــــــور الأول

 -٣المشكلة :إصابة أحد العدائين
( -٥ ،٤متروكتان للتلميذ).
التطبيق

قصصا مختلفة ليقوموا بتحليلها ،وعرضها على بقية المجموعات ،وتعليقها على حائط الفصل.
d dيعطي المعلم التالميذ
ً
d dيطلب المعلم من كل مجموعة عمل قصة عن موضوع مهم ،وعند االنتهاء يتم وضعها بمكتبة المدرسة.
يتوجه المعلم إلى المكتبة ليتصفح مختلف القصص؛ إلعطائهم مزيدً ا من ِ
الفكَر ،وإثراء فِكَرهم.
ُ
d d
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٧٠

كتابة قصة مصورة
ِ
نشاط

٣

ارسم واكتب قصة مصورة تعبر عن الروح الرياضية:

هدف النشاط:

المرتبة والمنظمة.
d dيكتب
ً
قصصا ألحداث حقيقية أو متخ ّيلة ،مستخد ًما األساليب الفعالة ،والتفاصيل المختارة بعناية ،واألحداث ُ
d dيعبر عن أحداث حقيقية أو متخيلة باستخدام تفاصيل موحية ،وترتيب واضح لألحداث.

والجمل.
d dيستخدم قائمة مصطلحات وقواميس مخصصة للمبتدئين ،ويحدد معاني الكلمات ُ
شرح النشاط:

d dالتعبير الكتابي هو المنتج النهائي من الموضوع ،يجمع فيه التلميذ كل ما تعلمه ليستطيع التعبير عن نفسه مستخد ًما ُلغة سليمة.
تعلم لتكون :التواصل ،الكتابة
اﻟﺘﻌﺒري ﻋﻦ اﻟﺬات

اﻟﺘﻌﺎون
اﻟﺘﻮاﺻﻞ
اﻟـﻤﺸﺎرﻛﺔ
كل تلميذ فِكَر قصته المصورة وحده على الورق ،ويعزز المعلم
خالل الكتابة ،فيضع
مهارة التواصل من
اﻟﺘﻨﻮعهذا النشاط تعزيز
 dاﺣdﱰاميتيح

هذه المهارة بأال ُيملي عليه ما يجب كتابته في القصة ،ويتيح له فرصة التعبير عن األحداث التي يود إيصالها ،ثم يقوم بإعطاء

تغذية راجعة بناءة له.

ﺣﻞ اﻟـﻤﺸﻜﻼت

ٍ
كلمات ،وفِك ٍَر في النصوص ،وتراكيب لغوية.
d dيذكِّر المعلم تالميذه بما تعلموه في هذا الموضوع؛ من
اﻟﺘﻔﻜري اﻟﻨﺎﻗﺪ
ما تعلموه عندما اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ
اﻹﺑﺪاع
يكتبون.
اﻟـﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ من أنهم يراعون
d dيتأكد
d dيضع كل تلميذ فِكَره بمفرده على الورق ،دون التقيد بتوجيهات بعينها.
المعلم على كل تلميذ ما يجب كتابته ،ويتيح له فرصة التعبير عن الرسالة التي يود إيصالها.
d dال ُيملي ُ
d dبعد أن يعطيهم المعلم اإلرشادات الواضحة ،يتركهم ليكتبوا ما يريدونه ،كل على حدة.

d dيتحرك بينهم المعلم؛ ليتأكد من أنهم على الطريق الصحيح ،ويوجههم ،ولكن ال يصوب لهم األخطاء.

٧١
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ﻣﺼﻮرة
َن َ
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م َو ْ
اض َّي ِة:
الر َي ِ
ع ِّب ُر َع ِ
ص َّو َر ًة ُت َ
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اك ُت ْ
س ْ
ن ُّ
ص ًة ُم َ
ب قِ َّ
ا ْر ُ

م َ
است ْ
اس َت ْ
ين َ
ع َ
ص ِة.
يدةٍ فِ ي ِ
ج ِ
ص َّو َر؛ ل ُِي ِ
خ ِ
ِخ َد ِ
د ِ
رد ٍ
ات َ
ك َع َلى ْ
ْ
ك َتا َب ِة القِ َّ
الم َ
ام َ
د َ
ام ُم ْف َ
وس ُ
الق ُ
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................................................................................................................................

................................................................................................................................
................................................................................................................................

................................................................................................................................
................................................................................................................................

................................................................................................................................
................................................................................................................................

ن ْ
َت َّ
ص ِة َع َلى َما َيلِي:
ِم ِ
أك ْد مِ ِ
ال القِ َّ
اشت َ

ُع ْن َوانِ َها

َعال َم ِ
قيم
ات َّ
التْ ِ

اس ِتخْدَ ِام ِصي َغ ِة امل َ ِ
اض
ْ
األ َ ْ
ه
َ
د
ا
ُ
ُ
:
ف
اَ َ
ف:
أل ْه َ
دداا ُ
ف:

األ ْه َ

شَ خ ِْص َّي ِ
ات ال ِق َّص ِة

وس
اس ِتخدَ ِام كَلِ َم ٍت ِم َن القَا ُم ِ
ْ

أنْ تَكُونَ ُم َرتَّ َب ًة َو َو ِ
اض َح ًة

َمكَانِها َو َز َمانِها

َن َ
الف َّع َ
ِيب َ
فاص َ
شاط  - :3ي ْ
خ َت َ
الم ْ
س َت ْ
ِع َنايةٍ ،
الة وَ ال َّت
صا ل َِأ ْح َد ٍ
ارة ب ِ
ِ
األسال َ
ص ً
ب ِق َ
َك ُت ُ
خ ِد ًما َ
ح ِقيقيَّةٍ أوْ ُم َتخ َّي َلةٍ ُم ْ
اث َ
يل ُ
األح َ
الم َن َّ
ظ َم َة.
وَ ْ
الم َر َّتب ََة وَ ُ
داث ُ
اص َ
ِاست ْ
اث.
اض ٍح
أح َد ٍ
وحيَةٍ  ،وَ َترْ ٍ
لألح َد ِ
تيب وَ ِ
يل ُم ِ
دام َت َف ِ
ي َحقيقيَّةٍ أوْ ُم َتخيَّلةٍ ب ْ
ِخ ِ
اث َ
ْ
ُعبِّرُ عَ ْن ْ
ُح ِّددُ َم َعانِي َ
ص َ
ْتد َ
يس ُم َ
َس َت ْ
الج َم ِل.
ات ،وَ َق ِ
لح ٍ
ِم ِ
للمب ِ
خ َّ
ص َ
وام َ
م َقائ َِم َة ُم ْ
خ ِد ُ
ي ْات وَ ُ
ئين ،وَ ي َ
ط َ
الكل َ
ص ًة ُ
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ِيم
ِير ال َّت ْقي ِ
َم َ
عاي ُ

ِما
َأ ْل َتزِ ُ
م َدائ ً
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م
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م
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ص ِة
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يب ْ
أخطائ َ
ص ِة َم َّر ًة ُأ ْخ َرى َم َ
ِك:
َأعِ ْد ِ
صوِ ِ
ع َت ْ
ك َتا َب َة القِ َّ
............................................................................................................................................................................................................................................
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الك َتاب ََة َّ
صي َ
َّة؛ ِلي َ
َها َم َ
الش ْ
ُقوِّ ي َ
م.
ع ال َّت ْو ِج ِ
خ ِ
َاج ُع ِ
ُير ِ
يه وَ َّ
الد ْع ِ
ُ
َّ
ي َ
ُ
ُ
ُ
ْ
َّ
ْ
وب.
ل
س
األ
ل
ك
الش
ْث
ي
ح
ن
م
ص
ن
ال
ِّم
ِ
وَ
َّ
ُ
ْ
ُقي ُ
َ

تقييـم ذاتـي لكتابتي
أيضا أن يمثلها على السبورة؛
ليتعرف التالميذ المستويات المختلفة لكل معيار ،ويستطيع ً
d dيقرأ المعلم قائمة المعايير وتدرجها؛ َّ
أمام ألتزم معظم
دائما ..أما إذا ُوجد بعض األخطاء فتضع
بأن يقول :إذا كتبت الجملة كلها صحيحة تضع
أمام ألتزم ً
أمام ألتزم بعض الوقت  ..أما إذا كانت كل كلمات كتابة القصة بها أخطاء
كثير من األخطاء فتضع
الوقت ..أما إذا ُوجدت ٌ
أمام أحاول أن ألتزم.
فتضع
d dبعد أن يوضح المعلم المعايير للتالميذ يعطي أمثلة لألخطاء التي رآها أثناء مروره بينهم ،وكيفية التقييم الذاتي لها.
d dيقوم التالميذ بعد «كتابة القصة» بمراجعة المعايير التي عليها تمت كتابتها ،ويقوم كل تلميذ بإعطاء نفسه التقدير المناسب َو ْف َقا
لما تم عمله.

نشاط

أعد كتابة القصة مرة أخرى مع تصويب أخطائك:

هدف النشاط:

ليقويها مع التوجيه والدعم.
d dيراجع الكتابة الشخصية؛ ِّ
شرح النشاط:

d dسيقوم التالميذ بعد التقييم الذاتي ألنفسهم ومالحظة األخطاء التي وقعوا فيها بكتابة القصة مرة أخرى ،ولكن هذه المرة
سيتجنبون كل األخطاء التي وقعوا فيها أول مرة.
مالحظة :تصويب المعلم التعبير الكتابي:

d dبعد أن يعيد كل تلميذ كتابة القصة متجن ًبا األخطاء التي وقع فيها يأخذ المعلم الكتب لمراجعة تقييمهم ألنفسهم.
d dيقرأ المعلم عمل التلميذ ويعطي له تغذية راجعة (تعلي ًقا) بناءةً؛ أي يركز على شيء إيجابي في عمله ،ويمدحه ،خاص ًة إذا وجد
تحسنًا بين المحاولة األولى للكتابة والمحاولة الثانية.
ُّ

دليل المعلم  -الصف الثالث االبتدائي  -الفصل الدراسي األول

٧٢

الــمحـــــــــــــــــور الأول

d dيق ِّيم النص من حيث الشكل واألسلوب.

تقييم تكويني
d dيطلق على هذا التقييم أحيانًا التقويم المستمر ،و ُيعرف بأنه العملية التقويمية التي يقوم بها المعلم في أثناء عملية التعلم ،ويبدأ
أيضا استخدام التقويم المنظم في عملية بناء المنهج ،وفي
مع بداية التعلم ،ويواكبه في أثناء سير الحصة ،والتقويم البنائي هو ً
التدريس ،وفي التعلم؛ بهدف تحسين التعلم.
١

نشاط

فكر وضع الكلمات اآلتية في جمل من تعبيرك:

هدف النشاط:

d dيكتسب الكلمات ويستخدمها ،ويحدد العبارات المناسبة للسياق في النص.
شرح النشاط:

d dيقوم كل تلميذ بقراءة الكلمة ،ووضعها في جملة من تعبيره.

اإلجابة( :متروكة للتلميذ).

نشاط

2

مستخدما الفعل الماضي:
انظر وعبر
ً

هدف النشاط:

d dيستخدم قواعد اللغة في الكتابة.
شرح النشاط:

d dيالحظ كل تلميذ الصورتين ،ويعبر عنهما ُمستخد ًما الفعل الماضي.

اإلجابة:

 -أكل الولد طعامه.

 زرعت البنت الشجرة.3

نشاط

مستخدما أسلوب التعجب:
الجمل اآلتية
حول ُ
ً

هدف النشاط:

d dيستخدم قواعد اللغة في الكتابة.
شرح النشاط:

d dسيقوم التالميذ بقراءة كل جملة ،وتحويلها باستخدام أسلوب التعجب.

اإلجابة:

 ما أسرع الطائرة! ما أطيب الولد! -ما أذكى البنت!

٧٣
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..........................................................................................

س َت ْ
الج َم َ
ب:
خ ِ
ج ِ
ح ِّو ِ
وب ال َّت َ
ع ُّ
ل ُ
َ
د ًما ُأ ْ
ل اآلت َِي َة ُم ْ
س ُل َ

َّ
الطا ِئ َر ُة َس ِري َع ٌة.

..............................................................................................................

ال َو َلدُ َط ِّي ٌب.

.............................................................................................................

ال ِب ْن ُت َذ ِك َّي ٌة.

..............................................................................................................
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َن َشاط 4
اض َّي ِة َع َل ْي َنا أَ ْن َن َت َح َّلى ِب َم ْج ُمو َع ٍة ِمنَ ال ِق َي ِم َ
ات ال ِّر َي ِ
الم َنا َف َس ِ
األ ْخال ِق َّي ِة؛ َك َض ْب ِط
« ِفي ُ
الم َتبا َدلِ ِل َك ْي َن َت َق َّب َل َ
الخ َسا َر َة ِب َش ْكلٍ َس ِو ٍّيَ ،و ُه َو َما ُي ْط َلقُ َع َل ْي ِه
االح ِت َرا ِم ُ
ال َّن ْف ِسَ ،و ْ
اض َّي ُة)؛ َأل َّن ال َف ْو َز َو َ
وح ال ِّر َي ِ
أح َد َي ُفو ُز َدا ِئ ًماَ ،و َال
َح ِدي ًثا (ال ُّر ُ
الخ َسا َر َة ُم َتبا َدالنِ َ ،فال َ
أح َد َي ْخ َس ُر َدا ِئ ًما ،ول ِك ْن ُه َن َ
اك َفا ِئ ٌز َج ِّيدٌ َو َخ ِ
اس ٌر َج ِّيدٌ .
َ
إِ َّن َ
الح َف َ
اض َّي َة َي ُك ُ
الم ْت َع َةَ ،و ِ
اب ال ِّر َي ِ
اظ َع َلى
األ ْل َع َ
الم َشا َر َك َةَ ،وال َّت َعا ُر َفَ ،و ُ
ون َه َد ُف َها ُ
الج ْس ِم».
ِص َّح ِة ِ
َ -١ت َق ُّب ُل َ
الخ َسا َر ِة ُي ْط َلقُ َع َل ْي ِه . .......................................................................................................................................................
َف َ
َ -٢هد ُ
اب ال ِّر َي ِ
اض َّي ِة ُه َو . ................................................................................................................................................
األ ْل َع ِ
َ -٣ض ْع ُع ْن َوا ًنا لل ِف ْق َر ِة. ........................................................................................................................................................................ .
ْ -٤اس َت ْخ ِر ْج ِمنَ ال ِف ْق َر ِة َج ْم َع « ُل ْع َبة»َ ،....................................... :و ُم َضا َّد « َف ْوز»،....................................... :
َو َك ِل َم ًة ِب َها َحر َك ٌة َط ِوي َل ٌةَ ،...................................... :و ُأ ْخ َرى ِب َها َحر َك ٌة َق ِصي َر ٌة. ........................................ :
ُ -5ج ُذو ُر َك ِل َم ِة َ
«الخ َسا َرة» ِه َي. .............................................................................................................................................. :
ْ
ب:
م َأ ِ
ج ْ
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َن َ
ي ِم َ
الغر َ
م َ
وص ،وَ ي َْف َ
ص.
َض
ِ
ن ُك ِّل َن ٍّ
ص َ
شاط  :4ي َْقر َُأ ال ُّن ُ
ه ُ
األساس َّ
َن َ
َس َت ْ
الك َتاب َِة.
واع َد ال ُّل َغ ِة ِفي ِ
م َق ِ
خ ِد ُ
شاط  :5ي ْ

4

نشاط

اقرأ ،ثم أجب:

هدف النشاط:

d dيقرأ النصوص ،ويفهم الغرض األساسي من كل نص.

شرح النشاط:

d dيقوم التلميذ بقراءة الفقرة ،واإلجابة عن األسئلة.

اإلجابة:

 -١الروح الرياضية

 -٢المشاركة ،والتعارف ،والمتعة ،والحفاظ على صحة الجسم
( -٣متروكة للتلميذ).

كثير من الحركات الطويلة والقصيرة)
 -٤ألعاب َ -خسارة  -منافسات  -فوز (وهناك ٌ
َ -٥خ ِس َر

نشاط

٥

اكتب قصة قصيرة من ثالثة مشاهد عن طفل يلعب مباراة وخسر:
الــمحـــــــــــــــــور الأول

هدف النشاط:

d dيستخدم قواعد اللغة في الكتابة.

شرح النشاط:

d dيقوم التلميذ بكتابة قصة قصيرة.

اإلجابة( :متروكة للتلميذ).

دليل المعلم  -الصف الثالث االبتدائي  -الفصل الدراسي األول

٧٤

قاموس الكلمات المصورة
شرح النشاط:

d dيطلب المعلم من التالميذ فتح ص 75للنظر في قاموس الكلمات المصورة.
تعرف بعض الكلمات ومعانيها ،وفي قاموس الكلمات المصورة توضح الصور
المعلم أن القاموس يساعدهم في ُّ
d dيوضح لهم ُ
معاني الكلمات.

d dيتأكد المعلم من أن كل تلميذ يفهم قاموس الكلمات المصورة ،ويستطيع أن يستخرج منه كلمات مناسبة للموضوع.
 d dقبل كتابة التلميذ القصة؛ على المعلم أن يذكره بكتابة عنوانها ،وعالمات الترقيم ،واستخدام كلمات من القاموس ،وكتابة
أحداث ُمرتبة واضحة ،مع استخدام الفعل الماضيَّ ،
وأل ينسى توضيح الزمان والمكان.

 d dيمكن للمعلم أن يكتب على السبورة هذه المعايير كلها؛ لتكون واضح ًة لهم عند الكتابة.

٧٥

دليل المعلم  -الصف الثالث االبتدائي  -الفصل الدراسي األول
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َن َشاط 1
يم َّ
الطا ِل ِب َخا ِل ٍد ِب َل َق ِب َّ
«الطا ِل ِب ال ِّر َي ِ
اض ِّي»،
ِفي َح ْف َل ِة ِن َها َي ِة ال َعا ِمَ ،قا َم ِت الـ َم ْد َ
رس ُة ِب َت ْك ِر ِ
ـح ُصو ِل ِه َع َلى ِميدَا ْل َي ٍة َذ َه ِب َّي ٍة باِ ُألولمب َّي ِ
َو َذ ِل َك ِل ُ
اتَ ..ت َحدَّ َث َخا ِلدٌ إ َلى ُز َمال ِئ ِه َقا ِئ ًال:
أَ ْن َص ُح ُك ْم ِب َت َناولِ َّ
االه ِت َما ِم ِبال َّن َظا َف ِة َّ
ارس ِة ال ِّر َي َ
حيَ ،و ْ
الط َعا ِم ِّ
اض ِة
الص ِّ
الش ْخ ِص َّي ِةَ ،و ُمـ َم َ
أج َسا ِم ُك ْم.
ِب ْ
اس ِت ْمرارٍ؛ ِلت َُحا ِف ُظوا َع َلى ِص َّح ِة ْ
ْ
ب:
م َأ ِ
ج ْ
اق َر ْأُ ،ث َّ

ض ْ
(أ)َ .
الم َة (
ع َع َ

) أو (

):

ـــم.
َ -١فا َز َخا ِلدٌ ِفي ُم َسا َب َق ِة ال َّر ْس ِ
حي.
َ -٢ن َص َح َخا ِلدٌ ُز َم َ ُ
الءه ِب َت َناولِ َط َعا ٍم ِص ٍّ
َ -٣ك َ
ان َخا ِلدٌ َطا ِل ًبا ِر َي ِ
اض ًّيا.
ُ -٤ي ِح ُّب َخا ِلدٌ ِش َرا َء َّ
الجا ِئلينَ .
الط َعا ِم ِمنَ ال َبا َع ِة َ
اس َت ْ
خرِ ْج مِ َ
ن الفِ ْق َرةِ :
(ب)ْ .

(
(
(
(

)
)
)
)

ُم ْف َر َد ُ
«طالب»َ ، ............................................ :و ُج ْم َل ًة ِب َها َال ُم َت ْع ِليلٍ . .......................................................................................................... :
ِف ْع ًال ُم َضا ِر ًعاِ .............................................. :ف ْع ًال َم ِ
اض ًيا. ............................................................ :

. ...................................................................................................................................................................................

ض ْ
(جــ) َ
ع ُع ْن َوا ًنا للفِ ْق َرةِ .
َن َ
ه َو َم ْ
َأ ْك ِم ْ
ِـما ُ
وب:
ط ُل ٌ
شاط
لب َ

2
َ
َ -١ما أَ ْج َم
ر ............................................
ــــــل ال ُّز ُهــــــــــــو َ
الح ِدي َقـــــ ِة.
 ............................................ -٢ال ُّز ُهـــــو َر ِمــنَ َ
َّ ............................................ -٣
الط َعا َم ا َّل ِذي َت ْص َن ُعهُ ُأ ِّمــــــي!
َ ............................................ -٤ي َد ْي َك َق ْب َل َت َناولِ َّ
م .............
الط َعا ِ
َن َ
ل:
الصو َرةِ فِ ي َث ِ
شاط َ 3ع ِّب ْر َع ِ
الث ُ
ن ُّ
ج َم ٍ

أل ْه َدا ُ
ف:
ا َ
7٦

َض َ
َن َ
الغر َ
م َ
وص ،وَ ي َْف َ
ص.
س ِ
ي ِم ْن ُك ِّل َن ٍّ
ص َ
شاط  :1ي َْقر َُأ ال ُّن ُ
األ َ
ه ُ
اس َّ
َن َ
َس َت ْ
الك َتاب َِة.
واع َد ال ُّل َغ ِة ِفي ِ
م َق ِ
خ ِد ُ
شاطا ( :)3 ،2ي ْ

يم)
( َعال َم ُة َت ْر ِق ٍ
وب َنـ ْه ٍي)
ُ(أ ْس ُل ُ
وب َت َع ُّج ٍب)
ُ(أ ْس ُل ُ
يم)
( ِف ْع ُل أَ ْم ٍرَ ،و َعال َم ُة َت ْر ِق ٍ

قيم نفسك
d dتهدف هذه الصفحة إلى تقييم كل تلميذ لنفسه؛ حيث ُيخبر المعلم تالميذه بأنه حان وقت التقييم ،وسيقوم كل تلميذ بحل هذه
األسئلة بمفرده ،وتصويبها في نهاية التقييم معه.

مقسم إلى ثالثة أجزاء :السؤال األول :قراءة ..السؤال الثاني :أساليب وقواعد ..السؤال الثالث :كتابة.
d dالتقييم َّ
d dيمر المعلم بين التالميذ؛ ليتأكد من َف ْهمهم األسئلة.
١

نشاط

اقرأ ،ثم أجب:

هدف النشاط:

d dيقرأ النصوص ،ويفهم الغرض األساسي من كل نص.

اإلجابة:

		
✓-3
		
( أ ) ✓ -2 		 ✗ -1
(ب)  -مفرد طالب  :طالب

✗ -4

 -جملة بها الم تعليل :لتحافظوا على صحة أجسامكم.

الــمحـــــــــــــــــور الأول

 -الفعل المضارع :أنصحكم  -تحافظوا

 -الفعل الماضي  :قامت  -تحدَّ ث

(جـ) (متروكة للتلميذ).
٢

نشاط

أكمل بما هو مطلوب:

هدف النشاط:

d dيستخدم قواعد اللغة في الكتابة.

اإلجابة:

! -1

 -٢ال تقطف

 -٣ما أطيب  -ما أحلى  -ما أجمل  -ما ألذ
 -٤اغسل ) . ( -

نشاط

٣

عبر عن الصورة في ثالث جمل:

هدف النشاط:

d dيستخدم قواعد اللغة في الكتابة.

اإلجابة( :متروكة للتلميذ).

دليل المعلم  -الصف الثالث االبتدائي  -الفصل الدراسي األول
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معجمي الصغير
d dالمعجم الصغير هو عبارة عن قاموس للكلمات التي سيتعلمها الطالب ويستخرجها من خالل السياق كهدف رئيسي من أهداف
مهارة القراءة وليست للحفظ ،إنما تكون للفهم فقط ،وعلى المعلم أن يعدد األنشطة التي تعزز هذه األهداف ،فيقوم بأخذ الكلمة
ووضعها في سياق مختلف حتى يتأكد من فهم الطالب لمعناها .ومن الممكن أن يتالعب المعلم في سياقات مختلفة حتى يدرك

الطالب أن الكلمة في اللغة العربية تحتمل أكثر من معنى.

مالحظة :المعاني الواردة بكتاب الطالب مرتبة حسب تسلسلها في الكتاب.
مثال:

 عين الطفل جميلة.عين ٍ
 شربت من ِماء في الصحراء.
 -كانت هناك عي ٌن على اللص.

d dيقوم المعلم بتوضيح تلك األمثلة للطالب من خالل أن كلمة «عين» في المثال األول المراد بها العين البشرية ،و«عين» في المثال
الثاني هي بئر ماء في الصحراء ،و«عين» في المثال الثالث تعني رؤية شخص آلخر.

٧٧
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ح َو ُر َّ
الثانِي
ِ
الم ْ

العالم من حولي
(االهتمام بعالمنا)
تهيئة
استراتيجية التعلم الذاتي:

d dمن أهم أهداف هذه االستراتيجية تع ُّلم التعلم؛ أي أن يكتسب التلميذ المهارات الضرورية التي تُمكنه من التع ُّلم باستمرار
لمواجهة المهام الدراسية ،والتعامل مع مصادر العلم والمعرفة في مرحلة أولى ،ولمواجهة الحياة في مرحلة تالية.
d dوهكذا يمكن تعريف التعلم الذاتي بأنه نشاط تعلمي يقوم به كل تلميذ  -بشكل ذاتي  -الكتساب مهارات ،ومعارف ،ومفاهيم،
وقيم؛ ُبغية تنمية إمكانياته واستعداداته ،ويكون فيه التلميذ هو محور العمل ّية التعليم ّية.

بينما يتج َّلى دور المعلم في:

d dتشجيع التفكير الناقد.
d dتوفير المصادر المعرفية ،والبيئة المساعدة على التعلم الذاتي.

d dجعلهم واثقين من أنفسهم ،وتشجيعهم أثناء ارتكاب األخطاء وهم في طريقهم نحو التعلم.
اﻟﺘﻌﺎون
اﻟﺘﻮاﺻﻞ
اﻟـﻤﺸﺎرﻛﺔ
d dتنمية مهارات القراءة والتحليل لديهم.
شرح النشاط:

تعلم لتعرف :التفكير الناقد
على استخدام اﻟﺘﻔﻜري
اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ
اﻟﻨﺎﻗﺪمهارة التفكير الناقد من خالل جمع معلومات عن القارات وتصنيفها.
التالميذ
اﻹﺑﺪاع dيحفز هذا النشاط
d
ِ
ِ
ومم تتكون؟ وكم قار ًة موجود ًة
ُ d dيحضر المعلم خريطة العالم ،و ُيع ِّلقها على السبورة ،ثم ُيخبر تالميذه بما تعبر عنه هذه الخريطةَّ ،

على كوكب األرض؟

d dيقسمهم المعلم إلى  7مجموعات ،ويعطي كل مجموعة بطاقة تعبر عن كل قارة مكتو ًبا فيها (اسم القارة  +شكلها على الخريطة +
معلومات عن الكائنات الحية التي تعيش فيها من حيوانات ونباتات).
d dتقوم كل مجموعة بقراءة البطاقة ،والتعبير عن َفهمهم من خالل رسم لوحة كبيرة على شكل القارة ،وكتابة اسمها عليها ،مع

رسم وكتابة الكائنات الحية التي تعيش فيها ،والنباتات الموجودة ،وما يميز هذه القارة.
تفرغ كل المجموعات من العمل ت ُقص كل مجموعة لوحتها على شكل القارة التي معهم ،وتلصق كل مجموعة القارة
d dعندما ُ
لتكتمل أشكال كل القارات بخريطة العالم.

d dبعد ذلكُ ،يزينون هذه الخريطة بعنوان (نتشارك العالم).

دليل املعلم  -الصف الثالث االبتدائي  -الفصل الدراسي األول
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الــمحـــــــــــــــــور الثاين

d dدفع التالميذ العتماد األسئلة المفتوحة.
d dحثهم على ربط التعلم بالمواقف الحياتية.

الكوكب الذي نعيش عليه
نشاط

١

d dيعرض المعلم على تالميذه صورة أو فيديو للمجموعة الشمسية ،ثم يسألهم :على أي كوكب نعيش؟
d dثم يسأل التالميذ :لماذا نعيش على كوكب األرض؟

استراتيجية العمل الجماعي:

أيضا التعلم التعاوني ،وتتج َّلى في تقسيم التالميذ إلى مجموعات ُمصغرة تتكون كل مجموعة غال ًبا من  3إلى  4أفراد،
 d dتسمى ً
تُعطى لهم واجبات محددة (أهداف مشتركة) وعليهم هم االعتماد على التعاون (التبادل المعرفي والمهاري) من أجل إنجاز
المهمة المطلوبة منهم؛ حيث يقسمهم المعلم إلى مجموعات ،وتقوم كل مجموعة بالعصف الذهني ،ومناقشة( :يعيش اإلنسان

مميزا؟).
على كوكب األرض ،وليس على كوكب آخر ،ما األشياء الموجودة على كوكب األرض تجعله ً
تعلم لتتعايش :المشاركة

اﻟﺘﻮاﺻﻞمهارة المشاركة اﻟﺘﻌﺎون
اﻟﺘﻌﺒري ﻋﻦ اﻟﺬات كي يتم اﺣﱰام
وتنظيم المهام بينهم ،وإبداء روح التعاون بين الفريق
اﻟـﻤﺸﺎرﻛﺔ هم بحاجة إلظهار
اﻟﺘﻨﻮعهذا النشاط بفعالية
التالميذ
ُ d d
والنظام للوصول إلى الهدف المطلوب.
d dيعطيهم المعلم بعض اإلرشادات لتصبح كل مجموعة أكثر تعاونًا وإنتاجي ًة؛ إذ يبدأ كل تلميذ في المجموعة بالتحدث ،والتعبير
عن فِكَره ،ثم يتبادلون الحديث ،ويتم اختيار كاتب للمجموعة لتسجيل ِ
الفكَر ،ولعمل المناقشات.

اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ً
اﻟﻨﺎﻗﺪفِكَر ومناقشات مجموعته.
ليعرض
تختار كل مجموعة منها
تفرغ كل
تلميذا يمثلها اﻟﺘﻔﻜري
اﻟـﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔالمجموعات ،اﻹﺑﺪاع
ﺣﻞ اﻟـﻤﺸﻜﻼتd dبعد أن ُ
d dيلخص المعلم ما توصلت إليه المجموعات جميعها؛ بأن كوكب األرض عليه مظاهر الحياة من ماء ،وهواء ،وطعام ،وبه
مصادر كثيرة يحتاج اإلنسان إليها حتى يعيش.

نشاط

٢

بعضا من صور المصادر الطبيعية الموجودة على كوكب األرض التي يحتاج اإلنسان إليها ،مثل( :الشمس،
d dيعرض المعلم ً
الماء ،الهواء ،الخشب ،الحديد ،البترول ،الغابات واألشجار.)... ،
d dوباستخدام استراتيجية المناقشة يتناقش تالميذ كل مجموعة حول كيف يستخدم اإلنسان هذه المصادر ل ُييسر حياته ومعيشته،
وفي النهاية تعرض كل مجموعة نتائج مناقشتها وفِكَرها.
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 -1كَانَ َماجِ دٌ َو َص ِدي ُقهُ َه ِان ِف ُم ِه َّم ٍة لِ َع َملِ
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أنشطة قصة االستماع
فكرة ومعلومة
تمهيد

1

نشاط

رتب الحروف وكون الكلمات
لتحدد أصل األشياء:

هدف النشاط:

يحدد ِ
الفكَر الرئيسة والتفاصيل الداعمة لها في نص مقروء
d d
بصوت ٍ
عال.
d dيحدد الرسالة أو الدرس الرئيس المستفاد من النص.
شرح النشاط:

d dيطلب المعلم من كل تلميذ أن ينظر للحروف تحت كل
صورة ويقوم بترتيبها للوصول إلى أصل كل شيء.
d dتغذية راجعة ثنائية :يقوم كل تلميذ ليراجع ويناقش الحلول
مع زميله الجالس بجانبه.

اإلجابة :رمل  -خشب  -قمح

نشاط

٢

رتب الصور حسب ترتيب أحداث
القصة ،ثم أجب:

d
d
d
d

dبعد االستماع إلى القصة ،يتحدث معهم المعلم عنها ،وعن
ماجد وصديقه هاني ،وكيف خططا لإلذاعة المدرسية.
dيطلب المعلم من كل تلميذ أن يرتب أحداث القصة.
dبعد ترتيب األحداث ،يقوم التلميذ باختيار أكثر مشهد
أعجبه ويذكر السبب.
dيقوم المعلم بعمل عرض جماعي سريع للمشاهد التي
أعجبتهم ،وسبب إعجابهم بها.

اإلجابة2 1 3 4 :

نشاط

٣

اختر اإلجابة الصحيحة:

هدف النشاط:

يحدد ِ
الفكَر الرئيسة والتفاصيل الداعمة لها في نص مقروء
d d
بصوت عالٍ.
d dيحدد الرسالة أو الدرس الرئيس المستفاد من النص.
شرح النشاط:

d dيطلب المعلم من كل تلميذ أن يجيب عن األسئلة من
خالل َفهمه.

d dيمر بينهم المعلم؛ ليتأكد من أنهم سمعوا القصة جيدً ا،
واضحا عندما يجيبون
وفهموا أحداثها ،وذلك سيكون
ً
إجابات صحيحة.
اإلجابة :

 -1نشاط إذاعة مدرسية
 -2الصناعة من املوارد الطبيعية
 -3كاكاو من ساحل العاج
 -4بفكرة اإلذاعة املدرسية

هدف النشاط:

يحدد ِ
الفكَر الرئيسة والتفاصيل الداعمة لها في نص مقروء
d d
بصوت عالٍ.
d dيحدد الرسالة أو الدرس الرئيس المستفاد من النص.
دليل املعلم  -الصف الثالث االبتدائي  -الفصل الدراسي األول

٨٠

الــمحـــــــــــــــــور الثاين

d dقبل أن يبدأ المعلم في قراءة القصة ،يطلب من تالميذه
أن ينتبهوا جيدً ا ألحداثها وتفاصيلها حتى تسهل اإلجابة
عن األسئلة الموجودة بالكتاب (المعلم وحده هو من يقرأ
القصة ،وعليهم االستماع فقط ،ثم حل التدريبات).
d dيدخل المعلم الفصل ومعه صندوق يحتوي على أشياء
مختلفة ،مثل( :ورقة شجر ،زجاجة ماء ،ورقة ،خبز،
ً
تلميذا ل ُيدخل يده في الصندوق،
زبادي )... ،ويختار
ويحاول اإلمساك بشيء ،ومعرفته من مجرد ملمسه دون أن
يراه ،ثم ُيخرجه الكتشاف صحة أو خطأ إجابته ،ومع كل
شيء ُيخرجه التالميذ نتحدث عنه (اسمه ،ومن أين يأتي أو
كيفية تصنيعه) ،ثم يقول لهم :استمعوا إلى قصتنا ،ولنتعرف
إلى ماجد وصديقه هاني ،ونعرف ما حدث لهما.

شرح النشاط:

نشاط

٤

صل اسم البلد بالمورد الطبيعي
الذي يميزه:

هدف النشاط:

يحدد ِ
الفكَر الرئيسة والتفاصيل الداعمة لها في نص مقروء
d d
بصوت ٍ
عال.
شرح النشاط:
استراتيجية المناقشة:

d dيدير المعلم مع تالميذه مناقشة جماعية عن البالد
المختلفة ،وما يميز كل بلد (يمكن للمعلم في بداية
المناقشة أن يعرض فيديو أو يقرأ معلومات من موسوعة
صورا إلثراء معلوماتهم).
أو مجلة أو يعرض
ً
تعلم لتتعايش :احترام التنوع

العمل إذا وجد فيه
اﻟﺬات ويقوم
المناقشة،
بتنظيمﱰام اﻟﺘﻨﻮع
اﺣ
 d dيدير المعلم اﻟﺘﻌﺒري ﻋﻦ
اختال ًفا لوجهات النظر؛ بأن:

اﻟـﻤﺸﺎرﻛﺔ

d dيذكر المعلم كلمات كثيرة ،وعند كل كلمة ينتظر إجاباتهم؛
فإذا كانت مور ًدا طبيع ًّيا يرفعون البطاقة ألعلى ،وإذا لم
تكن فال يرفعون شي ًئا ،مثل( :شجر ،رمل ،ذرة ،سيارة،
كرة ،ماء ،كرسي.)... ،
d dيطلب منهم المعلم أن يقرءوا تعريف الموارد الطبيعية
الموجود بالكتاب ،ثم يرسموا دائرة حول المورد الطبيعي.
اإلجابة :رمل ،شجر ،حديد ،صخور ،زرع ،ماء ،قمح

نشاط

٦

اختر شي ًئا مما حولك وابحث عن
مصدره األصلي وارسمه ،ثم شاركه
مع زمالئك بالفصل:

هدف النشاط:

يعـرض معلوماتـه ونتائجـه ،ومـا توصـل إليـهِ ،
والفكَـر
d d
المسـتمعين.
اﻟﺘﻮاﺻﻞبطريقـة تسـاعد
الداعمـة لهـا
اﻟﺘﻌﺎون
شرح النشاط:

	-يعطي ًّ
كل منهم دوره إلبداء رأيه.
	-يطلب ممن يريد التعليق عىل الرأي اآلخر أن ُيع ِّلق.
	-يطلب من اآلخر توضيح وجهة نظره.
بالمكتبة) ثم يرسمه.
يبحث على اإلنترنت أو
علما أو
أو ُم ً
اﻟﺘﻔﻜري اﻟﻨﺎﻗﺪ
اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ
اﻹﺑﺪاع
اﻟـﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ
ﺣﻞ اﻟـﻤﺸﻜﻼت
حترتم
مل
إذا
رأيك
أحد
حيرتم
«لن
	-يؤكد لكل منهم أنه
d dبعد االنتهاء ،يقسمهم المعلم إلى مجموعات ،فيقوم كل
أنت رأيه ً
أول».
تلميذ بعرض رسمته والتحدث عنها في مجموعته.
يفرغوا من المناقشة ،وتبادل اآلراء ،يطلب منهم
d dبعد أن ُ
المعلم حل النشاط من خالل توصيل كل بلد بالمورد
ﻞﺻاﻮﺘﻟا
الطبيعي الذي يميزه .نوﺎﻌﺘﻟا

اإلجابة:

 ساحل العاج :نبات الكاكاو		
 -الهند :شجرة توابل

نشاط

٥

 البرازيل :نبات البن -الصين :الفحم

الطبيعية)
تعريفﻟا(الموارد
اقرأ
ﺔﻴﺟﺎﺘﻧﻹا
ﺪﻗﺎﻨﻟا ريﻜﻔﺘ
ثم ارسم دائرة حول صورها:

هدف النشاط:

يحدد ِ
الفكَر الرئيسة والتفاصيل الداعمة لها في نص مقروء
d d
بصوت عالٍ.
شرح النشاط:
استراتيجية بطاقات اإلجابة:

d dيكتب التلميذ على ورقة جملة (مورد طبيعي).
d dيناقش معهم المعلم ما المقصود بمورد طبيعي (المواد
الموجودة في األرض ويستخدمها اإلنسان).
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دليل املعلم  -الصف الثالث االبتدائي  -الفصل الدراسي األول

d dيطلب المعلم من كل تلميذ اختيار شيء من حوله ،والبحث عن
مصدره (يمكن أن يوفر له الجرائد والمجالت أو يسأل صدي ًقا

تعلم لتكون :التعبير عن الذات
التعبيرريﺒﻌﺘﻟا
تلميذ إلى طرق تاﺬﻟا ﻦﻋ
كلماﱰﺣا
نظرﻮﻨﺘﻟا
ﺔﻛرﺎﺸﻤـﻟايوجه المعلم ع
عن الذات ،وهي:
d d

	-أن تكون فكرته واضحة لآلخرين سواء كان يعرب عنها
بشكل لفظي أو غري لفظي.
	-أن يوضح وجهة نظره دون إيذاء لآلخرين.
بالتأمل واالنعكاس
العرض،ﻤـﻟايقوم املعلم
	-بعد انتهاء
أيضﻼاﻜﺸﻤـﻟا ﻞﺣ
ًت
ﺔﻴﺒﺳﺎﺤ
عاﺪﺑﻹا
اجلامعي للفصل كله ،ويسأهلم :هل حتسنت مهارات
التعبري عن الذات لدينا؟ وكيف عرفنا؟
d dيأخذ إجاباتهم ،ويؤكد الصحيحة منها ،وقد يضع أهدا ًفا
جماعي ًة لتحسين هذه المهارة في المستقبل ،ويراجع معهم
هذه األهداف بشكل دوري.

يفرغوا ،يعطيهم المعلم تغذية راجعة بنَّاءة.
d dبعد أن ُ
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الحظ وتعلم
تهيئة

مثل( :شفى ،يشفي  -روى ،يروي  -دعا ،يدعو  -جرى،

يجري .)... -

d dيطلب منهم المعلم أن يبحثوا عن األوراق ،وعند العثور
على ورقة ُيقرأ الفعل الموجود بها ،ثم يبحثوا عن الفعل
اآلخر له؛ فإن وجدوا ً
فعل مضار ًعا يبحثون عن ماضيه،
والعكس.

d dعند العثور على الفعل ْي ِن م ًعا يقومون بلصقهما على السبورة.
يفرغـوا ،يقـرأ لهـم المعلـم األفعـال ،ويتناقـش
d dبعـد أن ُ
أيضـا أن يرسـم دائـر ًة على آخر
بيـن الكلمـات؟ ويمكنـه ً
حـرف ،ويتحـدث معهـم ،ويصنف األفعـال التـي آخرها

«ى» واألخـرى التـي آخرهـا «ا».

d dيميز األلف اللينة نط ًقا وكتاب ًة.
شرح النشاط:

d dيطلب المعلم من كل تلميذ أن يقرأ الكلمة ،ويكمل الفعل
الماضي أو المضارع.
d dيمر بينهم المعلم؛ ليتأكد من قدرتهم على حل النشاط.

اإلجابة:

 -يسقي

 -عفا

 يعتني -نما

 -يختفي

 -أعطى

نشاط

3

المعلـم القاعـدة (الحـرف
d dبعـد المناقشـة ،يوضـح ُ
األخيـر لـكل هـذه األفعـال الماضيـة تسـمى «أل ًفـا لينـة»

هدف النشاط:

اقرأ الكلمات وصنفها بالجدول:

فهـي تنطـق «ا» وأحيانًـا تُكتـب «ا» أو «ى» ،ولكـي

هدف النشاط:

المضـارع لـه فـإن كان آخـره «ى» فسـيكون فعلـه

شرح النشاط:

نعـرف هـل الفعـل آخـره «ا» أم «ى» علينـا تذكُّـر الفعـل
الماضـي «ى» ،وإن كان آخـره «و» فسـيكون فعلـه

الماضـي آخـره «ا» ،ويكتـب القاعـدة علـى السـبورة
(ي

1

نشاط

ى  -و

ا).

اقرأ والحظ ،ثم أكمل:

هدف النشاط:

d dيميز األلف اللينة نط ًقا وكتاب ًة.
شرح النشاط:

d dيطلب المعلم من كل تلميذ أن ينظر في النشاط ،ويقرأ
الكلمات بهدوء ،ثم يحاول تطبيق القاعدة على كل كلمة.

d dمحاولة تكملة آخر مثال.
اإلجابة :جرى  -سما

d dيميز األلف اللينة نط ًقا وكتاب ًة.
d dيطلب المعلم من التالميذ أن يقرءوا بهدوء الكلمات
المكتوبة في النشاط.
d dيتم وضع كل كلمة في مكانها المناسب بالجدول سواء
آخرها «ي» أو «ألف لينة».
يفرغ التالميذ من الحل يقوم المعلم بعمل تغذية
d dبعد أن ُ
راجعة جماعية ،وذلك بتشجيعهم على مشاركة الحلول،
مع طرح بعد األسئلة المساعدة إذا لم يتوصلوا للحل
الصحيح.

اإلجابة:

 كلمات تنتهي بألف لينة :رأى  -يسعى  -يرى  -أعطى كلمات تنتهي بياء :يستلقي  -يرتديدليل املعلم  -الصف الثالث االبتدائي  -الفصل الدراسي األول

٨٢

الــمحـــــــــــــــــور الثاين

معهـم حـول :مـاذا الحظـوا؟ ومـا المتشـابه والمختلـف

2

d dيضع المعلم ور ًقا في كل أنحاء الفصل مكتو ًبا عليه أفعال
ماضية ثالثية ،وآخرها حرف «ى» وأفعالها المضارعة،

نشاط

امأل الفراغ بالفعل المناسب
وانتبه لنهاية الفعل:

4

نشاط

اكتب الحرف الناقص:

هدف النشاط:

d dيميز األلف اللينة نط ًقا وكتاب ًة.
شرح النشاط:

d dيقوم المعلم بحل أول كلمة؛ لكي يفهم كل تلميذ كيفية
حل السؤال.
d dيكتب المعلم على السبورة كلمة «رمى» ،ويطلب منهم أن
يختاروا شكل «ى  ،ي».

d dيتيح لهم المعلم الفرصة بأن يجيبوا عن باقي السؤال،
ويتأكد من َفهمهم من خالل المرور بينهم.
اإلجابة:

رمى  -بنى  -رأى  -سقى
5

نشاط

اقرأ الكلمات الملونة والحظ
الصوت األخير:

هدف النشاط:

d dيميز األلف اللينة نط ًقا وكتاب ًة.
شرح النشاط:

استراتيجية العمل الجماعي:

ﱰام اﻟﺘﻨﻮع

d dيقسم المعلم تالميذه إلى مجموعات ،ويعطي كل مجموعة
اﻟﺘﻌﺎون
اﻟﺘﻮاﺻﻞ
الصغيرة الموجودة في
مكتو ًبا بها القطعة
اﻟـﻤﺸﺎرﻛﺔ لوح ًة صغير ًة
النشاط.

تعلم لتعرف :التفكير الناقد

ﻟـﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ

النشاط مهارة اﻟﺘﻔﻜري
اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ
اﻟﻨﺎﻗﺪالناقد من خالل
التفكير
اﻹﺑﺪاع dيعزز لديهم هذا
d
تأ ُّملهم النشاط والتفكيرُ ،محاولين استنتاج َعالقة الكلمات
الملونة باأللف اللينة.

d dيطلب منهم المعلم قراءتها ،ومالحظة الكلمات الملونة،
والمناقشة في مجموعات حول :ماذا الحظتم؟

d dيقوم المعلم بعمل مناقشة جماعية تعرض فيها كل مجموعة
مالحظاتها.
ٍ
كلمات أخرى ليست ضمن
d dيوضح لهم المعلم أن هناك
القاعدة ،ولكن آخرها ألف لينة ،مثل :على ،إلى ،حتى،
متى.

٨٣
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d dيطلب المعلم بعد ذلك أن يفتح كل تلميذ الكتاب ،ويكمل
النشاط.
اإلجابة( :متروكة للتلميذ).

نشاط

٦

اكتب بخط النسخ:

هدف النشاط:

وج ً
ملا ،مـع األخـذ فـي االعتبـار حجم
d dيكتـب كلمـات ُ
والجمـل.
الحـرف ،والمسـافات بيـن الكلمـات ُ
شرح النشاط:

d dيذكِّر المعلم تالميذه بقواعد الكتابة ،ويمكنه التركيز على
اتجاهات كتابة الحرف (راجع المقدمة بالدليل).

نشاط

٧

اكتب ما يملى عليك:

هدف النشاط:

d dيوظف مهارات الكتابة األساسية.
شرح النشاط:

d dيقوم المعلم بإمالء الكلمات على التالميذ ،مع التأكد من
الهدوء التام ،والتركيز على مخارج الحروف ،والحركة
الطويلة والقصيرة.

d dهاتان الجملتان ال يحفظهما التلميذ ُمسب ًقا؛ فنشاط اإلمالء
يقيس مدى قدرته على التمييز بين أصوات الحروف
وأشكالها ،وتطبيق قواعد الكتابة التي تعلمها.

ُجملتا اإلمالء:

 رأى أحمد العصفور على الشجرة. ذهب خالد إلى السلة ورمى المنديل.تطبيق إضافي

ِ
ويقسـم التالميـذ إلى
ُ d dيحضـر المعلـم صفحـات جرائـدِّ ،
مجموعـات ،ويطلـب منهـم أن يبحثـوا فـي كل صفحـة
عـن ألـف لينـة ،ويرسـموا دائـرة حولها.

َن َ
شاط

4

ْ
الح ْر َ
ص:
اك ُت ِ
ب َ
ف ال َّناقِ َ

َر َمـ ..........أَ ْح َمدُ ال ِم ْن ِد َيل َعلَى األَ ْر ِض.

َرأَ ..........ال َولِدُ ال َق َم َر لَ ْي ًل.
َن َ
شاط

5

َب َنـ ..........الطِّف ُْل ال ُب ْر َج بِال ُمكَ َّع َب ِ
ات.

َسقَــ ..........الطِّف ُْل َو ْر َدتَهُ .

ت َ
ْ
اق َر ِأ َ
الص ْو َ
ير:
األ ِ
الح ِ
الم َل َّو َن َة َو ِ
ِم ِ
ظ َّ
خ َ
ات ُ
الكل َ

ِيره َح َّتى طَا َر».
اك َرأَ ْت ُع ْصفُو ًرا َع َل الشَّ َج َر ِة َفقَا َم ْت ِب َت ْصو ِ ِ
« َذ َه َب ْت لَ ْي َل إِ َل ال َح ِدي َق ِةَ ،و ُه َن َ

َما َذا َل َحظْ َت؟
َن َ
شاط

6

َن َ
شاط

7

.................................................................................................................................................................................

.

ْ
ِخ ِّ
بب َ
خ:
س ِ
ط ال َّن ْ
اك ُت ْ

الصدَ ا َر َة ِف ِز َرا َع ِة ال ُقطْ ِن.
ص َّ
تَ ْح َت ُّل ِم ْ ُ

أل ْه َدا ُ ُ
ف::
ف
ااَ
أل َ ْه َدا

ْ
ب َما ُي ْم َلى َع َل ْي َ
ك:
اك ُت ْ

ُمي ُِّز َ
َن َ
األل َ
ِف ال َّلي َن َة ُن ْ
ط ًقا وَ ِك َتاب ًَة.
شاطا ( :)5 ،4ي َ
َن َ
ات وَ ُج َمالَ ،م َ
ْن َ
شاط ( :)6ي ْ
ات َبي َ
َ
ع ْ
الج َم ِل.
الـم
ِم ٍ
ِم ِ
ساف ِ
الحرْ ِ
األخ ِذ ِفي ْ
َك ُت ُ
ج ِ
ات وَ ُ
م َ
االع ِتبَا ِر َ
ح ْ
الكل َ
ف وَ َ
ب َكل َ
َن َ
اسيَّةَ.
ُ
ِّ
شاط ( :)7يُوَ ظف َم َ
الك َتاب َِة
األس ِ
َات ِ
هار ِ
َ
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م ْن ِزيل
ف َ
ِ ِ
ف َراشَ ٌ
َ
ة

ِ 1ف َف ْصلِ ال َّربِيعِ َذ َه َب ْت « َه َنا» إِ َل َجدِّ َها ِف ال ِّر ِ
يف،
ي ال ُحق ِ
ُول َواألَشْ َجا ِر َرأَ ْت َف َراشَ ًة
َوأَثْ َنا َء تَ َج ُّولِـ َها َب ْ َ
َت َو ِه َي ُم ْن َب ِه َر ٌة
َج ِميل ًَة أَلْ َوانُ َها َج َّذا َب ٌةَ ،ف َو َقف ْ
ِب َج َملِـ َها لِ َتلْ َت ِق َ
ط ُص َو ًرا لَـ َها.

2

ِع ْندَ َما ل َح َ
ظ ال َجدُّ ا ْه ِت َم َم َها
بِال َف َراشَ ِ
ات أَ ْعطَا َها ُدو َد َة َق ٍّز
َه ِديَّ ًةَ ،و َوضَ َعها ِف ُص ْندُ وقٍ
َم ْص ُنوعٍ ِم َن الكَ ْرتونِ َ ،و ِب ِغطَائِ ِه
ُوبَ ،وأَ ْو َصا َها
بَ ْع ُض ال ُّثق ِ
بِإطْ َعا ِم َها َو َر َق ال ُّت ِ
وت.
3

84

َف ِر َح ْت « َه َنا» كَ ِثريًا ِب َه ِديَّ ِة َجدِّ َها،
َو ِع ْندَ َع ْو َدتِ َها إِ َل بَ ْي ِت َها َسأل َْت َوالِدَ تَ َها
َقائِل ًَة :لَ َقدْ أَ ْح َب ْب ُت َهذ ِه الدُّ و َد َة..
ف أَ ْه َت ُّم ِب َها؟
َولَ ِك ْن يَا أُ ِّمي ،كَ ْي َ

4

َر َّد ْت أُ ُّم َهــا :بِال ِف ْعــلِ َ ،علَ ْي ِ
ــك أَنْ تَ ْه َت ِّمــي
ِب َهــا بِــ ُم َرا َعاتِ َهاَ ،وإتَا َحـ ِة الظُّ ُر ِ
وف الــ ُم ِ
لئَ ِة
ي يَــا « َه َنــا»
لِ ُت َحا ِف ِظــي َعلَ ْي َهــاَ ..و َس ـ َت َت َع َّج ِب َ
ـم َسـ َي ْحدُ ُث لَ َهــا.
ِمــ َّ

5

6

شنَ َق ـ ٍة
بَ ْعــدَ أيَّـ ٍ
ـام ،بَــدَ أَ ِت الــدُّ و َد ُة ِف ن َْس ـجِ َ ْ
ــن ُخ ُي ِ
ــوط ال َحرِيــ ِر َحــ ْو َل نَف ِْســ َهاَ ،و ُهــ َو
ِم ْ
ـم َم « َه َنــا»َ ،ف َسـأَل َْت أُ َّم َهــاَ :مــا
َمــا أَثَــا َر ا ْه ِتـ َ
الَّ ـ ِذي َي ْحــدُ ُث للــدُّ و َد ِة َيــا أُ ِّمــي؟

َقالَـ ِ
الشنَ َقـ َـة َحـ ْو َل نَف ِْسـ َهاَ ،و َعلَ ْي ِك
ـج الـ ُّـدو َد ُة َهـ ِ ِ
ـت األُ ُّم :تَ ْن ُسـ ُ
ـذه َّ ْ
الص ْن ُدوقِ .
يَــا « َه َنــا» أَنْ ت َْسـ َت ِم ِّري ِف ُم َرا َق َب ِت َهــا َدا ِخـ َـل ُّ
ـب َص ِغ ٌري،
َب ْعـ َـد ُمـ ُرو ِر أُ ْسـ ُبو َع ْ ِ
الشنَ َقـ َـة ِب َهــا ثَ ْقـ ٌ
ي َو َجـ َـد ْت « َه َنــا» َّ ْ
َو َفراشَ ً
ــت :يَــا أُ ِّمــي ..يَــا أُ ِّمــي،
ــدوقِ َ ،ف َصا َح ْ
الص ْن ُ
ــة ت َِطــريُ ِف ُّ
ـت ِم ْن َهــا َف َراشَ ـ ٌـة.
للشنَ َق ـ ِة؛ لَ َقـ ْـد خَر َجـ ْ
انْظُ ـرِي َمــاذا َحـ َـد َث َّ ْ

7

َقالَـ ِ
ـذه الـ ُّـدو َد َة ت َُس ـ َّمى
ـت األُ ُّم :نَ َعــم يَــا « َه َنــا»؛ َفــإنَّ َهـ ِ ِ
الشنَ َقـ ُـة ِف ِص َنا َعـ ِة ال َحرِيـرِ،
ُدو َد َة ال َقـ ِّزَ ،وت ُْسـ َتخ َْد ُم َهـ ِ ِ
ـذه َّ ْ
َوتَبِيـ ُ
ـس َويَ ْخـ ُر َج ِم ْنـ ُـه ُدو ٌد
ـض َهـ ِ ِ
ـذه ال َف َراشَ ـ ُـة بَ ْيضً ــا لِ َي ْف ِقـ َ
ـي َد ْو َر ُة َح َيــا ِة ُدو َد ِة ال َقـ ِّز.
َمـ َّر ًة أُ ْخـ َرىَ ،و َهـ ِ ِ
ـذه ِهـ َ
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َ 1ف ِّ
ك ْر
َن َ
شاط

بيت ُه فِ ي َب ْيت َ
يه َأ ْو َت َو ُّد َت ْر َ
الح َي َ
ِك:
ذي ُت َر ِّب ِ
وان ا َّل ِ
س ِ
م َ
ا ْر ُ

2
َن َ
شاط

أ

ش ْ
اق َر ْأ َو ْ
ْ
ف
اك َت ِ

ْ
َ
الم َل َّو َن ِة مِ َّما َيلِي:
ب
ِم ِ
الم َن ِ
الم ْ
اس َ
ات ُ
للكل َ
ع َنى ُ
اخ َترِ َ

ات ضَ ِّيق ٌَة
ُف ْت َح ٌ

ال ِحف ِ
َاظ َع َل

امل ُ َن ِ
اس َب َة

ال َج ِميلَ ِة

الس ْريَ
َّ

– أُ ِح ُّب ال َّت َج ُّو َل ِف األَ ْس َواقِ َم َع أُ ِّمي.

– أُ ِح ُّب ِ ...............ف األَ ْس َواقِ َم َع أُ ِّمي.

– ِف ال َّربِيعِ أَ ْس َت ْم ِت ُع ِب ُر ْؤيَ ِة ال ُّز ُهو ِر ال َج َّذابَ ِة.

– ِف ال َّربِيعِ أَ ْس َت ْم ِت ُع ِب ُر ْؤيَ ِة ال ُّز ُهو ِر . ............

ُوب.
– ن َْص َن ُع بِال َّن ْو ِل َمفَار َِش ِب َها ثُق ٌ

– ن َْص َن ُع بِال َّن ْو ِل َمفَار َِش ِب َها . ................

– َسا َف َر ْت َجدَّ ِتَ ،و ُق ْم ُت بِـ ُم َرا َعا ِة ِقطَّ ِت َها
َح َّتى تَ ُعو َد.
ِس الـ ُم ِ
لئ ََة لِـ َحالَ ِة ال َج ِّو.
– َأ ْرتَ ِدي الـ َملب َ

– َسا َف َر ْت َجدَّ ِتَ ،و ُق ْم ُت بِـــِ ..............قطَّ ِت َها
َح َّتى تَ ُعو َد.
ِس  ............لِـ َحالَ ِة ال َج ِّو.
– َأ ْرتَ ِدي الـ َملب َ

أل ْه َدا ُ
ف:
ا َ
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َن َ
الـم ْو ُ
ص.
ضوعَ ِ
ُح ِّددُ ِ
ئيس َة لل َّن ِّ
ات الرَّ َ
الف ْكر ََة أَوِ
شاط ( :)1ي َ
َ
َن َ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
ْ
َستنت َ
ات.
ِم ِ
م ِ
الج ْمل ِة؛ ِلي ْ
َستخ ِد ُ
شاط (2أ) :ي ْ
سيَاق ُ
ِج َم َعانِي الكل َ

مالحظة

انظر نفس المالحظة ص ١٦بـ«دليل المعلم».
تهيئة

ي ِ
صورا لحيوانات أليفة (أو حيوانات حقيقية مثل قطة أو حشرات).
حضر المعلم
ُd d
ً
d dيتناقش المعلم مع كل تلميذ حول هذه الحيوانات ،وهل تحبها وتود تربيتها في بيتك ،وتوفير احتياجاتها من مأكل ومسكن.

 1فكر
نشاط

ارسم الحيوان الذي تربيه أو تود تربيته في بيتك:

هدف النشاط:

d dيحدد الفكرة أو الموضوعات الرئيسة في النص.
شرح النشاط:

d dبعد المناقشة ،يطلب المعلم من كل تلميذ أن يرسم أكثر حيوان أليف يحبه ،ويود تربيته في بيته.

نشاط

أ

اختر المعنى المناسب للكلمات الملونة مما يلي:

هدف النشاط:

d dيستخدم سياق الجملة؛ ليستنتج معاني الكلمات.
شرح النشاط:

استراتيجية حائط الكلمات:

ُ d dيع ِّلق المعلم خمس لوحات على حائط الفصل في أماكن متباعدة ،ويكتب على كل لوحة كلمة من المفردات (تجول ،جذابة،
مراعاة ،مالئمة ،ثقوب).
يقسم المعلم تالميذه إلى خمس مجموعات ،كل مجموعة تقف أمام لوحة.
ِّ d d

تعلم لتتعايش :احترام التنوع
لها أو مرادف أو اﻟﺘﻮاﺻﻞ
اﻟـﻤﺸﺎرﻛﺔ
معنىام اﻟﺘﻨﻮع
اﺣﱰ
اﻟﺘﻌﺒري ﻋﻦ اﻟﺬات
اﻟﺘﻌﺎونرسمة.
جملة توضح معناها أو
الكلمة ،ووضع شرح
يحاولوا معرفة
d dالمطلوب منهم أن
d dبعد مرور ثالث دقائق يصفق المعلم لتلميذ كل مجموعة كإشارة للتحرك في اتجاه عقارب الساعة إلى اللوحة األخرى.
ٍ
كلمات أو ُج ً
المعلم ضرورة
d dفي اللوحة سيجد
مل مكتوبة يمكن أن تكون صحيحة أو خطأ أو تختلف في الرأي ،وهنا يوضح ُ

احترام المكتوب على اللوحة أ ًّيا كان ،وكتابة رأيه بجانب بقية اآلراء (فلن يحترم أحد رأيك إذا لم تحترم أنت رأيه ً
أول).

اﻟـﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔعلى كل اللوحات.
اﻟـﻤﺸﻜﻼتالمجموعات كلها
أن تمر
d dيستمر هذا ،إلى ﺣﻞ
d dبعد االنتهاء ،يطلب المعلم من تالميذه فتح «كتاب التلميذ» واإلجابة عن النشاط.
اﻹﺑﺪاع

اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ

اﻟﺘﻔﻜري اﻟﻨﺎﻗﺪ

d dبعد اإلجابة يتحرك التالميذ لتصويب معنى غير صحيح في لوحة أو إلضافة معنى أو جملة.
d dتُع َّلق اللوحات على الحائط بعد التأكُّد من صحتها.
اإلجابة:

		
 -السير

 -الجميلة		

		
 -فتحات ضيقة

		
 -الحفاظ على

 -المناسبة

دليل املعلم  -الصف الثالث االبتدائي  -الفصل الدراسي األول

٨٦

الــمحـــــــــــــــــور الثاين

 2اقرأ واكتشف

نشاط

ب

أجب عن األسئلة اآلتية:

هدف النشاط:

d dيقرأ النصوص ،ويفهم الغرض األساسي من كل نص.
شرح النشاط:

d dيطلب المعلم من تالميذه أن يقرءوا القصة قراء ًة صامت ًة
بح ًثا عن إجابات عن األسئلة المطروحة.

d dعمل فردي :يبحث التالميذ في النص المكتوب؛ الكتشاف
اإلجابة الصحيحة.
اإلجابة:

( أ )  -١الفراشة

 -2دودة قز

(ب) الحرير

(جـ) ثقوب  -فرحت  -تهتم

( د ) لصندوق به ثقوب وطعام ورق التوت

(هـ) (متروكة للتلميذ).

نشاط

جـ

اكتب مراحل نمو الفراشة:

هدف النشاط:

d dيكتسب الكلمات ويستخدمها ،ويحدد العبارات المناسبة
للسياق في النص.
شرح النشاط:

d dيطلب المعلم من تالميذه كتابة مراحل نمو الفراشة من
خالل البحث في النص.
d dعمل فردي :يبحث التالميذ بالنص المكتوب؛ الكتشاف
اإلجابة الصحيحة.
اإلجابة:

 -١بيضة
 -٢دودة

 -٣شرنقة
 -٤فراشة

٨٧

دليل املعلم  -الصف الثالث االبتدائي  -الفصل الدراسي األول

نشاط

د

ضع الكلمات اآلتية في المكان
المناسب:

هدف النشاط:

d dيكتسب الكلمات ويستخدمها ،ويحدد العبارات المناسبة
للسياق في النص.
اﻟﺘﻌﺒري ﻋﻦ اﻟﺬات

اﺣﱰام اﻟﺘﻨﻮع

اﻟـﻤﺸﺎرﻛﺔ

شرح النشاط:
استراتيجية تقييم األقران:

تعلم لتكون :المحاسبية

تلميذ
المهارة في نهاية النشاط،
اﻟـﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ عندما يقوم كل اﻹﺑﺪاع
d dتظهر هذهﺣﻞ اﻟـﻤﺸﻜﻼت
بتصويب إجابات زميله ،وتقديم تغذية راجعة بناءة له،
وباحترام ُمتبادل.

d dيطلب المعلم من تالميذه حل النشاط بـ«كتاب التلميذ».
d dبعد الحل ،يقوم أحد التالميذ بجمع الكتب.

d dيوزعها المعلم بشكل عشوائي؛ بحيث يقوم كل منهم
بتصويب النشاط ،ولصق ورقة صغيرة ُيبدي بها مالحظة
إيجابية.
d dيحـل المعلـم النشـاط علـى السـبورة ،ثـم يعيـد التالميذ
التصويـب.
d dيوزع المعلم الكتب مرة أخرى على كل تلميذ؛ حتى يتبين
التصويب ،والتعليق اإليجابي المكتوب له.
اإلجابة :الجذابة  -يتجول  -ثقوب  -مالئمة  -مراعاة

نشاط

هـ

حان اآلن وقت القراءة الجهرية،
ه َّيا اتبع تعليمات معلمك.

هدف النشاط:

d dيقرأ النصوص بطالقة ودقة.
شرح النشاط:

d dاتبع التعليمات ص ١٧بـ«دليل المعلم».
مالحظة :يرجى التأكد من عدم حفظ التلميذ النص؛ ألنه إذا حفظه
فلن يستطيع التأكد من مدى قدرته على مهارات الطالقة
في القراءة السابقة.

األسئ َِل ِة اآلت َِي ِة:
ن
ب َع ِ
َأ ِ
ْ
ج ْ

َن َ
شاط ب
أ تَخ َّ ِ
ي ال َق ْو َس ْيِ:
اب ِم َّم بَ ْ َ
َري َّ
الص َو َ
 -1انْ َب َه َر ْت « َه َنا» ِب َج َم ِل (ال َحقْلِ – ال َف َراشَ ِة  -ال ُع ْصفُورِ).
 -2أَ ْعطَا َهــا َجدُّ َهــا ( ِقطَّ ًة – ُدو َد َة َق ٍّز – َو ْر َد ًة) َه ِديَّ ً
ــة.
أكمل :يَ ْس َت ْخ ِد ُم اإلن َْسانُ ُخ ُي َ
ب ْ ِْ
الشنَ َق ِة ِف ِص َنا َع ِة . ........................
وط َّ ْ
اس َت ْخر ِْج ِم َن ال ِق َّص ِة:
جـ ْ
 َج ْم َع (ثَقْب) ُ - . ..................مضَ ا َّد ( َح ِزنَت) ُ - . ...................مضَ ا َّد (تُ ْه ِم ُل) . ..................اج ُدو َد ُة ال َق ِّز ل َت ْن ُم َو؟ . ........................................................................................................................
د َماذا تَ ْح َت ُ
ف شَ خ ِْص َّي َة « َه َنا» ِف ُج ْملَ ٍة ِم ْن تَ ْع ِبري َِك. .............................................................................................. .
هـ ِص ْ
الف َر َ
َن َ
ل ُن ُم ِّو َ
شاط جـ ْ
اح َ
اش ِة:
ب َم َر ِ
اك ُت ْ

1

3

2

4

َن َ
شاط د

ُوب
ثُق ٍ

الم َ
ع َ
َ
ب:
الم َن ِ
ِم ِ
اس ِ
ك ِ
ض ِ
ان ُ
ات اآلت َِي َة فِ ي َ
الكل َ

ال َج َّذابَ ِة

ُم َرا َعا ُة

يَ َت َج َّو ُل

ُم ِ
لئ ٌَة

« ُي َعدُّ طَائِ ُر نَقَّا ِر الخَشَ ِب ِم ْن أشْ َه ِر الطُّ ُيورَِ ،و َي َت َم َّي ُز ِبأَلْ َوانِ ِه َ ................وَ ................ب ْي َن األَشْ َجا ِر
لِ َي ْب َح َث َع ْن ِغ َذائِ ِه ِم َن الدِّ يدَ انِ َوال َحشَ ر ِ
َاره
ات ِم ْن ِخ َل ِل َح ْف ِر ِ ................في الشَّ َج َر ِة ِب ِم ْنق ِ ِ
يش ِفي الغَا َب ِ
ال ُمدَ َّب ِبَ ،و َي ِع ُ
ات؛ َفه َِي  ...................لل َع ْي ِش ِفي َها ِبكَ ْث َر ِة أشْ َجا ِر َهاَ ،ونَقَّا ُر الخَشَ ِب ِم َن
الطُّ ُيو ِر ال ُم ِه َّم ِة الَّ ِتي َيجِ ُب  ..................البِي َئ ِة الَّ ِتي َي ِع ُ
يش ِفي َها».

َن َ
شاط هـ
أل ْه َدا ُ ُ
ف::
ف
ااَ
أل َ ْه َدا

ه َّيا ا َّتب ْ
م َ
َ
ح َ
الج ْ
ةَ ،
اآلن َو ْق ُ
ك.
ان
ع ِّل ِ
يم ِ
هرِ َّي ِ
اءةِ
ت ِ
ِع َت ْ
ات ُم َ
َ
َ
الق َر َ
ع ِل َ
َن َ
الغر َ
م َ
وص ،وَ ي َْف َ
ص.
َض
األس ِ
ي ِم ْن ُك ِّل َن ٍّ
ص َ
شاط (2ب) :ي َْقر َُأ ال ُّن ُ
َ
ه ُ
اس َّ
َن َ
ب َ
شاط ( 2جـ ،د) :ي ْ
َس َت ْ
خ ِد ُم َ
ص.
الـم َن ِ
العبَار ِ
ُح ِّددُ ِ
ِم ِ
َك َت ِ
س ُ
َاق ِفي ال َّن ِّ
اسب ََة ِّ
ات وَ ي ْ
للسي ِ
ها ،وَ ي َ
َات ُ
الكل َ
َن َ
وص ب َ
ِط َ
القةٍ وَ دِ َّقةٍ .
ص َ
شاط ( 2هـــ) :ي َْقر َُأ ال ُّن ُ
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ش ْ
ظ َو ْ
الح ْ
ف
اك َت ِ
ِ
3
َن َ
شاط أ

ح ْ
ن القِ َ
ح ْو َل َ
ها:
ط ِ
ث َع ِ
م َدائ َِر ًة َ
ا ْب َ
س ْ
ط فِ ي ُّ
الصورَةِ َوا ْر ُ

أك ِم ْ
ظ َو ْ
الح ْ
ل َ
ال:
ك َما فِ ي ِ
ِ
الم َث ِ

ْف الشَّ َج َر ِة.
 -ال ِقطَّ ُة َخل َ

 -ال ِقطَّ ُة أ َما َم الشَّ َجــ َر ِة.

ي ..................
 -ال ِقطَّ ُة بَ ْ َ

 ال ِقطَّ ُة َدا ِخ َل ................

ت ................
 -ال ِقطَّ ُة تَ ْح َ

 -ال ِقطَّ ُة َف ْو َق ................

الح ْ
4
م
ِ
ظ َو َت َ
ع َّل ْ
َن َ
شاط أ

َدا ِخ َل

ض ْ
الـم َ
ل َ
ك َّ
ع ُ
َ
ب:
ان
ـما َيلِي فِ ي
الـم َن ِ
اس ِ
ك ِ
ظ ْر ٍ
ُ
َ
ف مِ َّ

تَ ْح َت

َف ْو َق

ي
بَ ْ َ

أ َما َم

ـت َسـلْ َمى َإل بَ ْيـ ٍ
ـب
ـب ُغ ْر َف ِت َهــاَ ،فقَا َمـ ْ
«انْ َت َقلَـ ْ
ـت ِب َوضْ ـعِ اللُّ َعـ ِ
ـت َج ِديـ ٍدَ ،وبَــدَ أَ ْت ِف تَ ْرتِيـ ِ

.............

الص ْنــدُ وقِ َ ،و َرتَّ َبـ ِ
ـب لِ ُت َز ِّي َن َهــاَ ،و َس ـل ََّة
فَ ،و َوضَ َعـ ْ
ـت َز ْه ِر َّيـ ًـة  .............الكُ ُتـ ِ
ـب  .............الــ َّر ِّ
ُّ
ـت الكُ ُتـ َ
ـت لَ ْو َحـ َـة الــ َم َها ِّم  .............الــ َمكْ َت ِب؛ لِ َتكُونَ أ َمــا َم َع ْي َن ْي َها َد ِائًا».
الق َُم َمـ ِة  .............الــ َمكْ َت ِبَ ،و َعلَّ َقـ ْ
أل ْه َدا ُ
ف:
ا َ
88

َن َ
الـم َ
يدةٍ َ
ان).
(ظرْ ِ
ص ُل ِإ َلى َم َف ِ
شاطا (4 ،3أ)َ :ي َتوَ َّ
ج ِد َ
اه َ
ك ِ
يم َ
ف َ

 3الحظ واكتشف
نشاط

ابحث عن القطط في الصورة وارسم دائرة حولها:

هدف النشاط:

• •يتوصل إلى مفاهيم جديدة (ظرف المكان).
شرح النشاط:

استراتيجية التعلم الذاتي:

d dيطلب المعلم من التالميذ قراءة النشاط من «كتاب التلميذ» ،وحل األسئلة.
d dيعطيهم المعلم ما يكفي من الوقت الكتشاف هذه العالقة ،وعدم الكشف عن الحل حتى يتيح الفرصة لتعزيز هذه المهارة.
اﻟﺘﻮاﺻﻞ

اﻟـﻤﺸﺎرﻛﺔ

اﻟﺘﻌﺎون

تعلم لتعرف :التفكير الناقد

بين الكلمات الملونة؟

يفرغ التالميذ من الحل ،وبعد المناقشة يكتب المعلم على السبورة (ظرف المكان) ،ويشرح لهم أننا نستخدمه عندما
d dبعد أن ُ
نصف مكانًا.

d dيمكن أن يلعب المعلم مع تالميذه «لعبة عروستي» حيث يضع شي ًئا في ذهنه موجو ًدا بالفصل ،ويبدأ التالميذ في سؤاله عن
مكان هذا الشيء ،ويجيب هو بنعم أو ال؛ حتى يتوصلوا لهذا الشيء.
اإلجابة :الشجرة  -السيارة  -الزهور  -السيارة

 4الحظ وتعلم
نشاط

أ

ضع كل ظرف مما يلي في المكان المناسب:

هدف النشاط:

• •يتوصل إلى مفاهيم جديدة (ظرف المكان).
شرح النشاط:

• •يطلب المعلم من التالميذ حل النشاط بكتابة ظرف المكان المناسب.
• •يقوم المعلم بعمل تغذية راجعة جماعية.
• •يناقش معهم المعلم اإلجابات ،ويطرح األسئلة للتوصل إلى اإلجابة الصحيحة دون إعطائهم إياها.
اإلجابة :داخل  -فوق  -بين  -تحت  -أمام

دليل املعلم  -الصف الثالث االبتدائي  -الفصل الدراسي األول

٨٨

الــمحـــــــــــــــــور الثاين

اﻟﺘﻔﻜري اﻟﻨﺎﻗﺪ
لتحديد ال َعالقات ،وفهم القاعدة ،وتعميم الفائدة.
اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔمتس ًعا من الوقت؛
اﻹﺑﺪاعd dيترك لهم المعلم
d dيناقش المعلم مع تالميذه ما قرءوه؛ لمحاولة استخالص القاعدة الجديدة.
d dيستخدم المعلم األسئلة المفتوحة؛ لتوجيه أذهان التالميذ وتنشيطها ل َفهم القاعدة؛ كأن يقول لهم :ماذا قرأتم؟ وما المشترك

نشاط

ب

اﻟﺬات الصورة
هذه
عبر عن رأيك في
اﻟﺘﻌﺒري ﻋﻦ
مستخدما ظرف المكان:
ً

اﺣﱰام اﻟﺘﻨﻮع

منهم بعرض االستطالع ،والتحدث عنه في مجموعته.

هدف النشاط:

• •يستخدم قواعد اللغة (ظرف المكان) في الكتابة.
شرح النشاط:

استراتيجية القصة:

ﺣﻞ اﻟـﻤﺸﻜﻼت

تعلم لتعمل :اإلنتاجية
اﻟـﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ

ُ d dيخبر المعلم تالميذه بأنه سيحكي قصة بها العديد من
ظروف المكان.

d dالمطلوب منهم إحضار ورقة ،وقلم ،وكتابة كل (ظرف
مكان) يسمعونه.
يفرغوا ،يتم مناقشة عدد الكلمات ،والتأكد من
d dبعد أن ُ
صحتها.

d dيمكن أن تكون القصة ألطفال يلعبون لعبة «الغميضة»،
ويبحث أحد األطفال عنهم.

d dيطلب منهم المعلم أن يعبروا عن الصورة مستخدمين أربع
ُجمل بها ظرف مكان.
d dيشارك التالميذ ُجملهم ليتأكدوا من صحتها.
اإلجابة( :متروكة للتلميذ).

 5شارك
نشاط

أ

اختر حيوا ًنا وابحث عن مراحل
نموه ،وارسم واكتب هذه
المراحل ومعلومات عن
احتياجاته والبيئة المالئمة له،
ثم شارك أصدقاءك:

هدف النشاط:

نصوصا معلوماتية توضيحية ليدرس موضو ًعا ما،
• •يكتب
ً
ويوصل ِ
الفكَر والمعلومات بوضوح.
شرح النشاط:

d dيطلب المعلم من كل تلميذ اختيار حيوان أو حشرة أو
طائر ،ويبحث عن مراحل نموه ،واحتياجاته ،والبيئة
المالئمة له (في المكتبة  -على شبكة اإلنترنت  -بسؤال

المعلم  -بطرح أسئلة على ُمعلمين مختلفين  -من خالل

مجالت علمية).

٨٩

دليل املعلم  -الصف الثالث االبتدائي  -الفصل الدراسي األول

d dبعد البحث ،يكتب ما توصل إليه في النشاط مع الرسم.
اﻟﺘﻌﺎون
اﻟﺘﻮاﺻﻞ
اﻟـﻤﺸﺎرﻛﺔ
d dبعد االنتهاء ،يقسم التالميذ إلى مجموعات ،فيقوم كل

المعلم من كل تلميذاﻟﺘﻔﻜري
النشاط ،يطلب اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ
اﻹﺑﺪاع
أن ُياﻟﻨﺎﻗﺪحضر
d dفي بداية
ورقة ليدون فيها المهام المطلوبة؛ حيث سيسجل كل منهم

يفرغ من مهمة يقوم بوضع عالمة (✓)
المهام ،وعندما ُ
أمامها ،وذلك لتعزيز مهارة اإلنتاجية.

اإلجابة( :متروكة للتلميذ).

نشاط

ب

اكتب ما ُيملى عليك:

هدف النشاط:

d dيوظف قواعد اللغة في الكتابة.
شرح النشاط:

d dيقسم المعلم تالميذه إلى ثنائيات ،ويعطيهما بطاقتين.
ُ d dيملي التلميذ زميله من بطاقة ،ويقوم اآلخر بإمالء زميله
من البطاقة األخرى.
قلمـا لونـه
d dيقـوم كل منهمـا بتصويـب اإلملاء مسـتخد ًما ً
مختلـف عمـا فـي يـد زميله.

d dيعيد كتابتها بطريقة صحيحة.
d dهاتان الجملتان ال يحفظهما التلميذ ُمسب ًقا؛ فنشاط اإلمالء
يقيس مدى قدرته على التمييز بين أصوات الحروف

وأشكالها ،وتطبيق قواعد الكتابة التي تعلمها.

جملتا اإلمالء:

 -تجولت بين الحقول ورأيت فراشة جذابة.

 -أهتم بعصفوري ،وأراعي الظروف المالئمة له.

َن َ
شاط ب

س َت ْ
َع ِّب ْر َع ْ
الم َ
ظ ْر َ
د ًما َ
ن َر ْأي َ
ِك فِ ي َ
ان:
خ ِ
ذهِ
ه ِ
ك ِ
الصورَةِ ُم ْ
ُّ
ف َ

َ 5
شار ْ
ِك
َن َ
شاط أ

َن َ
شاط

ب

أل ْه َدا ُ ُ
ف::
ف
ااَ
أل َ ْه َدا

ح ْ
م َو ْ
ث عَ ْ
ْ
اح َ
ب َ
ات
الـم َر ِ
ذهِ
ه ِ
ن َم ِ
ل َو َم ْ
راح ِ
وم ٍ
ح َيوا ًنا َوا ْب َ
اخ َت ْر َ
اك ُت ْ
س ْ
ـم ِّوهِ َ ،وا ْر ُ
ع ُل َ
َ
ل ُن ُ
َ
ُ
َ
ْ
َ
َ
َ
ُ
اءك:
ِه َوالبِيئ ِة
أص ِ
اجات ِ
عَ ِ
ن ْ
احت َِي َ
م شارِك ْ
ِم ِة له ،ث َّ
دق َ
الـمالئ َ
ُ

ْ
ب َما ُي ْم َلى َع َل ْي َ
ك:
اك ُت ْ

َن َ
الـم َ
اع َد ال ُّل َغ ِة َ
(ظرْ َ
َس َت ْ
الك َتاب َِة.
ان) ِفي ِ
م َقوَ ِ
خ ِد ُ
شاط (4ب) :ي ْ
ك ِ
ف َ
َ
يحي ً
وما ِتي ً
الف َ
َنشاط (5أ) :ي ْ
ات ب ُ
ُس َم ْو ُ
ِوضوحٍ .
لوم ِ
ص ُل ِ
ض ِ
َّة َت ْو ِ
ص ً
ب ُن ُ
َك ُت ُ
ضوعً ا َما ،وَ يُوَ ِّ
َّة ِليْدر َ
الـم ْع َ
ك َر وَ َ
وصا َم ْع ُل َ
َن َ
ظ ُ
شاط (5ب) :يُوَ ِّ
الك َتاب َِة.
اع َد ال ُّل َغ ِة ِفي ِ
ف َقوَ ِ
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:
َ 1ف ِّ
ك ْر
َن َ
ح ُّب ُهَ ،و ْ
صورَةٍ َو ْ
ك ِّ
ظ ٍر َ
اخ َت ْر َأ ْك َث َر َم ْن َ
ظ ْر إ َلى ُ
شاط ا ْن ُ
ب:
ب
طب
ِيعي ُت ِ
اك ُت ِ
ل ُ
الس َب َ
َّ
ٍّ

.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................

ش ْ
اق َر ْأ َو ْ
ْ
ف
اك َت ِ

2
َن َ
شاط أ

َبلَ ِدي

ْ
َ
ـما َيلِي:
ات
ب
ع َنى
ِم ِ
الـم َن ِ
الـم ْ
اخ َترِ
اس َ
الـم َل َّو َن ِة مِ َّ
ُ
للكل َ
ُ
َ

للح ِدي َق ِة
َ

تَلْ َم ُع

األَشْ َجا َر الـ ُم ِحيطَ َة بِال َح ِدي َق ِة

ص ِه َي َم ْو ِط ِني.
 ِم ْ ُوف ِم َن
 َص َن َع أَ ِب ُسو ًرا لِ َي ُصونَ ال َخ ُر َال ِّذئ ِْب.
 تَ َف َّقدْ ُت َم َع َجدِّ ي ال ُب ْس َتانَ .الش َف ِة.
 أَ َعدَّ أَ ِب َمـ ْجلِ ًسا َرائِ ًعا ِف ُّ ْ َذ َه ْب ُت لل َّر ْوضَ ِة َولَ ِع ْب َنا بِالكُ َر ِة.الس َم ِء.
 -تَ َتألَألُ ال ُّن ُجو ُم ِف َّ

أل ْه َدا ُ
ف:
ا َ
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َي ْح ِم َي

ُوس
للجل ِ
َمكَانًا ُ

ص ِه َي . ......................
 ِم ْ ُوف
 َص َن َع أَ ِب ُسو ًرا لـِ .................ال َخ ُر َِم َن ال ِّذئ ِْب.
جدِّ ي . ..............................
 تَ َف َّقدْ ُت َم َع َالش َف ِة.
 أَ َعدَّ أَ ِب َ ..................رائِ ًعا ِف ُّ ْ َذ َه ْب ُت َ ..................ولَ ِع ْب َنا بِالكُ َر ِة.الس َم ِء.
 .................. -ال ُّن ُجو ُم ِف َّ

َن َ
ص.
ُح ِّددُ ِ
ئيس َة ِفي ال َّن ِّ
الف ْكر ََة الرَّ َ
شاط ( :)1ي َ
َن َ
َ
ِج َ
الـم ْعرُ َ
است ْ
ِيب ُم ْ
َس َت ْنت ُ
ات.
ـخ َتلِفةٍ ؛
ام ُم َترادِ َف ٍ
ِم ِ
َّ
ِأسال َ
َاق وَ ْ
وف ِة ب َ
شاط (2أ) :ي ْ
ِخ َد ِ
كالسي ِ
ات َغ ْي َر َ
الكل َ

أرضي موطني
مالحظة

انظر نفس المالحظة ص ٢٠بـ«دليل المعلم».

 1فكر
نشاط

انظر إلى كل صورة واختر أكثر منظر طبيعي تحبه ،واكتب السبب:

هدف النشاط:

• •يحدد الفكرة الرئيسة في النص.
شرح النشاط:

• •يطلب المعلم من تالميذه أن يالحظوا الصور بالنشاط ،ويختاروا أي منظر طبيعي يحبونه أكثر.
• •يعطيهم المعلم وقتًا كاف ًيا ليتأملوا كل صورة.
الــمحـــــــــــــــــور الثاين

• •يناقش كل تلميذين م ًعا الصورة التي أعجبتهما ،وسبب ذلك.
• •يمر بينهم المعلم ليالحظ فِكَرهم.
• •في النهاية يلخص ما رآه بينهم.
اإلجابة( :متروكة للتلميذ).

 2اقرأ واكتشف
نشاط

أ

اختر المعنى المناسب للكلمات الملونة مما يلي:

هدف النشاط:

d dيستنتج الكلمات غير المعروفة بأساليب مختلفة؛ كالسياق واستخدام مترادفات.
شرح النشاط:

استراتيجية العمل التعاوني:

d dيقسم المعلم تالميذه إلى  6مجموعات ،ويعطي كل طاولة بطاقة عليها كلمة جديدة من كلمات القصة ،والمطلوب منهم
توضيح معناها ورسمها إذا أمكن أو وضعها في جملة خالل  5دقائق.
d dيشارك كل مجموعة بعرض الكلمة ،ومعناها ،وما توصلوا إليه.
d dقبل أن يجيب كل تلميذ عن األسئلة الموجودة بالكتاب ،عليه أن يستدير لمن يجلس بجانبه ،ويناقش معه الحل قبل أن يكتبه
ويشاركه مع المعلم.

توصل التالميذ للمعاني الصحيحة.
d dبعد ذلك ،يقوم المعلم بعمل تغذية راجعة جماعية؛ ليتأكد من ُّ
اإلجابة:

			
 -بلدي

		
 -مكانًا للجلوس

				
 يحمي -للحديقة			

 األشجار المحيطة بالحديقة -تلمع

يفرغ التالميذ من هذا النشاط ،يطلب منهم المعلم أن يقرءوا النشيد قراءة صامتة.
d dبعد أن ُ
دليل املعلم  -الصف الثالث االبتدائي  -الفصل الدراسي األول

٩٠

أرضي موطني
تهيئة

d dيدخل المعلم بعلم مصر ليستثير مشاعر التالميذ عن مصر.
d dيبدأ معهم في غناء األناشيد الوطنية مثل (نشيد بالدي ونشيد النيل).
d dيستمع إلى مواهبهم المختلفة من أناشيد أو شعر في حب مصر.
1

نشاط

مناقشة حرة:

d dيتناقش المعلم مع التالميذ عن سبب حبهم لمصر؛ مستم ًعا آلراء كل تلميذ ويحث باقي التالميذ على االستماع واإلصغاء
الجيد.
2

نشاط

تجسيد مصر:

d dيقول المعلم للتالميذ إن مصر بالنسبة له كالماء ،فبدونها ال نستطيع العيش فهي منبع الحياة.
d dيطلب من كل تلميذ أن يختار شي ًئا ماد ًّيا يعبر عن مصر ويذكر سبب هذا االختيار؛ ويمكنه مساعدتهم بأمثلة (قلب  -وردة -
مفتاح ورقة  -قلم .)... -
تهيئة لقراءة النشيد

تعرف التالميذ المفردات الجديدة التي قد تعوق َفهم النص في نشاط  2أ ،تأتي مرحلة قراءة كل تلميذ النشيد قراءة
d dبعد أن َّ
صامتة ،واإلجابة عن أسئلته.
ُ d dيخبِر المعلم تالميذه بأنهم سيقرءون النشيد قراءة صامتة ،ويعطيهم إرشادات واضحة ،وهي:
 -١قراءة أسئلة النشيد ً
أول ليتعرف كل منهم هدف قراءته.
 -٢قراءة النشيد قراءة صامتة.
 -٣اإلجابة عن أسئلة النشيد.

d dاألناشيد للفهم واالستمتاع بجماليات اللغة وتذوقها فقط وليست للحفظ.

َن َ
ص.
ُح ِّددُ ِ
ئيس َة ِفي ال َّن ِّ
الف ْكر ََة الرَّ َ
شاط ( :)1ي َ
َن َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
ْ
ْ
َستنت ُ
ات.
ِيب ُمـختلِفةٍ ؛
ام ُمترادِ ف ٍ
ِم ِ
َّ
ِأسال َ
َاق وَ ْ
الـم ْعرُ وف ِة ب َ
شاط (2أ) :ي ْ
استِخ َد ِ
كالسي ِ
ات غ ْي َر َ
ِج الكل َ

٩١

دليل املعلم  -الصف الثالث االبتدائي  -الفصل الدراسي األول

ِف األَ ْر ِض َح َيا ُة ا ِإلن َْســانِ

..

تَ ْحلُـو ِب َج َم ِ
ـال األَ ْوطَــانِ

َسأَ ُصونُ األَ ْر َض وأَ ْح َفظُ َهـا

..

ف َز ْه َر ال ُب ْس َتـانِ
ل َْن أَ ْق ِط َ

ف َد ْو ًما َمـ ْجلِ َس َنـــا
َسأُنَظِّ ُ

..

ِف ال َّر ْو ِض َو ِع ْن َد الشُّ طْآنِ

ك َي ْبقَى
َو َسأَ ْح ِمي ال َّن ْه َر لِ َ ْ

..

ــد الـ ُو ْد َيـــــانِ
َي َت َألْ َألُ ِع ْن َ

يَا َر َّب الكَ ْونِ ا ْحف ْ
َظ أَ ْر ِض

..

َفأَنَا َواألَ ْر ُض َصـ ِديقَــــانِ

أل ْه َدا ُ ُ
ف::
ف
ااَ
أل َ ْه َدا
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َن َ
شاط ب

اءت َ
ب:
ِك ال َّن ِ
َب ْ
يد َأ ِ
ج ْ
ش َ
ع َد قِ َر َ

أ تَخ َّ ِ
ي ال َق ْو َس ْيِ:
اب ِم َّم بَ ْ َ
َري َّ
الص َو َ
( َح َيا ُة ا ِإلن َْسانِ – ُملَ َّوثَ ٌة – ُم ِه َّم ٌة).
ف الشَّ ا ِع ُر األَ ْر َض بِأنَّها
َ -1و َص َ
َ -2د َعا الشَّ ا ِع ُر لـِ
اب لل َّت َنز ِه ِ -حف ِْظ األَ ْر ِض – ال َع ْو َد ِة لل َوطَ ِن).
(ال َّذ َه ِ
ج ْم َع (ال َوطَن)...................... :
ب ْ ِ ْ
اس َت ْخر ِْج َج ْم َع (ال َوا ِدي)َ ،............ :
أكملْ :
ه َرة)......................... :
َج ْم َع ( َر ْوضَ ة)َ ،............... :ج ْم َع ( َز ْ
جـ ا ْذكُ ِر األَ ْف َع َال الَّ ِتي َقالَـ َها الشَّ ا ِع ُر لل ِحف ِ
َاظ َع َل األَ ْر ِ
ض...................... ...................... .
الس ْج ِع ِم َن ال َّن ِشي ِد :إِن َْسان ،أَ ْوطَان،.............................. ،
د أَكْ ِم ْل ِبكَلِ َم ٍت لَـ َها نَف ُ
ْس َّ
....................... ،....................... ،.......................
هـ َما َذا َس َت ْف َع ُل لل ِحف ِ
َاظ َع َل األَ ْر ِ
ض؟ ...........................................
َن َ
شاط جـ

ع ِّب ُر َع ْ
اس َت ْ
ك ِّ
صورَةٍ َ
ن ُ
خرِ ْج مِ َ
ال:
ك َما فِ ي
ِ
ش ِ
ن ال َّن ِ
الـم َث ِ
يد َب ْي ًتا ُي َ
ْ
ل ُ

ف َز ْه َر ال ُب ْس َتانِ
َسأَ ُصونُ األَ ْر َض َوأَ ْح َفظُ َها  ..ل َْن أَ ْق ِط َ
........................................................................................................................................

.............................................................................................................

َن َ
شاط د

َأ ْك ِم ْ
لب َ
ـما َيلِي:
ِمةٍ ُم َن ِ
اس َبةٍ مِ َّ
ِكل َ

َمـ ْجلِ ِس َنا

ال َوا ِدي

ال ُب ْس َتانِ

تَ َتألَألُ

َذ َه ْب َنا ِف ِر ْحلَ ٍة كَشْ ِف َّي ٍة َإل َ ،........و ُق ْم َنا بِإ ْعدَ ا ِد َ ،.......ون ََص ْب َنا ال َخ ْي َم َةَ ،و َذ َه َب ْت َمـ ْج ُمو َع ٌة
ِيب ِم ْن ُم َع ْسكَ ِرنَاَ ،و َح َّث َنا ُم َعلِّ ُم َنا َع َل أَنْ نُ َحا ِف َ
ظ َع َل
ِم َّنا لِـ َج ْمعِ الث َِّم ِر ِم َن  ........ال َقر ِ
الس َمءِ.
اس َت ْم َت ْع َنا لَ ْي ًل بِال ُّن ُج ِ
الـ َمكَانِ َو َل نُلَ ِّوثَهُ َ ،و ْ
وم َو ِه َي ِ ........ف َّ
َن َ
شاط هـ
أل ْه َدا ُ
ف:
ا َ
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ه َّيا ا َّتب ْ
ع ِّل ِم َ
َ
ح َ
الج ْ
هرِ َّي ِةَ ،
اآلن َو ْق ُ
ك.
ان
ِيم ِ
اءةِ
ِع َت ْ
ات ُم َ
َ
َ
ت القِ َر َ
عل َ
َن َ
ص ،وَ الرُّ ُج ُ
سـ ِئ َلةٍ ُت ْ
األسِــئ َل ِة.
لإلجاب َِة عَ ِن
ص
شــاط (2ب) :ي ِ
ظ ِهرُ َف ْه َم ُه ال َّن َّ
ُج ُ
ْ
وع لل َّن ِّ
يب عَ ْن أَ ْ
َ
َن َ
َ
َ
َ
َّ
َ
َ
َّ
َ
ُ
ِّ
ْ
ص.
ن
ال
م
ه
ف
ِّد
ي
ؤ
ت
ِي
ت
ل
ا
َّة
ي
ع
الف
ر
ك
الف
ص
خ
ل
ي
(2جـــ):
ـاط
ـ
ش
ِ
ِ
ُ
ُ
ِّ
َ
َ رْ
ُ
َن َ
َ
َ
ْ
َّ
َ
َ
َ
ْ
َستخ ِد ُم َ
ص.
ـمن ِ
العبَار ِ
ُح ِّددُ ِ
ِم ِ
شــاط (2د) :يَكت ِ
سـ ُ
َاق ِفي الن ِّ
اسبَة ِّ
ات وَ ي ْ
للسي ِ
ها ،وَ ي َ
َات الــ ُ
ـب الكل َ
ُ
َن َ
وص ب َ
ِط َ
القةٍ وَ دِ َّقةٍ .
ص َ
شاط (2هـــ) :ي َْق َرأ ال ُّن ُ

.

نشاط

ب

بعد قراءتك النشيد أجب:

هدف النشاط:

d dيجيـب عـن أسـئلة تُظهـر َفهمـه النـص ،والرجـوع للنص
لإلجابـة عن األسـئلة.
شرح النشاط:

d dبعد قراءة التالميذ النشيد ،يطلب منهم المعلم تحليل ما قرءوه
اﻟﺘﻌﺎون
اﻟﺘﻮاﺻﻞ
اﻟـﻤﺸﺎرﻛﺔ
بحل األسئلة من خالل َفهمهم وقراءتهم؛ ليعزز لديهم مهارة
التفكير الناقد ،وتحديد المعلومات المتصلة بموضوع ما.

تعلم لتعرف :التفكير الناقد

للتركيز ،وتحليل النص،
عا من الوقت اﻟﺘﻔﻜري اﻟﻨﺎﻗﺪ
اﻹﺑﺪاع dيعطيهم المعلماﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ
متس ً
d
وتسجيل َفهمهم بالكتابة ،وعدم الكشف عن الحل؛ حتى
يتيح لهم الفرصة لتعزيز هذه المهارة.

اإلجابة:

		
( أ )  -١حياة اإلنسان

 -٢حفظ األرض

(ب) الوديان ،األوطان ،روض ،زهر

(جـ) سأصون األرض ،سأحمي  ،سأنظف دو ًما المجلس
( د ) بستان ،شطان ،وديان ،صديقان

(هـ) (متروكة للتلميذ).

نشاط

جـ

استخرج من النشيد بي ًتا يعبر عن
كل صورة كما في المثال:

هدف النشاط:

d dيلخص الفكر الفرعية التي تؤيد فهم النص.
شرح النشاط:

استراتيجية التمثيل:

ُ d dيخبِر المعلم تالميذه بأن أي نشيد يتكون من أبيات ،وكل
بيت يتكون من شطر ْين.
d dيسألهم المعلم :من كم بيت يتكون هذا النشيد؟ ومن كم
شطر؟

اإلجابة:

 -١سأنظف دو ًما مجلسنا ..في الروض وعند الشطان
 -٢وسأحمي النهر لكي يبقى ..يتألأل عند الوديان

نشاط

د

أكمل بكلمة مناسبة مما يلي:

هدف النشاط:

d dيكتسب الكلمات ويستخدمها ،ويحدد العبارات المناسبة
للسياق في النص.
شرح النشاط:

d dيطلب المعلم من التالميذ أن يقرءوا الفقرة ،ويكملوا
الناقص بالكلمات المناسبة.

d dعمل تغذية راجعة بين كل اثنين.
d dيتجول بينهم المعلم؛ ليتأكد من إجاباتهم.
اإلجابة:

			
 الوادي			
 -البستان

نشاط

هـ

 مجلسنا -تتألأل

حان اآلن وقت القراءة الجهرية،
ه َّيا اتبع تعليمات معلمك.

هدف النشاط:

• •يقرأ النصوص بطالقة ودقة.
شرح النشاط:

استراتيجية التدريس التبادلي:

d dيكتب المعلم النص على شرائح الورق ،كل شطر على
شريحة ،ثم يقسم التالميذ إلى مجموعات متساوية ،ويضع
لكل مجموعة شريحة بها شطر ،ويطلب منهم قراءته ،ثم

االستماع لقراءة كل مجموعة.

d dيطلب منهم  -باستخدام الالصق  -ترتيب الشطور في
مكانها الصحيح ،وتكوين األبيات.

d dاتبع التعليمات ص ١٧بـ«دليل المعلم».

d dيقوم المعلم بتمثيل بعض الحركات التي تعبر عن األبيات،
ويقوم التالميذ بتخمين أي بيت يمثله ُمعلمهم.

دليل املعلم  -الصف الثالث االبتدائي  -الفصل الدراسي األول

٩٢

الــمحـــــــــــــــــور الثاين

d dيقوم المعلم بعد النشاط بعمل تصويب جماعي يؤكد فيه
االكتشافات الصحيحة.

d dبعد ذلك ،يطلب منهم المعلم أن يالحظوا كل صورة،
ويختاروا بيتًا من النشيد يعبر عنها ،ويكتبوه بجانبها.

d dمثل أن يختار التلميذ أحمد ،فينادي أحمد على شادي،
ويقول( :يا شادي ،أحب ابتسامتك) ،ثم يقف شادي
ً
تلميذا آخر ،وينادي عليه ويقول( :يا سامر ،أحب
ويختار
اللعب معك بالكرة) وهكذا.
d dيطلب منهم المعلم أن يقرءوا الجمل ،ويرسموا دائرة
حول أداة النداء ،ويضعوا خ ًّطا تحت المنادى.

 3الحظ واكتشف
نشاط

الحظ ،ثم أجب:

هدف النشاط:

• •يتوصل إلى مفاهيم جديدة (أسلوب النداء).
شرح النشاط:

اإلجابة:

استراتيجية التعلم الذاتي:

ﱰام اﻟﺘﻨﻮع

d dمن أهم أهداف هذه االستراتيجية تع ُّلم التعلم؛ أي أن
يكتسب كل تلميذ المهارات الضرورية التي تُمكنه من
التعلم باستمرار لمواجهة المهام الدراسية ،والتعامل مع
مصادر العلم والمعرفة في مرحلة أولى ،ولمواجهة الحياة
في مرحلة تالية.
d dدور المعلم هو تشجيع التفكير الناقد ،وتوفير البيئة
المساعدة على التعلم الذاتي ،ودفع تالميذه إلى اعتماد
األسئلة المفتوحة ،وحثهم على ربط التعلم بالمواقف
الحياتية ،وجعلهم واثقين من أنفسهم ،وتشجيعهم أثناء
نحو التعلم.
اﻟـﻤﺸﺎرﻛﺔ ارتكاب األخطاء
وهم في طريقهم اﻟﺘﻌﺎون
اﻟﺘﻮاﺻﻞ
d dيقوم كل تلميذ باكتشاف قواعد لغوية جديدة من خالل
المالحظة والتدقيق في النشاط.
تعلم لتعرف :التفكير الناقد

ـﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ

لقراءة النشاط ،وحله،
اﻹﺑﺪاع dيترك لهم المعلم
اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔالوقت الكافىاﻟﺘﻔﻜري اﻟﻨﺎﻗﺪ
d
للتوصل إلى القاعدة الجديدة.
اإلجابة -١ :نداء

 -٢يوسف والحارس

 -٣يا

 4الحظ وتعلم
نشاط

أ

ارسم دائرة حول أداة النداء ،وضع
ًّ
خطا تحت المنادى:

هدف النشاط:

• •يتوصل إلى مفاهيم جديدة (أسلوب النداء).
شرح النشاط:

استراتيجية اللعب (لعبة النداء)

ً
تلميذا زميله في سره،
d dيطلب المعلم من تلميذ أن يختار
ويفكر في شيء يميزه ،ثم ينادي عليه ،ويقول له الشيء
الذي يحبه فيه.

٩٣

دليل املعلم  -الصف الثالث االبتدائي  -الفصل الدراسي األول

( -١يا) طالب		

( -٤يا) أمي.

			
( -٣يا) جنود

( -٦يا) هند

( -٢يا) وطني		.

نشاط

ب

( -٥يا) ُمعلمتي

الجمل بأداة نداء ،ومنادى
أكمل ُ
مناسب:

هدف النشاط:

d dيتوصل إلى مفاهيم جديدة (أسلوب النداء).
شرح النشاط:

الجمـل ،ويكملوا
d dيطلـب المعلـم من تالميـذه أن يقـرءوا ُ
الناقـص بأداة نـداء ومنادى مناسـب.

d dعمـل تغذيـة راجعـة ثنائيـة ،ثـم يمر بينهـم المعلـم ليتأكد
من صحـة مـا كتبوه.
اإلجابة:

 -١يا صديقي
 -٢يا أمي

 -٣يا معلمتي

ش ْ
ظ َو ْ
الح ْ
ف
اك َت ِ
ِ
3
َن َ
شاط

الح ْ
ب:
ِ
م َأ ِ
ج ْ
ظُ ،ث َّ

يَا َحار ُِس الـ َم ْر َمى
ا ْح َذ ْر ،الكُ َر ُة تَق َْت ُِب.

ف،
وس ُ
يَا يُ ُ
ا ْركُلِ الكُ َر َة ِب ُق َّو ٍة.

يَا ُمح َّمدُ ،
َم ِّر ِر الكُ َر َة.

 -1ال ُج َم ُل تُ َع ِّ ُب َع ْن( :نَ ْه ٍي – نِدَ ا ٍء – نَف ٍْي).
 -2نَا َدى َّ
الل ِع ُبونَ َع َل ُمـ َح َّم ٍد َوَ ..................و. .......................
اس ُت ْخ ِد َم ْت ِف ال ُج َملِ ِه َي . ...........................
 -3األَ َدا ُة الَّ ِتي ْ

الح ْ
4
م
ِ
ظ َو َت َ
ع َّل ْ
َن َ
شاط أ

ض ْ
خ ًّ
ع َ
ح ْو َل َأ َداةِ ال ِّن َداءِ َ ،و َ
ح َ
ادى:
ت
طا َت ْ
م َدائ َِر ًة َ
س ْ
الـم َن َ
ا ْر ُ
ُ

ـــــك.
وس َ
َ -1يا طَالِ ُبَ ،ذا ِك ْر ُد ُر َ
يك ِب ُرو ِحي يَا َوطَ ِنــــي.
-2أَ ْف ِد َ
َ -3يا ُج ُنو ُد ،أَنْ ُت ْم ُح َم ُة ال َوطَ ِن.
َن َ
شاط

ب

-4أَن ِْت نَ ْب ُع ال َح َنانِ يَا أُ ِّمــــي.
ـــل.
ش ُح ِك َس ْه ٌ
-5يَا ُم َعلِّ َم ِتيْ َ ،
َ -6يا ِه ْنـــدُ  ،اغ ِْس ِل َيدَ ْي ِ
ــــك.

الج َم َ
ب:
ِداءٍ َ ،و ُم َنادى ُم َن ِ
َأ ْك ِم ِ
ل ُ
اس ٍ
ل ب َِأ َداةِ ن َ

 ،..........................-1الْ َع ْب َم ِعي بِالكُ َر ِة.

-2طَ َعا ُمك لَ ِذي ٌذ . ......................................
الس َ
َ
ؤال . .................................
-3ل َأ ْف َه ُم ُّ

أل ْه َدا ُ ُ
ف::
ف
ااَ
أل َ ْه َدا

يدةٍ ُ
َن َ
وب ال ِّن َداءِ ).
ص ُل إ َلى َم َف ِ
س ُل ِ
شــاطا (َ :)4 ،3ي َتوَ َّ
ج ِد َ
(أ ْ
اه َ
يم َ
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َن َ
شاط جـ

اس َت ْ
ل اآلت َِي ِة:
خ ِ
الج َم ِ
وب ال ِّن َداءِ فِ ي ُ
م ُأ ْ
د ْ
ْ
س ُل َ

ُ -1ق ْم بِالـ ُم َنا َدا ِة َع َل َف ِ
اط َم َةَ ،واطْل ُْب ِم ْن َها أَنْ تَكْ ُت َب بِـخ ٍّ
َط َج ِميلٍ .
................................................................................
ُ -2ق ْم بِالـ ُم َنا َدا ِة َع َل َه ْيثَمَ ،واطْل ُْب ِم ْنهُ أَنْ يَ ْس َت ْي ِق َ
ظ ِم َن ال َّن ْو ِم.
.................................................................................
ف ُغ ْر َف َتها.
ُ -3ق ْم بِالـ ُم َنا َدا ِة َع َل َحبِي َب َةَ ،واطْل ُْب ِم ْن َها أَنْ تُ َنظِّ َ
................................................................................

َن َ
شاط أ

َ 5
شار ْ
ِك

اب إ َل ْي ِه َ
ْ
ب َّ
كا ًنا َ
اخ َت ْر َم َ
ـم َ
الذ َ
ها)
(أ ْح ِ
ِيع ًّيا ُت ِ
طب ِ
ح ُّ
ض ْر َل ُه ُ
ه َ
صو َر ًة َأوِ ا ْر ُ
س ْ
اعرِ ْ
مَ ،و َو ِّ
جاب َ
حاب َ
ِك ب َ
ها َل ُ
ص ْف َ
ض َ
ِها،
ِك َو ِ
ب ْ
َو ْ
إع َ
ص َ
ها َع َلى َأ ْ
ه ْ
س َب َ
ض ْح َ
ح َ
اف َ
َو َ
ظ ِة َع َل ْي َ
ها:
ك ْيفِ َّي َة
الـم َ
ُ

الصو َر َة أَ ِو
ال َْص ِق ُّ
ا ْر ُسـ ْم َها ُه َنا
َن َ
شاط ب

أل ْه َدا ُ
ف:
ا َ
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ْ
ب َما ُي ْم َلى َع َل ْي َ
ك:
اك ُت ْ

َن َ
شاط (4جـــ) :ي ْ
س َت ْ
الك َتاب َِة.
اع َد ال ُّل َغ ِة ِفي ِ
خ ِد ًما َقوَ ِ
َك ُت ُ
ب ُم ْ
َن َ
ْ
َ
َ
ُ
َّ
ثات ،وَ َي َت َعاوَ نُ
َ
َ
ْ
حادَ ِ
َاك بِف ِ
ضيرِ وَ االش ِتر ِ
ح ِ
شاط (5أ) :يَق ُ
الـم َ
اعليَّةٍ ِفي َم ْ
وم بِالت ْ
ـج ُموعَ ةٍ ُمـختلِفةٍ ِمن ُ
ُ
َم َ
هم ،وَ ال َّت ْعبِيرِ عَ ْن ِف َ
ع ُز َمالئ ِِه ِفي ال ِب َناءِ عَ َلى ِف َ
ِع.
س ُل ٍ
وب ُم ْقن ٍ
كرِ هِ بِأ ْ
كرِ ْ
َن َ
اسي َ
َعرِ ُ
ض َم َ
َّة.
الك َتاب َِة
األس ِ
ارات ِ
ه ِ
شاط (5ب) :ي ْ
َ

نشاط

جـ

استخــدم أسلــوب النـداء فــي
الجمل اآلتية:

هدف النشاط:

d dيكتب مستخد ًما قواعد اللغة في الكتابة.
شرح النشاط:

الجمل ،ويستخدموا أسلوب
d dيطلب منهم المعلم أن يقرءوا ُ
النداء فيها.

d dيختار كل تلميذ زميله المجاور ،ويعمالن تغذية راجعة
ثنائية ،ثم يمر بينهم المعلم ليتأكد من صحة ما كتبوه.
اإلجابة:

نشاط

ب

اكتب ما ُيملى عليك:

هدف النشاط:

d dيعرض مهارات الكتابة األساسية.
d dيقسـم المعلـم التالميـذ إلـى ثنائيـات ،ويعطـي كل ثنائي
ورقتيـن ،بـكل ورقـة جملـة مختلفة.

 -٢يا هيثم ،استيقظ من النوم.

 -٣يا حبيبة ،نظفي غرفتك.

طبيعيا تحب الذهاب
منظرا
اختر
ًّ
ً
إليه (أحضر له صورة أو ارسمها)
واعرضها على أصحابك وصفها
لهم ،ووضح سبب إعجابك بها
وكيفية المحافظة عليها:

هدف النشاط:

d dيقـوم بالتحضير واالشـتراك بفاعلية فـي مجموعة مختلفة
مـن المحادثـات ،ويتعـاون مـع زمالئـه فـي البنـاء علـى
فِكَرهـم ،والتعبيـر عـن فِكَـره بأسـلوب مقنع.

الورقة ،ويصوب لنفسه.

d dيكرر النشاط نفسه للتلميذ اآلخر ،فيقوم بإمالء زميله
الجملة الثانية ،ويأخذ الورقة ويصوب لنفسه الخطأ.
d dهاتان الجملتان ال يحفظهما التلميذ ُم ْسب ًقا؛ فنشاط اإلمالء
يقيس مدى قدرته على التمييز بين أصوات الحروف
وأشكالها ،وتطبيق قواعد الكتابة التي تعلمها.

جملتا اإلمالء:

تعاهدت على أنني سأصون كوكب األرض.
ُ
 -أحب مشاهدة الزهور والفراشات في البستان.

شرح النشاط:

d dيطلب المعلم من كل تلميذ أن يختار مكانًا طبيع ًّيا يريد
الذهاب إليه ،ويرسمه ،ويكتب سبب إعجابه به ،وكيف
سيصونه ويحافظ عليه.
d dيقسم المعلم التالميذ إلى مجموعات ،ويطلب من أفراد
كل مجموعة أن يقوموا بعرض األماكن التي اختاروها،
وسبب ذلك ،وكيفية الحفاظ عليها.
تعلم لتكون :التواصل  -التعبير عن الذات
ﻞﺻاﻮﺘﻟا

المعلم ريﺒﻌﺘﻟا
مجموعةا مافِﱰكﺣاَرها ،يوجه تاﺬﻟا ﻦﻋ
عﻮﻨﺘﻟ
ﺔﻛرﺎ
نظر
مشاركةﺸﻤـﻟاأفراد كل
d dقبل
كل تلميذ إلى ُطرق التعبير عن الذات ،وهي:
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ﺔﻴﺟﺎﺘﻧﻹا

عاﺪﺑﻹا

ﺔﻴﺒﺳﺎﺤﻤـﻟا

تﻼﻜﺸﻤـﻟا ﻞﺣ
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d dيطلب من التلميذ األول اختيار ورقة ،وإمالءها للتلميذ
الثاني دون أن يراها ،فيكتبها التلميذ في الكتاب ويأخذ

 5شارك
نشاط

أيضا بالتأمل واالنعكاس
d dعند انتهاء النشاط ،يقوم المعلم ً
الجماعي لهم جمي ًعا ،ويسأل :هل تحسنت مهارات التعبير
عن الذات لدينا؟ وكيف عرفنا؟

شرح النشاط:

 -١يا فاطمة ،اكتبي بخط جميل.

أ

	-أن تكون فكرته واضحة لآلخرين سواء كان يعرب عنها
بشكل لفظي أو غري لفظي ،وأن يوضح وجهة نظره
دون إيذاء لآلخرين.

نموذج كتابة فقرة
تهيئة

d dيعد نص النموذج هو النص المماثل للنص الكتابي الذي سيقوم التلميذ بكتابته في آخر الموضوع ،ولذا يجب التركيز على
كيفية كتابة الفقرة ،ولفت النظر لألشياء التي يجب أن تتوافر بها.

نشاط

١

اقرأ ،ثم أجب:

هدف النشاط:

d dيكتسب الكلمات ويستخدمها ،ويحدد العبارات المناسبة للسياق في النص.
شرح النشاط:
استراتيجية العمل التعاوني:

يقسم المعلم تالميذه إلى مجموعات.
ِّ d d
d dيعطي كل مجموعة لوحتين ،إحداهما مكتوب عليها فقرة لمصدر طبيعي ،واألخرى بها خريطة ذهنية.
d dيطلب منهم أن يقرءوا الفقرة بهدوء ،ثم يحللوا أجزاءها في الخريطة الذهنية.
d dتعرض كل مجموعة ما قرءوه ،وما توصلوا إليه.
d dيركز المعلم على طريقة الكتابة ،واختيار الكلمات واأللفاظ المناسبة.
d dيطلب منهم المعلم أن يقرءوا الفقرة الموجودة بالنشاط.

d dيحلل الفقرة في الخريطة الذهنية.
d dيقدم المعلم تغذية راجعة ثنائية.
اإلجابة:

مميزات جلود الماعز واألغنام :نعومتهاِ ،
ودفئها ،ومقاومتها للماء.
d d
d dالمصدر الطبيعي :الحيوانات.
d dتستخدم مصر جلود الماعز واألغنام.
 d dاالستخدامات :صناعة األحذية ،والحقائب ،والنعال ،والمعاطف.
الجملة االفتتاحية :الجلد هو الغطاء الذي يكسو الجسد الخارجي لإلنسان أو الحيوان.
الجملة الختامية :صناعة الجلود من أهم الصناعات المعروفة في مصر منذ قديم الزمان.
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٢

أنواع الجمل االفتتاحية :اقرأ كل
جملة ،واكتب نوعها:

هدف النشاط:

الجمل ،و ُيرتبها.
d dيميز بين ُ
ً
d dيكتـب ُج ً
وجملا ختامية
ملا افتتاحيـة لتشـويق القـارئ،
تعطـي إيحـا ًء بختـام األحداث.
شرح النشاط:

d dيوضح المعلم على السبورة أجزاء الفقرة؛ حيث تتكون من
ثالثة أجزاء (جملة افتتاحية  -الموضوع  -جملة ختامية).

d dيناقـش معهم المعلم هـدف الجملة االفتتاحيـة من وجهة
متحمسـا
نظرهـم؛ فهـي جملـة تشـويقية تجعـل القـارئ
ً
للقـراءة ،وتُخبرنـا بالموضـوع بشـكل عام.

يفرغوا أن هناك من يستخدم
d dيوضح لهم المعلم بعد أن ُ
السؤال في البداية إلثارة الفضول أو يتحدث عن المشاعر
لجـذب مشاعر القارئ أو جملـة بسيطـة تعريفيـة تخبرنـا

بالموضوع بصورة عامة؛ ليعرف القارئ موضوع الفقرة.

اإلجابة:

		
 -١جملة تعريفية
 -٣مشاعر

نشاط

٣

 -٢سؤال تشويقي

يفرغوا أن هناك من يستخدم
d dيوضح لهم المعلم بعد أن ُ
السؤال في النهاية إلثارة البحث والتفكير في الموضوع
أو يتحدث عن حقائق وجملة بسيطة توضح األهمية أو

الخطورة لموضوع الفقرة.

اإلجابة:

		
 -١سؤال ختامي
 -٣أهمية

نشاط

٤

 -٢رأي

أكمل بجملة افتتاحية وأخرى
ختامية:

هدف النشاط:

الجمل ،و ُيرتبها.
d dيميز بين ُ
ً
d dيكتب ُج ً
وجمل ختامية
مل افتتاحية لتشويق القارئ،
تعطي إيحا ًء بختام األحداث.
شرح النشاط:

d dيطلب المعلم من كل تلميذ أن يقرأ الفقرة.
d dيكتب جملة افتتاحية وأخرى ختامية ،مستخد ًما أي نوع
الجمل التي تعرضوا لها من قبل.
من أنواع ُ

اإلجابة( :متروكة للتلميذ).
التطبيق

أنواع الجمل الختامية :اقرأ كل
جملة ،واكتب نوعها:

هدف النشاط:

الجمل ،و ُيرتبها.
d dيميز بين ُ
ً
d dيكتـب ُج ً
وجملا ختامية
ملا افتتاحيـة لتشـويق القـارئ،
تعطـي إيحـا ًء بختـام األحداث.

d dالرجوع إلى الفقرات التي قرءوها في النشاط السابق ،مع
تحديد الجملة االفتتاحية والختامية في كل فقرة ،ونوعها.

d dإعطاء المعلم أسماء موضوعات مختلفة ،ويقوم كل تلميذ
بكتابة جملة افتتاحية وأخرى ختامية له كـ( فقرة عن األم -
القراءة  -الرياضة) ،وفي كل مرة يستخدم نو ًعا ُمختل ًفا.

شرح النشاط:

d dيتحدث معهم المعلم عن الجملة الختامية.
d dيناقش معهم هدف الجملة الختامية من وجهة نظرهم؛
فهي جملة ختامية تلخص الموضوع أو تضيف حقيقة أو

أهمية.
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الجمل االفتتاحية المكتوبة
d dيطلب منهم المعلم أن يقرءوا ُ
بالنشاط ،ويحاولوا معرفة نوعها ،ويكتبوه.

الجمل الختامية المكتوبة
d dيطلب منهم المعلم أن يقرءوا ُ
بالنشاط ،ويحاولوا معرفة نوعها ،ويكتبوه.

كتابة فقرة عن األخشاب كمورد طبيعي
نشاط
هدف النشاط:

d dيظهر قواعد اللغة ويستخدمها عند الكتابة ،يكتب ُج ً
مل كاملة ،ويرتب فِكَره في الكتابة.
يكتب نصوصا معلوماتية توضيحية ليدرس موضو ًعا ما ،ويوصل ِ
الفكَر والمعلومات بوضوح.
ً
d d
شرح النشاط:

d dالتعبير الكتابي هو المنتج النهائي من الموضوع يجمع فيه التلميذ كل ما تعلمه ليستطيع التعبير عن نفسه مستخد ًما ُلغ ًة صحيح ًة.
ٍ
كلمات ،وفِك ٍَر في النصوص ،وتراكيب لغوية.
d dيذكِّر المعلم تالميذه بما تعلموه في هذا الموضوع؛ من
d dيتأكد المعلم من أنهم يراعون ما تعلموه عندما يكتبون.
تعلم لتكون :التواصل  -الكتابة
اﻟﺘﻌﺒري ﻋﻦ اﻟﺬات

ﺣﻞ اﻟـﻤﺸﻜﻼت

اﻟﺘﻮاﺻﻞالتقيد بتوجيهاتاﻟﺘﻌﺎون
كل تلميذ فِكَره اﻟـﻤﺸﺎرﻛﺔ
يضعاﻟﺘﻨﻮع
اﺣﱰام
بعينها.
بمفرده على الورق ،دون
d d
d dال ُيملي المعلم على التلميذ ما يجب كتابته ،ويتيح له فرصة التعبير عن الرسالة التي يود إيصالها.

d dبعد أن يعطي المعلم اإلرشادات الواضحة يتركهم ليكتبوا ما يريدونه ،كل على حدة.
d dيتحرك بينهم المعلم؛ ليتأكد من أنهم على الطريق الصحيح ،ويوجههم ،ولكن ال يصوب لهم األخطاء.
اﻟـﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔمنهم المعلم ً
اﻟﻨﺎﻗﺪعام في شكل الفقرة وترتيبها.
بشكل
أول
d dيطلب
الذهنية ،ويفكروا اﻟﺘﻔﻜري
أن يقرءوا الخريطةاﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ
اﻹﺑﺪاع

d dقبل أن يكتب التلميذ الفقرة ،على المعلم أن ُيذكِّره بكتابة الجملة االفتتاحية والختامية ،واستخدام معلومات الخريطة الذهنية،
واإلمالء الصحيح ،والكتابة بخط جميل ،ووضع عالمات الترقيم.

d dيمكن للمعلم أن يكتب هذه المعايير كلها على السبورة؛ لتكون واضحة للتالميذ عند الكتابة.

٩٧

دليل املعلم  -الصف الثالث االبتدائي  -الفصل الدراسي األول

كتَاب َ ُ
ف ْ
خ َ
شاب كَ َم ْوردٍ َ
ن األ َ ْ
َ
َ
يعي
ع
ة
ر
ق
ة
ِ
ِ
ٍ
طب ِ ٍّ
ِ
ِ
ِ
الم َم ِّي َز ُ
ات:
ُ
ل
ح ُّم ِ
ُقوَّ ُة ال َّت َ
ْ
س ُ
يل
هو َل ُة ال َّتش ِ
ك ِ
ُ
يع
وَ ال َّت ْق ِ
ط ِ

األ ْن َو ُ
اع:

خ َ
َ
شب َزان  -أَرْو -
َ
َ
ب أبْيَ ُ
ض،
خش ٌ
َ
وَ َ
السويد
ب
ِ
خش ُ

أل ْه َدا ُ ُ
ف::
ف
ااَ
أل َ ْه َدا

ص َد ُر َّ
ي
الطب ِ
الم ْ
َ
ِيع ُّ

َ
الغا َب ُ
ات

ذي
الب َل ُد ا َّل ِ
َ
َي ْ
َ
ِصناعَ ِة
ه ُر ب ِ
ش َت ِ
َ
َ
اب:
األ ْخش ِ

دِ ْم َياط

ب ِف َ
الك َتاب َِة ،وَ ي ْ
ي َْس َت ْ
خ ِد ُم َ
الك َتاب َِة.
ب ُج َم ًلا َك ِ
كرَهُ ِفي ِ
ها ِع ْن َد ِ
ُظ ِهرُ َقوَ ِ
ام َل ًة ،وَ ُي َر ِّت ُ
َك ُت ُ
اع َد ال ُّل َغ ِة وَ ي ْ
يحي ً
وما ِتي ً
الف َ
ي ْات ب ُ
ُس َم ْو ُ
ِوضوحٍ .
وم ِ
ص ُل ِ
ض ِ
َّة َت ْو ِ
ص ً
ب ُن ُ
َك ُت ُ
ضوعً ا َما ،وَ يُوَ ِّ
َّة ِليْدر َ
الـم ْع ُل َ
ك َر وَ َ
وصا َم ْع ُل َ
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ِيم
ِير ال َّت ْقي ِ
َم َ
عاي ُ

ِما
َأ ْل َتزِ ُ
م َدائ ً

ع َ
م
م ُم ْ
ظ َ
َأ ْل َتزِ ُ
ت
الو ْق ِ
َ

ع َ
ض
م َب ْ
َأ ْل َتزِ ُ
ت
الو ْق ِ
َ

الم ُ
يم
ات ال َّت ْرقِ ِ
َع َ
اح َّي ٌة
ج ْم َل ٌة افت َِت ِ
ُ
الخرِ َ
ات َ
وم ُ
يط ِة
َم ْ
ع ُل َ
ِّ
الذ ْ
ه ِن َّي ِة
ح ٌ
يح
ص ِ
إمالئِي َ
ْ
خ َتامِ َّي ٌة
ج ْم َل ٌة ِ
ُ

ك َتا َب َة الفِ ْق َرةِ
يد ِ
س ُأعِ ُ
َ
ْ
ِيم َّ
ِي
َب ْ
ع َد ال َّتقي ِ
الذات ِّ

أل ْه َدا ُ
ف:
ا َ
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الك َتاب ََة َّ
ص َّ
َها َم َ
الش ْ
ية؛ لي ُِقوِّ ي َ
م.
التو ِج ِ
خ ِ
َاج ُع ِ
 ُير ِيه وَ َّ
ع َّ
الد ْع ِ
الش ْك ُل وَ ُ
ْث َّ
ي َحي ُ
وب.
ِّم ال َّن َّ
س ُل ُ
األ ْ
ُقي ُ
ص ِم ْن َ

م
ُأ َ
حاوِ ُل َأ ْن َأ ْل َتزِ َ

تقييـم ذاتـي لكتابتي
أيضا أن يمثلها على السبورة؛
ليتعرف التالميذ المستويات المختلفة لكل معيار ،ويستطيع ً
d dيقرأ المعلم قائمة المعايير وتدرجها؛ َّ
أمام ألتزم معظم
دائما ..أما إذا ُوجد بعض األخطاء فتضع
بأن يقول :إذا كتبت الجملة كلها صحيحة تضع
أمام ألتزم ً
أمام ألتزم بعض الوقت  ..أما إذا كانت كل كلمات كتابة الفقرة بها أخطاء
كثير من األخطاء فتضع
الوقت ..أما إذا ُوجدت ٌ
أمام أحاول أن ألتزم.
فتضع
d dبعد أن يوضح المعلم المعايير للتالميذ يعطي أمثلة لألخطاء التي رآها أثناء مروره عليهم ،و كيفية التقييم الذاتي لها.
d dيقوم التالميذ بعد كتابة الفقرة بمراجعة المعايير التي عليها ،ويقوم كل تلميذ بإعطاء نفسه التقدير المناسب َو ْف ًقا لما تم عمله.

نشاط

بعد مالحظة األخطاء ،أعد كتابة الفقرة مرة أخرى مع تصويب أخطائك:

هدف النشاط:

d dيراجع الكتابة الشخصية ليقويها مع التوجيه والدعم.
d dيق ِّيم النص من حيث الشكل واألسلوب.
شرح النشاط:

مالحظة :تصويب المعلم التعبير الكتابي:
تعلم لتكون :المحاسبية

تقييمهم ألنفسهم.
المعلم الكتب
متجن ًبا األخطاء التي
اﻟـﻤﺸﻜﻼتتلميذ كتابة الفقرة
يعيد كل
لمراجعة اﻟﻨﺎﻗﺪ
اﻟﺘﻔﻜري
اﻟـﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ
اﻹﺑﺪاعوقع فيها ،يأخذ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ
 d dبعد أن ﺣﻞ
d dيقرأ المعلم عمل التلميذ ،ويعطيه تغذية راجعة بناءة؛ أي يركز على شيء إيجابي في عمله ،ويمدحه ،خاصة إذا وجد تحسنًا بين
المحاولة األولى والثانية.

d dيجب أال تكون كتابة كل تلميذ بدون أخطاء ،فمن المهم أن يرى تحسنًا في كل مرة يكتب فيها.
d dفي كل مرة يكتب التلميذ في الموضوعات التالية ُيطلب منه قبل أن يكتب أن يعود لتعليق المعلم على إيجابيات عمله ،ويبني
عليه.

دليل املعلم  -الصف الثالث االبتدائي  -الفصل الدراسي األول

٩٨

الــمحـــــــــــــــــور الثاين

d dسيقوم التالميذ بعد التقييم الذاتي ألنفسهم ،ومالحظة األخطاء التي وقعوا فيها ،بكتابة الفقرة نفسها مرة أخرى ،ولكن هذه
اﻟﺘﻮاﺻﻞ
اﻟـﻤﺸﺎرﻛﺔ
اﻟﺘﻌﺎون
اﺣﱰام اﻟﺘﻨﻮع
اﻟﺘﻌﺒري ﻋﻦ اﻟﺬات
المرة سيتجنبون كل األخطاء التي وقعوا فيها أول مرة.

تقييم تكويني
تهيئة

d dهذا التقييم يطلق عليه أحيانًا التقويم المستمر ،ويعرف بأنه العملية التقويمية التي يقوم بها المعلم في أثناء عملية التعلم ،ويبدأ
أيضا استخدام التقويم المنظم في عملية بناء المنهج ،وفي
مع بداية التعلم ،ويواكبه خالل سير الحصة ..والتقويم البنائي هو ً
التدريس ،وفي التعلم؛ بهدف تحسين التعلم.
1

نشاط

ضع الكلمات اآلتية في مكانها المناسب:

هدف النشاط:

• •يكتسب الكلمات ويستخدمها ،ويحدد العبارات المناسبة للسياق في النص.
شرح النشاط:

d dيقوم كل تلميذ بوضع الكلمات في مكانها المناسب.
اإلجابة :نتجول  -جذا ًبا  -ثق ًبا  -مالئ ٍم  -مراعاة

نشاط

٢

مستخدما أسلوب النداء:
انظر وعبر
ً

هدف النشاط:

d dيستخدم قواعد اللغة في الكتابة.
شرح النشاط:

d dيالحظ التلميذ كل صورة ،ويكتب جمل ًة مستخد ًما أسلوب النداء.
اإلجابة( :متروكة للتلميذ).

نشاط

٣

أكمل بظرف مكان مناسب حسب كل صورة:

هدف النشاط:

• •يستخدم قواعد اللغة في الكتابة.
شرح النشاط:

d dسيقوم التالميذ بقراءة كل جملة ،وكتابة ظرف مكان مناسب.
اإلجابة :فوق  -بين  -خلف

٩٩

دليل املعلم  -الصف الثالث االبتدائي  -الفصل الدراسي األول

َن َ
شاط 1

ات اآلت َِي َة فِ ي َم َ
ع َ
َ
كان َ
ب:
الم َن ِ
ِم ِ
اس ِ
ض ِ
ِها ُ
الكل َ

َج َّذابًا

ثَ ْق ًبا

ُملئِ ٍم

ُم َرا َعا َة

نَ َت َج َّو ُل

ِس َج ِديدَ ٍةَ ،و ِع ْندَ َما كُ َّنا  .....................ا ْخ َت ْر ُت
« َق ْب َل ك ُِّل ِعي ٍد أ ْذ َه ُب َم َع أُ ِّمي لِ ِش َرا ِء َملب َ
ثَ ْوبًا  .....................أَ ْع َج َب ِني كَ ِثي ًراَ ،ولَ ِك ْن َم َع األَ َس ِ
ف َو َجدَ ْت أُ ِّمي ِب ِه َ .....................ص ِغي ًرا
َف َر َفضَ ْت ِش َر َ ُ
اءه ،ثُ َّم َج َذبَ ِني ثَ ْو ٌب آ َخ ُر َولَ ِك ْن َهذ ِه الـ َم َّر َة كَانَ َغ ْي َر  .....................ل َحرا َر ِة
ال َج ِّو؛ َف َقدْ كَانَ ثَ ِق ًيلَ ،وأَ ْوضَ َح ْت لِي أُ ِّمي أنَّ َعلَ ْي َنا َ .....................حالَ ِة ال َج ِّو ِفي ال ِعي ِدَ ،و ِفي
َات ال ُم َن ِ
اصف ِ
َت أُ ِّمي َعلَ ْي ِه َواشْ َت َر ْي َنا ُه».
اس َب ِةَ ،ف َوا َفق ْ
ال ِّن َها َي ِة َو َجدْ نَا ثَ ْو ًبا ِب ِه ك ُُّل ال ُم َو َ
َن َ
شاط 2

س َت ْ
ا ْن ُ
وب ال ِّن َداءِ :
خ ِ
د ًما ُأ ْ
ظ ْر َو َع ِّب ْر ُم ْ
س ُل َ

َن َ
شاط 3

َأ ْك ِم ْ
ك ِّ
ب ُ
ف َم َ
لب َ
صورَةٍ :
ان ُم َن ِ
ِظ ْر ِ
ب َ
اس ٍ
ك ٍ
ل ُ
س َ
ح َ

ال ِقطَّ ُة  ..................الطَّا ِولَ ِة.
أل ْه َدا ُ ُ
ف::
ف
ااَ
أل َ ْه َدا

الص ْندُ و َق ْيِ.
ال ِقطَّ ُة ُّ ..................

ال ِقطَّ ُة

..................

الشَّ َج َر ِة.

َن َ
ب َ
شاط ( :)1ي ْ
َس َت ْ
خ ِد ُم َ
ص.
الـم َن ِ
العبَار ِ
ُح ِّددُ ِ
ِم ِ
َك َت ِ
س ُ
َاق ِفي ال َّن ِّ
اسب ََة ِّ
ات وَ ي ْ
للسي ِ
ها ،وَ ي َ
َات ُ
الكل َ
َن َ
َس َت ْ
الك َتاب َِة.
اع َد ال ُّل َغ ِة ِفي ِ
م َقوَ ِ
خ ِد ُ
شاطا ( :)3 ،2ي ْ
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َن َ
شاط 4
«األَ ْر ُض ِه َي ثَالِ ُث كَ َوا ِك ِب الـ َم ْج ُمو َع ِة الشَّ ْم ِس َّي ِة بُ ْعدً ا َع ِن الشَّ ْم ِس بَ ْعدَ ُعطَا ِر َد َوال ُّز ْه َر ِةَ ،وتُ ْع َت َب ُر
ليين األنْ َواعِ ِم َن الكَائِ َن ِ
ات ال َح َّي ِةِ ،ب َما ِفي َها ا ِإلن َْسانُ َ ،و ِه َي الـ َمكَانُ ال َو ِحيدُ
األَ ْر ُض َم ْسكَ ًنا لِـ َم ِ
وف بِو ُجو ِد َح َيا ٍة َعلَى َسطْ ِح ِه ِفي الكَ ْونِ .
ال َم ْع ُر ُ
تُ َو ِّف ُر األَ ْر ُض ال َم َوا ِر َد َّ
يق
الل ِز َم َة ل ِإلن َْسانِ ك َْي َي ْس َت ِغلَّ َها ِفي تَ ْح ِق ِ
أهْدَ ٍ
اف ُم ِفيدَ ٍة.
ح كَ ْوك َِب األَ ْر ِض
ئَ ،ه ْل تُ ِح ُّب ال َع ْي َش َعلَى َسطْ ِ
َوأن َْت َيا َقا ِر ُ
خ َوال َع ْي ِش ِفي ِه؟».
ِالس َف ِر إلَى كَ ْوك َِب ال ِم ِّري ِ
أ ْم تَ ْحل ُُم ب َّ
ْ
ب:
م َأ ِ
ج ْ
اق َر ْأُ ،ث َّ

د ُ
ث الفِ ْق َر ُة َعن ....................................................
َ -1ت َت َ
ح َّ

 -2األَ ْر ُض ِه َي  ....................كَ َوا ِك ِب الـ َمـ ْج ُمو َع ِة الشَّ ْم ِس َّي ِة ُب ْعدً ا َع ِن
الشَّ ْم ِس َب ْعدَ َ ....................و. ....................
اس َت ْ
خرِ ْج مِ َ
ن الفِ ْق َرةِ :
ْ -3

اس ِت ْف َه ٍام ،.................
ِف ْع ًل ُمضَ ا ِر ًعا  ،................أُ ْسل َ
ُوب نِدَ ا ٍء  ،.................أَ َدا َة ْ
كَلِ َم ًة تَ ْن َتهِي ِب َيا ٍء  ،.................كَلِ َم ًة تَ ْن َتهِي ِبأَلِ ٍ
ف لَ ِّي َن ٍة . .................
َن َ
شاط 5

ج ْم َل ًة ْ
ْ
ك َم ْورِدٍ َ
ل َ
ي:
طب ِ
اح َّي ًة َو ُأ ْخ َرى ِ
افت َِت ِ
الر ْم ِ
خ َتامِ َّي ًة َع ِ
ب ُ
اك ُت ْ
ن َّ
ِيع ٍّ

الص َنا َع ِ
ات؛ ك َِص َنا َع ِة
ُي َعدُّ ال َّر ْم ُل أَ َحدَ الـ َموا ِر ِد الطَّبِي ِع َّي ِة غ ْ َِري الـ ُم َت َجدِّ َد ِةَ ،و ُي ْس َتخْدَ ُم ِف ال َع ِدي ِد ِم َن ِّ
ج.
وبَ ،و ِط ِ
الطُّ ِ
ي ال ِب َنا ِءَ ،واألَ ْس َم ْن ِتَ ،وال ُّز َجا ِ
ج ِم ْن ِر َم ِ
الص ْح َرا ِء،
ص ُّيونَ ال ُقدَ َما ُء ِم ْن أ َوائِلِ الشُّ ُع ِ
ُي َعدُّ الـ ِم ْ ِ
وب الَّ ِتي َقا َم ْت ب ِِص َنا َع ِة ال ُّز َجا ِ
ال َّ
جَ ،وطَ َّو ُرو َها لِـ َحا َج ِته ِْم إِ َل األَ َو ِان ال ُّز َجاجِ َّي ِة
الوسطَى ب ِِص َنا َع ِة ال ُّز َجا ِ
َوا ْع َت َنى ال َع َر ُب ِف ال ُع ُصو ِر ْ
الش ِب.
الَّ ِتي ت ُْس َتخْدَ ُم ِف ال ُعطُورَِ ،وال َعقَا ِقريَِ ،وا ِإلنَا َر ِةَ ،و ُّ ْ

أل ْه َدا ُ
ف:
ا َ
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َن َ
الغر َ
م َ
وص ،وَ ي َْف َ
ص.
َض
األس ِ
ي ِم ْن ُك ِّل َن ٍّ
ص َ
شاط ( :)4ي َْقر َُأ ال ُّن ُ
َ
ه ُ
اس َّ
َن َ
َس َت ْ
الك َتاب َِة.
اع َد ال ُّل َغ ِة ِفي ِ
م َقوَ ِ
خ ِد ُ
شاط ( :)5ي ْ
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4

نشاط

اقرأ ،ثم أجب:

هدف النشاط:

• •يقرأ النصوص ،ويفهم الغرض األساسي من كل نص.
شرح النشاط:

d dيقوم كل تلميذ بقراءة الفقرة ،واإلجابة عن األسئلة.
اإلجابة:

 -١كوكب األرض

 -٢ثالث  -عطارد  -الزهرة

 -٣يعتبر  -يا قارئ  -هل  -في  -على

نشاط

٥

اكتب جملة افتتاحية وأخرى ختامية عن الرمل كمورد طبيعي:

هدف النشاط:

• •يستخدم قواعد اللغة في الكتابة.
الــمحـــــــــــــــــور الثاين

شرح النشاط:

d dيكتب كل تلميذ جملة افتتاحية وأخرى ختامية للفقرة.
اإلجابة( :متروكة للتلميذ).

دليل املعلم  -الصف الثالث االبتدائي  -الفصل الدراسي األول

١٠٠

نحن وكوكب األرض
تهيئة

نشاط

1

استراتيجية التخيل:

d dيقوم المعلم بتخ ُّيل بعض المواقف ،ويستمع إليه التالميذ ،ويتخيلون الموقف الذي حكاه ،والنتائج المترتبة عليه ..فيقوم
المعلم بتقسيمهم إلى مجموعات ،ويبدأ في سرد هذا الموقف التخيلي بسؤال( :ماذا لو قام كل الناس بفتح صنابير المياه في
بيوتهم طيلة اليوم؟ ماذا سيحدث؟) ثم يتيح لكل مجموعة ما يكفيهم من الوقت ليتخيلوا نتيجة هذا الفعل في حالة حدوثه،
ويسجلوا ِ
الفكَر من خالل الرسم أو الكتابة ،وتعرض كل مجموعة فِكَرها في نهاية النشاط.

نشاط

٢

استراتيجية التمثيل أو لعب األدوار:

ٍ
وتقمصها في مواقف (تعليمية)
أدوار (واقعية أو تاريخية أو خيالية)
المحاكاة ،وهي استراتيجية تقوم على تمثيل
d dتُسمى ً
ُّ
أيضا ُ
مصطنعة؛ بحيث يكون لكل تلميذ دور محدد يؤديه ،ويعبر عنه في بيئة تميل أكثر للمرح واللعب.
d dتسمح هذه االستراتيجية للتالميذ بتطوير قدراتهم على التعبير ،والتفاعل مع اآلخرين.
d dيقسم المعلم تالميذه إلى مجموعات ،ويعطي كل مجموعة موق ًفا تخ ُّيل ًّيا ،وتقوم كل مجموعة بعمل تصور لهذا الموقف ،ويتم
توزيع األدوار بين أفرادها.
أمثلة للمواقف التخيلية:

تعلم لتعمل :التعاون  -الحوار
اﺣﱰام اﻟﺘﻨﻮع

اﻟـﻤﺸﺎرﻛﺔ
اﻟﺘﻌﺎونباقي التالميذ املوقف يأيت دور مهارة حتديد النتائج املتوقعة من خالل التفكري :ماذا
اﻟﺘﻮاﺻﻞمن التمثيل ،وختيل
تفرغ املجموعة
-بعد أن ُ

سيحدث لو حدث هذا املوقف التخييل يف احلقيقة؟ وما النتائج املرتتبة؟

قطع اإلنسان لكثري من أشجار الغابات؛ الحتياجه إىل أخشاهبا يف التدفئة ،وصناعة األثاث.رمي كل األطفال ال ُقاممة عىل الشاطئ ،وليس داخل احلاويات املخصصة لذلك.اﻟـﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ

اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔالقطبي؛ ألن اﻟﺘﻔﻜري
اﻹﺑﺪاعاﻟﻨﺎﻗﺪحيتاج إىل فرائها.
اإلنسان
قتل كل حيوانات الدب

-ختريب مجيع األرايض الزراعية للبناء عليها.

تفرغ يتناقش التالميذ حول النتائج المحتملة لهذه األفعال.
d dوتقوم كل مجموعة بتمثيل الموقف التخيلي الخاص بها ،وبعد أن ُ

١٠١

دليل المعلم  -الصف الثالث االبتدائي  -الفصل الدراسي األول

وع َّ
ض ُ
الم ْو ُ
الثانِي
َ

َ
وﻛَ ْﻮﻛَ
ﻧَ ْ
ُ
َ
ُ
ْ
ض
ر
اﻷ
ﺐ
ﻦ
ﺤ
ِ

أل ْه َدا ُ ُ
ف::
ف
ااَ
أل َ ْه َدا
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ص ِة مِ ْ
اس َت ِم ْ
ع ِّل ِم َ
ك:
ن ُم َ
ْ
ع إ َلى القِ َّ

َن َ
شاط

1

ح ُد ُ
خ َّي ْ
َ
ل َم َ
َت َ
ثل َ
حرِ َّي ِة:
الكائ َِن ِ
ذهِ
ِه ِ
الب ْ
س َي ْ
ات َ
اذا َ

َن َ
شاط

2

ن َ
ْ
يح َة مِ َّما َب ْي َ
ن:
الص ِ
س ْي ِ
ح َ
إل َجا َب َة َّ
الق ْو َ
اخ َترِ ا ِ

َ -1ك َ
اح ٍة َ -غ ْو ٍص).
ان َوا ِلدُ أَ ْش َر َف َي ْع َم ُل ُم َد ِّر َب ( ُك َر ٍة ِ -س َب َ

الح ْزنِ ِ -بال َف َر ِح ِ -بالـ َم َللِ ).
َ -2م َّر َوا ِلدُ أَ ْش َر َف ِب َي ْو ٍم َص ْع ٍب َش َع َر ِفي ِه ( ِب ُ
وجو ِد َ
الس َل ْح َف ُاة َت ْس َب ُح ِب َف َز ٍع َو ْ
يس بالس ِتي ِك ٍّي – َسـ َم َك ٍة) ِفي َف ِم َها.
(ط َعا ٍم ِ -ك ٍ
اب؛ ِل ُ
اض ِط َر ٍ
َ -3كا َن ِت ُّ

ئيس ُة لل َّن ِّص ِه َيُ :
البالس ِتيك َوأَ ْض َرار ُه َع َلى ال َكا ِئن ِ
الح َّية).
َات َ
(األ ْس َر ُة َو َف ْض ُل َها َ -ك ْي ِف َّي ُة ال َغ ْو ِص ْ -
 -4ال ِف ْك َر ُة ال َّر َ
َن َ
شاط

3

ن َ
س ِئ َل ِة اآل ِت َي ِة:
ب َع ِ
َأ ِ
األ ْ
ج ْ

َ -1م ِن ا َّل ِذي ا ْن َز َع َج ِفي ال ِق َّص ِة؟
اج ِه؟
َ -2ما َس َب ُب ا ْن ِز َع ِ

ـح ْث َعنْ ُم ْن َت َج ٍ
ات بالس ِتي ِك َّي ٍة َح ْو َل َكَ ،وا ْكت ُْب أَ ْسـ َما َء َها.
 -3ا ْب َ
للـم ْش ِك َل ِة.
 -4ا ْق َت ِر ْح َح ًّال ُ
أل ْه َدا ُ
ف:
ا َ
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اص َ
الف َ
ش َ
ُح ِّددُ وَ ُي َل ِّ
اع َم َة َل َ
ص َم ْقرُ وءٍ .
األ ْن ِ
الد ِ
ئيس َة وَ ال َّت َف ِ
ص ِ
يل َّ
ـها ِفي َن ٍّ
خ ُ
ك َر الرَّ َ
ط ُة  - :3 ،2 ،1ي َ
َ
َ
َ
َّ
َ
َ
ص.
ن
ال
ن
م
ف
ت
س
الـم
ئيس
ْس
ر
الد
ة
ل
ا
س
د
ُح
ي
ُ ْ ادَ ِ
أوِ َّ َ الرَّ
ِّ
َ
َ ِّ دُ الرِّ َ

قصة
االستماع
(ال
سلحفاة
البحرية)
بدليل
المعلم
صفحة ١٨٠

أنشطة قصة االستماع
السلحفاة البحرية
تهيئة
استراتيجية التعلم بالتخيل:

d
d
d

هدف النشاط:

يحدد ويلخص ِ
الفكَر الرئيسة والتفاصيل الداعمة لها في
d d
نص مقروء.
شرح النشاط:

d dهذا النشاط يقوم به التالميذ قبل االستماع إلى القصة.
اﻟﺘﻌﺒري ﻋﻦ اﻟﺬات
االستماع
d dالمعلم وحده هو من يقرأ القصة ،وعلى التالميذ
فقط ،ثم حل التدريبات الموجودة بالكتاب.

استراتيجية المناقشة:

تعلم لتعمل :حل المشكالت  -الحوار

وتشجيعهم
المعلم في توجيه
d dاستراتيجية يستخدمها ُ
تالميذه اﻟـﻤﺸﻜﻼت
ﺣﻞ
عبر استخدام المناقشة على شكل تساؤالت تثير دافعيتهم.
d dتعتمد هذه االستراتيجية على دفعهم إلى التفكير ،والمناقشة،
وإبداء الرأي ،وطرح األسئلة ،وتقديم اإلجابات ،وإشراكهم
في إعداد الدرس.

2

نشاط

1

تخيل ماذا سيحدث لهذه الكائنات
البحرية:

نشاط

اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين:

هدف النشاط:

يحدد ويلخص ِ
الفكَر الرئيسة والتفاصيل الداعمة لها في
d d
نص مقروء.
شرح النشاط:

d dبعد قراءة المعلم القصة واستماع التالميذ لها ،يطلب منهم
اإلجابة عن أسئلة النشاط.
اإلجابة -١ :غوص  -2بالحزن  -3كيس بالستيكي
 -٤البالستيك وأضراره على الكائنات الحية.

نشاط

٣

أجب عن األسئلة اآلتية:

هدف النشاط:

يحدد ويلخص ِ
الفكَر الرئيسة والتفاصيل الداعمة لها في
d d
مقروء.
نص
اﻟـﻤﺸﺎرﻛﺔ
اﺣﱰام اﻟﺘﻨﻮع
اﻟﺘﻌﺒري ﻋﻦ اﻟﺬات
d dيحدد الرسالة أو الدرس الرئيس المستفاد من النص.

الــمحـــــــــــــــــور الثاني

d

dالمطلوب من التلميذ هنا هو أن يتخيل نفسه في وظيفة أو
مهمة أو وضع ما ،ثم ُيترك له وقت للعمل والتفكير واإلبداع.
dيطلب المعلم من التالميذ أن ُيغمضوا أعينهم ،ويستمعوا
إليه ،وأن يتخيلوا كل التفاصيل التي يسردها عليهم بهدوء.
dيبدأ المعلم بسرد السيناريو التخ ُّيلي عليهم( :تخيل أنك
تسبح في حوض السباحة بالنادي مع أصدقائك ،تستمتع
بالمياه النظيفة المعقمة ،وترش قطرات الماء على وجهك،
وتسبح ،وتغوص إلى قاع الحوض ،وفجأ ًة تظهر لك
وكثير من
أكياس في الماء ،وبعض األكواب البالستيكية،
ٌ
ٌ
أوراق المناديل ،ولكنك تحت الماء ،ومستمتع باللعب
مع األصدقاء ،فتحاول البحث عن مكان آخر في الحوض
ٍ
نظيف لتكمل اللعب ،ولكن لقد امتأل الحوض بالكامل
بكثير من ال ُقمامة ،وتتناقش أنت وأصدقاؤك :ماذا سنفعل
اآلن؟ وهل نستطيع إكمال اللعب في حوض السباحة؟).
يفرغ المعلم من سرد السيناريو التخ ُّيلي ،يناقشهم
dبعد أن ُ
عن مشاعرهم في بداية التخيل ،وعن مشاعرهم بعد ملء
حوض السباحة بال ُقمامة ،وما القرار الذي اتخذوه في
نهاية التخيل؟ وهل سيكملون اللعب؟ وماذا لو كانت هذه
ال ُقمامة في بيوتهم؟ هل سيستطيعون العيش فيها؟ وكيف
كانوا سيتصرفون؟

d dبعد أن تخيل التالميذ أنفسهم وهم في حوض السباحة،
المخ َّلفات وال ُقمامة يطلب منهم المعلم
ويحيط بهم بعض ُ
أن ينظروا إلى الصورة ويحللوها؛ أين هذا المكان؟ و َمن
يعيش فيه من الكائنات؟ وماذا حدث للبيئة التي يعيش فيها
هذه الكائنات؟ وماذا سيحدث لها إذا استمر هذا الوضع؟
d dيطلب المعلم من كل تلميذ أن يسجل استنتاجاته بالكتاب.
يفرغ كل التالميذ من تسجيل استنتاجاتهم يأتي دور الحوار
d dبعد أن ُ
بينهم ،فيقسمهم المعلم إلى  6مجموعات؛ حيث يقوم كل تلميذ
في مجموعته بعرض استنتاجاته ،ومناقشتها بالمجموعة.
اإلجابة( :متروكة للتلميذ).

شرح النشاط:

استراتيجية تقييم األقران:

تعلم لتكون :المحاسبية

التقييم،
تدريب التالميذ على
االستراتيجية هو
d dالهدف من هذه
اﻹﺑﺪاع
اﻟـﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ
ﺣﻞ اﻟـﻤﺸﻜﻼت
والنقد ،واتخاذ القرار.
اﻟﺘﻌﺎون
اﻟﺘﻮاﺻﻞ
اﻟـﻤﺸﺎرﻛﺔ
اﺣﱰام اﻟﺘﻨﻮع
يطلب المعلم من كل تلميذ أن يقرأ أسئلة النشاط ،ويجيب
d d
يفرغ التالميذ من نشاطي ()3 ،2
عنها بمفرده؛ وبعد أن ُ
يقوم كل اثن ْي ِن بتبديل الكتب ،ويقوم كل تلميذ بتصويب
األسئلة لزميله ومناقشته في اإلجابات.
يفرغ التالميذ من تقييم األقران ،ومناقشة اإلجابات،
d dبعد أن ُ
الصحيحة ،ويتأمل اﻟﺘﻔﻜري اﻟﻨﺎﻗﺪ
السبورة اإلجابات اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ
يكتب المعلم على اﻹﺑﺪاع
اﻟـﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ
كل تلميذ في إجاباته.
اإلجابة -١ :األب أو السلحفاة.
بالستيكي في فمها.
كيس
 -2ألن السلحفاة النادرة كان يزعجها ٌ
ٌّ
( 4 ،3متروكتان للتلميذ).
دليل المعلم  -الصف الثالث االبتدائي  -الفصل الدراسي األول

١٠٢

اﻟﺘﻮاﺻﻞ

اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ

نشاط

٤

صل السبب بالنتيجة:

هدف النشاط:

الجمل
d dيجيب عن أسئلة خاصة بال َعالقة المنطقية بين ُ
والفقرات المختلفة بالنص.
شرح النشاط:

d dيعطي المعلم بطاقات مكتو ًبا بها مواقف ،مثل (يأكل
الطفل طعا ًما صح ًّيا  -يلعب الطفل الرياضة  -يأكل طعا ًما
من الباعة الجائلين  -يرمي القمامة في النيل .)... -
d dيطلب المعلم من كل تلميذ قراءة الجمل وتخيل نتيجة ما
يحدث.

استراتيجية (فكر  -زاوج  -شارك):

d dويمكن تلخيصها في:
 َفك ِّْر واكتب. ِناق ْش مع زميلك.
 َش ِار ْك جمموعتك ،ثم باقي زمالئك.
d dيقسم المعلم تالميذه إلى مجموعات ،كل مجموعة تتكون
من  6أفراد.
d dيطلب المعلم من كل تلميذ أن يقرأ النشاط ،ويفكر في
اإلجابة ،ثم يزاوج صدي ًقا معه بالمجموعة ،ثم يشارك معه
اإلجابة عن النشاط.

اإلجابة( :متروكة للتلميذ).

نشاط

٥

أكمل السبب والنتيجة:

هدف النشاط:

الجمل
d dيجيب عن أسئلة خاصة بال َعالقة المنطقية بين ُ
والفقرات المختلفة بالنص.
شرح النشاط:

الجمل الموجودة
d dيطلب المعلم من التالميذ أن يقرءوا ُ
بالنشاط ،و ُيكملوا النتيجة ألول جملتين ،وسبب الجملة
الثالثة.

اإلجابة:

 -١سيتلوث البحر بال ُقمامة.
 -٢ستموت.
 -٣إذا ألقينا ال ُقمامة في السلة

١٠٣

دليل المعلم  -الصف الثالث االبتدائي  -الفصل الدراسي األول

نشاط

٦

قم مع زمالئك بعمل مناظرة
سيقوم أحدكم بدور اإلنسان
واآلخر بدور الحيوان ،وتحدثا
عن استخدامات المنتجات
البالستيكية وأضرارها.

هدف النشاط:

يعرض معلوماته ونتائجه وما توصل إليه ِ
والفكَر الداعمة
d d
لها.
شرح النشاط:
استراتيجية لعب األدوار:

d dوهي استراتيجية تقوم على تمثيل أدوار (واقعية أو تاريخية
أو خيالية أو  )...بحيث يكون لكل تلميذ دور محدد يؤديه
ويعبر عنه في بيئة تميل أكثر إلى المرح واللعب ،وتسمح

هذه االستراتيجية للتالميذ بتطوير قدراتهم على التعبير،
والتفاعل مع اآلخرين.

d dيقسم المعلم تالميذه إلى مجموعات ،كل مجموعة تتكون
من  6أفراد.

d dيطلب المعلم من كل مجموعة أن يختار ثالثة منهم دور
السلحفاة البحرية والثالثة اآلخرون دور اإلنسان.
d dيقف كل إنسان أمام السلحفاة البحرية.
d dيتناقش كل تلميذ في مناظرة مع اآلخر ،ويتقمص الدور
الذي يؤديه؛ كأن يتقمص التلميذ الذي اختار دور السلحفاة

بيئته التي يعيش فيها واحتياجاته ،وما الذي حدث للبحر،
وما األضرار التي يتعرض لها.

أيضا عن بيئته واحتياجاته ،ولماذا يستخدم
d dيتحاور اإلنسان ً
البالستيك.

d dتنتهي المناظرة بين كل اثنين باتفاق بين اإلنسان والسلحفاة
على العيش في سالم.
يفرغ كل اثنين ،يشارك كل تالميذ المجموعة
d dبعد أن ُ
االتفاق الذي توصلوا إليه.

اإلجابة( :متروكة للتلميذ).

َن َ
شاط

4

ِيج ِة:
ِ
ص ِ
ب بِال َّنت َ
الس َب َ
ل َّ

1

أ

2

ب

3

جـ

َن َ
شاط

5

ِيج َة:
َأ ْك ِم ِ
ب َوال َّنت َ
الس َب َ
ل َّ

األ ْط َف ُال َ
 1إِ َذا َر َمى َ
اس ِفي ال َب ْح ِر
األ ْك َي َ
يس البالس ِتي ِك َّي
الس َل ْح َفا ُة ال ِك َ
 2إِ َذا ا ْب َت َل َع ِت ُّ
َس َي ُك ُ
ون ال َب ْح ُر َن ِظي ًفا.

3

َن َ
شاط

6

أل ْه َدا ُ ُ
ف::
ف
ااَ
أل َ ْه َدا

ان َو َ
ل ُم َن َ
ع ُز َمالئ َ
م َم َ
ِد ْو ِر
م ب َِ
س ِ
ِع َم ِ
ِك ب َ
وم َأ َح ُد ُك ْ
ُق ْ
اآلخ ُر ب َ
إل ْن َ
س َي ُق ُ
اظ َرةٍ َ
ِد ْو ِر ا ِ
َ
َ
ِيك َّي ِة َوأ ْ
است ْ
ض َرار َ
ِها.
ات البالست ِ
ج ِ
ام ِ
ح َّدثا َع ِ
الح َي ِ
الم ْن َت َ
وانَ ،و َت َ
َ
ن ْ
ات ُ
ِخ َد َ
َن َ
ختل َ
الـم ْنطقي َِّة َبي َ
ِالع َ
س ِئ َلةٍ َ
الـم ْ
ص.
الف ْق ِ
الـج َم ِل وَ ِ
اصةٍ ب َ
شاطا  :5 ،4ي ِ
خ َّ
ِف ِة بِال َّن ِّ
ُجيُب عَ ْن أَ ْ
ْن ُ
رات ُ
الق ِة َ
َن َ
ص َ
الف َ
َعرِ ُ
اع َم َة َل َ
ـها.
الد ِ
ل إ َلي ِْه وَ ِ
شاط  :6ي ْ
ك َر َّ
ائج ُه وَ َما َتوَ َّ
ومات ِِه وَ َن َت َ
ض َم ْع ُل َ
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َن َ
شاط

1

َن َ
شاط

2

َن َ
شاط

3

اس َت ْ
ات اآلت َِي َة َ
ح ِة َ
خرِ ْج مِ َ
ال:
ك ِ
ِم ِ
الم َث ِ
ن ال َّل ْو َ
ْ
الكل َ

ص ف ا ر ة
ي خ ل ا ط
ا خ ب ا ز
د ر ا ج ة
س ي ا ر ة
ط ب َّ
ِالش ْ
ْ
ك ِّ
ع َّ
صورَةٍ َم َ
ل ُ
س َف َ
ب َ
ل:
ِم َة
الض ْب ِ
الـم َن ِ
ك ِ
اك ُت ِ
اس َب َة َأ ْ
ل ُ
ُ
الكل َ

َّ
ْ
يح َة:
الص ِ
اخ َترِ
ح َ
د َة َّ
الش َّ

ُ -1مه ّرج

ُم هـ ْر رِج

ُ -2ر ّمان

..........................

َ -3س ّبو َرة

..........................

أل ْه َدا ُ
ف:
ا َ
104

ف َّ
الش َّد َة ُن ْ
ش َ
ط ُة َ :3 ،2 ،1ي َت َعرَّ ُ
ط ًقا وَ ِك َتاب ًَة.
األ ْن ِ

الحظ وتعلم
تمهيد

ٍ
ي ِ
كلمات بها
بطاقات مكتو ًبا بها
حضر المعلم قبل الحصة
ٌ
ُd d
فمثل :بِ ْ
شدَّ ة ،ولكن كــل كلمــة منقسمة لنصفين؛ ً
ـط -
طِـيخ ،تُـ ْفـ َ -فـاح ،وهكذا.

d dيقسم المعلم تالميذه إلى مجموعات ،ويوزع على كل
ٍ
بطاقات ألربع كلمات ،كل تلميذ يأخذ نصف
مجموعة
كلمة ،ويحاول البحث عن بقيتها مع زمالئه بالمجموعة.

تفرغ كل مجموعة من تكوين الكلمات ،يسأل
 d dبعد أن ُ
المعلم التالميذ :ما الشيء المشترك بين هذه الكلمات؟
وما الخطأ بها؟ وما الحركة التي تساعد هذه الكلمات على
كتابتها بطريقة صحيحة؟

١

نشاط

استخرج من اللوحة الكلمات
اآلتية كالمثال:

هدف النشاط:

d dيتعرف الشدة نط ًقا وكتاب ًة.
شرح النشاط:

d dيطلـب المعلم من كل تلميـذ أن يقرأ الكلمـات المكتوبة،
ويحـدد الحـرف المشـدَّ د بهـا ،ثـم يبحـث عـن الكلمات
بالجدول.

d dشارك :يشارك كل أفراد المجموعة اإلجابات ،ويتناقشون
في الصحيحة منها.
d dفي النهاية ،يكتب المعلم اإلجابات على السبورة ،ويقوم
كل فرد بالمجموعة بتصويبها.

اإلجابة:

اح ٌة َ -خ َّل ٌط
َس َّي َار ٌة ُ -س َّل ٌم ُ -ت َّف َ

نشاط

٣

اختر الشدة الصحيحة:

هدف النشاط:

d dيتعرف الشدَّ ة نط ًقا وكتاب ًة.
شرح النشاط:

استراتيجية بطاقات اإلجابة:

يطلب المعلم من كل تلميذ أن ي ِ
حضر ثالث أوراق صغيرة،
ُ
d d
ويكتب على كل ورقة منها َشدَّ ة بالحركات المختلفة،
فورقة شدَّ ة بالفتحة ،والثانية بالكسرة ،وهكذا.

d dينطق المعلم بعض الكلمات التي بها شدَّ ة ،ويطلب منهم
إذا كانت الشدة بالفتح أن يرفعوا األوراق المكتوب عليها
شدة بالفتح ،ويمر بينهم ليتأكد من إجاباتهم.

d dيطلب منهم المعلم أن يقوم كل منهم باإلجابة عن النشاط.
يفرغ جميع التالميذ ،يستخدم المعلم االستراتيجية
d dبعد أن ُ
مرة أخرى ليتأكد من إجاباتهم ،وليصوب كل منهم إجابته.

اإلجابة:

أفقي :خالط  -خباز  -دراجة  -سيارة

رأسي :صياد

2

نشاط

d dزاوج :يزاوج كل تلميذ زميله في المجموعة ،ويعرض
عليه إجابته.

اإلجابة:

 -١ـِّ		

		
 -٢ـَّ

 -3ـُّ

اكتب الكلمة المناسبة أسفل
كل صورة مع الضبط بالشكل:

هدف النشاط:

d dيتعرف الشدَّ ة نط ًقا وكتاب ًة.
شرح النشاط:

استراتيجية (فكر  -زاوج  -شارك):

d dيقسم المعلم تالميذه إلى  6مجموعات.
دليل المعلم  -الصف الثالث االبتدائي  -الفصل الدراسي األول

١٠٤

الــمحـــــــــــــــــور الثاني

d dيطلب المعلم من كل مجموعة إضافة الشدَّ ة إلى الكلمات،
ثم كتابة الكلمات بشكل صحيح.

d dفكر :يطلب المعلم من كل تلميذ أن ينطق الصور ،ويكتبها،
ويحدد الحرف المشدَّ د.

4

نشاط

أكمل حسب الصورة مع الضبط ووضع الشدة على الحرف:

هدف النشاط:

d dيتعرف الشدَّ ة نط ًقا وكتاب ًة.
شرح النشاط:

الجمل ويكتب الكلمة الناقصة مضبوطة بالشكل ،ويركز على كتابة الشدَّ ة مع حركتها.
d dيطلب المعلم من كل تلميذ أن يقرأ ُ

اإلجابة:

ِ -1
			
الق َّط ُة
5

نشاط

 -2الدَّ راج ِ
		
ات
َّ َ

 -3الك ُْر ِس ُّي

اكتب بخط النسخ:

هدف النشاط:

وج ً
والجمل.
مل ،مع األخذ في االعتبار حجم الحرف والمسافات بين الكلمات ُ
d dيكتب كلمات ُ
شرح النشاط:

d dيذكِّر المعلم تالميذه بقواعد الكتابة (اتجاه الكتابة ،مراعاة السطر ،ترك مسافة بين الكلمات) ويطلب منهم كتابة الجملة بخط
النسخ.
6

نشاط

اكتب ما يملى عليك:

هدف النشاط:

d dيعرض مهارات الكتابة األساسية.
شرح النشاط:

الجمل والكلمات ،مع التأكد من الهدوء التام والتركيز على مخارج الحروف ،والحركات الطويلة
ُ d dيملي المعلم على تالميذه ُ
والقصيرة.
d dهذه الكلمات أو الجمل ال يحفظها التلميذ ُم ْس َب ًقا؛ فنشاط اإلمالء يقيس مدى قدرته على التمييز بين أصوات الحروف
وأشكالها ،وتطبيق قواعد الكتابة التي تعلمها.

d dهدف نشاط اإلمالء هنا هو التركيز على مهارة َّ
الشدَّ ة.
الجمل لتالميذه ،مع التأكيد عليهم بكتابة الشدة على الحرف المشدد.
d dيبدأ المعلم في نُطق ُ
جملة اإلمالء:

ـسام أسنانه ك َُّل يوم.
 -ين ِّظف َب َّ

نشاط إضافي

ٍ
كلمات بها حروف مشددة ،وأن يذكروا حركة الشدة.
d dيطلب المعلم من تالميذه أن يبحثوا حولهم عن

١٠٥

دليل المعلم  -الصف الثالث االبتدائي  -الفصل الدراسي األول

َن َ
شاط

4

ع َّ
ط َو َو ْ
أك ِم ْ
ْ
ع َّ
الصو َرةِ َم َ
ف:
الح ْر ِ
الض ْب ِ
ض ِ
دةِ َع َلى َ
ل َ
ب ُّ
الش َّ
س َ
ح َ

ُ -1ت ِح ُّب
الس َم ِك.
أَ ْك َل َّ

..........................

َن َ
شاط

5

ِ -2س َب ُ
اق
ِمنَ ال ِّر َي َ
اض ِ
الـم ْم ِت َع ِة.
ات ُ
..........................

َ -3ه َذا
يح ِلـ َمنْ َي ْج ِل ُس َع َل ْي ِه.
ُم ِر ٌ
..........................

ْ
ِـخ ِّ
بب َ
خ:
س ِ
ط ال َّن ْ
اك ُت ْ

نَ َت َعا َونُ ِم ْن أَ ْجلِ ِح َميَ ِة البِي َئ ِة.

َن َ
شاط

6

أل ْه َدا ُ ُ
ف::
ف
ااَ
أل َ ْه َدا

ْ
ب َما ُي ْم َلى َع َل ْي َ
ك:
اك ُت ْ

َن َ
ف َّ
الش َّد َة ُن ْ
شاط َ :4ي َت َعرَّ ُ
ط ًقا وَ ِك َتاب ًَة.
َن َ
ات وَ ُج َم ًلاَ ،م َ
ْن َ
شاط  :5ي ْ
افات َبي َ
ع ْ
الج َم ِل.
س
ِم ٍ
ِم ِ
ِ
الحرْ ِ
األخ ِذ ِفي ْ
َك ُت ُ
الـم َ
ج ِ
ات وَ ُ
م َ
االع ِتبَا ِر َ
ح ْ
الكل َ
ف ،وَ َ
ب َكل َ
َن َ
اسيَّةَ.
َ
ُ
َعرِ ض َم َ
الكتاب َِة
األس ِ
ارات ِ
ه ِ
شاط  :6ي ْ
َ
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1
الس َف َر
اس ِمي «أَ ْد َه ُم»َ ،وأَنَا شَ ٌّ
ْ
اب ُمغَا ِم ٌر أُ ِح ُّب َّ
2
َـمَ ،وأَكْ َت ِس َب الـ َمها َر ِ
ات،
َوال َّت ْر َح َال ألَ ْس َتك ِْش َ
ف ال َعال َ
َوأُ َواجِ هَ ال َّت َحدِّ يَ ِ
اتَ ..و َقدْ َسا َف ْر ُت إِلَى ال َع ِدي ِد
اب يَ ْو ِم َّياتِي ِألَتَ َذكَّ َر ِر ْحلَ ِتي
َذ َ
ات يَ ْو ٍم ،أَ َخ ْذ ُت أَت ََصف َُّح ِك َت َ
ين ُم ْن ُذ َعشْ ِر َس َن ٍ
ِم َن ال ُبلْدَ انِ َ ،وتَ َعلَّ ْم ُت لُغ ِ
وات ِفي غَا َب ِة َخ ْي ُزران أ ْو َما
َات البِال ِد الَّ ِتي ُز ْرتُ َها
الص ِ
إِلَى ِّ
ُيطْل َُق َعلَ ْيها «ال َبا ْم ُبو»َ ،ولَ َقدْ كَان َْت بِال ِف ْعلِ ِر ْحل ًَة ُم ْم ِت َع ًة
َوتَقَالِيدَ َها.
َو َملِي َئ ًة بِالـ ُمغَا َم َر ِ
اتَ ،وشَ اهَدْ ُت ُص َو َر ال َباندَ ا َو ِه َي تَأْك ُُل ِم ْن
ات ال َخ ْي ُز َرانِ َ ،والغَا َب ِ
نَ َب ِ
3
للس َف ِر إِلَ ْي َها
ات الخ ََّال َب ِة؛ َف َت َح َّم ْس ُ
ت َّ
َولَ ِك ْن كَان ِ
َف الـ َمكَانُ
َت الـ ُمفَا َجأ ُة! َفلَ َق ِد ا ْخ َتل َ
َم َّر ًة أُ ْخ َرى َه َذا ال َعا َمَ ،و َسا َف ْر ُت.
كَ ِثي ًرا َع َّما َس َب َق.
ـم أَ ْح َيا ٍء
َو ِفي أَثْ َنا ِء تَ َج ُّولِي بِالـ َمكَانِ َ ،و َجدْ ُت َعالِ َ
ت إِلَ ْي ِه ُم ْندَ ِهشً اَ ،و َسألْتُهُ :
َف َت َو َّج ْه ُ

4

ف
َما الَّ ِذي َحدَ َث ُه َنا؟ َوكَ ْي َ
تَ َح َّو َل شَ ك ُْل الـ َمكَانِ ؟ َوأَيْ َن
َات ال َباندَ ا؟
ت َح َيوان ُ
َذ َه َب ْ

5

ئ ِم ْن َر ْو ِعكَ َ ،و َسأَ ْح ِكي لَكَ َما
ـم َقائِ ًال :هَدِّ ْ
فَأ َجا َب ِني ال َعالِ ُ
أل ْه َدا ُ
ف:
ا َ
السل ِ
لألس ِ
ـم
ري ا ْخ َتف ْ
َت َم َعالِ ُ
َحدَ َثَ ..
ُوك ال َبشَ ِّ
ف ،ب َِس َب ِب ُّ
َهذ ِه ال ِم ْنطَ َق ِة.
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6

َح ْي ُ
ث َقا ُموا ِب َق ْ
ب ال َباندَ ا يَ َتغ ََّذى َعلَ ْيها؛
طعِ ِسيقَانِ ال َخ ْي ُز َرانِ الَّ ِتي كَانَ ُد ُّ
لِ َي ْس َتخ ِْد ُمو َها ِفي ِص َنا َع ِة ال َو َرقِ َواألثَ ِ
الص ْي ِد
ِلي ،ب َ
ِاإلضا َف ِة إلَى َّ
اث الـ َم ْنز ِّ
ال َجائِ ِر لَهُ لِ َي ْس َت ِفيدُ وا ِم ْن َف ْرو ِهَ ،و ُه َو َما أَ َّدى إِلَى انْ ِح َسا ِر أعْدَ اد ِهَ ،و َص َار
ِم َن الح َيوان ِ
َات الـ ُم َهدَّ َد ِة بِاالنْ ِقر ِ
اض.

نَ َ
ت ِس َّر تَ َغ ُّي ِر
ظ َر « َأ ْد َه ُم» ِفي َأ ًسى َقا ِئ ًال :اآلنَ َف ِه ْم ُ
7
الـ َمكَانِ  ..إِ َذنْ ؛ َما َد ْو ُرنَا لل ِحف ِ
َاظ َعلَى َما تَـ َبقَّى ِم ْن
ات َو َحي َو ٍ
غَابَ ٍ
انات؟

8
الص ْي ِد،
ـم َقائِ ًال :تَقُو ُم ال ُحك ُ
ُومات بِـ َم ْن ِع َّ
َف َر َّد ال َعالِ ُ
ات لل ُم َحا َفظَ ِة َعلَى الح َي َو ِ
َوإِنْشَ ا ِء الـ َم ْح ِم َّي ِ
انات
ِمن االنْ ِقر ِ
اس ِبأَضْ را ِر
اضَ ،ولَ ِك ْن َعلَ ْينا تَ ْو ِع َي ُة ال َّن ِ
ِيئي.
َقطْ ِع األَشْ َجا ِر ألَنَّ َها تَ ِخ ُّل بِال ِّنظَ ِام الب ِّ

9
ـمَ ،ولَ ِك َّنهُ َق َّر َر ِع ْندَ َع ْو َدتِ ِه
شَ كَ َر َ« َأ ْد َه ُم» ُال
فَ :عالِ َ
ا َأل ْه َدا
ف:تَ ْو ِع َي ٍة َعلَى «اإلنترنت» تَدْ ُعو
دحا ْملَ ُ ِة
ألُو ْ َم
أَنْا َيق
ه ِب َ َ
إلَى ال ِحف ِ
ِيئي.
َاظ َعلَى ال ِّنظَ ِام الب ِّ
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َن َ
شاط

َ 1ف ِّ
ك ْر
ه َما َو َف ِّ
ِم َ
ب َ
أم ْل ُ
َ
ل:
ان َو ِ
ح ُّو ِ
س َب ِ
ِالص ِ
الصو َر َت ِ
ها َت ِ
ه َذا ال َّت َ
احدٍ ب ِّ
ان ُّ
ك ٍ
ك ْر فِ ي َ
ينَ ،ت َّ
ان ل َ

ش ْ
اق َر ْأ َو ْ
ْ
ف
اك َت ِ

2
َن َ
شاط أ

ْ
َ
الم َل َّو َن ِة مِ َّما َيلِي:
ب
ِم ِ
الم َن ِ
الم ْ
اس َ
ات ُ
للكل َ
ع َنى ُ
اخ َترِ َ

يب َص َف َح ِ
ات
تَ ْقلِ َ

َق َّل

تُف ِْسدُ

ا ْخ َتفَى نَ ْو ُع َها

ِم ْنط َق ٍة لِ ِح َم َي ِة ال َح َيوان ِ
َات
ال َّت َنق َُّل

• ُأ ِح ُّب ال َّت ْر َح َ
ال َب ْينَ ال ِبال ِد.
• ُأ ِح ُّب ت ََص ُّف َح ال ِق َص ِص َق ْب َل ِق َرا َء ِتـ َها.

• ُأ ِح ُّب َ ...........ب ْينَ ال ِبال ِد.
• ُأ ِح ُّب  ......................ال ِق َص ِص َق ْب َل ِق َرا َء ِتـ َها.

•ان َْح َس َر ال َم َط ُر ِفي َص ِعي ِد ِم ْص َر.

•  ..................ال َم َط ُر ِفي َص ِعي ِد ِم ْص َر.

َاصو َر ُ
الح َيوا َن ِ
ات ا َّل ِتي ا ْن َق َر َض ْت.
• الدَّ ْين ُ
ات ِمنَ َ

َاصو َر ُ
الح َيوا َن ِ
ات ا َّل ِتي . ....................
• الدَّ ْين ُ
ات ِمنَ َ

الص ْي ِد ت َِخ ُّل ِب ِن َظا ِم ال ِبي َئ ِة.
• َك ْث َر ُة َّ

الص ْي ِد ِ ..................ن َظا َم ال ِبي َئ ِة.
• َك ْث َر ُة َّ

• َو َض َع ِت الدَّ ْو َل ُة ال ِف َ
ـح ِم َّي ٍة.
اآلس َي ِو َّي ِفي َم ْ
يل ْ

• َو َض َع ِت الدَّ ْو َل ُة ال ِف َ
اآلس َي ِو َّي ِفي
يل ْ

أل ْه َدا ُ
ف:
ا َ
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َن َ
الـم ْو ُ
ص.
ضوعَ ِ
ُح ِّددُ ِ
ئيس َة لل َّن ِّ
ات الرَّ َ
الف ْكر ََة أَوِ
شاط  :1ي َ
َ
َن َ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
ْ
َ
(أ):
2
اط
ش
ات.
ل
الك
ِي
ن
ا
ع
م
ِج
ت
ن
ت
َس
ي
ل
؛
ة
ل
م
الج
َاق
ي
س
م
د
خ
ت
َس
ي
ِم ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
ْ
ُ
ْ
َ
َ
ُ ْ

. .................

d dيقوم المعلم بعمل تغذية راجعة جماعية؛ حتى يعرف مدى
وجود هذه المهارة لدى تالميذه.

مالحظة

انظر نفس المالحظة ص ١٦بـ«دليل المعلم».
تمهيد

ي ِ
صورا لغابات مختلفة حول العالم،
حضر المعلم
ُd d
ً
ويسألهم :ماذا يوجد في هذه الصور؟ وهل توجد غابة

واحدة على كوكب األرض أم أن هناك العديد من الغابات؟
ي ِ
حضر المعلم خريطة العالم أو يرسم خريطة بسيطة على
ُd d
السبورة ،ويحدد مناطق الغابات (غابات األمازون ،غابات
السافانا ،غابات الصين  ،غابات أستراليا )... ،من دون أن
ُيخبرهم بأسمائها ،ولكن فقط يحدد موقعها.

d dيكتب المعلم عند مكان كل غابة حروف اسمها بشكل غير
منظم ،ويقسم تالميذه إلى مجموعات ،ويطلب من كل
مجموعة ترتيب الحروف وتخمين اسم كل غابة.

نشاط

لمكان واحد بالصين،
هاتان الصورتان
ٍ
تأملهما وفكر في سبب هذا التحول:

 2اقرأ واكتشف
نشاط

أ

اختر المعنى المناسب للكلمات
الملونة مما يلي:

هدف النشاط:

d dيستخدم سياق الجملة؛ ليستنتج معاني الكلمات.
شرح النشاط:

استراتيجية (فكر  -ناقش  -شارك):

d dيقسـم المعلـم تالميـذه إلـى مجموعـات ،ويعطـي كل
مجموعـة لوحـ ًة صغيـرةً ،ويطلـب منهـم عمل جـدول به
الكلمـة ومعناهـا.

الجمل ،ويالحظوا الكلمة
d dيطلب منهم المعلم أن يقرءوا ُ
الملونة ،ثم يحاولوا تكملة الجملة التي أمامها بمعنى
الكلمة.

هدف النشاط:

• •يحدد الفكرة أو الموضوعات الرئيسة للنص.
شرح النشاط:

تعرف التالميذ الغابات حول العالم ،يخبرهم المعلم
 d dبعد ُّ
اﻟﺘﻌﺒري ﻋﻦ اﻟﺬات
بأن هذه القصة تتحدث عن غابات الصين ،وهذه الصور
قديما وحدي ًثا.
هي لقطات من هذه الغابات ً

اﺣﱰام اﻟﺘﻨﻮع

يفرغوا ،تكتب كل مجموعة الكلمة ومعناها في
d dبعد أن ُ
اللوحة.
d dتُع َّلق اللوحات على الحائط بعد التأكد من صحتها.
اﻟـﻤﺸﺎرﻛﺔ
اإلجابة:

 التنقل تقليب صفحات قلتعلم لتعرف :حل المشكالت
 اختفى نوعهاويعطي كل مجموعة
d dيقسم المعلم تالميذه إلى مجموعات،
اﻹﺑﺪاع
اﻟـﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ
ﺣﻞ اﻟـﻤﺸﻜﻼت
 تفسدلوحة ،وعليهم في هذه اللوحة أن يحددوا ما يلي:
 منطقة لحماية الحيواناتقديم واآلن.
شكل الغابات ً		
 حتديد املشكلة وصياغتها (ماذا؟).-حتليل األسباب والعوامل (ملاذا؟).

اﻟﺘﻮاﺻﻞ

اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ

اﻟﺘﻌﺎون

اﻟﺘﻔﻜري اﻟﻨﺎﻗﺪ

d dعلى المعلم أن ُيعطي تالميذه بعض ُسبل تفكيك المشكالت،
ثم يترك لهم ما يكفي من الوقت ،وعدم تلقينهم بالمطلوب
حتى يتيح لهم الفرصة لتعزيز هذه المهارة.

d dتعرض كل مجموعة المشكلة وحلها أمام باقي زمالئهم.
دليل المعلم  -الصف الثالث االبتدائي  -الفصل الدراسي األول

١٠٨

الــمحـــــــــــــــــور الثاني

 1فكر

d dيطلب منهم المعلم اإلجابة عن النشاط بـ«كتاب التلميذ».
اإلجابة( :متروكة لكل مجموعة).

نشاط

ب

أجب عن األسئلة اآلتية:

هدف النشاط:

d dيقرأ النصوص ،ويفهم الغرض األساسي من كل نص.
شرح النشاط:

d dيطلب المعلم من تالميذه أن يقرءوا القصة قراء ًة صامت ًة بح ًثا عن إجابات عن األسئلة المطروحة.
d dعمل فردي :يبحث التالميذ بالنص المكتوب الكتشاف اإلجابات الصحيحة.
اإلجابة:

 -2شجر الخيزران.
( أ )  -1السفر والترحال.
					
(جـ) سيقان ،ممتعة.

نشاط

جـ

(ب) مهارات ولغات وتقاليد البالد المختلفة.
( د ) تم قطع أشجار الخيزران.

مستخدما جملة (هدئ من روعك):
عبر كما في المثال
ً

هدف النشاط:

d dيكتسب الكلمات ويستخدمها ،ويحدد العبارات المناسبة للسياق في النص.
شرح النشاط:

d dيكتب المعلم على السبورة (هدئ من روعك) ،ويسألهم« :في أي جزء بالقصة ظهرت هذه الجملة؟ وماذا كانت تعني؟
d dيطلب منهم المعلم قراءة المثال في النشاط ،والتعبير عن الصورة اآلتية كما في المثال.
ِ
روعك ،سنحاول تصليح اللعبة.
اإلجابة :هدئي من

نشاط

د

ضع كل كلمة مما يلي في جملة من تعبيرك:

هدف النشاط:

d dيكتسب الكلمات ويستخدمها ،ويحدد العبارات المناسبة للسياق في النص.
شرح النشاط:

استراتيجية التمثيل:

d
d
d
d
d

dيكتب المعلم الكلمات الموجودة بالنشاط في بطاقات.
dيختار المعلم  6تالميذ ،ويقوم كل تلميذ باختيار بطاقة من بطاقات الكلمات.
dيطلب المعلم من كل تلميذ أن يتفاعل جسد ًّيا مع الكلمة التي اختارها؛ كأداء حركات جسدية لتمثيل الكلمة ،ويقوم باقي
التالميذ بتخمين هذه الكلمة.
dسيتذكر التالميذ الحركيون معنى الكلمة بشكل أسهل إذا كان هناك حركة محددة مرتبطة بها.
يفرغ التالميذ من تمثيل الكلمات ،يطلب منهم المعلم وضعها في ُج ٍ
مل من تعبيرهم.
dبعد أن ُ

اإلجابة( :متروكة للتلميذ).

نشاط

هـ

حان اآلن وقت القراءة الجهرية ،ه َّيا اتبع تعليمات معلمك.

هدف النشاط:

d dيقرأ النصوص بطالقة ودقة.
شرح النشاط:

• •اتبع التعليمات ص ١٧بـ«دليل المعلم».

١٠٩

دليل المعلم  -الصف الثالث االبتدائي  -الفصل الدراسي األول

َن َ
شاط ب
أ تَخ َّ ِ
ني ال َق ْو َس ْنيِ:
اب ِم َّم بَ ْ َ
َي َّ
الص َو َ
الت َح َال – ال ِق َرا َء َة َع ْن تَقَالِي ِد البِال ِد).
 -1يُ ِح ُّب أَ ْد َه ُم (تَ َذ ُّو َق الطَّ َع ِام ِم َن البِال ِد الـ ُمخْتلِ َف ِة – َّ
الس َف َر َو َّ ْ
الص َن ْو َب ِر – ال َّن ِخيلِ ).
 -2تَ َت َم َّي ُز غَا َب ُ
الص ِ
ني ِب ُو ُجو ِد (شَ َج ِر ال َخ ْي ُز َرانِ  -أَشْ َجا ِر َّ
ات ِّ
الت َح ِ
ال َ ................................................................و ..........................................................................
ب أكْ ِم ْلَ :ي َت َعل َُّم أَ ْد َه ُم ِم َن َّ ْ
(ساق) َ ،...........................................................و ُمضَ ا َّد ( ُمـ ِملَّة)......................................................
جـ ْاس َت ْخر ِْج ِم َن ال ِق َّص ِة َج ْم َع َ
د َما ال َّت َح ُّو ُل الَّ ِذي َحدَ َث ِف غَابَ ِ
الصنيِ؟ ..................................................................................................................................
ات ِّ
َن َ
(ه ِّد ْئ مِ ْ
ن َر ْوعِ َ
س َت ْخ ِد ًما ُج ْم َل َة َ
ك):
شاط جـ َع ِّب ْر َك َما فِ ي ِ
الم َث ِ
ال ُم ْ
ن َ
سئ َِل ِة اآلت َِي ِة:
ب َع ِ
َأ ِ
األ ْ
ج ْ

َهدِّئْ ِمنْ َر ْو ِع َكَ ،س ُأ َشار ُِك َّ
الط َعا َم َم َع َك.
َن َ
شاط د

ِمةٍ مِ َّما َيلِي فِ ي ُج ْم َلةٍ مِ ْ
عبِيرِ َ
ض ْع ُك َّ
َ
ك:
ن َت ْ
ل َكل َ

تَ ْر َحال
. .............................................................................................
انْ ِح َسار
. .............................................................................................

َن َ
شاط هـ
أل ْه َدا ُ ُ
ف::
ف
ااَ
أل َ ْه َدا

. ..........................................................................................

انْ َق َرضَ ت
. .............................................................................................
َم ْح ِم َّية
. .............................................................................................

ه َّيا ا َّتب ْ
م َ
َ
ح َ
الج ْ
ةَ ،
اآلن َو ْق ُ
ك.
ان
ع ِّل ِ
يم ِ
هرِ َّي ِ
اءةِ
ت ِ
ِع َت ْ
ات ُم َ
َ
َ
الق َر َ
ع ِل َ
َن َ
الغر َ
م َ
وص ،وَ ي َْف َ
ص.
َض
األس ِ
ي ِم ْن ُك ِّل َن ٍّ
ص َ
شاط ( 2ب) :ي َْقر َُأ ال ُّن ُ
َ
ه ُ
اس َّ
َن َ
َ
َ
ْ
َّ
َ
َ
َ
ْ
َستخ ِد ُم َ
ص.
الـمن ِ
العبَار ِ
ُح ِّددُ ِ
ِم ِ
شاط ( 2جـ ،د) :يَكت ِ
س ُ
َاق ِفي الن ِّ
اسبَة ِّ
ات وَ ي ْ
للسي ِ
ها ،وَ ي َ
َات ُ
ب الكل َ
ُ
َن َ
ْ
وص ب َ
ِط َ
القةٍ وَ دِ َّقةٍ .
ص َ
شاط ( 2هـ) :يَقرَأ ال ُّن ُ
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ش ْ
ظ َو ْ
الح ْ
ف
اك َت ِ
ِ
3
َن َ
شاط

م َأ ْك ِم ْ
الح ْ
ل:
ِ
ظُ ،ث َّ

ُم َع ِّل ُمون

ُم َع ِّلم

ُم َه ْن ِدس

.............................................

ُم َع ِّل َمة

ُم َع ِّل َمات

ُم َه ْن ِد َسة

.............................................

الح ْ
4
م
ِ
ظ َو َت َ
ع َّل ْ
َن َ
شاط أ

ع َ
ات اآلت َِي َة:
ِم ِ
اج َم ِ
ْ
الكل َ

ُم َه َّذب
.........................................

ِت ْلمِي َذة

َف َّالح

ُم ْج َت ِهدَة
.........................................

.........................................

َصا ِدق

.........................................

.........................................

َط ِبي َبة

.........................................

َن َ
شاط ب
َ -1و َص َل َّ
ب............................................................................................................................... .
الال ِع ُب إِ َل الـ َملْ َع ِ
رس ِة............................................................................................................................... .
َ -2ذ َه َب ِت ال ِّتلْ ِمي َذ ُة َإل الـ َمدْ َ
س............................................................................................................................... .
ش َح الـ ُم َعل ُِّم الدَّ ْر َ
َ َ -3
َ 5
شار ْ
ِك

عَ ،و ْ
الم َل َّو َن َة مِ ْ
ل َ
يح ًة:
ص ِ
ِم ِ
اك ُت ِ
ح ِّو ِ
ح َ
ب ُ
ن ُم ْف َردٍ إِ َلى َ
َ
ج ْم ٍ
الج ْم َل َة َ
ات ُ
الكل َ

َن َ
شاط أ
َن َ
شاط

ب

أل ْه َدا ُ
ف:
ا َ
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حـ ْ
ـث َعـ ْ
اض َ
ض َ
هــا َع َلــى
ِع ْر ِ
ـات الح َّيـ ِ
الكا ِئ َنـ ِ
ـر ِ
س ـ َب ِ
ـم ب َ
ا ْب َ
ـم ُقـ ْ
ـن َأ ْ
ـةُ ،ثـ َّ
اب ا ْنقِ ـ َ
َ
ُز َمال ِئـ َ
ـل.
صـ ِ
ـك بِالف ْ
ْ
ب َما يـُ ْم َلى َع َل ْي َ
ك:
اك ُت ْ

َن َ
الـج ْم ِع).
يدةٍ
ص ُل إ َلى َم َف ِ
شاطا َ :4 ،3ي َتوَ َّ
ج ِد َ
اه َ
(الـم ْفرَدِ وَ َ
يم َ
ُ
َن َ
ص َ
الف َ
َعرِ ُ
اع َم َة َل َ
ها.
الد ِ
ل إ َلي ِْه ،وَ ِ
شاط ( 5أ) :ي ْ
ك َر َّ
ائج ُه ،وَ َما َتوَ َّ
ومات ِِه ،وَ َن َت َ
ض َم ْع ُل َ
َن َ
َس َت ْ
الك َتاب َِة.
اع َد ال ُّل َغ ِة ِفي ِ
م َقوَ ِ
خ ِد ُ
شاط ( 5ب) :ي ْ

 3الحظ واكتشف
اﻟـﻤﺸﺎرﻛﺔ
نشاط

اﻟﺘﻮاﺻﻞ
الحظ ،ثم

أكمل:اﻟﺘﻌﺎون

هدف النشاط :يتوصل إلى مفاهيم جديدة (المفرد والجمع).

شرح النشاط:

تعلم لتعرف :التفكير الناقد

 4الحظ وتعلم

نشاط

أ

اجمع الكلمات اآلتية:

هدف النشاط :يتوصل إلى مفاهيم جديدة (المفرد والجمع).

شرح النشاط:

استراتيجية بطاقات اإلجابة:

يطلب المعلم من كل تلميذ أن ي ِ
حضر بطاقتين إحداهما
ُ
d d
مكتوب عليها (ون) ،واألخرى (ات) ،ثم يخبر المعلم تالميذه
بأنه سيقول كلمات مفردة ،وعليهم أن يفكروا؛ فإذا كانت تدل
على المذكر العاقل سيرفعون بطاقة الـ(ون) لتصير جم ًعا ،وإذا
كانت تدل على المؤنث العاقل سيرفعون بطاقة (ات) لتصير
جم ًعا ،مثل :طبيبة؛ فيرفعون (ات) ليصير الجمع (طبيبات).

d dنشاط فردي :يطلب المعلم من كل تلميذ أن يقرأ الجملة،
ويحولها إلى جمع.

اإلجابة -١ :الالعبون  -٢التلميذات

نشاط

أ

 5شارك

 -٣المعلمون

ابحث عن أسباب انقراض الكائنات
الحية ،ثم قم بعرضها على
زمالئك بالفصل.

هدف النشاط:

d dيعرض معلوماته ،ونتائجه ،وما توصل إليه ،والفكر الداعمة
لها.
شرح النشاط:

استراتيجية العمل الجماعي:

d

d
d
d

dيقسم المعلم تالميذه إلى مجموعات مصغرة تتكون غال ًبا
من  3إلى  4أفراد ،تُعطى لهم واجبات محددة (أهداف
مشتركة) ،وعليهم االعتماد على التعاون (التبادل المعرفي
والمهاري) من أجل إنجاز المهمة المطلوبة منهم.
dيطلب المعلم من كل مجموعة أن تبحث عن حيوان انقرض
أو مهدد باالنقراض ،وما األسباب التي أدت إلى ذلك.
dيشجع المعلم تالميذه على البحث في المكتبة أو على
اإلنترنت بالمنزل والمدرسة.
dيخصص المعلم حائ ًطا لتع َّلق عليه أبحاث المجموعات،
ويتيح لهم جمي ًعا قراءة أبحاث باقي المجموعات.

اإلجابة( :متروكة لكل مجموعة).

نشاط

ب

اكتب ما يملى عليك:

هدف النشاط :يستخدم قواعد اللغة في الكتابة.
شرح النشاط:

d dيقسم المعلم تالميذه إلى مجموعات ثنائية ،ويعطي كل
اثنين بطاقتين.
ُ d dيملي التلميذ زميله من بطاقة ،ويقوم اآلخر بإمالء زميله
من البطاقة األخرى.
يفرغ التالميذ من هذه اللعبة ،يطلب منهم المعلم أن
d dبعد أن ُ
d dيقوم كل منهم بتصويب إمالئه ،مستخد ًما لون قلم مختل ًفا
يقوموا باإلجابة عن النشاط.
عن الذي مع زميله ،ثم يعيد كتابتها بطريقة صحيحة.
اإلجابة - :مهذبون  ،مجتهدات  ،فالحون
مالحظة :هاتان الجملتان ال يحفظهما التلميذ ُمسب ًقا؛ فنشاط
	 -تلميذات  ،صادقون  ،طبيبات
اإلمالء يقيس مدى قدرته على التمييز بين أصوات الحروف
وأشكالها ،وتطبيق قواعد الكتابة التي تعلمها.
نشاط ب حول الكلمات الملونة من مفرد
إلى جمع ،واكتب الجملة صحيحة:

هدف النشاط :يتوصل إلى مفاهيم جديدة (المفرد والجمع).

جملتا اإلمالء:

 أحب السفر والترحال؛ لمشاهدة المناظر الخالبة. أنشأت الحكومة المحميات الطبيعية؛ للحفاظ على الحيوانات.دليل المعلم  -الصف الثالث االبتدائي  -الفصل الدراسي األول

١١٠

الــمحـــــــــــــــــور الثاني

النشاط من الكتاب،
من التالميذ قراءة
اﻟﺘﻔﻜري اﻟﻨﺎﻗﺪ
اﻹﺑﺪاعd dيطلب المعلماﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ
يفرغوا من اإلجابة ،وبعد
واإلجابة عن األسئلة ،وبعد أن ُ
المناقشة يكتب المعلم على السبورة (المفرد والجمع) ،ثم
يسألهم :أي الكلمات في النشاط كانت مفرد ًة وأيها كانت
جم ًعا؟ وأيها كانت تدل على التذكير وأيها كانت تدل على
التأنيث؟ وهل كل الكلمات تشير إلى العاقل أم كانت لغير
العاقل؟ وماذا أضفنا للمفرد المذكر العاقل ليصير جم ًعا؟
وماذا أضفنا للمفرد المؤنث العاقل ليصير جم ًعا؟
d dبهذه األسئلة يتيح لهم المعلم فرصة التوصل إلى القاعدة
بمفردهم ،وبعد ذلك يعطيهم فرصة لمراجعة إجاباتهم،
وتصويبها َو ْف ًقا ل َفهمهم القاعدة.
اإلجابة :مهندسون  ،مهندسات

شرح النشاط:

 2اقرأ واكتشف

الشعاب المرجانية
نشاط

مالحظة

انظر نفس المالحظة ص ٢٠بـ«دليل المعلم».
تهيئة
لعبة «خمن الحيوان»:

d dيلعب المعلم مع تالميذه لعبة (خمن الحيوان)؛ حيث
يقول أحجية بها معلومات عن حيوان ما ،ويحاولون هم
معرفة هذا الحيوان ،مثل :كائن حي يعيش على الشاطئ،
وفي الماء ،ويضع بيضه على الرمال ،وعندما يفقس البيض

يخرج صغاره متجهة للبحر؛ فما هو؟ (السلحفاة البحرية،

سرطان البحر).

d dكائن حي يعيش في الماء ،ويعتبر من أضخم الكائنات
الحية على كوكب األرض؛ فما هو؟ (الحوت)

 1فكر
نشاط

صل كل جملة بالصورة المناسبة:

هدف النشاط:

d dيحدد الفكرة الرئيسة في النص.
شرح النشاط:

وتعرف الكثير
d dبعد لعب التالميذ لعبة (خمن الحيوان)
ُّ
الجمل
من الكائنات الحية ،يطلب منهم المعلم أن يقرءوا ُ
الموجودة بالنشاط ،ويخمنوا الحيوان ،ويوصلوا كل جملة
بالصورة الصحيحة.

أ

اختر المعنى المناسب للكلمات
الملونة مما يلي:

هدف النشاط:

d dيستنتج الكلمات غير المعروفة بأساليب مختلفة؛ كالسياق
واستخدام مترادفات.
شرح النشاط:
استراتيجية حائط الكلمات:

d dيع ِّلق المعلم خمس لوحات على حائط الفصل في أماكن
متباعدة ،ويكتب علــى كــل لوحــة كلمـة مـن المفردات
(استخالص ،تطوير ،تضاءلت ،مخلفات ،الجائر ،متفجرة).

d dيقسم المعلم تالميذه إلى خمس مجموعات ،وكل
مجموعة تقف أمام لوحة.
تعرف معنى كل كلمة ،ووضع
d dالمطلوب منهم محاولة ُّ
شرح لها أو مرادف أو جملة توضح معناها أو رسمة.
تعلم لتتعايش :احترام التنوع

d dبعد مرور ثالث دقائق ،يصفق المعلم طال ًبا من كل مجموعة
أن تتحرك في اتجاه عقارب الساعة للوحة األخرى.
ٍ
كلمات أو ُج ً
مل مكتوب ًة يمكن أن
d dوفي اللوحة ،سيجدون
اﻟﺘﻌﺒري ﻋﻦ اﻟﺬات

اﺣﱰام اﻟﺘﻨﻮع

اﻟـﻤﺸﺎرﻛﺔ

تكون صحيحة أو غير صحيحة أو تختلف معهم في الرأي؛
اﻟـﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔاللوحة ،وكتابة
احترام المكتوب على
ضرورة
فيوضح لهم
اﻟـﻤﺸﻜﻼت
ﺣﻞ
الرأي بجانب اآلراء المكتوبةً ،
قائل لكل منهم( :لن يحترم
أحد رأيك إذا لم تحترم أنت رأيه ً
أول).

d dيستمر هذا حتى تمر المجموعات جميعها على كل اللوحات.
يفرغوا يطلب منهم المعلم فتح «كتاب التلميذ»
d dبعد أن ُ
واإلجابة عن النشاط.
d dبعد اإلجابة ،يتحرك التالميذ لتصويب معنى خطأ مكتوب
في لوحة أو إضافة معنى أو جملة.
d dتُع َّلق اللوحات على الحائط بعد التأكد من صحتها.

اإلجابة:

		 -القمامة
		 -قلت
 استخالص			 -مشتعلة
 -الكثير

١١١

دليل المعلم  -الصف الثالث االبتدائي  -الفصل الدراسي األول

اﻹﺑﺪاع

َ 1ف ِّ
ك ْر
َن َ
ص ْ
ك َّ
ل ُ
اس َب ِة:
الم َن ِ
ِ
ل ُ
ج ْم َلةٍ ب ُّ
شاط
ِالصو َرةِ ُ

َكا ِئنٌ َب ْح ِر ٌّي ِمنَ
ال ِق ْشر َّي ِ
اتَ ،لهُ
اج ِمنَ
َخ ْم َس ُة أَ ْز َو ٍ
َ
األ ْر ُجلِ .

َكا ِئنٌ َب ْح ِر ٌّي
ِمنَ َ
األ ْس َم ِ
اك،
َوأَ ْل َوا ُنهُ َز ِ
اه َي ٌة.
الط ْح ُل َبَ ،ل َد ْي ِه ال َع ِديدُ ِمنَ َ
َكا ِئنٌ َب ْح ِر ٌّي ُي َس َّمى ُّ
األ ْل َوانِ ،
َو َي ِع ُ
الص ُخو ِر َو ِّ
اب الـ َم ْر َجا ِن َّي ِة.
الش َع ِ
يش َع َلى ُّ
2
َن َ
شاط أ

ش ْ
اق َر ْأ َو ْ
ْ
ف
اك َت ِ

ْ
َ
الم َل َّو َن ِة مِ َّما َيلِي:
ب
ِم ِ
الم َن ِ
الم ْ
اس َ
ات ُ
للكل َ
ع َنى ُ
اخ َترِ َ

َق َّل ْت

ال ُق َما َم ِة

الص
اس ِت ْخ ِ
ت َْح ِس ِ
ين ْ

ال َك ِثي ُر

مشتعلة

اج ال َع َسلِ ِمنْ َخ ِل َّي ِة ال َّن ْحلِ .
• َي ُق ُ
وم ال َّن َّح ُال ِب ْ
استِخْ َر ِ

وم ال َّن َّح ُال ِبـ ..........ال َع َسلِ ِمنْ َخ ِل َّي ِة ال َّن ْحلِ .
• َي ُق ُ

•ت ََضا َء َل ْت أَ ْعدَا ُد َ
األ ْس َم ِ
ب َت َل ُّو ِث ال ِب َحا ِر.
اك ِب َس َب ِ

• ..........أَ ْعدَا ُد َ
األ ْس َم ِ
ب َت َل ُّو ِث ال ِب َحا ِر.
اك ِب َس َب ِ

ات ُت َل ِّو ُث َ
األ ْر َ
الم َخ َّل َف ِ
ض.
• َك ْث َر ُة ُ

• َك ْث َر ُة ُ ..........ت َل ِّو ُث َ
األ ْر َ
ض.

الح َيوا َن ِ
الجا ِئ ُر.
• ِمنْ أَ ْس َب ِ
الص ْيدُ َ
اب ِق َّل ِة أَ ْعدَا ِد َ
ات َّ

الح َيوا َن ِ
الص ْيدُ . .........
• ِمنْ أَ ْس َب ِ
اب ِق َّل ِة أَ ْعدَا ِد َ
ات َّ

الع َّم ُال َم َوا َّد ُم َت َف ِّج َر ًة ِل َت ْف ِت ِ
الص ُخو ِر.
• َي ْس َت ْعم ُِل ُ
يت ُّ

الع َّم ُال َم َوا َّد ِ ..........ل َت ْف ِت ِ
الص ُخو ِر.
• َي ْس َت ْعم ُِل ُ
يت ُّ

أل ْه َدا ُ ُ
ف::
ف
ااَ
أل َ ْه َدا

َن َ
ص.
ُح ِّددُ ِ
ئيس َة ِفي ال َّن ِّ
الف ْكر ََة الرَّ َ
شاط  :1ي َ
َن َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
ْ
ْ
ُ
ات.
دام ُمترادِ ف ٍ
ِم ِ
ِأسال َ
ياق ْ
ِيب ُمختلِفةٍ ؛ ك ِّ
الـم ْعرُ وف ِة ب َ
شاط ( 2أ) :ي ْ
واستِخ ِ
الس ِ
ات غ ْي َر َ
َستنتِج الكل َ
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اس ِم ْن ُمــ ْخ َت ِ
لف
الشِّ َع ُ
اب الــ َم ْر َجانِ َّي ُة َم ْع ُرو َف ٌة بِــ َج َم ِل أَلْ َوانِــ َها الَّ ِتي َيأْ ِت إِلَ ْي َها ال َّن ُ
ـم لَـ ـ َها أَ َه ِّم َّيـ ٌـة كَ ِب ـيَ ٌة ِف ال ِح َفـ ِ
ـاظ َعـ َـى البِي َئ ـ ِة ،بِاإلِضَ ا َف ـ ِة إِ َل
بُلْــدَ انِ ال َعالَــ ِـم ،كَـ َ
شيَّـ ِ
ـن الكَائِ َنـ ِ
ـات،
ـات ال َب ْح ِريَّ ـ ِة؛ كَالطَّ َحالِـ ِ
أَنَّـ ـ َها َم ْس ـك ٌَن لِ َعــدَ ٍد ضَ ْخـ ٍـم ِمـ َ
ـبَ ،وال ِق ْ ِ
اســ ِتخ ِ
ــن
ج كَ ِثــيٍ ِم َ
ْالص أَ ْد ِو َيــ ٍة لِ ِعــال ِ
َواألَ ْس َ
يســا ِف ْ
ـــم ِك الَّ ِتــي تُ ْع َت َ ُ
ــر َم ْصــدَ ًرا َرئِ ً
األَ ْم ـ َر ِ
اض ل ِإلن َْســانِ .
ـم ِض َي ِة تَضَ ا َءلَـ ِ
الس ـ َن ِ
ـنِ ،خـ َ
اب الـ ـ َم ْر َجانِ َّي ُة ب ِِشــدَّ ٍة ب َِس ـ َب ِب
لَ ِكـ ْ
ـت الشِّ ـ َع ُ
وات الــ َ
ـالل َّ
َات الــ َم َصان ِع ِف ِم َيــا ِه ال ِب َحــا ِر َوالــ ُم ِحيطَ ِ
ات الــ ُم َنا ِخ َّي ِةَ ،وإِلْ َقــا ِء ُمـ ـ َخلَّف ِ
ال َّت َغـ ُّـي ِ
ات
ـك الكَائِ َنـ ِ
للص ْي ـ ِد
ـن تِلْـ َ
الَّ ـ ِذي ت ََس ـ َّب َب ِف َم ـ ْو ِت الكَ ِث ـيِ ِمـ ْ
ـات ال َب ْح ِريَّ ـ ِة ،بِاإلِضَ ا َف ـ ِة َّ
ـك
ـن تِلْـ َ
ِاسـ ِتخْدَ ِام َمـ َوا َّد ُم َت َف ِّجـ َر ٍة الَّـ ِذي أَ َّدى َإل تَدْ ِمـيِ أَ ْجـ َزا ٍء كَ ِبـ َي ٍة ِمـ ْ
ال َجائِـ ِر ب ْ
اب.
الشِّ ـ َع ِ

أل ْه َدا ُ
ف:
ا َ
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تهيئة
استراتيجية العصف الذهني:

d dيكتب المعلم في منتصف السبورة (الكائنات التي تعيش في البحر).
d dيقسم المعلم تالميذه إلى  6مجموعات ،ويطلب من كل مجموعة َعص ًفا ذهن ًّيا ،وكتابة ،ورسم الكائنات التي تعيش بالبحر في
d
d
d
d

أوراق صغيرة ،ولصقها حول الجملة المكتوبة على السبورة.
ِ
تفرغ جميع المجموعات من كتابة ورسم فِكَرها ولصقها على السبورة ،يلخص المعلم كل الفكَر التي طرحوها بصوت
dبعد أن ُ
ِ
ٍ
عال؛ حتى يتشارك جميعهم فيها الفكَر.
ٍ
ي ِ
جسمات من (لؤلؤ  -إسفنج  -شعاب مرجانية).
صورا أو ُم
حضر المعلم
ُd
ً
dيسألهم المعلم :ما عالقة هذه األشياء بالكائنات التي تعيش في البحر؟
ِ
والتقصي عن المعلومات ،ويمكن للمعلم أن ُيحضر لهم أو يطبع بعض المقاالت أو الكُتب
dهنا يأتي دور التالميذ في البحث
ّ
عن الكائنات البحرية أو يتيح لهم البحث في مكتبة المدرسة أو على اإلنترنت ،وإن تعثر ذلك يمكنه أن يتيح لهم الفرصة بعمل

تهيئة بقراءة النص

ف التالميذ المفردات الجديدة التي قد تعوق َفهم النص في نشاط (2أ)؛ تأتي مرحلة قراءة كل تلميذ النص قراءة
تعر َ
d dبعد أن َّ
صامتة واإلجابة عن أسئلته.
ُ d dيخبِر المعلم تالميذه بأنهم سيقرءون النص قراء ًة صامت ًة ،ويعطيهم إرشادات واضحة ،وهي:
 -١قراءة أسئلة النص ً
أول؛ ليتعرف كل تلميذ هدف قراءته.
 -٢قراءة النص قراءة صامتة.
 -٣اإلجابة عن أسئلة النص.

دليل المعلم  -الصف الثالث االبتدائي  -الفصل الدراسي األول

١١٢

الــمحـــــــــــــــــور الثاني

المعلمين أو تالميذ الصفوف األكبر ليحصلوا على المعلومات.
جولة داخل المدرسة لسؤال باقي ُ
d dفي النهاية ،يلخص المعلم نتائج البحث ً
والصدف،
قائل إن هناك كائنات كثيرة غير األسماك تعيش في البحر؛ كاإلسفنج،
َّ
والشعاب المرجانية ،وكلها كائنات حية.

نشاط

ب

بعد قراءتك أجب:

هدف النشاط:

d dيحدد الفكر الرئيسة للنص ،ويحلل تطور النص ،ويلخص الفكر الفرعية التي تؤيد فهم النص.
شرح النشاط:

d dيطلب المعلم من تالميذه أن يقرءوا القصة قراء ًة صامت ًة بح ًثا عن إجابات عن األسئلة المطروحة.
d dعمل فردي :يبحث التالميذ بالنص المكتوب ليكتشفوا اإلجابة الصحيحة.
اإلجابة:

رئيسا لتطوير األدوية التي تستخدم في عالج أمراض اإلنسان.
 -١مسكن لكثير من الكائنات الحية ،وتعتبر
مصدرا ً
ً
 -2تضاؤل أعداد الشعاب المرجانية.

نشاط

جـ

ضع كل كلمة مما يلي في المكان المناسب:

هدف النشاط:

واستخداماتها في الحياة.
بين الكلمات
d dيتعرف العالقة
اﺣﱰام اﻟﺘﻨﻮع
اﻟﺘﻌﺒري ﻋﻦ اﻟﺬات

اﻟـﻤﺸﺎرﻛﺔ

اﻟﺘﻮاﺻﻞ

اﻟﺘﻌﺎون

شرح النشاط:

استراتيجية تقييم األقران:

تعلم لتكون :المحاسبية

عن النشاط بالكتاب.
من تالميذه اإلجابة
المعلم
اﻟـﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ
اﻟـﻤﺸﻜﻼت
d dيطلب ﺣﻞ
d dبعد اإلجابة عن النشاط ،يقوم أحد التالميذ بجمع الكتب.
اﻹﺑﺪاع

اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ

اﻟﺘﻔﻜري اﻟﻨﺎﻗﺪ

d dيوزعها المعلم بشكل عشوائي؛ بحيث يقوم كل تلميذ بتصويب النشاط ،ولصق ورقة صغيرة ُيبدي بها مالحظة إيجابية.
d dيجيب المعلم عن النشاط على السبورة ،ثم يعيد التالميذ التصويب.

d dيوزع المعلم عليهم الكتب مرة أخرى؛ لرؤية التصويب ،والتعليق اإليجابي المكتوب له.
اإلجابة:

المخلفات
				 -الجائر
 مسكنًا				ُ -
				 -تضاؤل
			 -تطوير
 -المتفجرة

نشاط

د

حان اآلن وقت القراءة الجهرية ،ه َّيا اتبع تعليمات معلمك.

هدف النشاط:

d dيقرأ النصوص بطالقة ودقة.
شرح النشاط:

d dاتبع التعليمات ص ١٧بـ«دليل المعلم».

١١٣

دليل المعلم  -الصف الثالث االبتدائي  -الفصل الدراسي األول

َن َ
شاط ب
ِ - 1م َن ال ِف ْق َر ِة األُ َ
اب الـ َم ْر َجانِ َّي ِة َواكْ ُت ْب َها:
ول ْاس َت ْخر ِْج أَ َه ِّم َّي َة الشِّ َع ِ
اءت َ
ب:
َب ْ
ِك َأ ِ
ج ْ
ع َد قِ َر َ

...................................................................................................................................................

أَ َه ِّم َّي ُة
اب
الشِّ َع ِ
امل َ ْر َجانِ َّي ِة

...................................................................................................................................................

 -2ال ِف ْق َر ُة الثَّانِ َي ُة ِف ال َّن ِّص تَ َت َحدَّ ُث َع ْن
اب الـ َم ْر َجانِ َّيــ ِة).
اب الـ َم ْر َجانِ َّي ِة – َس َوا ِحلِ ال َب ْح ِر األَ ْح َم ِر – تَضَ اؤ ُِل أَ ْعدَ ا ِد الشِّ َع ِ
( َج َم ِل الشِّ َع ِ
َن َ
ض ْ
الم َ
ل َ
ك َّ
ع ُ
شاط جـ َ
ب:
الم َن ِ
اس ِ
ك ِ
ان ُ
ِمةٍ مِ َّما َيلِي فِ ي َ
كل َ
تَطْوِي ِر

ال َجائِ ِر

ُم َخلَّف ٍ
َات

الـ ُم َت َف ِّج َر ِة

َم ْسكَ ًنا

تَضَ اؤ ُِل

تُ َعدُّ امل ُ ِحيطَ ُ
ات ِ ............................ألَ ْس َم ِك ال ِق ْر ِشَ ،ويُ َواجِ هُ ال ِق ْر ُش ِعدَّ َة ُمشْ ِك َال ٍت
َالص ْيـ ِد َ ،......وتَلَـ ُّو ِث امل ُ ِحيطَـ ِ
ـن إِلْ َقــا ِء َ ،........................و ْاسـ ِت ْع َم ِل الــ َم َوا ِّد ِ .........ف
ـات ِمـ ْ
ك َّ
ـم ِك.
َص ْيـ ِد األَ ْسـ َ
ـاس إِ َل َ ....................و َســائِ َل َج ِديــدَ ٍة لل ِح َفـ ِ
ـم
ـض ال َّنـ ِ
َيدْ ُعــو َب ْعـ ُ
ـم ِك ال ِق ـ ْر ِش؛ لِـ َ
ـاظ َعـ َـى أَ ْسـ َ
ـي؛ َح ْيـ ُ
ـم َك املُف َْت َِسـ َـة األَ ْص َغ ـ َر
لَ َهــا ِمـ ْ
ـث َي ـأْك ُُل َس ـ َم ُك ال ِق ـ ْر ِش األَ ْسـ َ
ـن أَ َه ِّم َّي ـ ٍة ِف ال َّت ـ َوازُنِ البِيئـ ِّ
ـت أ ْعــدَ ا ُد ال ِق ـ ْر ِش َس ـ َت ْز َدا ُد أ ْعــدَ ا ُد
الص ِغ ـ َي ِة؛ َف ـإِ َذا َقلَّـ ْ
ِم ْنــهُ الَّ ِتــي تَـأْك ُُل ال َع ِديــدَ ِمـ َ
ـم ِك َّ
ـن األَ ْسـ َ
الص ِغ ـ َي ِة.
ـم ِك املُف َْت َس ـ ِة الكَ ِب ـ َي ِةَ ،و َس ـ ُيؤ ِّدي َذ ِلـ َ
ـم ِك َّ
ـك إِ َل َ ...................أ ْعــدَ ا ِد األَ ْسـ َ
األَ ْسـ َ

َن َ
شاط د
أل ْه َدا ُ ُ
ف::
ف
ااَ
أل َ ْه َدا

ه َّيا ا َّتب ْ
م َ
َ
ح َ
الج ْ
ةَ ،
اآلن َو ْق ُ
ك.
ان
ع ِّل ِ
يم ِ
هرِ َّي ِ
اءةِ
ت ِ
ِع َت ْ
ات ُم َ
َ
َ
الق َر َ
ع ِل َ
َن َ
الفرْ ِعي َ
ك َر َ
الف َ
ُح ِّل ُل َت َ
الف َ
ص ،وَ ُي َل ِّ
َّة ا َّلتِي
ص ِ
ُح ِّددُ ِ
خ ُ
ط ُّو َر ال َّن ِّ
ئيس َة لل َّن ِّ
ك َر الرَّ َ
ص ،وَ ي َ
شاط ( 2ب) :ي َ
ص.
م ال َّن ِّ
ُت َؤي ُِّد َف ْه َ
َن َ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
ُ
َ
الحيَاةِ .
ِم ِ
شاط ( 2جـ)َ :يت َعرَّف َ
ات وَ ْ
اماتِها ِفي َ
استِخ َد َ
العالقة َبيْن الكل َ
ُ
َن َ
ْ
َ
وص بِط َ
القةٍ وَ دِ َّقةٍ .
ص َ
شاط ( 2د) :يَقرَأ ال ُّن ُ
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ش ْ
ظ َو ْ
الح ْ
ف
اك َت ِ
ِ
3
َن َ
شاط

ض ْ
الم َ
ل َ
ك َّ
ع ُ
َ
ب:
الم َن ِ
اس ِ
ك ِ
ان ُ
ِمةٍ مِ َّما َيلِي فِ ي َ
كل َ

َغدً ا

ِش َتا ًء

لَ ْي ًال

َسا َع ًة

نَ َها ًرا

شَ ْه ًرا

 -2تَـ ْه ِط ُل األَ ْمطَا ُر . .............................................
 -4تَظْ َه ُر ال ُّن ُجو ُم . .................................................
يم ِف اإل ِْسكَ ْندَ ِر َّي ِة . ..............................
َ -٦سأُ ِق ُ
– الـ َمشَ ا ِعرِ).

 -1تَ ْ
س . ........................................
طل ُُع الشَّ ْم ُ
السوقِ . ..............................
َ -3سأَ ْذ َه ُ
ب َإل ُّ
 -٥انْ َتظَ ْر ُت ال َحا ِفل ََة . ......................................
 -٧تَدُ ُّل الكَلِ َم ُت َع َى (الـ َمكَانِ – ال َّز َمانِ
الح ْ
4
م
ِ
ظ َو َت َ
ع َّل ْ
َن َ
شاط

َ
ي:
الر
َأ ْك ِم ِ
ل ُّ
وتين َ
الي ْومِ َّ

َم َسا ًء

صا
َع ْ ً

رس ِة . ..............................
 -1أَ ْذ َه ُ
ب إِ َل الـ َمدْ َ
 -2أتَ َنا َو ُل الطَّ َعا َم . .............................................
ب بِالكُ َر ِة . ..............................................
 -3أَلْ َع ُ
 -4أَ ْق َرأُ ِق َّص ًة . ........................................................
َن َ
شاط أ
َن َ
شاط

ب

أل ْه َدا ُ
ف:
ا َ
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َص َبا ًحا

ظُ ْه ًرا

َ 5
شار ْ
ِك

ِّ
ِم ب َ
ه ِّم َّيت َ
جا ِن َّي ِة َو َأ َ
َأ ْن َ
ِها
اب
ن
د ِ
ع ِ
ث َع ِ
الش َ
الـم ْر َ
م بِال َّت َ
ِيئةٍ ُ ،ق ْ
ح ُّ
ت َعال ُ
َ
ع َّر ُ
الـم َ
ض َل َ
ول.
ات
خ ِ
للح ُل ِ
رح ٍ
اطرِ ا َّلتِي َت َت َ
ُ
ـهاَ ،و ُم ْق َت َ
َو َ
ْ
ب َما ُي ْم َلى َع َل ْي َ
ك:
اك ُت ْ

َن َ
يدةٍ َ
ف َّ
ان).
(ظرْ ِ
ص ُل إ َلى َم َف ِ
شاطا َ :4 ،3ي َتوَ َّ
ج ِد َ
اه َ
الز َم ِ
يم َ
َن َ
ص َ
الف َ
َعرِ ُ
اع َم َة َل َ
ـها.
الد ِ
ل إ َلي ِْه ،وَ ِ
شاط 5أ :ي ْ
ك َر َّ
ائج ُه ،وَ َما َتوَ َّ
ومات ِِه ،وَ َن َت َ
ض َم ْع ُل َ
َن َ
َس َت ْ
الك َتاب َِة.
اع َد ال ُّل َغ ِة ِفي ِ
م َقوَ ِ
خ ِد ُ
شاط 5ب :ي ْ

 3الحظ واكتشف
نشاط

ضع كل كلمة مما يلي في المكان
المناسب:

هدف النشاط :يتوصل إلى مفاهيم جديدة (ظرف الزمان).

شرح النشاط:

شرح النشاط:
استراتيجية التعلم بالتخيل:

d dيضع المعلم طاولة عند السبورة ،وكراسي ،ويكتب لوحة
(المؤتمر السنوي لدعم البيئة).
d dيقسم المعلم تالميذه إلى مجموعات ،و ُيخبرهم بأن كل
مجموعة تتخيل أنها مجموعة من العلماء المهتمين بالبيئة،
وأنهم سيذهبون إلى مؤتمر للتحدث عن الشعاب المرجانية.

 4الحظ وتعلم

نشاط

أكمل الروتين اليومي:

هدف النشاط :يتوصل إلى مفاهيم جديدة (ظرف الزمان).

شرح النشاط:

d dيطلب المعلم من تالميذه مالحظة الروتين اليومي في كل
الجمل بظرف زمان مناسب.
صورة ،وإكمال ُ
عصرا  -٤مسا ًء
ظهرا -٣
اإلجابة:
ً
ً
١صباحا ً -٢

نشاط

أ

 5شارك

أنت عالم بيئة ،قم بالتحدث عن الشعاب
المرجانية وأهميتها والمخاطر التي
تتعرض لها ،ومقترحات للحلول.

هدف النشاط:

d dيعـرض معلوماتـه ،ونتائجـه ،ومـا توصـل إليـه ،والفكـر
الداعمـة لهـا.

نشاط

ب

اكتب ما يملى عليك:

هدف النشاط :يستخدم قواعد اللغة في الكتابة.
شرح النشاط:

d dيقسـم المعلـم التالميـذ إلـى مجموعـات ثنائيـة ،ويعطي
كل اثنيـن بطاقتيـن.
ُ d dيملـي التلميـذ زميلـه مـن بطاقـة ،ويقـوم اآلخـر بإملاء
زميلـه مـن البطاقـة األخـرى.
d dيقـوم كل منهـم بتصويـب إمالئـه مسـتخد ًما لـون قلـم
مختل ًفـا عـن الـذي مـع زميلـه.
d dيعيد كتابتها بطريقة صحيحة.
مالحظة :هاتان الجملتان ال يحفظهما التلميذ ُمسب ًقا؛ فنشاط
اإلمالء يقيس مدى قدرته على التمييز بين أصوات الحروف
وأشكالها ،وتطبيق قواعد الكتابة التي تعلمها.
جملتا اإلمالء:

الشعاب املرجانية مسكن الكثري من الكائنات البحرية.تعرضت الشعاب املرجانية إىل تضاؤل أعدادها بسبب التلوث.دليل المعلم  -الصف الثالث االبتدائي  -الفصل الدراسي األول

١١٤

اﻟﺘﻌﺎون

اﻟﺘﻔﻜري اﻟﻨ

الــمحـــــــــــــــــور الثاني

d dيطلـب المعلـم مـن التالميذ قـراءة النشـاط مـن الكتاب،
واإلجابـة عن األسـئلة.
d dعلى المعلم أن يترك لهم الوقت الكافي ليكتشفوا هذه
تعلم لتتعايش :المشاركة
العالقة بمفردهم ،وعدم الكشف عن اإلجابة حتى يتيح
تقسيم كل مجموعة اﻟﺘﻮاﺻﻞ
المهارة من خالل اﻟـﻤﺸﺎرﻛﺔ
هذهﱰام اﻟﺘﻨﻮع
اﻟﺘﻌﺒري ﻋﻦ اﻟﺬات وستعزز اﺣ
المهام
d d
الفرصة لتعزيز هذه المهارة.
المطلوبة على جميع أفرادها ،وتدوين المطلوب في
d dيتيـح لهم المعلم متسـ ًعا مـن الوقت؛ لتحديـد ال َعالقات،
جدول ،واسم المسئول عنها بالمجموعة.
و َفهـم القاعدة ،وتعميـم الفائدة.
d dيحدد المعلم  -بوضوح  -المطلوب من كل مجموعة:
d dيناقش المعلم مع تالميذه ما قرءوه؛ لمحاولة استخالص
 -١التحدث عن الشعاب المرجانية وأهميتها.
القاعدة الجديدة.
اﻹﺑﺪاع
اﻟـﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ
اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ
ﺣﻞ اﻟـﻤﺸﻜﻼت
 -٢التحدث عن المخاطر التي تتعرض لها.
 d dيستخدم المعلم األسئلة المفتوحة؛ لتوجيه أذهان التالميذ
وتنشيطها ل َفهم القاعدةً ،
فمثل يقول لهم :ماذا قرأتم؟ وما
 -٣إيجاد مقترحات وحلول للمشكلة.
المشترك بين الكلمات التي قمتم بكتابتها؟
 -٤عرض المحتوى بطريقة جذابة.
d dبعد أن يفرغوا من اإلجابة ،وبعد المناقشة يكتب المعلم
d dوذلك من خالل تعاون المجموعة؛ حيث تقوم كل مجموعة
على السبورة (ظرف الزمان) ،ثم يسألهم :أي الكلمات
بمناقشة الموضوع ،وتقسيم األدوار ،والتجهيز للعرض أمام
بالنشاط كانت تدل على زمن؟ و ُيخبرهم بأن هذه الكلمات
بقية المجموعات.
تسمى (ظرف زمان)؛ ألنها تدل على زمن وقوع الحدث.
تفرغ كل المجموعات من التجهيز تعرض كل منها
d dبعد أن ُ
ً -٤
ليل
 -٢شتا ًء  -٣غدً ا
نهارا
اإلجابةً -١ :
نتائج بحثها على باقي زمالئهم بالفصل.
شهرا  -٧الزمان
 -٥ساعة ً -٦

نموذج كتابة خبر في جريدة
d dيعد نص النموذج هو النص المماثل للنص الكتابي الذي سيقوم التلميذ بكتابته في آخر الموضوع ،ولذا يجب التركيز على
كيفية كتابة الخبر ،ولفت النظر لألشياء التي يجب أن تتوافر به.
تهيئة

d
d

d
d
d
d

مهما.
خبرا ًّ
dيدخل المعلم الفصل وبيده ُمكبر صوت أو مجسم لمكبر صوت ،ويمثل بأنه مذيع في التلفاز ،وأنه يقرأ ً
dيمكن أن يكون هذا الخبر من أخبار حقيقية تحدث بالمدرسة؛ كعمل رحلة أو فوز فصل في مسابقة ،ثم ُيخبرهم بـأنه معه
العديد من األخبار ،وأنه يحصل عليها من (الجريدة) ،و ُيخبرهم بأن هذه الجريدة يكتب بها الصحفيون األخبار ليقرأها الناس،
ويتعرفوا أخبار العالم.
خبرا.
dيقسم المعلم تالميذه لمجموعات ،ويعطي كل مجموعة ً
dيطلب المعلم من كل مجموعة أن تقرأ الخبر الموجود معها ،ثم تضع خ ًّطا تحت عنوان الخبر والكاتب.
dبعد ذلك ،يطلب من كل مجموعة أن ترسم في لوحة خارجية من خالل خريطة ذهنية (موضوع الخبر ،أين حدث ،لماذا ،متى)؛
ليتعرفوا تفاصيله.
dفي النهاية ،تقوم كل مجموعة بعرض الخبر الخاص بها.

نشاط

1

اقرأ ،ثم أجب:

هدف النشاط:

d dيكتسب الكلمات ويستخدمها ،ويحدد العبارات المناسبة للسياق في النص.
d dيستخدم الرسوم البيانية في التخطيط للكتابة.
شرح النشاط:

d dيطلب المعلم من التالميذ قراءة الخبر ،وإكمال الخريطة الذهنية من خالل المعلومات الموجودة عن هذا الخبر.
اإلجابة:

اسم الكاتب
د .محمد علي

ماذا حدث؟
انقراض الدلفين

لماذا حدث؟
الع ْن َو ُ
ان
ُ

التلوث

الس ُّر فِي ْاختِ َف ِاء
ِّ
الدُّ ْل ِفين «البايجي»

١١٥

متى حدث؟

أين حدث؟

عام ٢٠٠٢م

نهر «يانغتسي»

دليل المعلم  -الصف الثالث االبتدائي  -الفصل الدراسي األول

ر ِ
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ة
َ
كَ
جِ
مو َ
ة َ
بٍ
ذُ
نُ
في َ
ر َ
خَ
ت َ
َن َ
شاط

1

ْ
ب:
م َأ ِ
ج ْ
اق َر ْأُ ،ث َّ

الس ُّر ِفي ْ
اء
اخ ِت َف ِ
ِّ
ايجي»
الد ْلفِ ين
«الب ِ
ُّ
َ

ـب
ـن َمـ ْو ِت آ ِخـ ِر ُدلْ ِفــني َعـ َـى كَ ْوكَـ ِ
ـم ُء البِي َئـ ِة َعـ ْ
أَ ْعلَـ َ
ـن ُعلَـ َ
اض
ـن نَ ـ ْوعِ «ال َبايجِ ــي»َ ،و ُه ـ َو َمــا َي ْع ِنــي انْ ِق ـ َر َ
األَ ْر ِض ِمـ ْ
ـن الدَّال ِف ـنيِ؛ َف َقــدْ كانَ َي ِعيـ ُ
آس ـ َياَ ،و َي َت َغ ـ َّذى
َه ـ َذا ال َّن ـ ْو ِع ِمـ َ
ـش ِف نَ ْه ـ ِر «يانغتــي» ِب َقــا َّر ِة ْ
الص ِغـ َي ِة.
ـم ِك َّ
َعـ َـى األَ ْسـ َ
َذكَـ َر ال ُعلــم ُء أنَّ ُدلْ ِفــني «ال َبايجِ ــي» َوا َجــهَ ُمشْ ـ َ
ـم ِك
ـكلة زِيــا َد ِة أ ْعــدَ ا ِد ُسـف ُِن َص ْيـ ِد األَ ْسـ َ
الس ـف ُِن ت ََس ـ َّب َب ْت ِف
ـم أنَّ ُزيُـ َ
َّ
الص ِغ ـيَ ِة بِال َّن ْه ـرَِ ،والَّ ِتــي كانَ يَ َت َغ ـ َّذى َعلَ ْي َهــا ،كَـ َ
ـوت َهــذ ِه ُّ
تَل ـ ُّو ِث ال َّن ْه ـرَِ ،و ِع ْندَ َمــا ال َحـ َ
ـم ُء انْ ِح َســا َر َعــدَ ِد َ
ني َق ـ َّر ُروا إِنْشَ ــا َء َم ْح ِم َّي ـ ٍة
الدَّال ِف ـ ِ
ـظ ال ُعلَـ َ
ـم َس ـ َّجلُوا َم ـ ْو َت آ ِخ ـ ِر ُدلْ ِفــني َعــا َم 2٠٠2م.
طَبِي ِع َّي ـ ٍة ،ولَ ِك َّن ُهـ ْ

دُ .م َح َّمد َع ِل

ال َخرِيطَ َة ال ِّذ ْه ِن َّي َة:
ْاس ُم الكَاتِ ِب:

ال ُع ْن َوانُ :

َما َذا َحدَ َث؟

لِ َمذا َحدَ َث؟

أيْ َن َحدَ َث؟
َم َتى َحدَ َث؟

أل ْه َدا ُ ُ
ف::
ف
ااَ
أل َ ْه َدا

َن َ
ب َ
شاط  :1ي ْ
َس َت ْ
خ ِد ُم َ
ص.
َات المــ َن ِ
العبَار ِ
ُح ِّددُ ِ
ِم ِ
َك َت ِ
س ُ
َاق ِفي ال َّن ِّ
اسب ََة ِّ
ات وَ ي ْ
للسي ِ
ها ،وَ ي َ
الكل َ
َ
وم البَيانيَّة ِفي ال َّت ْ
َس َت ْ
للك َتاب َِة.
يط ِ
ط ِ
خ ِ
س َ
م الرُّ ُ
خ ِد ُ
ي ْ

115

َن َ
شاط

2

ْ
ب:
م َأ ِ
ج ْ
اق َر ْأُ ،ث َّ

.....................................................................
ـن أكْـ َـرِ
الســيبي ُِّي ِمــنَ ،..............................ف َقــدْ كَانَ ِمـ ْ
يُ َعــدُّ ال َّن ِمـ ُر َّ
ال َح َيوان ِ
َــات انْ ِتشَ ــا ًرا ِف  ،..............................لَ ِك َّنــهُ
ـق ال َح َيوانـ ِ
ـات األَ ْمريك َّي ِة
ال َيـ ْو َم َم ْو ُجــو ٌد ِب َحدائِـ ِ
بِأ ْعــدَ ا ٍد َقلِيلَـ ٍة.
ــن انْ ِقــ َر ِ
يــن أَنَّ َعدَ َد َهــا
اض ال ُّن ُمــو ِر ب َِســ َب ِب ُ ،..............................مؤكِّ ِد َ
َحــ َّذ َر الـــ َم ْسئولُونَ ِم ِ
ـض بِشَ ـكْلٍ كَ ِب ـيٍ َعــا َم ..............................؛ ِب َح ْيـ ُ
ـق ِم ْن َهــا ِس ـ َوى َخ ْم َس ـ ِة ِ
آالف
انْ َخ َفـ َ
ـم َي َت َبـ َّ
ـث لَــ ْ
نَـ ـ ِمرٍَ ،ويَ ـ َرى َم ْســئولُونَ أَنَّ  ..............................ال َجائِ ـ َر ُه ـ َو َس ـ َب ُب تَدَ ْهــو ِر أ ْعــدَ ا ِد ال ُّن ُمــو ِر ِف
الري ـ ِة.
َ
........................................

أَكْ ِملِ ال َخرِيطَ َة ال ِّذ ْه ِن َّي َة:
ْاس ُم الكَاتِ ِب:
بُ َث ْي َنة َم ْمدُ وح
َما َذا َحدَ َث؟
ال ُّن ُمور امل ُ َهدَّ َدة
بِاالنْ ِق َر ِ
اض
أل ْه َدا ُ
ف:
ا َ
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لِ َمذا َحدَ َث؟

 ال ِّت َجا َرة امل ُ ْر ِب َحةال ُع ْن َوانُ :
ِف ِفرائِها
الص ْيد
 َّالص ْيدُ َوال ِّت َجا َر ُة َو َرا َء
َّ

انْ ِق َر ِ
اض ال َّن ِم ِر
َم َتى َحدَ َث؟
199٠م

أيْ َن َحدَ َث؟
َقا َّرة آس َيا.

َن َ
ب َ
شاط  :2ي ْ
ص.
َات المــ َن ِ
العبَار ِ
ُح ِّددُ ِ
الكل َِم ِ
َك َت ِ
س ُ
َاق ِفي ال َّن ِّ
اسب ََة ِّ
ات وَ ي ْ
للسي ِ
َس َت ْخ ِد ُم َها ،وَ ي َ
للك َتاب َِة.
يط ِ
ط ِ
وم البَياني ََّة ِفي ال َّت ْخ ِ
س َ
َس َت ْخ ِد ُم الرُّ ُ
ي ْ

نشاط

٢

اقرأ ،ثم أجب:

هدف النشاط:

d dيكتسب الكلمات ويستخدمها ،ويحدد العبارات المناسبة للسياق في النص.
d dيستخدم الرسوم البيانية في التخطيط للكتابة.
شرح النشاط:

d dيطلب المعلم من تالميذه قراءة الخريطة الذهنية ،وإكمال الخبر بنا ًء على المعلومات الموجودة بها.
اإلجابة:

الصيد والتجارة وراء انقراض النمر

انتشارا في قارة آسيا ،لكنه اليوم موجود
يعد النمر السيبيري من الحيوانات المهددة باالنقراض ،فقد كان من أكثر الحيوانات
ً

بحدائق الحيوانات األمريكية بأعداد قليلة.

حذر المسئولون من انقراض النمور بسبب تجارة الفراء المربحة ،مؤكدين أن عددها انخفض بشكل كبيرعام 1990م بحيث

يتبق منها سوى خمسة آالف نمر ،ويرى مسئولون أن الصيد الجائر هو سبب تدهور أعداد النمور في البرية.
لم َّ

										

بثينة ممدوح
الــمحـــــــــــــــــور الثاني

دليل المعلم  -الصف الثالث االبتدائي  -الفصل الدراسي األول

١١٦

كتابة خبر في جريدة
نشاط

٣

خبرا عنه في الجريدة مستعي ًنا بشبكة المعلومات:
اختر من الجدول حيوا ًنا واكتب
ً

هدف النشاط:

d dيظهر قواعد اللغة ويستخدمها عند الكتابة ،ويكتب ً
جمل كاملة ،ويرتب فكره في الكتابة.
نصوصا معلوماتية توضيحية ليدرس موضو ًعا ما ،ويوصل الفكر والمعلومات بوضوح.
d dيكتب
ً
شرح النشاط:

d dالتعبير الكتابي هو المنتج النهائي من الموضوع ،يجمع فيه التلميذ كل ما تعلمه ليستطيع التعبير عن نفسه مستخد ًما لغ ًة سليم ًة.
d dيضع التلميذ فِكَره بمفرده على الورق دون التقيد بتوجيهات بعينها.
ُ d dيخبر المعلم تالميذه بأنهم بصدد كتابة خبر في جريدة عن حيوان منقرض أو مهدد باالنقراض.
d dيخبرهم بأنهم يمكنهم أن يستعينوا بالمخطط الموجود بالصفحة ليحصلوا على معلومات لكتابة الخبرً ،
فضل عن االستعانة
والبحث بصفحة قاموس الكلمات المصورة الموجودة بنهاية المحور الثاني ص 14١بكتاب التلميذ ،واختيار مفردات مناسبة

لكتابته.

تعرف بعض الكلمات ،وفي القاموس المصور توضح الصور معاني هذه الكلمات.
d dيوضح المعلم أن القاموس يساعد في ُّ
d dيتأكد المعلم من أن كل تلميذ يفهم قاموس الكلمات المصورة ،ويستطيع استخراج كلمات مناسبة للموضوع منه.
d dيذكِّر المعلم تالميذه بأن الخبر يحتوي على (عنوان ،ما اسم الحيوان ،أين يعيش ،ماذا حدث ،ولماذا ،ومتى).
d dيمكن للمعلم أن يكتب معايير كتابة الخبر على السبورة؛ لتكون واضحة للتالميذ عند الكتابة.
d dال يملي المعلم تالميذه ما يجب كتابته ،ويتيح لهم فرصة التعبير عن فِكَرهم بمفردهم.
d dيتحرك بينهم المعلم؛ ليتأكد من أنهم على الطريق الصحيح ،ويوجههم ،ولكن ال يصوب لهم األخطاء.
اإلجابة( :متروكة للتلميذ).
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َن َ
شاط

3

الج ْد َو ِل َح َيوا ًنا َو ْ
ْ
اخ َت ْر مِ َ
عي ًنا
س َت ِ
ب َخ َب ًرا َع ْن ُه فِ ي َ
ن َ
يدةِ ُ ،م ْ
اك ُت ْ
الجرِ َ
ب َ
ِش َب َ
ات:
وم ِ
الـم ْ
ع ُل َ
ك ِة َ

َما َذا

َم َتى

أ ْي َن

لِ َم َذا

الصيدُ الجائ ُر َوال ِّت َجار ُة
َو ِحيدُ ال َق ْرنِ
َّ
ِبغَا َب ِ
ات إِ ْفرِيق َيا
2٠1٦م
انْ َق َر َض
ِب َب ْي ِع َق ْرنِه
األَ ْب َي ُض
الص ْيدُ الجائ ُرَ ،و ِقل َُّة
ش
كبوت
ال ِق ْر ُد ال َع ْن ُ
ُم ْن ُذ َع ْ ِ
َّ
ِ
ُم َهدَّ ٌد بِاالنْق َر ِ
بِشَ َم ِل كُولُومب َيا
اض
َس َن ٍ
َم َسا ِك ِنه
وات
ال ُب ِّن ُّي
َص ْيدُ ها َوبَ ْي ُع َصدَ ِفها،
ُسلَ ْحفَا ُة ِم ْنقَا ِر
اض ِف ال َق ْرنِ ال َحا ِّيل ِف الـ ُم ِحيطَ ِ
ُم َهدَّ ٌد بِاالنْ ِق َر ِ
ات
َوال ِّتجا َر ُة ِبلَ ْح ِم َها َوبَ ْي ِض َها
الص ْق ِر
َّ
ال ُع ْن َوانُ
كَ َت ْب ُت ِبخ ٍّ
َط
َج ِميلٍ

أل ْه َدا ُ ُ
ف::
ف
ااَ
أل َ ْه َدا

اس َتخْدَ ْم ُت َعال َم ِ
ات
ْ
يم
الت ِق ِ
َّ ْ

الكَا ِت ُب

اس َتخْدَ ْم ُت ال َّتف ِ
َاص َيل
ْ
ِ
َ
َ
ـمذا؟)
( َم َتى ،أيْ َنَ ،ماذا ،ل َ

يح
إ ْم ِ
الئ َص ِح ٌ
اس َتخْدَ ْم ُت
ْ
كَلِ َم ٍت ُم َن ِ
اس َبةً

َن َ
الك َتاب َِة ،وَ ي ْ
شاط  - :3ي ْ
الك َتاب َِة.
ب ُج َم ًلا َك ِ
ب ِف َكرَهُ ِفي ِ
َس َت ْخ ِد ُم َها عِ ْن َد ِ
ام َل ًة ،وَ ُي َر ِّت ُ
َك ُت ُ
ُظ ِهرُ َقوَ اعِ َد ال ُّل َغ ِة وَ ي ْ
ً
ً
ُ
ُ
َ
ْ
ات ب ُ
ُس َموْ ُ
ِوضوحٍ .
لوم ِ
صل ِ
ض ِ
وما ِتيَّة َتوْ ِ
ص ً
ب ُن ُ
 يَك ُت ُضوعً ا َما ،وَ يُوَ ِّ
يحيَّة ِليْدر َ
الـم ْع َ
الفك َر وَ َ
وصا َم ْعل َ
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ِيم
ِير ال َّت ْقي ِ
َم َ
عاي ُ

ِما
َأ ْل َتزِ ُ
م َدائ ً

ع َ
م
م ُم ْ
ظ َ
َأ ْل َتزِ ُ
ت
الو ْق ِ
َ

ع َ
ض
م َب ْ
َأ ْل َتزِ ُ
ت
الو ْق ِ
َ

اس َت ْخ َد ْم ُ
ت
ْ
يم
الم ِ
ات ال َّت ْرقِ ِ
عَ َ
الع ْن َو ُ
ان
ُ
اص َ
اس َت ْخ َد ْم ُ
يل
ت ال َّت َف ِ
ْ
َ
َ
َ
َ
ِـماذا؟)
(متى ،أ ْينَ ،ماذا ،ل َ
َ
ِخ ٍّ
تب َ
َك َت ْب ُ
يل
ط َج ِم ٍ
ح ٌ
يح
ص ِ
إمالئِي َ
ْ
َ
ِب
الكات ُ
اس َت ْخ َد ْم ُ
ت
ْ
اس َب ًة
ل
ات ُم َن ِ
ِم ٍ
َك َ

ِيم َّ
ك َتا َب َة َ
ِي
يد ِ
الخ َبرِ َب ْ
ع َد ال َّت ْقي ِ
س ُأعِ ُ
َ
الذات ِّ

أل ْه َدا ُ
ف:
ا َ
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الك َتاب ََة َّ
صي َ
َّة؛ ِلي َ
يها َم َ
الش ْ
ُقوِّ َ
م.
ع ال َّت ْو ِج ِ
خ ِ
َاج ُع ِ
ُير ِ
يه وَ َّ
الد ْع ِ
ُ
َّ
ي َ
ُ
ُ
ُ
ْ
َّ
ْ
وب.
ِّم الن َّ
سل ُ
حيْث الشكل وَ األ ْ
ُقي ُ
ص ِمن َ

م
ُأ َ
حاوِ ُل َأ ْن َأ ْل َتزِ َ

تقييـم ذاتـي لكتابتي
أيضـا أن يمثلها على
d dيقـرأ المعلـم قائمـة المعاييـر وتدرجها؛
ليتعـرف التالميـذ المسـتويات المختلفة لكل معيـار ،ويسـتطيع ً
َّ
دائمـا ..أمـا إذا ُوجـد بعض األخطـاء فتضع
السـبورة؛ بـأن يقـول :إذا كتبـت الجملـة كلهـا صحيحـة تضـع
أمـام ألتـزم ً
أمام ألتزم بعـض الوقت  ..أمـا إذا كانت كل
كثيـر من األخطاء فتضـع
أمـام ألتـزم معظـم الوقت ..أمـا إذا ُوجدت ٌ
أمـام أحـاول أن ألتزم.
كلمـات الخبـر بها أخطـاء فتضع
d dبعد أن يوضح المعلم المعايير للتالميذ يعطي أمثلة لألخطاء التي رآها أثناء مروره عليهم ،وكيفية التقييم الذاتي لها ،ويقوم
التالميذ بعد كتابة الخبر بمراجعة المعايير التي عليها ،ويقوم كل تلميذ بإعطاء نفسه التقدير المناسب َو ْف َقا لما تم عمله.

نشاط

بعد مالحظة األخطاء ،أعد كتابة الخبر مرة أخرى مع تصويب أخطائك:

هدف النشاط:

ليقويها مع التوجيه والدعم.
d dيراجع الكتابة الشخصية؛ ِّ
d dيق ِّيم النص من حيث الشكل واألسلوب.
شرح النشاط:

مالحظة :تصويب المعلم التعبير الكتابي:

d dبعد أن يعيد كل تلميذ كتابة الخبر متجن ًبا األخطاء التي وقع فيها يأخذ المعلم الكتب لمراجعة تقييمهم ألنفسهم.
d dيقرأ المعلم عمل التلميذ ،ويعطيه تغذية راجعة (تعلي ًقا) بناءةً؛ أي يركز على شيء إيجابي في عمله ،ويمدحه ،خاص ًة إذا وجد
تحسنًا بين المحاولة األولى للكتابة والمحاولة الثانية.

d dيجب أال تكون كتابة التالميذ بدون أخطاء ،يجب أن يرى تحسنًا في كل مرة يكتبون فيها ،فعلى المعلم أن يتركهم ليقيموا
أنفسهم ،ويصوب أخطاءهم في كل مرة يكتبون فيها.
d dفي كل مرة يكتب التلميذ في الموضوعات التالية ُيطلب منه قبل أن يكتب أن يعود إلى تعليق المعلم على إيجابيات عمله في
المرة السابقة ويبني عليه.

دليل المعلم  -الصف الثالث االبتدائي  -الفصل الدراسي األول

١١٨

الــمحـــــــــــــــــور الثاني

d dسيقوم التالميذ بعد التقييم الذاتي ألنفسهم ومالحظة األخطاء التي وقعوا فيها بكتابة الخبر نفسه مرة أخرى ،ولكن هذه المرة
سيتجنبون كل األخطاء التي وقعوا فيها أول مرة.

تقييم تكويني
تهيئة

d dهذا التقييم يطلق عليه أحيانًا (التقويم المستمر) ،و ُيعرف بأنه العملية التقويمية التي يقوم بها المعلم في أثناء عملية التعلم ،ويبدأ
أيضا استخدام التقويم المنظم في عملية بناء المنهج ،وفي
مع بداية التعلم ،ويواكبه أثناء سير الحصة ..والتقويم البنائي هو ً
التدريس ،وفي التعلم؛ بهدف تحسين التعلم.
١

نشاط

أكمل بكلمات مناسبة مما يلي:

هدف النشاط:

d dيكتسب الكلمات ويستخدمها ،ويحدد العبارات المناسبة للسياق في النص.
شرح النشاط:

d dيقوم التالميذ بقراءة الفقرة ،واختيار الكلمة المناسبة ،وكتابتها مكان النقط.

اإلجابة:

الترحال  -تصفحنا  -االنقراض  -تضاؤل  -المخلفات
2

نشاط

انظر وعبر عن كل صورة بما مكتوب بين القوسين:

هدف النشاط:

d dيستخدم قواعد اللغة في الكتابة.
شرح النشاط:

d dيقوم التلميذ بمالحظة كل صورة وكتابة جملة مستخد ًما:
 -2تعبير (هدئ من روعك).
		
 -1ظرف زمان.

اإلجابة( :متروكة للتلميذ).

نشاط

٣

أكمل بما هو مطلوب بين القوسين:

هدف النشاط:

d dيستخدم قواعد اللغة في الكتابة.
شرح النشاط:

d dسيقوم التالميذ بقراءة كل جملة ،وكتابة المطلوب بين القوسين.

اإلجابة:

 -1عالجت الطبيبات المرضى.

عصرا  ،مسا ًء أو ً
ليل
ظهرا ،
-٢
ً
ً
صباحا أو ً
ُ -٣ش َّب ٌ
اج ٌة
ور ٌة َ -د َّر َ
اك َ -سـ ُّب َ
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َن َ
شاط

1

ت ََص َّف ْح َنا

َأ ْك ِم ْ
لب َ
ـما َيلِي:
ات ُم َن ِ
ِم ٍ
اس َبةٍ مِ َّ
ِكل َ

الـ ُم َخلَّف ِ
َات

االنْ ِق َر ِ
اض

الت َح َال
َّ ْ

ــن ُم ْخ َتلِفَــ ٍةَ ،و َهــ َذا ال َعــا َم
ــب ِ ......................................ألَ َما ِك َ
س ِت نُ ِح ُّ
أَنَــا َوأُ ْ َ
س ِت َوَ ......................................خرِيطَ َة الــ َم ْح ِم َّي ِ
ات الطَّبِي ِع َّي ِة
ا ْج َت َم ْع ُت أَنَــا َوأُ ْ َ
«ســانْت كَاتْرِيــن».
ْتنَــا أَنْ ن َُســا ِف َر َإل َم ْح ِم َّيـ ِة َ
ـصَ ،واخ َ ْ
ِف ِمـ ْ َ
تَ ْح َتوِي الـ َم ْح ِم َّي ُة َع َى الكَ ِثيِ ِم َن ال َّن َبات ِ
َات الـ ُم َهدَّ َد ِة
يع
بـِــــ  ،...................................ب َِسـ َب ِب  ......................................أَ ْعدَ ا ِد َهــاَ ،ولَ ِك َّن َج ِم َ
ـن ال َّتلَـ ُّو ِث َو.................................
ُز َّوا ِر الــ َم ْح ِم َّي ِة ُي َحا ِفظُــونَ َعلَ ْي َها ِمـ َ
َن َ
شاط

2

تَضَ اؤ ُِل
ح ِم َّي ُة
َم ْ
«سا ْنت َ
كا ْترِ ين»
َ

ن َ
ِـما َم ْ
ظ ْر َو َع ِّب ْر َع ْ
ك ِّ
وب َب ْي َ
ن ُ
ا ْن ُ
ن:
س ْي ِ
ك ُت ٌ
ل ُ
الق ْو َ
صورَةٍ ب َ

َ
(ظ ْر ُف َز َمانٍ )

(هدِّئْ ِمنْ َر ْو ِع َك)
َ

. ..........................................................................................

. ..........................................................................................

َن َ
شاط

3

ن َ
ه َو َم ْ
َأ ْك ِم ْ
وب َب ْي َ
ِـما ُ
ن:
س ْي ِ
ط ُل ٌ
الق ْو َ
لب َ

ِيضَ ( .ح ِّو ِل ال ُج ْمل ََة لل َج ْمعِ)
َ -1عال َج ِت الطَّبِي َب ُة الـ َمر َ

. .................................................................................................................................................................................................
َ -2ذ َه ْب َنا َه َذا ال َعا َم َإل األَ ْه َرا َم ِ
اتَ ،و ِع ْندَ َما َو َصلْ َنا  ..............................تَ َج َّولْ َنا َدا ِخ َل الـ َه َر ِم األَ ْص َغرِ،
َو َص ِعدْ نَا َف ْو َق ال ِّت ِ
الل ال َّر ْملِ َّي ِةَ ،وتَ َنا َولْ َنا الغَدَ ا َء َ ،..............................و َرج ْع َنا َ
إل بُ ُيوتِ َنا ..............................
السورِ( .أَكْ ِم ْل ِبظَ ْر ِف َز َمانٍ ُم َن ِ
اس ٍب)
َونَ ْح ُن ِف غَا َي ِة ُّ ُ
 -3شباك  -سبورة  -دراجة
ف الـ ُمشَ دَّ َد)
(اضْ ب ِِط الكَلِ َم ِت بِالشَّ كْلِ ُم َوضِّ ًحا ال َح ْر َ
أل ْه َدا ُ ُ
ف::
ف
ااَ
أل َ ْه َدا

َن َ
ب َ
شاط  :1ي ْ
َس َت ْ
خ ِد ُم َ
ص.
الـم َن ِ
العبَار ِ
ُح ِّددُ ِ
ِم ِ
َك َت ِ
س ُ
َاق ِفي ال َّن ِّ
اسب ََة ِّ
ات وَ ي ْ
للسي ِ
ها ،وَ ي َ
َات ُ
الكل َ
َن َ
ُّ
َ
َ
َ
َ
ْ
الكتاب َِة.
اع َد اللغ ِة ِفي ِ
م قوَ ِ
َستخ ِد ُ
شاطا  :3 ،2ي ْ
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َن َ
شاط

4

ْ
ب:
م ِ
أج ْ
اق َر ِأ الفِ ْق َر َةُ ،ث َّ

َن َ
شاط

5

م ْ
ط ْ
خ َّي ْ
خ ِّ
ب َ
كَ ،
د َ
ه َن َ
ل َأ َّ
َت َ
ن ُ
رِيدةِ .
ح َد ًثا فِ ي َب َل ِ
خ َب ًرا َع ْن ُه فِ ي َ
اك َ
اك ُت ْ
الج َ
ط َل ُهُ ،ث َّ

يش َع َى كَ ْوك َِب األَ ْر ِض ال َع ِديدُ ِم َن ال َح َيوان ِ
َي ِع ُ
َات الـ ُم ْخ َتلِ َف ِة ِف نَ ْو ِع َها،
َوشَ كْلِ َهاَ ،وأَلْ َوانِـ َهاَ ،و َمكَانِ َم ِعيشَ ِت َهاَ ..ولَ َق ِد انْ َق َر َض بَ ْع ُض ال َح َيوان ِ
َات
اك
َـم ًما ِم ْن َع َى الكَ ْوك َِب؛ َح ْي ُث َم َ
يع أ ْف َرا ِد نَ ْو ِع َهاَ ،و ُه َن َ
ات َج ِم ُ
ت َ
اض تِل َْك ال َح َيوان ِ
اب الَّ ِتي أَ َّد ْت ِالنْ ِق َر ِ
َات؛ كَال َّتلَ ُّو ِث،
ال َع ِديدُ ِم َن األَ ْس َب ِ
َات يَقُو ُمونَ بِـ َم ْج ُهو َد ٍ
ني بِالح َيوان ِ
ات
الص ْي ِد ال َجائِرِ ،لَ ِك َّن ال ُعل ََم َء الـ ُم َه َت ِّم َ
َو َّ
َج َّبا َر ٍة لل ِحف ِ
الص ْي ِد ال َجائِرَِ ،وإنْشَ ا ِء َمـ ْح ِم َّي ٍ
ات طَبِي ِع َّي ٍة.
َاظ َعلَ ْي َهاِ ،مث َْل َم ْنعِ َّ
 -1ضَ ْع ُع ْن َوانًا لل ِف ْق َر ِة. .......................................... .
اض ال َح َيوان ِ
ني ِالنْ َق َر ِ
َاتَ .......................................... :و. ..........................................
 -2ا ْذكُ ْر َس َب َب ْ ِ
ات ال ُعل ََم ِء لل ِحف ِ
َاظ َع َى ال َح َيوان ِ
َات؟
َ -3ما َمـ ْج ُهو َد ُ
 . ................................................................................................................................................................ . ................................................................................................................................................................َـم يَ َت َب َّق ِم ْن نَ ْو ِع ِه أَ َحدٌ -
ْت َم ْع َنى ( َح َي َوان ُم ْن َقرِض)َ ( :ح َيوانٌ َص ِغ ُي ال َح ْج ِم َ -ح َيوانٌ ل ْ
 -4اخ َ ْ
َح َيوانٌ لَهُ أَنْ َوا ٌع ُم ْخ َتلف ٌَة).
(س َبب)َ ،.......................................... :و َم ْع َنى (الكَ ِثي). .......................................... :
اس َت ْخر ِْج َج ْم َع َ
ْ -٥

ْاس ُم الكَاتِ ِب:

ال ُع ْن َوانُ :

َما َذا َحدَ َث؟

أيْ َن َحدَ َث؟
َم َتى َحدَ َث؟

أل ْه َدا ُ
ف:
ا َ
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لِ َمذا َحدَ َث؟

َن َ
الغر َ
م َ
وص ،وَ ي َْف َ
ص.
َض
األس ِ
ي ِم ْن ُك ِّل َن ٍّ
ص َ
شاط  :4ي َْقر َُأ ال ُّن ُ
َ
ه ُ
اس َّ
ُّ
َ
َ
َ
َ
ْ
الكتاب َِة.
اع َد اللغ ِة ِفي ِ
م قوَ ِ
َستخ ِد ُ
نشاط  - :5ي ْ
وم البَياني َ
َّة ِفي ال َّت ْ
َس َت ْ
للك َتاب َِة.
يط ِ
ط ِ
خ ِ
الرُّس َ
م ُ
خ ِد ُ
-ي ْ

نشاط

٤

اقرأ الفقرة ،ثم أجب:

هدف النشاط:

d dيقرأ النصوص ،ويفهم الغرض األساسي من كل نص.
شرح النشاط:

d dيقوم كل تلميذ بقراءة الفقرة ،واإلجابة عن األسئلة.
اإلجابة:

( -١متروكة للتلميذ).
 -٢الصيد الجائر  ،التلوث.
 -٣منع الصيد الجائر  ،إنشاء محميات طبيعية.
يتبق من نوعه أحد.
 -٤حيوان لم َّ
 -٥أسباب  ،العديد.

نشاط

٥

ً
خبرا عنه في الجريدة:
حدثا في بلدك ،خطط له ،ثم اكتب
تخيل أن هناك
ً
الــمحـــــــــــــــــور الثاني

هدف النشاط:

d dيستخدم قواعد اللغة في الكتابة.
d dيستخدم الرسوم البيانية في التخطيط للكتابة.
شرح النشاط:

d dيقوم كل تلميذ بتخيل خبر سعيد حدث في مدينته.
d dيمأل التلميذ مخطط الكتابة بتفاصيل الخبر.
d dيكتب التلميذ الخبر ،مراع ًيا كل التفاصيل بمفرده.
اإلجابة( :متروكة للتلميذ).

دليل المعلم  -الصف الثالث االبتدائي  -الفصل الدراسي األول

١٢٠

مسئوليتي
تهيئة
استراتيجية حل المشكالت:

أيضا األسلوب العلمي في التفكير ،وتتم عبر إثارة تفكير التالميذ إزاء مشكلة ما (تكون مناسبة لمستواهم ،وذات صلة
d dتسمى ً
بموضوع الدرس ،وبمعيشتهم) ال يستطيعون حلها بسهولة ،بل بالبحث واستكشاف الحقائق المؤدية إلى الحل.
d dأما الخطوط العريضة لهذه االستراتيجية فيمكن إيجازها في:
تحديد المشكلة وصياغتها.التحليل بجمع البيانات ،وتحليل األسباب والعوامل.اقتراح الحلول.التنفيذ.شرح النشاط:

d dيقسم المعلم تالميذه إلى مجموعات ،ويعطي كل مجموعة بطاقة بها مشكلة ،وعلى كل مجموعة أن تفكر وتتناقش في اآلتي:
 -١تحديد المشكلة ،وصياغتها.
 -٢تحديد األسباب والعوامل التي أدت إلى هذه المشكلة.
 -٣اقتراح حلول.

 -٤التفكير في كيفية تنفيذ هذه الحلول.

d dيمكن للمعلم كتابة التعليمات على السبورة؛ حتى يسهل للتالميذ الرجوع إليها.

أمثلة لبطاقات المشكالت:

وتعرض األسماك والكائنات البحرية لألذى من جراء هذا التلوث.
 -١تلوث مياه المحيطات واألنهارُّ ،

 -٢تلوث الهواء باألبخرة والعوادم.
 -٣تضاؤل مساحات الغابات.

يمكن أن تتناقش كل مجموعتين في مشكلة واحدة إلثراء ِ
الفكَر والحلول ،ويشجع المعلم تالميذه على اتخاذ التعاون
d d
ِ
والمشاركة أسلو ًبا للفريق للتوصل إلى أحسن النتائج والفكَر.
يفرغ التالميذ ،تقوم كل مجموعة بعرض المشكلة واألسباب التي أدت إليها ،مع اقتراح حلول لها.
d dبعد أن ُ

١٢١

دليل المعلم  -الصف الثالث االبتدائي  -الفصل الدراسي األول

وع َّ
الثال ُ
ض ُ
الم ْو ُ
ِث
َ

ص ِة مِ ْ
اس َت ِم ْ
ع ِّل ِم َ
ك:
ن ُم َ
ْ
ع إ َلى القِ َّ

َن َ
شاط

1

ن َ
اب مِ َّما َب ْي َ
َت َ
ن:
خيَّرِ
س ْي ِ
الص َو َ
َّ
الق ْو َ

َف َح َس ٍن
-١كَانَ شَ غ ُ
(ال ِّتكنولوج َيا – ُعلُو َم البِي َئ ِة – ال َّر ْس َم).
-٢شَ ا َر َك َوالِدُ َح َس ٍن ا ْه ِت َم َمهُ َ ،وأَ َعدَّ لَهُ ُمقَابَل ًَة َم َع
( َر َّس ٍام – َجد ِه – َعالِ ِـم بِي َئ ٍة).
ـم البِي َئ ِة َل
-٣كَانَ َعالِ ُ
(يَ َت َحدَّ ُث – يَ َرى – يَـ ْم ِش).
اص َل َح َس ٌن َم َع َعالِ ِـم البِي َئ ِة بـِ
-٤تَ َو َ
(اللُّ َغ ِة اإلنْجِ ليز َّي ِة – لُ َغ ِة اإلشَ ا َر ِة – ال ِك َتا َب ِة).
َ -٥ق َّر َر َح َس ٌن ِف نِ َهايَ ِة ال ِق َّص ِة أَنْ
ِـم َف َعلَهُ ).
ْب ْ
أص َحابَهُ ب َ
(يَ ْب َح َث ِف ِعل ِْم ال ُج ْغراف َيا  -يَ َت َعل ََّم لُغ ََة اإلِشَ ا َر ِة – يُخ ِ َ
َن َ
شاط

2

ِـم الب َ
ص ْ
ل َب ْي َ
ِه:
است ِ
ِ
ـج ِ
ن َعال ِ
ِيئ ِة َو َم َ
ال دِ َر َ

اس ُة الـ َه ْندَ َس ِة
ِد َر َ

اس ُة ال َّن َب ِ
ات
ِد َر َ

اس ُة الكَائِ َن ِ
ات ال َح َّي ِة
ِد َر َ

اس ُة الكَ ْه َر َبا ِء
ِد َر َ

ي الكَائِ َن ِ
ات ال َح َّيـ ِة
اس ُة ال َعال َق ِة بَ ْ َ
ِد َر َ

اس ُة البِي َئ ِ
ات
ِد َر َ

ات األَ َس ِ
اس َّي ِة للكَائِ َن ِ
اس ُة ال ْح ِت َيا َج ِ
ات
ِد َر َ

اس ُة طُ ُرقِ َع ْي ِش الكَائِ َن ِ
ات
ِد َر َ

اس ُة ال َّتارِيخِ
ِد َر َ

اس ُة ال ِّر َي ِ
اض َّي ِ
ات
ِد َر َ

أل ْه َدا ُ
ف:
ا َ
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ـم بِي َئ ٍة
َعالِ ُ

َن َ
الفرْ ِعي َ
ك َر َ
الف َ
ُح ِّل ُل َت َ
الف َ
ص ،وَ ُي َل ِّ
ص.
ص ِ
ُح ِّددُ ِ
خ ُ
م ال َّن ِّ
َّة ا َّلتِي ُتؤي ُِّد َف ْه َ
ط ُّو َر ال َّن ِّ
ئيس َة لل َّن ِّ
ك َر الرَّ َ
ص ،وَ ي َ
شاط ( :)1ي َ
َن َ
الفرْ ِعي َ
ئيس َة وَ َ
الف َ
َس َت ْنت ُ
ص.
ِج ِ
َس َت ِم ُع إ َلى ال ُّن ُ
َّة ِفي ال َّن ِّ
ك َر الرَّ َ
وص ،وَ ي ْ
شاط ( :)2ي ْ
ص ِ

أنشطة قصة االستماع
مقابلة مع عالِم بيئة
تهيئة

قبل أن يبدأ المعلم في قراءة القصة ،يطلب من تالميذه االنتباه جيدً ا ألحداثها وتفاصيلها حتى

ق
صة
ا
ال
(
ست
مقاب
ل
ماع
ة
م
ع عا
ل
ِ
م
ب
بدلي
ل
ا
يئة)
ل
م
علم
صفح
ة
٨
١٨

يسهل عليهم اإلجابة عن األسئلة الموجودة بكتاب التلميذ (المعلم وحده هو من يقرأ القصة ،وعليهم االستماع

فقط ،ثم حل التدريبات).

1

نشاط

تخير الصواب مما بين القوسين:

هدف النشاط:

الفكَر الرئيسة للنص ،ويحلل تطور النص ،ويلخص ِ
يحدد ِ
الفكَر الفرعية التي تؤيد َفهم النص.
d d
شرح النشاط:
استراتيجية بطاقات اإلجابة:

يفرغوا من اإلجابة ،يقرأ المعلم كل سؤال ،ويطلب منهم رفع رقم اإلجابة التي اختاروها ،وإذا رفع بعضهم اإلجابة
d dبعد أن ُ
الخطأ يناقشهم فيها ،ويذكرهم بأحداث القصة؛ ليتوصلوا بأنفسهم إلى اإلجابة الصحيحة.

اإلجابة:

		
 -١علوم البيئة

نشاط

2

		
 -٢عالم بيئة

 -٣يتحدث

		
 -٤لغة اإلشارة

 -٥يتعلم لغة اإلشارة

صل بين عالم البيئة ومجال دراسته:
ِ

هدف النشاط:

يستمع إلى النصوص ،ويستنتج ِ
الفكَر الرئيسة والفرعية في النص.
d d
شرح النشاط:

الجمل ،ويختاروا مجال دراسة وتخصص عالِم البيئة.
d dيطلب المعلم من التالميذ أن يقرءوا ُ
واضحا عندما يجيبون إجابات صحيحة.
d dيمر بينهم المعلم؛ ليتأكد من أنهم سمعوا القصة جيدً ا ،وفهموا أحداثها ،وذلك سيكون
ً
d dبعد ذلك يأتي دور التغذية الراجعة ،فيتشارك كل اثن ْي ِن اإلجابات وتصويبها م ًعا.
اإلجابة:

دراسة الكائنات الحية	 -دراسة النبات  -دراسة العالقة بين الكائنات الحية  -دراسة االحتياجات األساسية للكائنات  -دراسة
ُطرق عيش الكائنات  -دراسة البيئات

دليل المعلم  -الصف الثالث االبتدائي  -الفصل الدراسي األول

١٢٢

الــمحـــــــــــــــــور الثاني

يطلب المعلم من كل تلميذ أن ي ِ
حضر ثالث بطاقات ،كل واحدة مكتوب عليها رقم (.)3 ،2 ،1
ُ
d d
d dيطلب منهم المعلم أن يجيبوا عن أسئلة النشاط بعد أن يستمعوا للقصة.

d dيعطيهم المعلم اإلرشادات في أثناء المناقشة وهي احترام
الدور ،وتق ُّبل وجهة نظر اآلخرين.
ِ
d dيتناقش معهم المعلم ،ويسجل كل الفكَر على السبورة.
الجمل في النشاط،
d dبعد ذلك ،يطلب منهم المعلم أن يقرءوا ُ

تمهيد
استراتيجية التعلم باللعب:

d
d
d

d

dيلعب المعلم مع التالميذ ُلعبة (اإلشارات)؛ حيث يقوم
بعمل بعض اإلشارات ،وسيخمن التالميذ ماذا يقول.
dيمكن للمعلم أن يقسمهم إلى مجموعات ،ويمثل لكل
مجموعة بعض اإلشارات ،وتخمن المجموعة معناها.
dيمثل المعلم جملة :أنا أحب الجري( ..يشير بأصابعه رقم 3
= أي جملة تتكون من  3كلمات ،ثم يشير إلى نفسه = أنا ،ثم
يضم يده إلى صدره = أحب ،ثم يمثل أنه يجري = الجري).
يفرغ المعلم ،يمكن لكل مجموعة أن تختار جملة،
dبعد أن ُ
ويتفقوا كيف يمكنهم إيصالها باإلشارات.

نشاط

3

لغة اإلشارة (صل بين كل صورة
والكلمة المناسبة):

ويختاروا األفعال التي مارسها حسن لتنمية شغفه.

نشاط

هدف النشاط:

 d dيحدد الفكرة أو الموضوعات المركزية والفرعية للنص.
شرح النشاط:
استراتيجية (فكر  -زاوج  -شارك):

تعلم لتتعايش :احترام التنوع
المعلم لدى اﺣﱰام
يعززاﻟﺬات
في هذا النشاط،اﻟﺘﻌﺒري ﻋﻦ
اﻟﺘﻨﻮع مهارة احترام
تالميذه
d d
التنوع ،من خالل استماع كل منهم لزميله في نهاية النشاط،

هدف النشاط:

d dيحدد الفكرة أو الموضوعات المركزية والفرعية للنص.
d dيطلب المعلم من التالميذ أن يالحظوا الصور ،ويدققوا
فيها ،ويقرءوا الكلمات ،ويخمنوا أي إشارة تعبر عن كل
كلمة ،ثم يأتي دور التغذية الراجعة الثنائية ،ويتجول بينهم

المعلم ليتأكد من إجاباتهم.

نشاط

سيقوم بها ليحقق هذا الشغف.

اﻟـﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔفي شغفه ألي
اﻟـﻤﺸﻜﻼتكل تلميذ أن يفكر
المعلم من
-١فكر :يطلب
ﺣﻞ
شيء يحبه ،ويكون سعيدً ا عندما يمارسه ،ثم يفكر في

الطرق التي تنميه.

 -٢زاوج :يزاوج كل تلميذ ً
زميل له في الفصل.

ارسم دائرة حول األنشطة التي
مارسها حسن لتنمية شغفه:

-٣شارك :يتشارك كل تلميذين شغفهما م ًعا ،والخطوات
التي يتبعانها لتنمية هذا الشغف ،ويمكن ألحدهما اقتراح
بعض ِ
الفكَر لزميله تساعده على تنمية شغفه.

هدف النشاط:

d dيحدد الفكرة أو الموضوعات المركزية والفرعية للنص.
شرح النشاط:
استراتيجية المناقشة:

d dتعتمد هذه االسـتراتيجية علـى دفع التالميذ إلـى التفكير،
والمناقشـة ،وإبـداء الـرأي ،وطـرح األسـئلة ،وتقديـم
اﺣﱰام اﻟﺘﻨﻮع
اﻟﺘﻌﺒري ﻋﻦ اﻟﺬات
اإلجابـات ،وإشـراكهم فـي إعداد الـدرس ،مـع االهتمام
بالبحـث ،وجمـع المعلومـات وتحليلهـا.

اﻟـﻤﺸﺎرﻛﺔ

اﻟﺘﻮاﺻﻞ

اﻟﺘﻌﺎون

تعلم لتعمل :حل المشكالت
لديكاﻟـﻤﺸﻜﻼت
ﺣﻞ
هدف تريد أن تحققه
d dيسأل المعلم كل تلميذ :إذا كان
فما الخطوات التي تتبعها من أجل ذلك؟

اﻟـﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ

١٢٣

دليل المعلم  -الصف الثالث االبتدائي  -الفصل الدراسي األول

اﻟـﻤﺸﺎرﻛﺔ

وتقبل فكرة شغف زميله ،وتقديم رأيه في األنشطة التي

شرح النشاط:

٤

٥

فكر في شغفك ،واذكر األنشطة
التي تنميه:

اﻹﺑﺪاع

اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ

اﻟﺘﻔﻜري اﻟﻨﺎﻗﺪ

اﻹﺑﺪاع

َن َ
شاط
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َ
ُل َ
(ص ْ
ك ِّ
صورَةٍ َو َ
ن ُ
ل َب ْي َ
اس َب ِة):
ِم ِة
غ ُة
الـم َن ِ
اإلشا َرةِ ِ
ل ُ
ُ
الكل َ

َم ْر َح ًبا

شُ كْ ًرا
َن َ
شاط

4

ف َحال َُك؟
كَ ْي َ

ن ِل َت ْنمِ َي ِة َ
م َدائ َِر ًة َح ْو َل َ
ش َ
س ٌ
ش َ
س َ
غفِ ِه:
األ ْن ِ
س ْ
ها َح َ
ط ِة ا َّلتِي َما َر َ
ا ْر ُ

يَ ْق َرأُ الـ َم ْو ُسو َع ِ
ات -

وب
اس ِ
يَلْ َع ُب َع َل ال َح ُ

-

يُقَاب ُِل ُعل ََم َء ِف البِي َئ ِة

يُشَ ا ِهدُ األَ ْف َال َم

الص َو َر َوالـ َم ْعلُو َم ِ
ات
 -يُ َتاب ُِع األَ ْخ َبا َر  -يَلْ َع ُب بِالكُ َر ِة  -يُ َعل ُِّق ُّ

ُي َغ ِّني َو َي ْر ُق ُص

َ -ي ْسأَ ُل َو َي ْب َح ُث َع َل «اإلنرتنت»

َن َ
شاط

5

َ -يطْ ُبخُ الطَّ َعا َم

ك ْر فِ ي َ
ش َ
كَ ،و ْ
َف ِّ
ش َ
اذ ُ
غفِ َ
يه:
ط َة ا َّلتِي ُت َن ِّم ِ
كرِ األ ْن ِ

شَ َغ ِفي
مي ِه......................................................................................................... :
األَن ِْشطَ ُة الَّ ِتي تُ َن ِّ

ه َو............................................................................................................................. :
ُ

......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

أل ْه َدا ُ ُ
ف::
ف
ااَ
أل َ ْه َدا

َ
الفرْ ِعي َ
الـمرْ َكزي ََّة وَ َ
ش َ
الـم ْو ُ
ص.
األ ْن ِ
ضوعَ ِ
ُح ِّددُ ِ
َّة لل َّن ِّ
الف ْكر ََة أَوِ
ط ُة ( :)5 ،4 ،3ي َ
ات َ
َ
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َن َ
شاط

1

ت َ
ْ
َ
الص ْو َ
ِم ِة:
ير
األ ِ
الح ِ
اق َر ْأ َو ِ
ظ َّ
خ َ
للكل َ

ِق ٌّ
ط

َق َم ًرا

َف َّنان

شَ ـ ْم ًسا

أَ ْح َسن

ُقطْن

أَ َسدٌ

َقل ٍَم

َبدَ ن

َز َمن

كَل ٍْب

َن َشاط 2
الص ِغريُ ..................................
-١اشْ َ َرتى أَ ِخي َّ

ُج ْب

ن َ
ْ
ـما َب ْي َ
ن:
س ْي ِ
الق ْو َ
اخ َت ْر مِ َّ

-٢نَا َم

ـــت).
(لُ ْع َب ًة – لُ ْع َب ًتا – لُ ْع َب ً

الطِّف ُْل .....................................................

( ُم َبكِّ ًر ُ -م َبكِّ ًرا ُ -م َبكِّرن).
( َو ْج ًها – َو ْجهً – َو ْج َهــن).

َ -٣ر َسـ َم ْت َف ِ
اط َم ُة َ ...........................ج ِم ًيال.
َ -٤رأَ ْي ُت َ ....................................ز ْر َقا َء اللَّ ْونِ .

ـم).
ـم ًءا – َس ً
ـم ًء – َس َ
(س َ
َ

( َف ًتا َ -ف ًتى – َف َت).

-٥كَ َّر َم الـ ُم َعل ُِّم ُ .................................م َؤ َّدبًا.
َن َ
شاط

3

ْ
ين َ
ع ال َّت ْنوِ َ
ات اآلت َِي َةَ ،و َ
اق َر ِأ َ
ال:
ك َما فِ ي
ِ
ِم ِ
الـم َث ِ
ض ِ
الكل َ

ك َتاب
ِ

اب
ِ
ك َت ٍ

ك َتا ًبا
ِ

أَ ْرنَب
نُ ُجوم
شَ َج َرة
أل ْه َدا ُ
ف:
ا َ
124

َن َ
ُـمي ُِّز َبي َ
ين.
حرْ ِ
ص ْو ِ
ْن َ
ون وَ ال َّت ْن ِو ِ
ف ال ُّن ِ
ت َ
شاط ( :)1ي َ
َن َ
اع ِه ُن ْ
ُـمي ُِّز َبي َ
ط ًقا وَ ِك َتاب ًَة.
ين وَ أ ْنوَ ِ
ْن ال َّت ْن ِو ِ
شاطا ( :)3 ،2ي َ

اب
ِ
ك َت ٌ

الحظ وتعلم
تهيئة
استراتيجية اللعب:

يكتب المعلم على السبورة ( ) ٍ- ،ٌ- ،ً-ثم يخبر تالميذه بأنه

سينطق بعض الكلمات:
إذا كانت الكلمة آخرها تنوين بالفتح؛ يقف التالميذ.إذا كانت آخرها تنوين بالضم؛ يجلس التالميذ علىالمقاعد.
وإذا كانت آخرها تنوين بالكسر؛ ينزل التالميذ على أرضيةالفصل.

نشاط

1

اقرأ والحظ الصوت األخير للكلمة:

هدف النشاط:

شرح النشاط:

الجمل في
d dبعد ذلك ،يطلب منهم المعلم أن يقرءوا ُ
النشاط ،ويختاروا التنوين الصحيح.
اإلجابة:

		
 -١لعب ًة

مبكرا
ً -٢
وجها
ً -٣
 -٤سما ًء
 -٥فتًى

نشاط

3

اقرأ الكلمات اآلتية ،وضع التنوين
كما في المثال:

هدف النشاط:

d dيميز بين التنوين وأنواعه نط ًقا وكتاب ًة.
شرح النشاط:

d dبعد انتهاء اللعبة ،يسألهم المعلم :ما الصوت األخير لكل
الكلمات التي نطقتُها؟ هل هو حرف النون أم هذه النون

d dيطلب المعلم من كل تلميذ أن يضيف للكلمات تنوينًا
بأنواعه الثالثة كما في المثال.

d dيطلب منهم المعلم أن يقرءوا الكلمات الموجودة ،ويميزوا
الفرق بين حرف النون في نهايتها والتنوين في النطق.

اإلجابة:

نون ننطقها وال نكتبها ونعبر عنها بالتنوين؟

نشاط

2

اختر مما بين القوسين:

هدف النشاط:

اﻟﺘﻮاﺻﻞ

اﻟـﻤﺸﺎرﻛﺔ

اﻟﺘﻌﺎون

d dيميز بين التنوين وأنواعه نط ًقا وكتاب ًة.

يفرغ التالميذ ،يقوم كل اثنين بعمل تغذية راجعة
d dبعد أن ُ
ثنائية للتأكد من اإلجابة الصحيحة.
ٍ
أرنب		
-

 نجو ٍم		ٍ
		
شجرة
-

أرن ًبا

نجو ًما

شجر ًة

أرنب
ٌ
نجو ٌم

شجر ٌة

شرح النشاط:
تعلم لتعرف :التفكير الناقد

تنوين على السبورة،
بهااﻟﻨﺎﻗﺪ
بعض الكلمات التياﻟﺘﻔﻜري
اﻹﺑﺪاعd dيكتب المعلم اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ
ٍ
ٍ
قلم ..ثم
روا ،أرن ًبا ،قطة،
مثل :فراش ًة ،ما ًءَ ،ج ً
كتاب ،بقرةٌٌ ،
يسألهم:
أين كُتب التنوين؟على أي حرف في الكلمة؟ما الشيء المختلف بين نوعي التنوين بالكسر والفتح؟-ما المختلف بين الكلمات التي بها تنوين بالفتح؟

دليل المعلم  -الصف الثالث االبتدائي  -الفصل الدراسي األول

١٢٤

الــمحـــــــــــــــــور الثاني

d dيميز بين صوت حرف النون والتنوين.

d dمـن خلال المالحظـة والمناقشـات ،يسـتخرج التالميـذ
قاعـدة التنوين.

4

نشاط

اكتب نوع التنوين في الكلمات اآلتية:

هدف النشاط:

d dيميز بين التنوين وأنواعه نط ًقا وكتاب ًة.
شرح النشاط:

d dيطلب المعلم من كل تلميذ أن يقرأ الكلمات ،ويحدد نوع التنوين فيها إذا كان بالفتح أو بالضم أو بالكسر.
اإلجابة :فتح  -ضم  -ضم  -كسر
5

نشاط

اكتب أسماء حيوانات في كل مكان ،مع وضع التنوين المطلوب:

هدف النشاط:

d dيميز بين التنوين وأنواعه نط ًقا وكتاب ًة.
شرح النشاط:

d dيطلب المعلم من كل تلميذ أن يكتب أسماء حيوانات في المكان المناسب ،ويضع التنوين المطلوب.
d dيعطيهم المعلم ً
مثال :كلمة أسد ،أين يضعها المعلم؟ بالتأكيد في مكان الغابة ،فيكتب المعلم كلمة أسد في مكان الغابة ،ثم
يضيف إليها التنوين المطلوب ،وهو الضم فتصبح (أسدٌ ).
يفرغوا من النشاط.
d dيعطيهم المعلم متس ًعا من الوقت حتى ُ
اإلجابة( :متروكة للتلميذ).

نشاط

٦

اكتب بخط النسخ:

هدف النشاط:

ٍ
وج ً
والجمل.
مل ،مع األخذ في االعتبار حجم الحرف ،والمسافات بين الكلمات ُ
d dيكتب كلمات ُ
شرح النشاط:

d dيذكِّرهم المعلم بقواعد الكتابة (اتجاه الكتابة ،مراعاة السطر ،ترك مسافة بين الكلمات) ويطلب منهم أن يكتبوا الجملة بخط النسخ.

نشاط

٧

اكتب ما ُيملى عليك:

هدف النشاط:

d dيعرض مهارات الكتابة األساسية.
شرح النشاط:

d dيقوم المعلم بإمالء الكلمات على التالميذ ،مع التأكد من الهدوء التام ،والتركيزعلى مخارج الحروف.
d dالهدف هنا هو مهارة التنوين.
d dهاتان الجملتان ال يحفظهما التلميذ ُم ْسب ًقا؛ فنشاط اإلمالء يقيس مدى قدرته على التمييز بين أصوات الحروف وأشكالها،
وتطبيق قواعد الكتابة التي تعلمها.

جملتا اإلمالء:

مبكرا.
 اشتريت من المتجر حلي ًبا وفراولة؛ ألصنع عصير الفراولة اللذيذ.		 -ذهب محمدٌ إلى المدرسة ً
َن َ
ُـمي ُِّز َبي َ
ين.
حرْ ِ
ص ْو ِ
ْن َ
ون وَ ال َّت ْن ِو ِ
ف ال ُّن ِ
ت َ
شاط ( :)1ي َ

َن َ
اع ِه ُن ْ
ُـمي ُِّز َبي َ
ط ًقا وَ ِك َتاب ًَة.
ين وَ أ ْنوَ ِ
ْن ال َّت ْن ِو ِ
شاطا ( :)3 ،2ي َ

١٢٥

دليل المعلم  -الصف الثالث االبتدائي  -الفصل الدراسي األول

َن َ
شاط

4

ْ
ين فِ ي َ
ات اآل ِت َي ِة:
ِم ِ
ب َن ْو َع ال َّت ْنوِ ِ
اك ُت ْ
الكل َ

تَ ْنو ٌ
ِين بِال َف ْتحِ

َن َ
شاط

5

ِين بِالضَّ ِّم
تَ ْنو ٌ

ِقطَا ًرا

...................................

........................................

ُم َعل ٌِّم

...................................

...................................

َعل ٌَم
ِيب
َطب ٍ

الـم ْ
ع َو ْ
ْ
ك ِّ
انَ ،م َ
ل َم َ
ات فِ ي ُ
وب:
ين
ط ُل ِ
ع ال َّت ْنوِ ِ
ض ِ
ح َيوا َن ٍ
اء َ
ب َأ ْ
اك ُت ْ
ك ٍ
ـم َ
َ
س َ

ح
تَ ْنو ٌ
ِين بِال َف ْت ِ

.............
.............
.............
َن َ
شاط

َس
تَ ْنو ٌ
ِين بِالك ْ ِ

٦

ِين بِالضَّ ِّم
تَ ْنو ٌ

َس
تَ ْنو ٌ
ِين بِالك ْ ِ

.............
.............
.............

.............
.............
.............

ْ
ِخ ِّ
بب َ
خ:
س ِ
ط ال َّن ْ
اك ُت ْ

ِف ُب ُذو ِر ال َي ْو ِم ك ُُّل أَ ْز َها ِر الـ ُم ْس َت ْق َبلِ .
َن َ
شاط 7

ْ
ب َما يـُ ْم َلى َع َل ْي َ
ك:
اك ُت ْ

أل ْه َدا ُ ُ
ف::
ف
ااَ
أل َ ْه َدا

َن َ
اع ِه ُن ْ
ُمي ُِّز َبي َ
ط ًقا وَ ِك َتاب ًَة.
ين وَ أ ْنوَ ِ
ْن ال َّت ْن ِو ِ
شــاطا ( :)5 ،4ي َ
َن َ
ات وَ ُج َمالَ ،م َ
ْن َ
شاط ( :)٦ي ْ
ات َبي َ
س َ
ع ْ
الج َم ِل.
ِم ٍ
ِم ِ
اف ِ
الحرْ ِ
األخ ِذ ِفي ْ
َك ُت ُ
الم َ
ج ِ
ات وَ ُ
م َ
االعتِبا ِر َ
ح ْ
الكل َ
ف ،وَ َ
ب َكل َ
َن َ
اسي َ
َعرِ ُ
ض َم َ
َّة.
الك َتاب َِة
األس ِ
ارات ِ
ه ِ
شاط ( :)7ي ْ
َ
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� َآد ُم
�لـ ُم ْب َت ِك ُر
ِيع األَ ْ
لح ِّب ِه ال َّ
اء
ش َي ِ
س َتا ِذ كركوب) ُ
س َنواتٍُ ،ت َل ِّق ُب ُه أ ُ ُّم ُه ِبـ(أ ُ ْ
ع ُمرهُ َ ٩
آدَ ُم طِ ْفل ٌ ُ
شدِي ِد لِ َت ْجم ِ
َ
1
الغ ِري َب ِة َوا ْق ِت َنا ِئ َها؛ َكال ُع َل ِ
ِيل،
ب البالستِيك َّيةَِ ،و َّ
ِيق ال َك ْر ُتون َّيةَِ ،و َب َك ِر الـ َم َناد ِ
الصناد ِ
َو َغ ْي ِرهَا مِنَ األَ ْ
اس َعدِي َم ُة الـ َم ْن َف َعةِ.
اء ا َّلتِي فِي َن َظ ِر َب ْع ِ
ش َي ِ
ض ال َّن ِ

2
َذ َ
ت األ ُ ُّم مِنَ ال َب ْي ِ
رج ِ
ار ِة
ت ل ِِز َي َ
ات َي ْو ٍمَ ،خ َ
ش ُع ُر ِبالـ َم َل ِل ال َّ
صدِي َق ِت َهاَ ،وكانَ آدَ ُم َي ْ
شدِي ِد
َ
َح ْي ُ
ج َبا ِت ِه ال َمدْ رسِ َّي َة.
ث أَ ْن َهى َوا ِ

12٦

دَخل َ ُ
ير ًة ُم َت َكا ِم َل ًةَ ،ف َ
غ ْر َف َت ُه َو َت َو َّج َه إ َلى ُم ْقتن َيا ِت ِه
َ 3و َف ْجأ َ ًة َق َّر َر أَنْ َي ْبن َِي َمدِي َن ًة َك ِب َ
الو ْق ُ
ض َلةِ.
ال ُم ْقتن َياتِي الـ ُم َف َّ
ت ِل ْ
ِيراَ ،حانَ َ
َقائ ًِال :أَخ ً
ست ِْع َم ِ

َو ِبالف ِْع ِلَ ،ب ْعدَ
ور َثال ِ
ث
ُم ُر ِ
اعاتٍ ،أَ ْن َهى
س َ
َ
آدَ ُم َمدِي َن َت ُه ا َّلتِي
انَ ،و َحد ُ
ِائق،
ِب َها َم َب ٍ
اتَ ..وعِ ْندَما َع ْ
ار ٌ
ادَت
س َّي َ
َو َ
أ ُ ُّم ُه إ َلى ال َب ْي ِ
اجأ َ ِت َها ِب َمدِي َن ِت ِه
ت َقا َم ِب ُم َف َ
4
س َماهَا « َمدِي َن َة آدَم».
الجدِيدَ ِة ا َّلتِي أَ ْ
َ
ار َقائ ً
ت األ ُ ُّمَ ،و َن َظ َر ْ
َت َع َّج َب ِ
ِلةَ :ما أَ ْر َو َع َمدِي َن َت َك َيا آدَ ُم!
ت ِبا ْن ِب َه ٍ
س ِّمي َك آدَ َم الـ ُم ْب َتك َِر.
سأ ُ َ
مِنَ اآلنَ َ

ض َها َع َلى ُز َمال ِئ ِه
رس ِة لِ َي ْع ِر َ
س آدَ ُم َو َق َّر َر أَنْ َيأْ ُخ َذ َمدِي َن َت ُه َم َع ُه إ َلى المدْ َ
َف َت َح َّم َ
5
َ
َ
َ
َ
َ
ِّ
ِّ
ْ
ْ
ُ
َ
س كل ٌّ ِمن ُ
س ِعدُوا ِبهَِ ،وتح َّم َ
ص ِلَ ،و ُم َعلمِيهِ ،ف َ
ِبالف ْ
ه ْم لِفِك َر ِتهَِ ،وأرادُوا أنْ ُيقلدُوهُ127 .

آدَ ُ
م اﻟـ ُﻤﺒْﺘَﻜِﺮُ
َ 1ف ِّ
ك ْر

َن َ
شاط

األ ْ
ذهِ َ
ش َياءِ ُ
است ْ
ه ْ
َف ِّ
ك ُن َ
ام َ
ير َ
مَ ،
ها
ـم ِ
ه ِ
ل َم ِ
ك ْ
ام ُة َأ ْ
س ْ
ص ُ
ك ْر َوا ْر ُ
م ُي ْ
ِخ َد ُ
الق َم َ
االست ْ
َم َّر ًة ُأ ْخ َرى؟ ْ
ات:
ح َد
ام ِ
ب َأ َ
ْ
اك ُت ْ
ِخ َد َ

ش ْ
ظ َو ْ
الح ْ
ف
اك َت ِ
ِ
2
َن َ
شاط أ

َفا ِقدَ ُة

ْ
َ
ـما َيلِي:
ات
ب
ع َنى
ِم ِ
الـم َن ِ
الـم ْ
اخ َترِ
اس َ
الـم َل َّو َن ِة مِ َّ
ُ
للكل َ
ُ
َ

الك
ا ْم ِت َ

َفائِدَ ٌة

يُلَ ِّق ُب ِني أَ ْص َح ِاب ب َّ
الـم ِهرِ.
ِالال ِع ِب َ
أُ ِح ُّب ا ْق ِت َنا َء ِق َص ِص الـ ُمغَا َمر ِ
ات.
اك ُق َم َم ٌة َع ِديـ َم ُة الفَائِدَ ِة.
ُه َن َ
َز ْر ُع األَشْ َجا ِر َم ْن َف َع ٌة للبِي َئ ِة.
ظ َع َل ُمقْتن َي ِ
أُ َحا ِف ُ
ات َجدِّ ي.
"توماس إديسون" ُم ْب َت ِك ُر الـ ِم ْص َباحِ الـ ُم ِض ِء.
أل ْه َدا ُ
ف:
ا َ
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ُمـ ْمتل ِ
َكات

يُ َنا ِدي ِني

ُمـخ َ ِ
ْرت ُع

 ..........أَ ْص َح ِاب َّ
الـم ِه َر.
الال ِع َب َ
أُ ِح ُّب ِ .........ق َص ِص الـ ُمغَا َمر ِ
ات.
اك ُق َم َم ٌة  .........الفَائِدَ ِة.
ُه َن َ
َز ْر ُع األَشْ َجا ِر .................للبِي َئ ِة.
أُ َحا ِف ُ
ظ َع َل َ .............جدِّ ي.
"توماس إديسون" ......الـ ِم ْص َباحِ الـ ُم ِض ِء.

َن َ
ص.
ُح ِّددُ ِ
ئيس َة ِفي ال َّن ِّ
الف ْكر ََة الرَّ َ
شاط ( :)1ي َ
َن َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
ْ
ْ
َسـتنت ُ
ات.
ِأسـ
دام ُمترادِ ف ٍ
ِم ِ
َ
ياق وَ ْ
ـاليب ُمختلفةٍ ؛ ك ِّ
ـم ْعرُ وف ِة ب َ
شــاط (2أ) :ي ْ
اسـتِخ ِ
الس ِ
ات غ ْي َر الــ َ
ِج الكل َ

 2اقرأ واكتشف

مالحظة

انظر نفس المالحظة ص ١٦بـ«دليل المعلم».

نشاط

تهيئة

ٍ
ي ِ
بطاقات لصور المشاعر ،ويقوم بعرضها
حضر المعلم
ُd d
على التالميذ (أو يرسمها على السبورة).

d dعندما يعرض كل بطاقة يتحدث معهم عن (اسم الشعور،
متى تشعر به ،وماذا تفعل عندما تشعر به).
d dيعرض عليهم شعور السعادة
والملل.

والحزن

والغضب،

 1فكر
نشاط

فكر وارسم ،هل مصير هذه األشياء
القمامة أم يمكنك استخدامها مرة
أخرى؟ اكتب أحد االستخدامات:

هدف النشاط:

d dيحدد الفكرة الرئيسة في النص.
شرح النشاط:
استراتيجية العمل الجماعي:

d

d

d
d

dيقسم المعلم التالميذ إلى مجموعات ،ويعطي كل
مجموعة لوح ًة أو شي ًئا تم استخدامه (بكرة مناديل ،زجاجة
ماء ،كرتونة بيض ،ور ًقا ،أكوا ًبا بالستيكية.)... ،
dالمطلوب من كل مجموعة هو اختيار شيء ولصقه على
اللوحة ،ثم كتابة فِكَر باللوحة؛ إلعادة استخدام هذا
الشيء.
تفرغ كل مجموعة ،يستعرضون ما توصلوا إليه من
dعندما ُ
فِكَر.
dيطلب منهم المعلم اإلجابة عن النشاط بالكتاب.

هدف النشاط:

d dيستنتج الكلمات غير المعروفة بأساليب مختلفة؛ كالسياق
واستخدام مترادفات.
شرح النشاط:
استراتيجية فكر ــ ناقش ــ شارك:

الجمل والكلمات الموجودة بالنشاط،
d dيقرأ كل تلميذ ُ
ويحاول التفكير في معانيها.
ٍ
معان ،ويقومان
d dيشارك كل تلميذ زميله فيما توصل إليه من
بعمل جدول به الكلمة ومعناها.
d dيشاركان الجدول وما توصال إليه مع باقي زمالئهما ،بعد
التأكد من صحتها.
اإلجابة:

 يناديني امتالك فاقدة -فائدة

 -ممتلكات

 -مخترع

اإلجابة( :متروكة للتلميذ).

دليل المعلم  -الصف الثالث االبتدائي  -الفصل الدراسي األول

١٢٨

الــمحـــــــــــــــــور الثاني

تهيئة

أ

اختر المعنى المناسب للكلمات
الملونة مما يلي:

نشاط

ب

نشاط

أجب عن األسئلة اآلتية:

هدف النشاط:

d dيجيـب عـن أسـئلة تُظهـر َفهمـه النـص ،والرجـوع للنص
لإلجابـة عن األسـئلة.
شرح النشاط:

د

عبر عن كل صورة كما في المثال:

هدف النشاط:

ً
وجمل؛ إليصال المعنى واألسلوب المراد.
d dيختار كلمات
شرح النشاط:
استراتيجية أعواد المثلجات:

األ ْ
ذهِ َ
ش َياءِ ُ
است ْ
ه ْ
َف ِّ
ك ُن َ
ام َ
ير َ
مَ ،
ها
ـم ِ
ه ِ
ل َم ِ
ك ْ
ام ُة َأ ْ
س ْ
ص ُ
ك ْر َوا ْر ُ
م ُي ْ
ِخ َد ُ
الق َم َ
صامتة
قراءة
القصة
يقرءوا
أن
تالميذه
من
• •يطلب المعلم
ات:يكتب المعلم أسماء التالميذ على أعواد مثلجات (أو ورق).
ام d ِ d
االست ْ
َم َّر ًة ُأ ْخ َرى؟ ْ
ح َد
ب َأ َ
ْ
اك ُت ْ
ِخ َد َ
بح ًثا عن إجابات عن األسئلة المطروحة.
d dيضع األعواد في ُعلبة تكون واضحة وظاهرة للجميع.
• •يبحـث التالميـذ بالنـص المكتـوب؛ ليكتشـفوا اإلجابـة
الصحيحـة.

d dيكتب المعلم على السبورة جملة (إعادة االستخدام)،
ويناقشهم في معناها (حيث يستخدم اإلنسان شي ًئا ما،

 -2مدينة
( أ )  -١الغريبة
(ب) أستاذ كركوب  -آدم المبتكر
(جـ) مدينة  -صناديق
( د )ألنه استعمل األشياء الغريبة التي قام بتجميعها ،وقام
بعمل مدينة جديدة
(هـ) (متروكة للتلميذ).

d dيقول لهم المعلم :سنلعب هذه اللعبة ،سأخرج شي ًئا تم
استخدامه بالفعل ،والمطلوب من التلميذ الذي تم اختياره

اإلجابة:

نشاط

جـ

هدف النشاط:

كلماتﻋﻦ اﻟﺬات ً
المراد.
المعنى واألسلوب
وجمل؛ إليصال
d dيختار
اﻟـﻤﺸﺎرﻛﺔ
اﺣﱰام اﻟﺘﻨﻮع
اﻟﺘﻌﺒري
شرح النشاط:

عن النشاط بالكتاب.
اﻟـﻤﺸﻜﻼت تالميذه اإلجابة
المعلم من
اﻟـﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ
• •يطلب ﺣﻞ
• •بعد اإلجابة ،يقوم أحدهم بجمع الكتب.

اﻹﺑﺪاع

• •يوزعها المعلم بشكل عشوائي؛ بحيث يقوم كل تلميذ
بتصويب النشاط ،ولصق ورقة صغيرة بها مالحظة إيجابية.
• •يجيب المعلم على السبورة عن النشاط ،ثم يعيد التالميذ
التصويب.

• •يوزع عليهم المعلم الكتب مرة أخرى؛ لرؤية التصويب،
والتعليق اإليجابي المكتوب له.

١٢٩

d dبعد أن اختار عو ًدا من المثلجات به اسم تلميذ ُيخرج
شي ًئا كزجاجة ماء فارغة (أو يقول الشيء أو يرسمه على
صناعة زهرية.).

d dيطلب المعلم من تالميذه اإلجابة عن النشاط.
اﻟﺘﻌﺎون
اﻟﺘﻮاﺻﻞ
اإلجابة:

 -٣أعادت األم استخدام زجاجة الماء في صنع زهرية.

تعلم لتكون :المحاسبية

دليل المعلم  -الصف الثالث االبتدائي  -الفصل الدراسي األول

من تعبيره.

 -٢أعادت الطفلة استخدام الجورب في صنع أرنب ُلعبة.

استراتيجية تقييم األقران:

اقتناء  -مقتنياتها  -عديمة المنفعة  -لقبها

من أعواد المثلجات وضع «إعادة االستخدام» في جملة

السبورة) فيقول التلميذ( :أعاد الولد استخدام الزجاجة في

أكمل بما يلي:

اإلجابة:

ويعيد استخدامه بعد االنتهاء منه في عمل شيء آخر).

اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ
هـ
نشاط

اﻟﺘﻔﻜري اﻟﻨﺎﻗﺪ

حان اآلن وقت القراءة الجهرية،
ه َّيا اتبع تعليمات معلمك.

هدف النشاط:

• •يقرأ النصوص بطالقة ودقة.
شرح النشاط:

• •اتبع التعليمات ص ١٧بـ«دليل المعلم».

َن َ
شاط ب

ن َ
سئ َِل ِة اآلت َِي ِة:
ب َع ِ
َأ ِ
األ ْ
ج ْ

أ تَخ َّ ِ
ي ال َق ْو َس ْيِ:
اب ِم َّم بَ ْ َ
َري َّ
الص َو َ
ب آ َد ُم األَشْ َيا َء ...............................
(ال َج ِديدَ َة – ال َغرِي َب َـة – ال َج ِميل ََـة).
ُ -١ي ِح ُّ
( َم ْص َن ًعا – َم ِدي َن ًة – ُص ْندُ َ
ص َن َع آ َد ُم ..................................................
وق لُ َع ٍب).
َ -٢
ِّب بِـــ . .................
ب ِْ ْ
ِّب آ َد ُم بِـــ َ ،................و ِف نِـ َها َي ِت َها لُق َ
أكملِ :ف أ َّو ِل ال ِق َّص ِة لُق َ
(ص ْندُ وق) . ..........................
اس َت ْخر ِْج ِم َن ال ِق َّص ِة ُم ْف َر َد ( ُمدُ ن) َ ،......................و َج ْم َع ُ
جـ ْ
ِّب آ َد ُم بِالـ ُم ْب َت ِكرِ؟ . ..................................................................................................
ـم َذا لُق َ
د لِ َ
هـ َما َذا تَ ْف َع ُل ِع ْندَ َما تَشْ ُع ُر بِالـ َملَلِ ؟ . ......................................................................................
َن َ
شاط جـ

َأ ْك ِم ْ
ِـما َيلِي:
لب َ

َن َ
شاط د

َع ِّب ْر َع ْ
ك ِّ
صورَةٍ َ
ن ُ
ال:
ك َما فِ ي
ِ
الـم َث ِ
ل ُ

JPG.٢b٢٨٣٢a٢٢٠٢٥-٤c٩c-a٠٣a-٧eb٢-٢٤cba٣٧d
JPG.١٦a٠٢daeebb٧-٨a٥١-٤dcf-١e٧٢-٥٣c٩a٤٦e
JPG.٢٠٤٦٨dec٢c٦٨-٩d٤١-٤٧٥٧-de٥١٣afe-c٣٧١
JPG.٦٣٣e١d٧b١ff٠-b٢٣٧-٤c٢٤-٩١٨٣-c٠fdf٨a٣
JPG.٤e١٩e٩٩c٥٩٧١-be٠١-٤١٢١-٦a٧٧-٢٣d٧٦f٥a
e٩٦٥١٩٨٤٥a٤f.JPG-ac١٦-٤a٧٩-١٧ff-٤٦٨cd٤b١

َع ِديـ َم ِة الـ َم ْن َف َع ِة ُ -مقْتن َيا ِت َها َ -ل َّق َب َها  -ا ْق ِت َنا َء
"تُ ِح ُّب ِه َب ُة  .........................اللُّ َع ِبَ ،فه َِي تَ ْح َت ِف ُ
ظ ِبك ُِّل ِ .........................م َن اللُّ َع ِب ِف ُص ْندُ وقٍ كَ ِبريٍ،
الس ِّنَ ،فقَا َم ْت ِب َت ْغلِ ِ
يف
َوبَ ْعدَ َف ْرتَ ٍة َل َحظَ ِت ا ْم ِتال َء ُّ
الص ْندُ وقِ ِبلُ َع ٍب  ....................................لَ َها ِف َهذ ِه ِّ
الـ َهدَ ايَا َوتَ ْوزِي ِع َها َع َل األَطْف ِ
َال األَ ْق ِربَا ِءَ ،والجِ ريَانِ َ ،و .........................أَطْف َُال ال َعائِلَ ِة بِال َف َتا ِة الكَ ِرميَ ِة".

اس ِتخْدَ ا َم إِ َطا َر ِ
رب
ات  .......... .٢الطِّ ْفل َُة  .............ال َج ْو ِ
.١أَ َعا َد ال َّر ُج ُل ْ
الس َّيا َر ِ
ات ِف ُص ْنعِ َمقَا ِعدَ َج ِديدَ ٍةِ .ف  .............أَ ْرن ٍَب . .............
َّ
َن َ
شاط هـ

................................................. .٣

.......................................................

هرِ َّي ِة ،ه َّيا ا َّتب ْ
ع ِّل ِم َ
َ
ح َ
الج ْ
اآلن َو ْق ُ
ك.
ان
ِيم ِ
اءةِ
ِع َت ْ
ات ُم َ
َ
َ
ت القِ َر َ
عل َ

أل ْه َدا ُ ُ
ف::
ف
ااَ
أل َ ْه َدا

لإلجاب َِة عَ ِن َ
َن َ
ص ،وَ الرُّ ُج ُ
س ِئ َلةٍ ُت ْ
س ِئ َل ِة.
ص
شاط (2ب) :ي ِ
ُج ُ
األ ْ
وع لل َّن ِّ
ظ ِهرُ َف ْه َم ُه لل َّن ِّ
يب عَ ْن أَ ْ
َ
الـم ْع َنى وَ ُ
َن َ
شاط (2جــ ،د) :ي ْ
الـمرَادِ .
ات َو ُج َمال؛
ِم ٍ
س ُل ِ
َ
األ ْ
إليص ِ
وب ُ
ال َ
َخ َتا ُر َكل َ
ُ
َن َ
ْ
َ
َّ
َ
ُّ
وص بِطالقةٍ وَ دِ قةٍ .
ص َ
شاط (2هــ) :يَقرَأ الن ُ
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َن َ
شاط

ش ْ
ظ َو ْ
الح ْ
ف
اك َت ِ
ِ
3
الح ْ
ْ
ب:
اق َر ْأ َو ِ
م َأ ِ
ج ْ
ظُ ،ث َّ

ـع ال ِو َعــا َء َعـ َـل الطَّا ِولَ ِة،
َه َّيــا نُ ِعــدّ َف ِطــري ًة :أَضَ ـ ُ
ـع ال َب ْيضَ ـ َـة ِف ال ِو َعــا ِءَ ،وأَ ُقــو ُم ِب َخلْـ ِ
ـط
ثُـ َّ
ـم أَضَ ـ ُ
ـع ال َب ْيـ ِ
ـف ال َقلِيـ َـل ِم َن
ـم أُ ِضيـ ُ
الدَّ ِقيـ ِ
ـض ،ثُـ َّ
ـق َمـ َ
ــب إِ َل الفُــ ْرنِ لِطَ ْهــ ِو الف َِطــ َري ِة،
الـــم ِء َوأَ ْذ َه ُ
َ
تَ ْبــدُ و الف َِطـ َري ُة كَف َِطـ َري ِة َجــدَّ ِت.

ْ
الح ُر َ
الـم َل َّو َن َة
وف
اك ُت ِ
ب ُ
ُ
ل َ
اخ َ
يرةِ :
الف ِ
َد ِ
ط َ

َن َ
شاط أ

وف
َهذ ِه ُح ُر ُ
ال َج ِّر

الح ْ
4
م
ِ
ظ َو َت َ
ع َّل ْ
الج ِّرَ ،و ْ
ض ْ
خ ًّ
ع َ
َ
ح َ
اك ُت ْب ُه:
ح ْر ِ
طا َت ْ
ف َ
ت َ

-١س َّج َل َّ
الال ِع ُب هَدَ ًفا ِف الـ َم ْر َمـــــى.
َ
َ -٢ف ِر ْح ُت كَ ِث ًريا بِال َح ْفلَ ِة.
س.
َ -٣ي ْجلِ ُس ال َولَدُ َع َل الكُــ ْر ِ ِّ
ُ -٤قل ُْت لِ َص ِدي َق ِتي :أُ ِح ُّب اللَّ ِع َب َم َع ِك.
َ -٥ق َرأْ ُت ِق َّص ًة َع ِن ال َح َيوان ِ
َات.
َاألســـــ ِد.
-٦أَنَا شُ َجا ٌع ك َ
َن َ
شاط ب

.......................
.......................
.......................
.......................
.......................
.......................

ْ
ح ْر َ
ب:
الج ِّر
الـم َن ِ
ف َ
اخ َت ْر َ
اس َ
ُ

(ك ِ -ب) األَلْ َوانِ .
ُ -١يلَ ِّونُ خَا ِلدٌ لَ ْو َح َتهُ َ
ُ -٢ي َقدِّ ُم الـ ُم َعل ُِّم الـ َهدَ ا َيا ِ
(ل – ِب) ال َّتال ِمي ِذ.

َ 5
شار ْ
ِك

 -٣أَ ْذ َه ُب ك َُّل َي ْو ٍم َ
رس ِة.
(إل – ِف) الـ َمدْ َ
 -٤اشْ َ َرت ْي ُت أَلْ َوانًا ( ِمن – ِف) الـ َمكْ َت َب ِة.

َن َ
شاط أ

خ َت َ
است ْ
ات ُم ْ
لفةٍ مِ َ
ات َو َ
ام َ
ها
رس ِةَ ،و َأعِ ِ
الب ْي ِ
ج ِم ِ
ام ٍ
يع َأ َد َو ٍ
م ب َِت ْ
د ْ
ُق ْ
الـم ْد َ
ن َ
ِخ َد َ
ت َو َ
خ َ
َ
ْ
َ
ُ
َ
ُ
ُ
َ
اعرِض ُه َعلى ز َمالئِك:
ـم ِ
ج ِ
است ْ
ِع َمال ُهَ ،و ْ
يءٍ َ
كن ْ
ديدٍ ُي ْ
فِ ي ا ْبتِكا ِر ش ْ

َن َ
شاط ب

ْ
ـم َلى َع َل ْي َ
ك:
اك ُت ْ
ب َما ُي ْ

أل ْه َدا ُ
ف:
ا َ
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َن َ
الجرِّ ).
(حرْ ِ
ص ُل إ َلى َم َف ِ
شاطا (4 ،3أ-ب)َ :ي َتوَ َّ
ج ِد َ
اه َ
ف َ
يدةٍ َ
يم َ
َن َ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
ْ
ُ
ُ
للفكرِ .
ظ ِ
ض ِه ِ
يم ِه وَ عَ رْ ِ
صل إلي ِْهَ ،مع ُمرَاعَ اةِ طرِ يق ِة تن ِ
شاط (5أ) :ي ْ
ِجه ،وَ َما توَ َّ
َعرِ ض َمشرُ وعَ ه ،وَ نتائ َ
َن َ
اسيَّةَ.
َعرِ ُ
ض َم َ
الك َتاب َِة
األس ِ
ارات ِ
ه ِ
شاط (5ب) :ي ْ
َ

شرح النشاط:

 3الحظ واكتشف
نشاط

اقرأ والحظ،

أجب:
اﻟﺬات
ثم اﻟﺘﻌﺒري ﻋﻦ

استراتيجية المشروعات:
اﺣﱰام اﻟﺘﻨﻮع

هدف النشاط :يتوصل إلى مفاهيم جديدة (حرف الجر).

شرح النشاط :استراتيجية التعلم الذاتي:

d dيطلب المعلم من تالميذه قراءة النشاط واإلجابة عنه.
يفرغ التالميذ من اإلجابة ،وبعد المناقشة يكتب المعلم
d dبعد أن ُ
اﻟـﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ
اﻟـﻤﺸﻜﻼت تربط بين كلمات
على السبورة (حروف الجر) ،فهي ﺣﻞحروف
الجملة ليصبح لها معنى ما ،ويكتب أمثلة عن استخدام كل حرف.
اإلجابة :على  -في  -ب  -من  -إلى  -ل  -ك

اﻟﺘﻌﺎون القيام
من كل تلميذ (ويمكن
اﻟـﻤﺸﺎرﻛﺔ بشرح المطلوب
d dيقوم المعلم
اﻟﺘﻮاﺻﻞ
بالنشاط في مجموعات) وهو إحضار أدوات وخامات تم
استعمالها من قبل؛ إلعادة استخدامها في ابتكار شيء جديد.

تعلم لتعمل :اإلنتاجية

d

 4الحظ وتعلم

نشاط

أ

ضع ًّ
خطا تحت حرف الجر ،واكتبه:

هدف النشاط :يتوصل إلى مفاهيم جديدة (حرف الجر).

شرح النشاط :استراتيجية مثلث االستماع:

نشاط

ب

اختر حرف الجر المناسب:

هدف النشاط :يتوصل إلى مفاهيم جديدة (حرف الجر).

شرح النشاط:

d dيطلب المعلم من تالميذه اإلجابة عن النشاط باختيار
حرف جر مناسب ،ثم عمل تغذية راجعة جماعية.
 -4من
 -3إلى
 -2ل
اإلجابة -1 :ب

نشاط

أ

5

شارك

قم بتجميع أدوات وخامات مختلفة من البيت
والمدرسة ،وأعد استخدامها في ابتكار شيء
جديد يمكن استعماله ،واعرضه على زمالئك:

d
d
d
d

نشاط

ب

اكتب ما يملى عليك:

هدف النشاط :يعرض مهارات الكتابة األساسية.
شرح النشاط:

d
d
d
d

dيقسم المعلم تالميذه إلى مجموعات ثنائية ،ويعطي كل
اثنين بطاقتين.
ُ dيملي التلميذ زميله من بطاقة ،ويقوم اآلخر بإمالء زميله
من البطاقة األخرى.
dيقوم كل منهما بتصويب إمالئه مستخد ًما لون قلم مختل ًفا
عن الذي مع زميله.
dيعيد كتابة الجملة بطريقة صحيحة.

جملتا اإلمالء:

أجمع المقتنيات في صندوق إلعادة استخدامها في أوقات الفراغ.-أستعمل األشياء عديمة المنفعة في ابتكار شيء جديد.

هدف النشاط:

d dيعرض مشروعه ،ونتائجه ،وما توصل إليه ،مع مراعاة
طريقة تنظيمه وعرضه ِ
للفكَر.
دليل المعلم  -الصف الثالث االبتدائي  -الفصل الدراسي األول

١٣٠

الــمحـــــــــــــــــور الثاني

d dتتم عبر تقسيم التالميذ إلى مجموعات ،كل مجموعة من
 3أفراد ،لكل تلميذ دور محدد:
التلميذ األول :وهو المتحدث ،تتمثل مهمته في شرحالدرس (حروف الجر) ،وإعطاء مثال على كل حرف.
التلميذ الثاني :وهو المستمع الجيد ،ودوره هو توضيحالفكرة عبر طرح أسئلة على التلميذ األول/المتحدث.
التلميذ الثالث :وهو المراقب المالحظ ،ودوره هو تقديمتغذية راجعة لزميل ْيه في المجموعة ،مستفيدً ا من المالحظات
دونها في أثناء المناقشة بين أفراد المجموعة.
التي يكون قد َّ
d dيطلب منهم المعلم اإلجابة عن النشاط بوضع خط تحت
حرف الجر.
اإلجابة-١ :في  -٢ب  -٣على  -٤ل  -٥عن  -٦ك

d

كلاﻟﻨﺎﻗﺪ
من خالل اختياراﻟﺘﻔﻜري
اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ
تلميذ
dتعزز هذهاﻹﺑﺪاعالمهارة في النشاط
ٍ
شي ًئا يريد أن يبتكره مستخد ًما خامات ُمعا ًدا استخدامها
وكتابة قائمة بها ،وتحديد الخطوات الالزمة البتكار هذا
الشيء ،ووضع خطط بديلة ً
مثل كاستخدام خامات أخرى
إذا لزم األمر.
dيطلب منهم المعلم اختيار المشروع ،وهو الخطوة األولى،
وعليهم تحديد الفكرة.
dالتخطيط؛ يضع التالميذ الخطة المناسبة للعمل ،ويقوم المعلم
بإرشادهم ومساعدتهم للوصول إلى األهداف المطلوبة.
dالتنفيذ ،واالنتقال من مرحلة التخطيط والمقترحات إلى العمل.
dالعرض؛ حيث يقوم كل تلميذ بعرض مشروعه أمام
زمالئه ،مع توضيح وشرح خطوات المشروع.
dالتقييم؛ للوقوف على مدى تنفيذ المشروع؛ حيث يتم عمل
تقييم إيجابي وتعليقات بناءة من ِقبل التالميذ والمعلم على
كل مشروع ،مع تجنب ذكر أية سلبيات ،وذلك للتشجيع
على إبداع وابتكار فِكَر جديدة.

متجر النفايات
مالحظة

انظر نفس المالحظة ص ٢٠بـ«دليل المعلم».

نشاط

 1فكر

فكر وارسم ،إلى أين تذهب القمامة؟

هدف النشاط :يحدد الفكرة الرئيسة للنص.

شرح النشاط:

استراتيجية العصف الذهني:

d dيكتب المعلم على السبورة كلمة (نُفايات) في دائرة ،ويسألهم :أين تذهب ال ُقمامة والنُّفايات؟
يستمع ِلفكَرهم ومشاركاتهم ،ويكتب كل ِ
الفكَر في أسهم خارجة من الدائرة ،حتى لو كانت فِك ًَرا غير صحيحة أو مضحكة.
d d

تعلم لتتعايش :احترام التنوع

اﻟﺘﻌﺎون ًفا لوجهات النظر؛ بأن:
العمل إذا وجد فيه اختال
ومتنوعة ،فيـقوم المعلم
ُظهر
d dمشاركة فِكَرهم س
في البداية بتنظيم اﻟﺘﻮاﺻﻞ
اﻟـﻤﺸﺎرﻛﺔ
اﻟﺬاتآراء مختلفة اﺣﱰام اﻟﺘﻨﻮع
اﻟﺘﻌﺒريت ﻋﻦ
	 يعطي ًّ				 -يطلب من الجميع احترام اآلراء واختالفها.
كل منهم دوره إلبداء رأيه.
	 يؤكد أنه «لن يحترم أحد رأيك إذا لم تحترم أنت رأيه ًأول» -	.يطلب منهم رسم فِكَرهم بالنشاط.
ِ
d dبعد المناقشةُ ،يخبرهم بأننا سنرى في النص المعلوماتي ر ًّدا على فكَركم وآرائكم.
ﺣﻞ اﻟـﻤﺸﻜﻼت

نشاط

أ

واكتشف
اقرأ اﻹﺑﺪاع
اﻟـﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ
2

اﻟﺘﻔﻜري اﻟﻨﺎﻗﺪ

اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ

اختر المعنى المناسب للكلمات الملونة مما يلي:

هدف النشاط :يستنتج الكلمات غير المعروفة بأساليب مختلفة؛ كالسياق واستخدام مترادفات.

شرح النشاط:

استراتيجية جدول الكلمات:

d dيقوم المعلم بتقسيم التالميذ إلى مجموعات ،ويعطي كل مجموعة ورق ًة كبير ًة بها جدول كما يلي:
الكلمة الجديدة
مواطنون
مبادرة
مصير
النفايات
المتجر
فرز
سعي

معناها إذا كنت تعرفها

خمن معناها إذا لم تكن تعرفها

عبر عنها بجملة أو صورة

بعد إتاحة وقت ٍ
كاف ،يطلب منهم المعلم اإلجابة عن النشاط.
d d
d dبعد اإلجابة ،يعيد المعلم النشاط السابق (جدول الكلمات) فيضيف التالميذ ما فهموه من معاني الكلمات أو يصوبون األخطاء.

d dيقوم المعلم بعمل تغذية راجعة جماعية؛ ليتأكد من توصل تالميذه إلى معاني الكلمات الصحيحة.
اإلجابة - :السكان  -اقتراح  -نهايته  -ال ُقمامة  -المحل  -تصنيف

يفرغ التالميذ من هذا النشاط ،يطلب منهم المعلم أن يقرءوا النص قراءة صامتة.
	 -بعد أن ُ

١٣١

دليل المعلم  -الصف الثالث االبتدائي  -الفصل الدراسي األول

ٌ
َن َ
شاط

ٌ

َ 1ف ِّ
ك ْر
ب ُ
َف ِّ
م ،إ َلى َأ ْي َ
ن َت ْذ َ
ام ُة؟
س ْ
ه ُ
ك ْر َوا ْر ُ
الق َم َ

2
َن َ
شاط أ

ش ْ
اق َر ْأ َو ْ
ْ
ف
اك َت ِ

ْ
َ
ـما َيلِي:
ات
ب
ع َنى
ِم ِ
الـم َن ِ
الـم ْ
اخ َترِ
اس َ
الـم َل َّو َن ِة مِ َّ
ُ
للكل َ
ُ
َ

السكَّانَ
ُّ

الـ َم َح ِّل

ا ْق ِ َرتاحٍ

ت َْص ِن ِ
يف

نِ َهايَتُهُ

الق َُم َم ُة

ئيس الـ ُم َو ِ
ي للـ ُم َحا َفظَ ِة َع َل البِي َئ ِة.
اطن َ
َ -د َعا ال َّر ُ

ئيس  ............للـ ُم َحا َفظَ ِة َع َل البِي َئ ِة.
َ -د َعا ال َّر ُ

رس ِة ِب َع َملِ ُم َبا َد َر ٍة ِضدَّ ال َّت َن ُّمرِ.
ُ -ق ْم َنا ِف الـ َمدْ َ

رس ِة ِب َع َملِ ِ ............ضدَّ ال َّت َن ُّمرِ.
ُ -ق ْم َنا ِف الـ َمدْ َ

اح.
 -الطَّالِ ُب الـ ُم ْج َتهِدُ َم ِصري ُه ال َّن َج ُ

اح.
 -الطَّالِ ُب الـ ُم ْج َتهِدُ  ............ال َّن َج ُ

ات بِال َح ِّي ِف َسلَّ ٍة كَ ِبريَ ٍة.
 -تُ ْج َم ُع ال ُّنفَايَ ُ

 -تُ ْج َم ُع  ............بِال َح ِّي ِف َسلَّ ٍة كَ ِبريَ ٍة.

 -اشْ َرتيْ ُت لَ َب ًنا َوبَ ْيضً ا ِم َن الـ َم ْت َجرِ.

 -اشْ َرتيْ ُت لَ َب ًنا َوبَ ْيضً ا ِم َن . ............

الص ْي ِف َّي ِة َوالشِّ ْت ِويَّ ِة.
الص ْي ِف َّي ِة َوالشِّ ْت ِو َّي ِةَ - .سا َعدْ ُت أُ ِّمي ِف  ............الـ َمالب ِِس َّ
 َسا َعدْ ُت أُ ِّمي ِف َف ْر ِز الـ َمالب ِِس َّأل ْه َدا ُ ُ
ف::
ف
ااَ
أل َ ْه َدا

َن َ
ص.
ُح ِّددُ ِ
ئيس َة ِفي ال َّن ِّ
الف ْكر ََة الرَّ َ
شاط ( :)1ي َ
َن َ
خ َ
ِج َ
ـم ْعرُ َ
اسـت ْ
ـاليب ُم ْ
َسـ َت ْنت ُ
ات.
ِأسـ
دام ُم َترادِ َف ٍ
ِم ِ
َ
ياق وَ ْ
تلفةٍ ؛ َك ِّ
وف ِة ب َ
شــاط (2أ) :ي ْ
ِخ ِ
الس ِ
ات َغ ْي َر الــ َ
الكل َ
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ٌ

:

ٌ

ي بِـ ُم َبا َد َر ٍة إِي َجا ِب َّي ٍة لل ِحف ِ
ومَ ،قا َم َب ْع ُض الـ ُم َو ِ
َاظ َع َل نَظَا َف ِة
اطن َ
ِف َم ِدي َن ِة ال َف ُّي ِ

ات ُه َو َسل ََّة الـ ُم ْه َم ِ
َم ِدي َن ِته ِْم؛ َفل َْم يَ ُعدْ َم ِصريُ ال ُّنفَايَ ِ
الت ،بَ ْل َقا ُموا بِا ْف ِت َتاحِ َم َتاجِ َر لِ ِشا ِء

ال ُّنفَا َي ِ
ات ِم ْن ُسكَّانِ الـ َم ِدي َن ِة ،ثُ َّم َيقُو ُم ك ُُّل َم ْت َج ٍر ِب َن ْقلِ َها إِ َل َم َصانِ َع لِ َي ِت َّم َف ْر ُز َها لِـ َم َوا َّد
َو َر ِق َّي ٍة َوبِالس ِتيك َّي ٍة َو َم ْع ِدنِ َّي ٍةَ ،وتَـ ْحوِي ُل َها إِ َل َم َوا َّد َج ِديدَ ٍةَ ،وت َُس َّمى َهذ ِه ال َع َملِ َّي ُة إِ َعا َد َة
ال َّتدْ وِيرِ.
ات بِشَ كْلٍ َو ِ
أَ ْص َب َح لِـ َم َتاجِ ِر ال ُّنفَا َي ِ
ح،
اب كَ ِب ٌري؛ َح ْي ُث َقل َِّت ال ُّنفَا َي ُ
اض ٍ
ات َد ْو ٌر إِيـ َج ِ ٌّ

َوانْـ َخف ََض ُم ْس َت َوى ال َّتلَ ُّو ِث ف الـ َم ِدي َن ِة كُلِّ َها؛ لِ َذلِ َك تُ َعدُّ تَـ ْج ِربَ ُة إِ َعا َد ِة ال َّتدْ وِي ِر بِـ َم ِدي َن ِة
اض ًحا لِ ُقدْ َر ِة ا ِإلن َْسانِ َع َل ال ِحف ِ
وم ِمث ًَال َو ِ
َاظ َع َل البِي َئ ِة.
ال َف َّي ِ

JPG.٢b٢٨٣٢a٢٢٠٢٥-٤c٩c-a٠٣a-٧eb٢-٢٤cba٣٧d
JPG.١٦a٠٢daeebb٧-٨a٥١-٤dcf-١e٧٢-٥٣c٩a٤٦e
JPG.٢٠٤٦٨dec٢c٦٨-٩d٤١-٤٧٥٧-de٥١٣afe-c٣٧١
JPG.٦٣٣e١d٧b١ff٠-b٢٣٧-٤c٢٤-٩١٨٣-c٠fdf٨a٣
JPG.٤e١٩e٩٩c٥٩٧١-be٠١-٤١٢١-٦a٧٧-٢٣d٧٦f٥a
e٩٦٥١٩٨٤٥a٤f.JPG-ac١٦-٤a٧٩-١٧ff-٤٦٨cd٤b١

أل ْه َدا ُ
ف:
ا َ
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تهيئة
استراتيجية العصف الذهني:

d dيكتب المعلم في منتصف السبورة كلمة (متجر).
d dيقسم المعلم تالميذه إلى  6مجموعات ،ويطلب من كل مجموعة عص ًفا ذهن ًّيا ،وكتابة ،ورسم المتاجر الموجودة بالحي الذي

يسكنون فيه ،وما اسمها؟ وما المنتجات التي تبيعها؟
بعد أن يفرغ كل التالميذ من كتابة ،ورسم فِكَرهم ،ولصقها على السبورة؛ يلخص المعلم كل ِ
الفكَر التي طرحوها بصوت ٍ
عال؛
ُ
d d
ليتشاركوا جميعهم فيها كلها.
ُ d dيخبِر المعلم تالميذه بأننا في هذا النص سنتعرف نو ًعا ُمختل ًفا من المتاجر.
١

نشاط إثرائي

) على السبورة ،ويسأل التالميذ ما معنى هذه العالمة ويسمع منهم كل آرائهم.

d dيقوم المعلم برسم عالمة إعادة التدوير (
d dترسم هذه العالمة على صناديق القمامة المخصصة لعمل إعادة التدوير واستخدام األدوات مرة أخرى.
٢

نشاط إثرائي

d dيطلب المعلم من كل مجموعة فرز المواد وتقسيمها.
٣

نشاط إثرائي

d dتقوم كل مجموعة باستخدام المواد التي تم فرزها في عمل لعبة تصلح للعب بها داخل الفصل.
تهيئة لقراءة النص

تعرف التالميذ المفردات الجديدة التي قد تعوق َفهم النص في نشاط  2أ ،تأتي مرحلة قراءة كل تلميذ النص قراءة
d dبعد أن َّ
صامتة ،واإلجابة عن األسئلة.
ُ d dيخبِرهم المعلم بأنهم سيقرءون النص قراءة صامتة ،ويعطيهم إرشادات واضحة ،وهي:
 -١قراءة أسئلة النص ً
ليتعرف كل منهم هدف قراءته.
أول؛ َّ
 -٢قراءة النص قراءة صامتة.
 -٣اإلجابة عن أسئلة النص.

دليل المعلم  -الصف الثالث االبتدائي  -الفصل الدراسي األول

١٣٢

الــمحـــــــــــــــــور الثاني

d dيقسم المعلم التالميذ إلى مجموعات ،ويعطي كل مجموعة عد ًدا من المواد التي يعاد استخدامها (بالستيك  -ورق  -معادن،
وغيرها).

نشاط

ب

بعد قراءتك أجب:

هدف النشاط:

d dيحدد الفكر الرئيسة للنص ،ويحلل تطور النص ،ويلخص الفكر الفرعية التي تؤيد فهم النص.
شرح النشاط:

d dبعد أن يقرأ التالميذ النص يطلب منهم المعلم تحليل ما قرءوه باإلجابة عن األسئلة من خالل َفهمهم وقراءتهم؛ ليعزز لديهم
مهارة التفكير الناقد ،وتحديد المعلومات المتصلة بموضوع ما.
d dيعطيهم المعلم ما يكفي من الوقت للتركيز ،وتحليل النص ،وتسجيل َفهمهم بالكتابة ،وأال يكشف عن اإلجابة؛ حتى يعطيهم
الفرصة لتعزيز هذه المهارة.

d dيقوم المعلم بعد النشاط بعمل تصويب جماعي يؤكد فيه االكتشافات الصحيحة.
اإلجابة:

 مبادرة إيجابية :الفيوم  -متجر النُّفايات تفاصيل المبادرة :مصانع إعادة التدوير  -مواد ورقية وبالستيكية ومعدنية  -مواد ومنتجات جديدة -آثار المبادرة :النفايات  -مستوى التلوث

نشاط

جـ

عبر بجملة عن كل صورة مما يلي:

هدف النشاط:

d dيتعرف ال َعالقة بين الكلمات ،واستخداماتها في الحياة.
شرح النشاط:

استراتيجية التعلم الثنائي:

d dيجلس كل تلميذين في ظهر بعضهما ،فال يرى أحدهما اآلخر ،ثم ينظر تلميذ إلى الصورة األولى ويكتب جملة تعبر عنها،
وعندما يصفق المعلم يلتفت كل منهما لآلخر ويقرآن الجملة.
الجمل كلها.
يفرغا من التعبير عن ُ
d dيكرران ما فعاله في كل صورة حتى ُ
الجمل؛ ليتأكد من َفهمهم الكلمات.
d dيقوم المعلم بعمل مناقشة جماعية ،وعرض بعض ُ

اإلجابة( :متروكة للتلميذ).

نشاط

د

حان اآلن وقت القراءة الجهرية ،ه َّيا اتبع تعليمات معلمك.

هدف النشاط:

• •يقرأ النصوص بطالقة ودقة.
شرح النشاط:

• •اتبع التعليمات ص ١٧بـ«دليل المعلم».

١٣٣

دليل المعلم  -الصف الثالث االبتدائي  -الفصل الدراسي األول
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 3الحظ واكتشف
نشاط

الحظ الصور ،ثم أكمل:

هدف النشاط :يتوصل إلى مفاهيم جديدة (حروف العطف).
شرح النشاط:

استراتيجية التعلم الذاتي:

d

d
d

d

d
d

اإلجابة:

نشاط

أ

5

شارك

من خالل دراستك هذا المحور
قم بعمل مبادرة مع أصدقائك
اسما
واضعا
عن إعادة التدوير
ً
ً
لها ،وفِ َ
ك ًرا لتوعية الناس
بأهميتها ،وخطوات لتنفيذها.

هدف النشاط:

d dيعرض معلوماته ،ونتائجه ،وما توصل إليه ،والفكر الداعمة لها.
شرح النشاط:

d dيناقش المعلم مع تالميذه عمل مبادرة بالمدرسة عن إعادة التدوير.
d dيقسمهم إلى مجموعات ،وعلى كل مجموعة اختيار اسم
للمبادرة ،وفكرة لطريقة توعية الناس بأهمية إعادة التدوير،
ووضع الخطوات لتنفيذها.

نشاط

ب

اكتب ما يملى عليك:

هدف النشاط :يعرض مهارات الكتابة األساسية.
شرح النشاط:

 -٣ألعب  -أرسم.
 -١موزة  -تفاحة -2 .شرب.
d dيقسم المعلم التالميذ إلى ثنائيات ،ويعطي كل ثنائي
 -٥حروف العطف.
 -4النجوم.
ورقتين ،بكل ورقة جملة مختلفة.
d dيطلب المعلم من التلميذ األول اختيار ورقة ،وإمالءها
 4الحظ وتعلم
للتلميذ الثاني دون أن يراها ،فيكتبها التلميذ في الكتاب،
نشاط
أكمل بحرف عطف مناسب:
ويأخذ الورقة ويصوب لنفسه.
d dيكرر النشاط نفسه للتلميذ اآلخر ،فيقوم بإمالء زميله
هدف النشاط :يتوصل إلى مفاهيم جديدة (حروف العطف).
شرح النشاط:
الجملة الثانية ويأخذ الورقة ،ويصوب لنفسه الخطأ.
استراتيجية اللعب:
مالحظة :هاتان الجملتان ال يحفظهما التلميذ ُم ْسب ًقا؛ فنشاط
d dيختار المعلم أربعة تالميذ ،ويلصق على كل منهم ورقة بها اإلمالء يقيس مدى قدرته على التمييز بين أصوات الحروف
حرف عطف (و  -أو  -ثم  -ف).
وأشكالها ،وتطبيق قواعد الكتابة التي تعلمها.
d dيعطي ثالثة تالميذ كلمتين لتكوين جملة ً
مثل (أكلت  -جملتا اإلمالء:
تفاحة  -موزة).
قمت بعمل مبادرة إيجابية للمحافظة على البيئة وتقليل النُّفايات.d dيطلب المعلم من التلميذ األول الدخول على الجملة
يتم تحويل المواد إلى منتجات جديدة في مصانع إعادة التدوير.لربطها (أكلت موزة وتفاحة) ويناقش معهم معناها.
d dيدخل التلميذ الثاني لربط الجملة ،ويكرر هذا الكتشاف
الجمل وكيفية ربطها.
تغير معاني ُ
دليل المعلم  -الصف الثالث االبتدائي  -الفصل الدراسي األول

١٣٤
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d

dمن أهم أهداف هذه االستراتيجية تع ُّلم التعلم؛ أي أن يكتسب
التلميذ المهارات الضرورية التي تُمكنه من التعلم باستمرار
لمواجهة المهام الدراسية ،والتعامل مع مصادر العلم
والمعرفة في مرحلة أولى ،ولمواجهة الحياة في مرحلة تالية.
dدور المعلم هو تشجيع التفكير الناقد ،وتوفير البيئة المساعدة
على التعلم الذاتي ،ودفع التالميذ العتماد األسئلة المفتوحة.
dحثهم على ربط التعلم بالمواقف الحياتية ،وجعل التلميذ
واث ًقا من نفسه ،وتشجيعه في أثناء ارتكاب األخطاء وهو
في طريقه نحو التعلم.
dيقوم التلميذ باكتشاف قواعد ُلغوية جديدة من خالل
المالحظة والتدقيق بالنشاط.
dيتـرك المعلـم لتالميـذه الوقـت الكافـي لقـراءة النشـاط،
واإلجابـة عنـه؛ للتوصـل إلـى القاعـدة الجديـدة.
dيشرح لهم المعلم أن كل هذه الحروف هي حروف عطف،
تربط بين اسمين أو فعلين أو جملتين ،وكل حرف منها له معنى.
dو :للمشاركة بين شيئين .أو :للتخيير بين شيئين.
ف :للترتيب مع السرعة (حدث وبعده حدث مباشرة).
أيضا ولكن ال يشترط السرعة (مع التراخي).
ثم :للترتيب ً

d dبعدها يلعب معهم المعلم اللعبة بطريقة مختلفة؛ حيث
ً
فمثل:
يقول المعنى ويتحرك حرف العطف المناسب،
يقول المعلم :أكلت الفاكهتين م ًعا (فيتحرك حرف العطف
الجمل والتالميذ؛
وأكلت الموز والتفاح) وهكذا مع تغيير ُ
حتى يتسنى لهم جمي ًعا المشاركة واللعب.
يفرغوا من اللعبة ،ويتأكد المعلم من مدى َفهمهم
d dبعد أن ُ
لحروف العطف ،يتيح لهم الفرصة لإلجابة عن النشاط.
 -4ف
 - 3ثم
 -2أو
اإلجابة -1 :و

نموذج كتابة رسالة اقتراح
تهيئة

d dيعد نص النموذج هو النص المماثل للنص الكتابي الذي سيقوم التلميذ بكتابته في آخر الموضوع ،ولذا يجب التركيز على
كيفية كتابة رسالة اقتراح ،ولفت النظر لألشياء التي يجب أن تتوافر بها.

استراتيجية لعب األدوار:

عر ًفا نفسه بأنه ساعي بريد ،وأنه في مشكلة ،ويحتاج لمساعدة.
ُ d dيع ِّلق المعلم حقيبة كبيرة مربعة على كتفه ،ويرحب بالتالميذ ُم ِّ
d dيوضح لهم المعلم المشكلة :بأن كل الرسائل التي معه ليس مكتو ًبا بها اسم المرسل إليه ،فال يعرف أين يرسلها.
تعرف اسم المرسل إليه أو وظيفته من
d dيقسم التالميذ إلى مجموعات ،ويعطي كل مجموعة رسال ًة ،فتقرأ الرسالة ،وتحاول ُّ
مضمون الرسالة؛ ً
فمثل( :إذا كان مضمون الرسالة يتحدث عن اقتراح إلضافة كتب لمكتبة المدرسة فسيكون المرسل إليه هو
أمين المكتبة ،وهكذا).

d dبعد حل المشكلة وكتابة اسم المرسل إليه بكل رسالة ،يطلب منهم المعلم تحليل أجزاء الرسالة.
d dبعد وقت من القراءة والمناقشة في كل مجموعة ،يكتب لهم أجزاء الرسالة ،ويطلب منهم البحث عنها ،وتحديدها بالقلم
الملون.

d dالتاريخ  -اسم المرسل إليه  -الجملة االفتتاحية  -المشكلة  -االقتراح  -أثر تنفيذ االقتراح  -الجملة الختامية -اسم المرسل.
d dتقوم المجموعات بتبادل الرسائل؛ للتعرض ألكبر عدد من الرسائل المكتوبة.
١

نشاط

اقرأ وضع الكلمات داخل المستطيل المناسب:

هدف النشاط:

d dيحلل تركيب النص ،وذلك يشمل فهم أن النص مكون من كلمات وجمل وفقرات ،وهذا كله يكون الشكل الكلي.
شرح النشاط:

d dيطلب المعلم من تالميذه قراءة الرسالة بالنشاط.
d dيحلل أجزاء الرسالة ،ويكتب الكلمات في أماكنها المناسبة.

الجمل ،وماذا أعجبهم فيها.
d dيناقش معهم المعلم الرسالة ،وتفاصيلها ،وطريقة صياغة ُ
d dيوضح لهم المعلم أننا نكتب بصيغة الجمع؛ ألنها تدل على االحترام ،فال نقول أنت بل أنتم ..لك بل لكم ..تفضل بل تفضلوا،
وهكذا.

اإلجابة:

التاريخ  -اسم المرسل إليه  -الجملة االفتتاحية  -المشكلة  -االقتراح  -أثر تنفيذ االقتراح  -الجملة الختامية  -اسم المرسل.
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اح –
اس ُم الـ ُم ْر ِسلِ – ال َّتارِيخُ – ال ُج ْمل َُة ال ْف ِت َتا ِح َّي ُة – ال ْق ِ َرت ُ
اس ُم الـ ُم ْر َسلِ إلَ ْي ِه ْ -
ِخ َتا ِم َّي ٌة ْ -
الـ ُمشْ ِكل َُة – أَثَ ُر تَ ْن ِفي ِذ ال ْق ِ َرتاحِ.
 ١٥نُوفمبَ ٢0٢0م

الس ِّي ِد َصا ِح ِب َم ْص َنعِ األُ ْرزِ:
إِ َل َّ
تَ َح َّي ًة طَ ِّي َب ًة َو َب ْعد،،،

ـت
ـب َم ْص َنـ ِع األُ ْرزَِ ،و َرأَ ْيـ ُ
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ــن ال ُّنفَايَ ِ
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ــن الـــ َم َوا ِّد البالســ ِتيك َّي ِة
ــات الـــ ُم ْهدَ َر ِة ِم َ
ال َع ِديــدَ ِم َ
َّ
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ـرتاحِ ُم َبــا َد َر ٍة لل ِح َفـ ِ
ـاظ َعـ َـل ال ِب َحــارَِ ،فأنَــا أَ ِعيـ ُ
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ـك ال ُّنفَايَـ ُ
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نشاط

أكمل الرسالة ،ثم أجب:

هدف النشاط:

d dيكتسب الكلمات ويستخدمها ،ويحدد العبارات المناسبة للسياق في النص.
d dيحدد األسباب التي يعطيها المؤلف لتدعم فِكَره في النص.
شرح النشاط:
استراتيجية فكر ــ ناقش ــ شارك:

d dيطلب المعلم من كل تلميذ قراءة الرسالة الموجودة بالنشاط في هدوء.
d dيطلب منه استكمال الناقص.

d dيحاول اإلجابة عن األسئلة.
d dبعد االنتهاء ،يقوم بالمناقشة مع زميله عما كتبه ،وما قام بتحليله من الرسالة.

d dيقوم بعمل مشاركة جماعية؛ لعرض ما توصلوا إليه ،والتأكد من صحة إجاباتهم.
اإلجابة:
الــمحـــــــــــــــــور الثاني

 -التاريخ  :يكتبه التلميذ

 -إلى

 -طيبة وبعد

( -كتابة اسم التلميذ نفسه)

 المشكلة :تلوث شاطئ البحر بالكثير من المواد البالستيكية الناتجة عن ُمخلفات السفن. االقتراح :توفير صناديق ُقمامة على متن السفينة؛ لتجميعها ورميها عند الوصول. أثر تنفيذ االقتراح :المحافظة على بيئتنا والبحار من التلوث.التطبيق

d dيطلب المعلم من كل مجموعة التفكير في مشكلة بالمدرسة ،ومخاطبة المسئول من خالل كتابة رسالة له.
d dتطبيق ما تعلموه من كتابة رسائل في بيوتهم ،ومع جيرانهم ،والحي الذي يسكنون به.
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كتابة رسالة اقتراح
نشاط

اكتب رسالة لمسئول الحي الذي تسكن فيه لتعرض عليه مبادرة فتح متجر النفايات
داخل الحي:

هدف النشاط:

والجمل.
d dيستخدم قائمة مصطلحات وقواميس مخصصة للمبتدئين؛ ليستوضح معاني الكلمات ُ
شرح النشاط:

d dالتعبير الكتابي هو المنتج النهائي من الموضوع يجمع فيه التلميذ كل ما تعلمه ليستطيع التعبير عن نفسه مستخد ًما لغة سليمة.
d dيذكِّر المعلم تالميذه بما تعلموه في هذا الموضوع من كلمات ،وفِكَر في النصوص ،وتراكيب ُلغوية.
تعلم لتكون :التواصل ،الكتابة
اﻟﺘﻌﺒري ﻋﻦ اﻟﺬات

ﺣﻞ اﻟـﻤﺸﻜﻼت

اﻟـﻤﺸﺎرﻛﺔ
اﺣﱰام اﻟﺘﻨﻮع
اﻟﺘﻌﺎونوفِكَرهم في كتابة الرسالة؛ لتنمية مهارة التواصل بالكتابة.
اﻟﺘﻮاﺻﻞ ليعبروا عن أنفسهم
المعلم لتالميذه العنان
هذا النشاطُ ،يطلق
d dفي
d dيتأكد المعلم من أنهم يراعون ما تعلموه عندما يكتبون.
d dيضع كل تلميذ فِكَره بمفرده على الورق دون التقيد بتوجيهات بعينها.
d dال ُيملي المعلم على تالميذه ما يجب كتابته ،ويتيح لهم فرصة التعبير عن الرسالة التي يودون إيصالها.
يتركهم ليكتبوا مااﻟﺘﻔﻜري اﻟﻨﺎﻗﺪ
اإلرشادات الواضحةاﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ
أن يعطي المعلم اﻹﺑﺪاع
اﻟـﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ
يريدونه ،كل على حدة.
d dبعد
d dيتحرك المعلم بينهم؛ ليتأكد من أنهم على الطريق الصحيح ،ويوجههم ولكن ال يصوب لهم األخطاء.

d dيطلب المعلم من التالميذ فتح ص 14١للنظر في القاموس المصور.
تعرف بعض الكلمات ،وفي القاموس المصور توضح الصور معاني الكلمات.
d dيوضح المعلم أن القاموس يساعدك على ُّ

d dيتأكد المعلم من أن كل تلميذ يفهم القاموس المصور ،ويستطيع استخراج كلمات مناسبة للموضوع منه.
d dوقبل أن يكتب التلميذ الرسالة؛ على المعلم أن يذكره بطريقة الكتابة:

(اسم المرسل إليه  -التاريخ  -الجملة االفتتاحية  -شرح تفاصيل المشروع  -طريقة اإلقناع  -الجملة الختامية  -اسم المرسل).

d dيمكن للمعلم أن يكتب كل هذه المعايير على السبورة؛ لتكون واضحة لهم عند الكتابة.
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الك َتاب ََة َّ
صي َ
َّة؛ ِلي َ
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اجـ ُ
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حاوِ ُل َأ ْن
ُأ َ
م
َأ ْل َتزِ َ

تقييـم ذاتـي لكتابتي
أيضـا أن يمثلها على
d dيقـرأ المعلـم قائمـة المعاييـر وتدرجها؛
ليتعـرف التالميـذ المسـتويات المختلفة لكل معيـار ،ويسـتطيع ً
َّ
دائمـا ..أمـا إذا ُوجـد بعض األخطـاء فتضع
السـبورة؛ بـأن يقـول :إذا كتبـت الجملـة كلهـا صحيحـة تضـع
أمـام ألتـزم ً
أمام ألتزم بعـض الوقت  ..أمـا إذا كانت كل
كثيـر من األخطاء فتضـع
أمـام ألتـزم معظـم الوقت ..أمـا إذا ُوجدت ٌ
أمـام أحـاول أن ألتزم.
كلمـات الرسـالة بها أخطـاء فتضع
d dبعد أن يوضح المعلم المعايير للتالميذ يعطي أمثلة لألخطاء التي رآها أثناء مروره بينهم ،وكيفية التقييم الذاتي لها.
d dيقوم التالميذ بعد كتابة الرسالة بمراجعة المعايير التي عليها ،وإعطاء أنفسهم التقدير المناسب َو ْف َقا لما تم عمله.

نشاط

بعد مالحظة األخطاء ،أعد كتابة الرسالة مرة أخرى مع تصويب أخطائك:

هدف النشاط:

ليقويها مع التوجيه والدعم.
d dيراجع الكتابة الشخصية؛ ِّ
شرح النشاط:

مالحظة :تصويب المعلم التعبير الكتابي:

d dبعد أن يعيد كل تلميذ كتابة الرسالة متجن ًبا األخطاء التي وقع فيها يأخذ المعلم الكتب لمراجعة تقييمهم ألنفسهم.
d dيقرأ المعلم عمل التلميذ ،ويعطيه تغذية راجعة (تعلي ًقا) بناءةً؛ أي يركز علي شيء إيجابي في عمله ،ويمدحه ،خاص ًة إذا وجد
تحسنًا بين المحاولة األولى للكتابة والمحاولة الثانية.

d dيجب أال تكون كتابة كل تلميذ بدون أخطاء ،يجب أن يرى تحسنًا في كل مرة يكتبون فيها ،فعلى المعلم تركهم ليقيموا أنفسهم،
ويصوبوا أخطاءهم في كل مرة يكتبون فيها.

d dفي كل مرة يكتب التلميذ في الموضوعات التالية ُيطلب منه قبل أن يكتب أن يعود إلى تعليق المعلم على إيجابيات عمله في
المرة السابقة ويبني عليه.

دليل المعلم  -الصف الثالث االبتدائي  -الفصل الدراسي األول
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الــمحـــــــــــــــــور الثاني

d dسيقوم التالميذ بعد التقييم الذاتي ألنفسهم ومالحظة األخطاء التي وقعوا فيها بكتابة الرسالة نفسها مرة أخرى ،ولكن هذه المرة
سيتجنبون كل األخطاء التي وقعوا فيها أول مرة.

تقييم تكويني
تهيئة

d dهذا التقييم يطلق عليه أحيانًا (التقويم المستمر) ،و ُيعرف بأنه العملية التقويمية التي يقوم بها المعلم في أثناء عملية التعلم ،ويبدأ
أيضا استخدام التقويم المنظم في عملية بناء المنهج ،وفي
مع بداية التعلم ،ويواكبه أثناء سير الحصة ..والتقويم البنائي هو ً
التدريس ،وفي التعلم؛ بهدف تحسين التعلم.
١

نشاط

ادمج الحروف لتكون كلماتك الجديدة ،ثم ضع كل كلمة في جملة من تعبيرك:

هدف النشاط:

d dيكتسب الكلمات ويستخدمها ،ويحدد العبارات المناسبة للسياق في النص.
شرح النشاط:

d dيقوم كل تلميذ بتكوين الكلمة ،ووضعها في جملة من تعبيره.

اإلجابة:

 -٢متاجر
		
 -١مخترع
والجمل (متروكة للتلميذ).
ُ

نشاط

2

 -٣مبادرة

مستخدما حرف الجر المحدد أمامها:
عبر عن كل صورة بجملة
ً

هدف النشاط:

d dيستخدم قواعد اللغة في الكتابة.
شرح النشاط:

d dيقوم كل تلميذ بمالحظة الصورتين ،وكتابة جملة ،مستخد ًما حرف الجر المحدد أمام كل منهما.

اإلجابة:

قصصا في المكتبة.
 يضع الولدً

 -ارتدت البنت فستانًا ،وصارت كاألميرة.

(أو أي جملة من تعبير التلميذ)

نشاط

3

ًّ
خطا تحت ظرف المكان:
ارسم دائرة حول ظرف الزمان ،وضع

هدف النشاط:

d dيميز بين ظرفي الزمان والمكان.
شرح النشاط:

d dسيقوم التالميذ بقراءة الفقرة ورسم دائرة حول ظرف الزمان ،ووضع خط تحت ظرف المكان.

اإلجابة:

عصرا ،مسا ًء
ظهرا ،ساعة،
ً
 ظرف الزمان :العامً ، -ظرف المكان :أمام ،داخل ،فوق
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َن َشاط 4
ِيف إِ َعا َد ِة ال َّتدْ وِي ِر بِأنَّها ِع َبا َر ٌة َع ْن َج ْمعِ الـ َم َوا ِّد الـ ُم ْس َتخْدَ َم ِة،
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ـبَ ،والـ َورقِ َوغ َْريِها ِم َن الــ َموا ِّد.
ـب
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الصلْـ ِ
ِ
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ْ
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ج ْ
اق َر ْأُ ،ث َّ

 .١تَ َت َحدَّ ُث ال ِف ْق َر ُة َعن. .......................................................................................................................... :
يع).
يب – تَ ْح ِديدُ َم ْع َنا ُه – تَشْ جِ ٌ
الس َياقِ ( :تَ ْر ِح ٌ
َ .٢م ْع َنى (تَ ْعرِيف) ِم َن ِّ
ف َعطْ ٍ
ف. ................................. :
ف َج ٍّرَ ،................................. :ح ْر َ
اس َت ْخر ِْج ِم َن ال ِف ْق َر ِة َح ْر َ
ْ .٣
ات ال َّتدْ وِي ِر ال َع ِديدَ ِم َن الـ َم َوا ِّد الـ ُمخْتل َف ِة . ......................................
 .٤أَكْ ِم ْل :تَضُ ُّم َع َمل َّي ُ
َن َ
ِراحَ ،و َ
ْ
اف ِة ْ
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 ١7نوفم َب ٢0٢0م

ي الـ َمكْ َت َب ِة:
الس ِّي ِد أَ ِم ِ
َإل َّ
تَ َح َّي ًة طَ ِّي َب ًة َو َب ْعد،،،

رس ِةَ ،وشَ َع ْر ُت بِال ُح ْزنِ لِ ُو ُجو ِد ال َع ِدي ِد
أَكْ ُت ُب إِلَ ْيك ُْم َهذ ِه ال ِّر َسال ََة ،بَ ْعدَ أَنْ ُق ْم ُت ِب ِزيَا َر ِة َمكْ َت َب ِة الـ َمدْ َ
ِم َن الكُ ُت ِب الـ ُم َقطَّ َع ِة َدا ِخ َل الـ َمكْ َت َب ِة..
ُم ..................................................................................................................................................
َفأَ ْق َرت ُِح َعلَ ْيك ْ
..............................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................

َوتَفَضَّ لُوا بِق ُب ِ
ول َفائِ ِق ال ْح ِ َرت ِام
أل ْه َدا ُ
ف:
ا َ
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َن َ
الغر َ
م َ
وص ،وَ ي َْف َ
ص.
األس ِ
ي ِم ْن ُك ِّل َن ٍّ
ص َ
شاط ( :)4ي َْقر َُأ ال ُّن ُ
َض َ
ه ُ
اس َّ
َن َ
ُّ
َ
َ
َ
َ
ْ
الكتاب َِة.
اع َد اللغ ِة ِفي ِ
م قوَ ِ
َستخ ِد ُ
شاط ( :)5ي ْ

ن ال ِّتلْ ِمي ِذ......................... .
ِم َ

4

نشاط

اقرأ ،ثم أجب:

هدف النشاط:

d dيقرأ النصوص ،ويفهم الغرض األساسي من كل نص.
شرح النشاط:

d dيقوم كل تلميذ بقراءة الفقرة ،واإلجابة عن األسئلة.
اإلجابة:

 -١إعادة التدوير
 -٢تحديد معناه
 -٣حرف جر (عن  -إلى  -لـ  -كـ)
حرف عطف (ثم  -و)
 -٤الحديد والصلب ،والزجاج ،وعلب األلومنيوم ،والخشب ،والورق

نشاط

٥

أكمل الرسالة بإضافة اقتراح ،وأثر هذا االقتراح:

هدف النشاط:

الــمحـــــــــــــــــور الثاني

d dيستخدم قواعد اللغة في الكتابة.
شرح النشاط:

d dيقوم كل تلميذ باستكمال الرسالة بكتابة اقتراح ،وأثر هذا االقتراح.
اإلجابة( :متروكة للتلميذ).

دليل المعلم  -الصف الثالث االبتدائي  -الفصل الدراسي األول

١٤٠

قاموس الكلمات المصورة
شرح النشاط:

d dيطلب المعلم من التالميذ فتح ص ١٤١للنظر في القاموس المصور.
تعرف بعض الكلمات ومعانيها ،وفي القاموس المصور توضح الصور معاني
المعلم أن القاموس يساعدهم في ُّ
d dيوضح لهم ُ
الكلمات.
d dيتأكد المعلم من أن كل تلميذ يفهم القاموس المصور ،ويستطيع أن يستخرج منه كلمات مناسبة للموضوع.
 d dقبل أن يكتب التلميذ القصة؛ على المعلم أن يذكره بكتابة عنوانها ،وعالمات الترقيم ،واستخدام كلمات من القاموس ،وكتابة
أحداث ُمرتبة واضحة ،مع استخدام الفعل الماضيَّ ،
وأل ينسى توضيح الزمان والمكان.

 d dيمكن للمعلم أن يكتب على السبورة هذه المعايير كلها؛ لتكون واضح ًة لهم عند الكتابة.

١٤١

دليل المعلم  -الصف الثالث االبتدائي  -الفصل الدراسي األول

َقطْ ُع األَشْ َجا ِر

يق إ َعا َد ِة التَّدْ وِي ِر أ ْو َر ٌ
اق
َص َنا ِد ُ

َم ْت َج ٌر

اس ِتخْدَ ٍام
إِ َعا َد ُة ْ

ات طَبيع َّي ٌة
َم ْح ِم َّي ٌ

اض
النْ ِق َر ُ

َموا ُّد بالس ِتي ِك َّي ٌة

َموا ُّد َم ْع ِدن َّي ٌة

إِ َعا َد ُة تَدْ وي ٍر

ُم َو ِ
اط ُنونَ

ُع َّم ُل نَظَا َف ٍة

َم ْص َن ُع إ َعا َد ِة تَدْ وِي ٍر

يف َو َف ْر ٌز
ت َْص ِن ٌ

ات
نُفَا َي ٌ
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َن َ
شاط

1

ْ
ب:
م َأ ِ
ج ْ
اق َر ْأُ ،ث َّ

"ف َي ـ ْو ِم البِي َئ ـ ِة ال َعالَـ ـ ِم ِّي َقا َمـ ِ
رس ُة ِب َع َمــلِ ا ْح ِت َفـ ٍ
ـن
ـر ال َع ِديــدُ ِمـ َ
ِ
ـت الـ ـ َمدْ َ
ـال كَ ِب ـريٍَ ،و َحـ َ َ
َــم ِء ..كَانَ ال َيــ ْو ُم َملِي ًئــا بِال ِفقْــ َر ِ
ــن البِي َئــ ِة،
َــم ِء َع ِ
الـــ َم ْسئولِ َ
ات؛ تَ َحــدَّ َث أَ َحــدُ ال ُعل َ
ي َوال ُعل َ
ــة الـــ ُم ِ
ــت ِف ْر َق ُ
ــن الطَّبِي َعــ ِة،
ــم َقا َم ْ
وسيقَى ِب ِغ َنــا ِء أُنْشُ ــو َد ٍة َرائِ َعــ ٍة َع ِ
َوامل ُ َحا َفظَــ ِة َعلَ ْي َهــا ،ثُ َّ
ـن البِي َئـ ِةَ ،وال ِح َفـ ِ
ـاظ َعلَ ْي َهــاَ ..و ِف نِ َها َيـ ِة ال َيـ ْو ِم،
َوشَ ــا َر َك ال َع ِديــدُ ِف َع َمــلِ َم ْعـر ٍِض لِ ُصـ َو ٍر َعـ ِ
ـوب َعلَ ْي َهــاَ :حا ِف ْ
ظ َعـ َـل بِي َئ ِت َك.
ـم ِش َمكْ ُتـ ٍ
ـن َح ِقي َبـ ٍة ِمـ َ
ت ََسـلَّ ْم َنا َه ِد َّيـ ًـة َر ْم ِز َّيـ ًـة ِع َبــا َرة َعـ ْ
ـن ال ُقـ َ
ض ْ
َ
الم َة (
ع َع َ

أ

) أو (

):

رس ِة.
-١كَانَ ال ْح ِتف َُال بِشَ أْنِ ِعي ِد ِم َيال ِد ُم ِدي ِر الـ َمدْ َ
-٢تَ َحدَّ َث أ َحدُ ال ُعل ََم ِء َع ِن البِي َئ ِة َوأَ َه ِّم َّي ِة امل ُ َحا َفظَ ِة َعلَ ْي َها.
-٣ال َه ِد َّي ُة ِع َبا َر ٌة َع ْن َح ِقي َب ٍة بالس ِتي ِك َّي ٍة.
ب

( )
( )
( )

اس َت ْ
خرِ ْج مِ َ
ن الفِ ْق َرةِ :
ْ

ف َعطْ ٍ
ف َج ٍّر. ......................................... :
فَ ......................................... :ح ْر َ
َح ْر َ
ِف ْع ًال َم ِ
مرٍ............................... :
اض ًياِ ......................................... :ف ْع َل أَ ْ
َن َ
شاط

2

َن َ
شاط

3

ن َ
ه َو َم ْ
َأ ْك ِم ْ
وب َب ْي َ
ِـما ُ
ن:
س ْي ِ
ط ُل ٌ
الق ْو َ
لب َ

-١ش َح الـ ُم َعل ُِّم الدَّ ْر َس.
ََ
وس َك.
َ ،........................................-٢ذا ِك ْر ُد ُر َ
-٣ف  ..........................................أَ ْق َرأُ ِق َّص ًة َق ْب َل ال َّن ْو ِم.
ِ
الص ْندُ وقِ .
َ -٤وضَ ْع ُت اللُّ َع َب ُّ ..........................................
..........................................

ل:
الصورَةِ فِ ي َث ِ
َع ِّب ْر َع ِ
الث ُ
ن ُّ
ج َم ٍ

..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................

أل ْه َدا ُ
ف:
ا َ
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َن َ
الغر َ
م َ
وص ،وَ ي َْف َ
ص.
األس ِ
ي ِم ْن ُك ِّل َن ٍّ
ص َ
شاط ( :)1ي َْقر َُأ ال ُّن ُ
َض َ
ه ُ
اس َّ
َن َ
ُّ
َس َت ْ
الك َتاب َِة.
اع َد الل َغ ِة ِفي ِ
م َقوَ ِ
خ ِد ُ
شاطا ( :)3 ،2ي ْ

.

(ا ْج َم ِع الكَلِ َم َة الـ ُملَ َّون ََة)
ُوب نِدَ ا ٍء)
(أُ ْسل ُ
ف َز َمانٍ )
(ظَ ْر ُ
ف َمكَانٍ )
(ظَ ْر ُ

قيم نفسك
تهيئة

d dتهدف هذه الصفحة إلى تقييم كل تلميذ لنفسه؛ حيث ُيخبِر المعلم تالميذه بأنه حان وقت التقييم ،وسيقوم كل منهم باإلجابة
عن هذه األسئلة بمفرده ،وتصويبها في نهاية التقييم معه.
d dينقسم التقييم إلى ثالثة أجزاء:
-السؤال األول :قراءة.

السؤال الثاني :أساليب وقواعد.-السؤال الثالث :كتابة.

d dيمر بينهم المعلم؛ ليتأكد من َفهمهم األسئلة.
١

نشاط

اقرأ ،ثم أجب:

هدف النشاط:

اإلجابة:

		
✓ -2
			
( ا ) ✗ -1
(ب)  -حرف عطف :و  ،ثم.

الــمحـــــــــــــــــور الثاني

d dيقرأ النصوص ،ويفهم الغرض األساسي من كل نص.
✗ -3

 -حرف جر :في ،على ،من  ،عن.

 الفعل الماضي :قامت  -تحدث  -شارك. فعل أمر :حافِظ٢

نشاط

أكمل بما هو مطلوب بين القوسين:

هدف النشاط:

d dيستخدم قواعد اللغة في الكتابة.
اإلجابة:

 -١شرح المعلمون الدرس.
 -٢يا تلميذ ،ذاكر دروسك.
 -٣المساء		
 -٤داخل
٣

نشاط

عبر عن الصورة في ثالث جمل:

هدف النشاط:

d dيستخدم قواعد اللغة في الكتابة.
اإلجابة( :متروكة للتلميذ).
دليل المعلم  -الصف الثالث االبتدائي  -الفصل الدراسي األول

١٤٢

معجمي الصغير
d dالمعجم الصغير هو عبارة عن قاموس للكلمات التي سيتعلمها الطالب ويستخرجها من خالل السياق كهدف رئيسي من أهداف
مهارة القراءة وليست للحفظ ،إنما تكون للفهم فقط ،وعلى المعلم أن يعدد األنشطة التي تعزز هذه األهداف ،فيقوم بأخذ الكلمة
ووضعها في سياق مختلف حتى يتأكد من فهم الطالب لمعناها .ومن الممكن أن يتالعب المعلم في سياقات مختلفة حتى يدرك

الطالب أن الكلمة في اللغة العربية تحتمل أكثر من معنى.

مالحظة :المعاني الواردة بكتاب الطالب مرتبة حسب تسلسلها في الكتاب.
مثال:

 عين الطفل جميلة.عين ٍ
 شربت من ِماء في الصحراء.
 -كانت هناك عي ٌن على اللص.

d dيقوم المعلم بتوضيح تلك األمثلة للطالب من خالل أن كلمة «عين» في المثال األول المراد بها العين البشرية ،و«عين» في المثال
الثاني هي بئر ماء في الصحراء ،و«عين» في المثال الثالث تعني رؤية شخص آلخر.

ف َعطْ ٍ
ف َج ٍّر. ......................................... :
فَ ......................................... :ح ْر َ
َح ْر َ
ِف ْع ًال َم ِ
مرٍ............................... :
اض ًياِ ......................................... :ف ْع َل أَ ْ

١٤٣

دليل المعلم  -الصف الثالث االبتدائي  -الفصل الدراسي األول

ُ ْ َ
َّ ُ
معج ِمي الص ِغير
ح َو ُر َّ
الثانِي
ِ
الم ْ
ض ُ
الم ْو ُ
وع
َ
َ
األ َّو ُل

ض ُ
الم ْو ُ
وع
َ
َّ
الثانِي

ض ُ
الم ْو ُ
وع
َ
َّ
الثال ُ
ِث

الس ْي َر
ال َّت َج ُّو َل
َّ
الجمِي َل ِة
الج َّذا َب ِة
َ
َ
ُف ْت َحات ض ِّي َقة
ُث ُقوب
الحِ َفاظِ َع َلى
ُم َرا َعا ِة
الـمن ِ
َاس َبة
الـمـال ِئ َمة
ُ
ُ
َب َل ِدي
َم ْوطِ نِي

َي ُص َ
ون
ال ُب ْست َ
َان
َم ْجل ًِسا
لل َّر ْو َض ِة
ت َت َأل ُأل

َي ْحم َِي
المحِ َ
َ
الحدِي َق ِة
يط َة ِب َ
األش َجا َر ُ
وس
للج ُل ِ
َم َكا ًنا ُ
للحدِي َق ِة
َ
َت ْل َم ُع

ال َّت ْر َح َ
ال
ت ََص ُّف َح
ان َْح َس َر
تَخِ ُّل
َم ْح ِم َّي ٍة

الح َيوا َن ِ
ات
ِم ْنط َق ٍة لِـحِ َما َي ِة َ

اج
ْ
استِخْ َر ِ
ت ََضا َء َل ْت
الم َخ َّل َف ِ
ات ال ُق َما َم ِة
ُ
ال َكثِي ُر
الجا ِئ ُر
َ
ُم ْش َت ِع َلة
ُم َت َف ِّج َرة

ُي َل ِّق ُبنِي
ا ْق ِتنَا َء
َعدِي َم ُة
َم ْن َف َع ٌة
ُم ْقتن َي ِ
ات
ُم ْب َت ِكر

ُينَادِينِي
ا ْمت َ
ِالك
َفا ِق َد ُة
َفا ِئد ٌَة
ُم ْمت َل ِ
كات
ُمخْ َت ِرع

الس َّك َ
ان
الم َواطِ نينَ
ُ
ُّ
اح
ُم َبا َد َر ٍة
ا ْق ِت َر ٍ
ِن َها َي ُت ُه
َمصِ ي ُر ُه
ات ال ُق َما َم ُة
ال ُّن َفا َي ُ
ال َم َح ّل
ال َم ْت َجر
ت َْص ِن ِ
يف
َف ْر ِز

ال َّت َن ُّق َل
ِيب َص َف َحات
َت ْقل َ
َق َّل َن ْو ُع َها
ُت ْفسِ دُ

الص
استِخْ ِ
ْ
َق َّل ْت
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اف مِ َ
َأ َخ ُ
ن
الع ْد َوى
َ
١٤٤

دليل المعلم  -الصف الثالث االبتدائي  -الفصل الدراسي األول

دليل المعلم  -الصف الثالث االبتدائي  -الفصل الدراسي األول

١٤٥

يوس ُف يَلْ َع ُب
ُع َم ُر ِطف ٌْل ا ْج ِتما ِع ٌّي ،يَبْلُ ُغ ِم َن ال ُع ُم ِر تِ ْس َع َة أَ ْع َو ٍامَ ،وكَا َن لَ َديْ ِه َجا ٌر ِفي ِمثْلِ ُع ُم ِر ِه ْاس ُم ُه ُ
َم َع ُه َدائِ ًماَ ،ولَ ِك ْن لِك ٍُّل ِم ْن ُهما شَ ْخ ِصيتُ ُه ال ُم ْختَلِ َف ُة.

١٤٦

دليل المعلم  -الصف الثالث االبتدائي  -الفصل الدراسي األول

ُع َم ُر ِطف ٌْل يَ ْهتَ ُّم ِب َنظَافَ ِت ِه الشَّ ْخ ِصيَّ ِة ب ُِصو َر ٍة ُمبَالَغٍ ِفي َها؛ فَ ُه َو يَ ْغ ِس ُل يَ َديْ ِه أَكْثَ َر ِم ْن َعشْ ِر َم َّر ٍ
ات ك َُّل
َخ ْم ِس َدقَائِ َقَ ،ويَ ْح ِم ُل َم َع ُه َم َنا ِد َيل ُمطَ ِّه َر ًة لِيَ ْم َس َح بِها ك َُّل شَ ْي ٍء يَ ُم ُّر َعلَيْ ِه ،لَيْ َس َم َّر ًة َو ِ
اح َد ًة َولَ ِك ْن
ِع َّد َة َم َّر ٍ
اتَ ..ل يَأْك ُُل لَ َدى أَ َح ٍد ِم ْن أَ ْص َحا ِب ِه؛ ألَنَّ ُه َل يَ ِث ُق بِال َّنظَافَ ِة ِخ َ
الل إِ ْع َدا ِد الطَّ َع ِامَ ،و َحتَّى َل ت َ ْنتَ ِق َل
ِإلَيْ ِه ال َج َرا ِثي ُم.

دليل المعلم  -الصف الثالث االبتدائي  -الفصل الدراسي األول

١٤٧

يوس َف فَ ُه َو يَ ْختَلِ ُف َع ْن ُع َم َر ،ألنه ال يَ ْهتَ ُّم ِب َنظَافَ ِت ِه الشَّ ْخ ِصي ِة أَبَ ًدا؛ فَ ُه َو َل يَ ْغ ِس ُل يَ َديْ ِه
أَ َّما بِال ِّن ْسبَ ِة لِ ُ
ِإ َّل نَا ِد ًراَ ،ويَأْك ُُل ِم َن البَا َع ِة ال َجائِلي َن ب ِْاس ِت ْمرارٍ.

١٤٨
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يوس ُف ُمتَأَلِّ ًما ِم ْن بَطْ ِن ِه :آ ٍه ،بَطْ ِني ..آ ٍه ،بَطْ ِني!
َو ِفي يَ ْو ٍم ِم َن األَيَّ ِام َص َر َخ ُ
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١٤٩

ِيب قَا َم ِب َح ْج ِز ِه ب َِسبَ ِب إِ َصابَ ِت ِه ِب َن ْزلَ ٍة
أَ َخ َذ ُه َوالِ ُد ُه ُم ْس ِر ًعا إلَى ال ُم ْستَشْ فَىَ ،وبَ ْع َد أ ْن كَشَ َف َعلَيْ ِه الطَّب ُ
َم َع ِويَّ ٍة؛ ألَنَّ ُه ت َ َنا َو َل طَ َعا ًما ُملَ َّوثًاَ ..وبَ ْع َد َذلِ َك ،كَا َن َعلَيْ ِه أَ ْن يَ ْرت ََاح ِفي البَيْ ِت لِ ُم َّد ِة أُ ْسبُو ٍع َم َع تَـ َناو ِل
مام بِال َّنظَافَ ِة ب ِْاس ِتمرارٍ.
طَ َع ٍام ِص ِّح ٍّيَ ،واال ْه ِت ِ

١٥٠
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َجلَ َس ُع َم ُر ِفي بَيْ ِت ِه َحزِي ًنا ،ف ََسألَتْ ُه أُ ُّم ُه« :لِ َماذَا أَنْ َت َحزِي ٌن يَا ُع َم ُر؟».
يوس َف ِج ًّدا».
فَ َر َّد« :أَنَا أَفْتَ ِق ُد ُ
ف ََسألَتْ ُه أُ ُّم ُه« :لِـ َمـاذَا َل تَ ُزو ُر ُه؟».
فَق ََال« :أَ َخ ُ
اب بِال َع ْد َوى ِم ْن َم َر ِض ِه».
اف أَ ْن أُ َص َ
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١٥١

«يوس ُف يُ َعانِي نَ ْزلَ ًة َم َع ِويَّ ًة ب َِسبَ ِب تَناولِ ِه طَ َعا ًما ُملَ َّوثًا،
نَظَ َر ِت األُ ُّم ِإلَى ُع َم َر َوا ْحتَ َض َنتْ ُهَ ،وقَالَ ْت لَ ُهُ :
يوس َف ..ا ْه ِتما ُم َك
َو َهذا الـ َم َر ُض َل يَ ْنتَ ِق ُل إلَى أَ َح ٍد بِال ُم َخالطَ ِة ،فَال َض َر َر ِم ْن زِيا َرتِ َك لِ َص ِدي ِق َك ُ
اص َل َم َع
ب ِِص َّح ِت َكَ ،و َسال َم ِت َكَ ،ونَظَافَ ِت َك شَ ْي ٌء َح ِمي ٌدَ ،ولَ ِك ْن إِذَا بَالَ ْغ َنا ِفي َحيْطَ ِت َنا فَلَ ْن نَ ْستَ ِطي َع التَّ َو ُ
ال َّن ِ
اس؛ فَا ْحر ِْص َعلَى َسال َم ِت َك بِا ْع ِت َدا ٍلَ ،واغ ِْس ْل يَ َديْ َك بَ ْع َد اللَّ ِع ِب وقبل الطعام وبعدهَ ،وا ْحر ِْص َعلَى
الص ِّح َّي الـ ُمتَوا ِزنَ».
نَظَافَ ِت َك الشَّ ْخ ِصي ِةَ ،وابْتَ ِع ْد َع ْن َم َصا ِد ِر ال َع ْد َوىَ ،وتَ َنا َو ِل الطَّ َعا َم ِّ

١٥٢
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يوس َف لالطْ ِمئْنانِ َعلَيْ ِه.
اب إلَى ُ
فَ َّك َر ُع َم ُر ِفي ك ََل ِم َوالِ َدتِ ِهَ ،وقَ َّر َر ال َّذ َه َ
َوبَ ْع َد َهذَا اليَ ْو ِم ،فَ ِه َم ك ٌُّل ِم ْن ُهما كَيْ ِفيَّ َة ِ
الحف ِ
َيوس ُف َصا َر يَ ْهتَ ُّم ب ِِص َّح ِت ِه
َاظ َعلَى ِص َّح ِت ِه بِا ْع ِت َدا ٍل؛ ف ُ
َونَظَافَ ِت ِهَ ،و ُع َم ُر أَيْ ًضا لَ ْم يَ ُع ْد يُبَالِ ُغ ِفي نَظَافَ ِت ِه َو ِح ْر ِص ِه الشَّ ِد ِيد َعلَى َسال َم ِت ِه.

مالحظات

دليل المعلم  -الصف الثالث االبتدائي  -الفصل الدراسي األول

١٥٣

َ
األ ْ
ع َم ُة
ط ِ
ال َب ْح ِر َّي ُة
١٥٤
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١٥٥

قَا َم َص ِدي ِقي «أسا َم ُة» َو ُه َو ِم ْن َم ِدي َن ِة ا ِإل ْس َك ْن َد ِريَّ ِة ِب َد ْع َوتِي أَنَا َو« َم ْر َوانَ» أَ ِخي إلَى َو ْجبَ ِة َغ َدا ٍء
ُوالت البَ ْح ِريَّ ُة َملِيئَ ٌة ِبأَنْ َوا ٍع
الس َم َكَ ،وأَ ْعر ُِف فَ َوائِ َد ُه؛ فَال َمأْك ُ
بَ ْح ِريَّ ٍةَ ..س ِع ْد ُت ِب َهذ ِه ال َّد ْعو ِة؛ ألَنَّ ِني أُ ِح ُّب َّ
ِم َن ال ِفيتَا ِمي َن ِ
ات َل ت ُو َج ُد ِفي َغيْ ِر َها.
اب َو َج ْدنَا األَك َْل َعلَى الطَّا ِولَ ِة ِفي انْ ِتظَا ِرنَا.
َو َصلْ َنا أَنَا َوأَ ِخي « َم ْر َوانُ» ِع ْن َد ُهَ ،و ِع ْن َد َما فَتَ َح البَ َ

١٥٦
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َجلَ ْس ُت أَنَا َوأَ ِخي « َم ْر َوانُ» ،ث ُ َّم نَظَ ْر ُت إِلَى الطَّ َع ِام ُمحا ِو ًل أَ ْن أُ َميِّ َز األَنْوا َع ال َم ْو ُجو َدةََ ،ولَ ِك َّن ِني لَ ْم أُ َميِّ ْز
الس َم ُك ِبأَنْ َوا ِع ِه ال ُم ْختَ ِل َف ِةَ ،ولَ ِك ْن لَـ ْم يَ ُك ْن َعلَى الطَّا ِولَ ِة
ِم ْنها شَ يْئًا؛ فَالطَّ َعا ُم البَ ْحر ُِّي الَّ ِذي أَ ْع ِرفُ ُه ُه َو َّ
أَ ُّي نَ ْو ٍع ِم َن األَ ْس َم ِ
اك الَّ ِتي أَ ْع ِرفُ َها.
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١٥٧

لَ َح َظ َص ِدي ِقي «أسا َم ُة» التَّ َع ُّج َب الَّ ِذي كَا َن يَبْ ُدو َعلَيْنا أَنَا َوأَ ِخي « َم ْر َوانَ» ،فَابْتَ َس َم َوق ََالِ « :م َن ال َو ِاض ِح
أ َّن أَنْ َوا َع الطَّ َع ِام بِال ِّن ْسبَ ِة لَ َك يَا «سامح» َغرِيبَ ٌةَ ..د ْع ِني أَشْ َر ْح لَ َك أَنْ َوا َع الـ َمأْكُولَ ِت البَ ْح ِريَّ ِة ال َم ْو ُجو َدةَ».

١٥٨
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أَشَ ا َر َص ِدي ِقي «أسا َم ُة» ألَ َّو ِل َص ْح ٍنَ ،وق ََالَ « :هذ ِه (رِيتْ َسا)َ ،وأَنْ َص ُحكُما ِبأَ ْن تَبْ َدآ ِب َها» ،فَ َنظَ ْر ُت َو َو َج ْد ُت
شَ يْئًا َعلَى شَ ْكلِ ِقشْ َر ٍة ُصلْبَ ٍة ت َ ْملَ ُؤ َها أَشْ َو ٌاكَ ،و ِب َد ِ
اخ ِلها بَ ْع ُض الف ُُص ِ
وص اللَّي َن ِة ..أَ َخ َذ َص ِدي ِقي «أسا َم ُة»
ِقطْ َع ًة ِم َن اللَّيْ ُمونِ َو َع َص َرها َعلَيْها ،ث ُ َّم بَ َدأْنَا ِفي األَكْلِ  ..ق ََال أَ ِخي « َم ْر َوانُ»َ « :ه ِذ ِه أَ َّول َم َّر ٍة آك ُُل ِفي َها
اج
(رِيتْ َسا)!» ..ق ََال «أسا َم ُة»َ « :ولَ ْن تَكُو َن األَ ِخي َرةَ؛ فَطَ ْع ُم َها لَ ِذي ٌذ ِج ًّداَ ،و ِه َي َغ ِنيَّ ٌة بِال َم َعا ِدنِ الَّ ِتي يَ ْحتَ ُ
الج ِْس ُم إِلَيْها» ..قُلْ ُت لِـ«أسا َم َة»« :أَقْتَر ُِح أَ ْن تُ َع ِّرفَنا أنَا َو َم ْر َوا َن ِببَ ِقيَّ ِة األَطْبَاقِ قَبْ َل أَ ْن نَبْ َدأَ ِفي األَكْلِ ».
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١٥٩

أَشَ ا َر «أسا َم ُة» إِلَى َص ْح ٍن كَبِي ٍر ِب ِه بَ ْع ُض األَ ْص َد ِ
اف ال َم ْفتُو َح ِة الَّ ِتي يَ ِم ُيل لَ ْونُ َها إِلَى األَبْيَ ِضَ ،وق ََال:
«أ َّما َهذا فَـ( َج ْندوفلي)َ ،و ُه َو َغ ِن ٌّي بِال ِفيتَا ِمي َن ِ
الض ُرو ِريَّ ِة لِ ِص َّح ِة ال َقلْ ِبَ ،وطَري َق ُة أَكْ ِل ِه تَ ْختَ ِل ُف َع ِن
ات َّ
(ال ِّريتْ َسا) َو ِه َي ت ُ ْؤك َُل َهكَذا».
دام ِملْ َع َق ٍة َص ِغي َر ٍة أَ ْخ َر َج اللَّ ْح َم الَّ ِذي ِب َد ِ
أَ َخ َذ َو ِ
اخلِها َوأَكَلَ ُه.
اح َد ًة َوفَتَ َحهاَ ،وب ِْاس ِت ْخ ِ

١٦٠
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اح أَ ِخي « َم ْر َوانُ»َ « :ما َهذا الَّ ِذي ِب َد ِ
اخلِ َص ْح ِن األُ ْرزِ؟» ،نَظَ ْر ُت لِ َص ْح ِن األُ ْر ِز فَ َو َج ْد ُت بَ ْع َض األَ ْص َد ِ
اف
َص َ
لَ ْونُها أَ ْس َو ُد ت َ ْخ ُر ُج ِم َن األُ ْرزِ.
ق ََال «أسا َم ُة»َ « :هذا بَلَ ُح البَ ْحرَِ ،و ُه َو َغ ِن ٌّي بِال ِفيتَا ِمي َن ِ
ات َوال َم َعا ِدنِ َ ،وقَ ْد يُ ْؤك َُل َو ْح َد ُه ِمثْ َل (ال َج ْندوفلي)
أَ ْو يُطْ َهى َم َع األُ ْرزِ».
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١٦١

اص ٌة َوطَ ْع ٌم ُمميَّ ٌزِ ..في ال ِب َدايَ ِة،
َجلَ ْس َنا َج ِمي ًعا إلَى الطَّا ِولَ ِة َوبَ َدأْنَا ِفي األَكْلِ  ،كَا َن لألَكْلِ نَ ْك َه ٌة َخ َّ
ريب ِص ْرنَا أنَا َو ِ
أخي « َم ْر َوانُ» َما ِه َريْ ِن ِفي أَكْلِ (ال ِّريتْ َسا)،
َسا َع َدنا َص ِدي ِقي «أسا َم ُة» َولَ ِك ْن م َع التَّ ْد ِ
َو(ال َج ْندوفلي)َ ،وبَلَ ِح البَ ْحرِ.

َ
ي
الح ِق ِ
الف ْو ُز َ
يق ُّ
١٦٢
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١٦٣

رس ُة َع ْن ِقيا ِم َها بِإ ْع َدا ِد فَرِي َقيْ ِن لِ ُك َر ِة ال َق َد ِم لِتَأْ ِهي ِله َما لالشْ ِت َر ِ
اك ِفي البُطُ َول ِت ال ُمقَا َم ِة بَيْ َن
أَ ْعلَ َن ِت ال َم ْد َ
ال َم َدار ِِسَ ،وبِال ِف ْعلِ بَ َدأَ التَّال ِمي ُذ ِفي االشْ ِتر ِ
اكَ ،وقَا ُموا بِإ ْج َرا ِء اال ْخ ِتبا َر ِ
ات ال َمطْلُوبَ ِة؛ ال ْخ ِتيا ِر األَ ْصلَ ِح ِم ْن
ِين ال ِف َرقِ .
بَيْ ِن ِهمَ ،وتَ ْكو ِ

١٦٤
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ِالل ِعبي َن إِلَى ال ُم ْستَ َوى
ِيبي؛ َحتَّى يَ ِص َل ب َّ
قَا َم ُم َد ِّر ُب ك ُِّل فَر ٍ
ِيق ِب َو ْضعِ بَ ْرنَا َم ٍج ِغذَائِ ٍّيَ ،و َج ْد َو ٍل تَ ْدر ٍّ
وب ..فَك ُّل يَ ْو ٍم بَ ْع َد انْ ِت َها ِء اليَ ْو ِم ال ِّد َر ِاس ِّي يَ ْجتَ ِم ُع ك ُُّل ُم َد ِّر ٍب َم َع أَفْ َرا ِد فَرِي ِق ِه لل ِقيَ ِام بِالتَّ ْدريبَ ِ
ات
ال َمطْلُ ِ
الَّ ِتي َستَرفَ ُع َم َها َراتِه ْم َو ُم ْستَ َواه ُم ال ُك َر ِو َّي.
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ريبي،
َوبَ ْع َد شَ ْه ٍر ِم َن التَّ ْدر ِ
ِيب ال ُم ْستَ ِم ِّر َو ُمتَاب َع ِة الْ ِتز ِام ك ُِّل فَ ْر ٍد ِم ْن أَ ْع َضا ِء ال َفر ِ
ِيق بِالبَ ْرنا َم ِج التَّ ْد ّ
َو َصلَ ِت ال ِف َر ُق لل ُم ْستَ َوى الَّ ِذي يُؤ ِّهلُ ُه ْم لالشْ ِتر ِ
اك ِفي البُطُولَ ِة.

١٦٦
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رس ُة َع ْن َج ْد َو ِل الـ ُمبَ ِ
ِيق األَ ْز َرقِ ِم َن
األص َف ِر َوال َفر ِ
اريات ،كَانَ ْت أَ َّو ُل ُمبَا َرا ٍة بَيْ َن ال َفر ِ
ِيق ْ
ث ُ َّم أَ ْعلَ َن ِت ال َم ْد َ
ائي.
َّ
الص ِّف الثَّالِ ِث االبْ ِت َد ِّ
االس ِت ْمتَا ِع ِب ُمشَ ا َه َد ِة ال ُمبا َرا ِة.
رس ِة للتَّشْ جِيعِ َو ْ
ِفي أَ َّو ِل يَ ْو ٍم ِم ْن أَيَّ ِام البُطُولَ ِة ،ت َ َج َّم َع ك ُُّل تَال ِم ِيذ ال َم ْد َ
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ِيق األَ ْز َرقِ َ ،وت َ َعالَ ِت األَ ْص َو ُ
األص َف ِر ِب َه َدفَيْ ِن ُمقَاب َِل َه َد ٍف لل َفر ِ
انْتَ َه ِت الـ ُمبَا َرا ُة ِب َف ْو ِز ال َفر ِ
ات بِالتَّشْ جِيعِ
ِيق ْ
األص َفرِ.
َوالتَّ ْه ِليلِ لل َفر ِ
ِيق ْ

١٦٨
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ِيق األَ ْز َرقِ لِ َدر َج ِة أ َّن بَ ْع َض ُهم بَكَىَ ،وبَ ْع َض ُهم غ َِض َبَ ،وبَ ْع َد ُخ ُروجِهم ِم ْن أَ ْر ِض ال َملْ َع ِب
َح ِز َن أَفْ َرا ُد ال َفر ِ
انين اللُّ ْعبَ ِةَ ،و َذكَّ َر ُه ْم ِبأَ َّن ال َه َد َف
ا ْجتَ َم َع ِب ِهم ُم َد ِّربُهمَ ،وأشَ ا َد ِب َم ْج ُهو ِد ِهم َوالْ ِت َزا ِم ِهم ِبأَ ْخ َلقِ َوقَ َو ِ
اض ِةَ ،والتَّ َعاونَُ ،والـ ُمثَابَر ُة ِفي أَ ْر ِض ال َملْ َع ِب.
ارس ُة ال ِّريَ َ
يقي ُه َو ُم َم َ
ال َح ِق َّ
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١٦٩

ِيب َم َّر ًة أُ ْخ َرىَ ،وبَ َد ُءوا ِفي البَ ْح ِث َع ْن نِق ِ
ِيق األَ ْز َر ُق للتَّ ْدر ِ
َاط َض ْع ِف ِهم لِتَ ْقوِي ِتهاَ ،و َو ْضعِ
ت َ َح َّم َس ال َفر ُ
يق ال َف ْو ِز ِفي ال ُمبَ ِ
أَ ْه َد ٍ
اريات ال ُم ْق ِبلَ ِة.
افَ ،و ُخطَّ ٍة َو ِاض َح ٍة لِتَ ْح ِق ِ

١٧٠

دليل المعلم  -الصف الثالث االبتدائي  -الفصل الدراسي األول

تَقَابَ َل ال َفرِيقَانِ َم َّر ًة أُ ْخ َرى ِفي ُمبَا َرا ٍة ِطبْقًا لِ َج ْد َو ِل ُمبَا َر ِ
يات البُطُولَ ِةَ ،و َهذ ِه ال َم َّر َة انْتَ َه ِت ال ُمبا َرا ُة
بِالتَّ َعا ُد ِلَ ،وأَشَ ا َد ْت لَ ْج َن ُة التَّ ْح ِك ِيم ِب ُم ْستَ َوى أَ َدا ِء ِك َل ال َفرِي َقيْ ِن.
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١٧١

ِيق األَ ْز َرقِ « :لَ َق ْد كَانَ ْت ُمبا َرا ًة ُمم ِت َع ًةَ ،و ِك َل الفَري َقيْ ِن يَ ْستَ ِح ُّق
تصافح الفريقانَ ،وق ََال ُم َد ِّر ُب ال َفر ِ
ياض ِةَ ،ولَيْ َس فَقَط
ال َف ْخ َر ِبأَ َدائِ ِه» ،فَق ََال ُم َد ِّر ُب ال َفر ِ
مارس ُة ال ِّر َ
ِيق ْ
يقي ُه َو ُم َ
األص َفرِ« :ال َه َد ُف ال َح ِق ُّ
يقي».
ال َف ْو َز ِفي ال ُمبا َرا ِة؛ فَاألَدا ُء ال ُمتَ َميِّ ُزَ ،والتَّ َعاونَُ ،وقُ َّو ُة البَ َدنِ ِه َي ال َف ْو ُز ال َح ِق ُّ

وم ٌة
ِف ْك َر ٌة َو َم ْع ُل َ
١٧٢
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١٧٣

الصدا َر َة ِفي
ق ََال َما ِج ٌد لِ َص ِدي ِقه َهانِي« :كَيْ َف َس َنتص َّر ُف؟ فَأَما َمنا َخ ْم َس ُة أيَّ ٍام فَ َق ْط لِ َن ِج َد بَلَ ًدا يَ ْحتَ ُّل َّ
ِ
المدرسيَّ ِة».
بيعي ُم ِه ٍّم؛ لِتَقْدي ِمه ِفي اإلذا َع ِة
إنْتا ِج َم ْور ٍد طَ ٍّ
ِب أَ ْن يَكُو َن َم ْص َد ُر ال َم ْعلُو َم ِ
ات َم ْوثُوقًا بِه».
َر َّد َهانِي« :ت َ َذكَّ ْر يَا َما ِج ُد أنَّ ُه يَج ُ
ِب أ ْن نَ ْعر َِض ُه بِشَ ْكلٍ شَ ائِ ٍق َو ُمبْتَ َكرٍ؛ فَ َماذَا َس َن ْف َع ُل؟».
فَق ََال لَ ُه َما ِج ٌدَ « :وكَذلِ َك يَج ُ

١٧٤
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اقْتَ َر َح َهانِي اللُّ ُجو َء إلَى شَ بَ َك ِة ال َم ْعلُو َم ِ
ات ال َّد ْولِيَّ ِة «اإلنترنت»َ ،وبِال ِف ْعلِ بَ َدأْنَا ِفي البَ ْح ِثَ ..وكا َن
ُه َن َاك ال َع ِدي ُد ِم َن ال َم ْعلُو َم ِ
وب تَق ِْد ٍيم ُمبْتَكرٍ.
ات ال ُمتَا َح ِةَ ،ولَ ِك َّن َنا تَ َحيَّ ْرنَا ِفي أُ ْسلُ ِ
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ِيق ال َع ْو َد ِة إلَى البَيْ ِت َو ِع ْن َدما َو َصلْ ُتَ ،و َج ْد ُت ِفي ِضيَافَ ِة أَبِي َص ِديقًا ُم َق َّربًا
ظَلَلْ ُت أُفَ ِّك ُر وأَنَا ِفي طَر ِ
لَ ُه لَ ْم يَ َر ُه ُم ْن ُذ َز َم ٍن بَ ِع ٍيد؛ ِلَنَّ ُه يُ َسا ِف ُر كَ ِثي ًرا ،فَ َنا َداني أَبِي ِلَتَنا َو َل كُوبًا ِم َن الكَاكَاو َم َع ُهماَ ،و ِحي َن َما
ت َ َذ َّوقْتُ ُه ت َ َع َّجبْ ُت ِم ْن طَ ْع ِم ِه ال ُم ْختَ ِل ِف!
فَق ََال أَبِيَ :هذا الكَاكَاو َه ِديَّ ٌة ِم ْن َع ِّم َك َسالِ ٍـم ،أَ ْح َض َر ُه لَ َنا ِم ْن َس ِ
احلِ ال َعا ِجَ ،و ِه َي أَكْثَ ُر ال ُّد َو ِل إنْتَا ًجا
لَ ُه ..ظَ َّل َع ِّمي َسالِ ٌم يُح ِّدث ُ َنا َع ْن أَنْ َوا ِع الكَاكَاو الـ َم ْو ُجو َد ِة ُه َن َاكَ ،و ْاس ِت ْخ َدا َماتِ ِه ال ُم ْختل َف ِة.

١٧٦
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أَ ْو َح ْت لِي َك ِلما ُت ُه ِب ِف ْك َر ٍةَ ،فات ََّص ْل ُت ِب َها ِني َو َع َرضْ ُت َع َل ْي ِه أَ ْن َن ْب َح َث ِفي َش َب َك ِة «اإلنترنت» َع ْن َم ْع ُلو َم ٍ
ات
اج ال َكا َكاو ِفي َس ِ
اج.
احلِ ال َع ِ
ـم َع ْن أَهم َّي ِة إ ْن َت ِ
أَ ْك َث َرُ ،ث َّم ُن َس ِّج َل َح ِدي ًثا َم َع َع ِّمي َسالِ ٍ
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ْاس َت ْأ َذن ُْت َع ِّمي َسالِ ًما ِفي َ
األ ْم ِر َف َر َّح َب ِبهَ ،و َق َال إِ َّن ُه َس َي ْذ ُك ُر لَ َنا أَ ْيضً ا َم َصا ِد َر َه ِذ ِه ال َم ْع ُلو َم ِ
ات.
رس َّي ُة ِفي َهذا ُ
وع ُم ْم ِت َع ًة َو ُم ِفي َد ًة؛ َف ُك َّل َي ْو ٍم َن َت َع َّل ُم َع ِن ال َّد ْولَ ِة َ
َكان َِت اإلِ َذا َع ُة الم ْد ِ
اجا
األ ْس ُب ِ
األ ْك َث ِر إِ ْن َت ً
يعيَ ..و َع َلى َس ِبيلِ ال ِم َثالِ  :ال ِه ْن ُد ِه َي ال َّد ْولَ ُة َ
اجا لل َّت َوا ِبلِ َ ،وال َبراز ُ
ِيل ُت ْن ِت ُج ال ُب َّن،
األ ْك َث ُر إِ ْن َت ً
لِ َم ْو ِر ٍد َط ِب ٍّ
ين ُت ْن ِت ُج ال َف ْح َم.
الص ُ
َو ِّ

١٧٨
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ِ
الص ْم ُت َب ْي َن
ِع ْن َدما َح َان َد ْو ُرنَا ِفي ِال َذا َع ِة
المدرس َّي ِة َع َرضْ َنا َما ُق ْم َنا ِب َت ْس ِجي ِل ِه َم َع َع ِّمي َسالِ ٍمَ ،ف َسا َد َّ
ُز َمال ِئ َنا ال َّتال ِمي ِذ َو ُه ْم َي ْس َت ِم ُع َ
للح ِد ِ
يث ِب ْاه ِت َما ٍمَ ..و ِفي أَ ْث َنا ِء ال ُف ْس َح ِةَ ،جا َء َب ْع ُض ُه ْم لِ َي ْسأَ ُلونَا َع ِن
ون َ
ات ا َّل ِتي َع َر ْف َناها َع ْن َس ِ
ال َم ِزي ِد ِم َن ال َم ْع ُلو َم ِ
اج..
احلِ ال َع ِ
رس ُة َه ِذ ِه َ
الم ْبت َك َر َة ا َّل ِتي ت ُِض ُ
يف إلَى َم ْع ُلو َما ِت َنا ال َك ِثي َرَ ،وت َْج َع ُل َنا َن َت َعا َو ُن
األن ِْش َط َة ُ
َك ْم أَ َو ُّد أَ ْن ُت َك ِّر َر ال َم ْد َ
َم َع َب ْع ِض َنا.

الس َل ْح َف ُ
اة ال َب ْح ِر َّي ُة
ُّ
١٨٠
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١٨١

يش «أشرف» ِفي ُمحافَظَ ِة ال َغ ْردقَ ِة؛ َحيْثُ يَ ْع َم ُل َوالِ ُد ُه ُم َد ِّر َب َغ ْو ٍصَ ،ويَ ْستَ ْخ ِد ُم ِفي تَ ْدرِي ِب ِه أَ َد َو ِ
ات
يَ ِع ُ
َغ ْو ٍص ُمخت ِل َف ًةَ ،وق َِد ا ْعتَا َد «أشرف» انْ ِتظا َر َوالِ ِد ِه ك َُّل يَ ْو ٍم َعلَى ال َعشَ ا ِء لِيَ ْح ِك َي لَ ُه ُم َغا َمراتِ ِهَ ،ويُ ِريَ ُه
ُص َو َر ُه الشَّ ائِ َق َة.
َات يَ ْو ٍم َعا َد َوالِ ُد ُه ِم َن ال َع َملِ  ،ف ََل َح َظ «أشرف» أَ َّن أَبَا ُه ُم ْن َه ِم ٌك ِفي ات َِّصا ٍل َهاتِ ِف ٍّيَ ،وأشَ ا َر إِلَيْ ِه َما ُه َو
ذ َ
َو َوالِ َدتِ ِه بِالبَ ْد ِء ِفي ت َ َناو ِل ال َعشَ ا ِء َو َّأل يَ ْنتَ ِظ َرا ُه.

١٨٢
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ت َ َع َّج َب «أشرف» و َوالِ َدت ُ ُه ِم ْن َحالَ ِة ال َوالِ ِدَ ،وانْتَظَ َرا قَ ِل ًيل قَبْ َل أ ْن تَ ْذ َه َب األُ ُّم َو َم َعها «أشرف» ِإلَى
ال َوالِ ِد لِ ُسؤالِ ِه َع ْن َما يَشْ َغلُ ُه.
اب ُم ْستَأْ ِذنًا ِفي ال ُّد ُخو ِل ،ف ََس َم َح لَ ُه َوالِ ُد ُه قَائِ ًل :تَف ََّض ْل.
َوبِال ِف ْعلِ َد َّق «أشرف» البَ َ
َد َخ َل «أشرف» َو َوالِ َدت ُ ُهَ ،و َجلَ َسا ِب ِج َوا ِر ِه ،ف ََسألَتْ ُه األُ ُّمَ :ماذَا ب َِك يَا َز ْوجِي ال َعزِي َز؟ لِ َماذَا أنْ َت َم ْه ُمو ٌم
اليَ ْو َم َهكَذا؟
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١٨٣

َسك ََت ال َوالِ ُدَ ،وتَ َن َّه َد قَائِ ًل :لألَ َس ِف ،ل َق ْد َم َر ْر ُت اليَ ْو َم ِب َم ْو ِق ٍف َص ْع ٍب شَ َع ْر ُت في ِه بِاألَ َسى َوال ُح ْزنِ  ،فَتَأث َّ َر
«أشرف»َ ،و َس َأل َوالِ َد ُهَ :و َما َهذا ال َم ْو ِق ُف يَا أَبِي؟

١٨٤
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َر َّد األَ ُبَ :سأَ ْح ِكي لَ َك يَا «أشرف» َما َح َدثَ ؛ فَلَ َق ْد َذ َهبْ ُت كَ َعا َدتِي إلَى َمكَانِ َع َمليَ ،وا ْرت َ َديْ ُت َم َلب َِس
ال َغ ْو ِصَ ،وقَابَلْ ُت ال ُمتَد ِّربي َن؛ فَاليَ ْو ُم كا َن اليَ ْو َم األَ ِخي َر لَ ُه ْم فَاتَّ َفقْنا َعلَى ال َغ ْو ِص ِفي األَ ْع َماقِ لِ َفتْ َر ٍة،
اب ال َم ْر َجانِيَّ َةَ ،و...
فَشَ ا َه ْدنا ال َم َن ِاظ َر ال َخ َّلبَ َة َواألَ ْس َم َاك َوالشِّ َع َ
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١٨٥

ميل؛ فَما الـ ُم ْح ِز ُن ِإ َذ ْن يَا أَبِي؟
فَقَاطَ َع ُه «أشرف» :كَال ٌم َج ٌ
اب َوفَ َزعٍَ ،و ِع ْن َدما
ِاض ِطر ٍ
وص شَ ا َه ْدنا ُسلَ ْحفَا ًة بَ ْحرِي ًة نَا ِد َر ًة ت َْسبَ ُح ب ْ
أَكْ َم َل َوالِ ُد ُه قَائِ ًلِ :ع ْن َدما كُ َّنا نَ ُغ ُ
يسا بالس ِتيكيًّا كَبِي ًراَ ،و َرأَيْ َنا َها َوقَ ْد كَا َن يَبْ ُدو َعلَى َو ْج ِه َها ا ِإل ْر َه ُاق
اقْتَ َربْنا ِم ْنها َو َج ْدنا ِفي فَ ِم َها كِ ً
يس ِم ْن فَ ِم َها ب ُِص ُعوبَ ٍة ،ف ََس ْر َعا َن َما
َو ُص ُعوبَ ُة التَّ َنف ُِّسَ ..حا َولْ َنا ِالقْتَر َ
اب َحتَّى أَ ْم َس ْك َنا بِهاَ ،وأَ ْخ َر ْج َنا ال ِك َ
ت َ َح َّرك َْت ُمبْتَ ِع َد ًة فَ ِر َح ًة ِب َن َجاتِها.

١٨٦

دليل المعلم  -الصف الثالث االبتدائي  -الفصل الدراسي األول

السلَ ْحفَاةُ! لَ َق ْد قُ ْمتُ ْم بِإنْقَا ِذ َحيَاتِها يَا أَبِي.
ق ََال «أشرف» :يَا لَـها ِم ْن ِم ْس ِكي َن ٍة َه ِذ ِه ُّ
َالبالستيك َضا ٌّر ِج ًّداَ ،و ِع ْن َد َما يَ ِص ُل ِإلَى ال َما ِء َيَ ْقتُ ُل ال َع ِدي َد ِم َن الكَائِ َن ِ
ُ
ات
َر َّد األَ ُب :بِال ِف ْعلِ يَا «أشرف»؛ ف
البَ ْح ِريَّ ِة؛ فَق ََال «أشرف»َ :علَيْنا ت َ ْو ِعيَ ُة ال َّن ِ
اس ِبأَ ْض َرارِه؛ َحتَّى نُ َحا ِف َظ َعلَى ِب َحا ِرنَا.
اب ال َوالِ ُدَ « :م َع َك َح ٌّق يَا َم ْر َوانَُ ،و َهذا َما كُ ْن ُت أَت َ َح َّدثُ في ِه م َع بَ ْع ِض ال َعا ِملي َن َم ِعي ِفي الـ َهاتِ ِف
أ َج َ
ِع ْن َدما َد َخلْ َتَ ،و َهذا َما نُ َحا ِو ُل ال ِقيا َم بِه».

ُم َقا َب َل ٌة َم َع
ة
َعا ِل ِ
ـم ِبي َئ ٍ
١٨٨
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١٨٩

« َح َس ٌن» ِطف ٌْل يَبْلُ ُغ ِم َن ال ُع ُم ِر َعشْ َر َس َن ٍ
وم،
اص ًة بَ ْع َد أَ ْن َد َر َس َها ِفي َما َّد ِة ال ُعلُ ِ
وات ،يُ ِح ُّب البِيئَ َة كَ ِثي ًرا َخ َّ
ات الَّ ِتي تَ َّم ْت ِد َر َاستُها ،فَقَا َم ب ِِش َرا ِء ال َع ِد ِيد ِم َن ال َم ْو ُسو َع ِ
َّإل أنَّ ُه لَ ْم يَ ْكتَ ِف بِال َم ْعلُو َم ِ
اتَ ،واشْ تَ َر َك
اصلِ اال ْج ِت َما ِع ِّي؛ لِيُتَا ِب َع ِ
ات ِفي ُم ْختَ ِ
آخ َر التَّطَو َر ِ
الصف ِ
لف بُلْ َدانِ
َحات َعلَى َم َوا ِقعِ التَّ َو ُ
بِال َك ِثي ِر ِم َن َّ
اتَ ،وأَ ْخبَا ٌر ُم َعلَّ َق ٌة.
ال َعالَ ِمَ ،وكَانَ ْت ُغ ْرفَتُ ُه أَشْ بَ َه ِب ُمتْ َح ٍف َص ِغي ٍر ِب ِه ُص َو ٌرَ ،و َم ْعلُو َم ٌ

١٩٠
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وم البِيئَ ِة ،قَ َّر َر أ ْن يُشَ ا ِركَ ُه َهذَا اال ْه ِت َما َم َويُ َن ِّمي ِه لَ َديْ ِهَ ،وبِال ِف ْعلِ َو َج َد
ِع ْن َد َما َرأَى َوالِ ُد ُه ا ْه ِت َما َم ُه ِب ُعلُ ِ
األَ ُب َعالِ ًما ِم ْن ُعلَ َما ِء البِيئَ ِة يَ ْس ُك ُن ِب ِج َوا ِر ِه ْم ،فَتَ َح َّم َس َوأ ْخبَ َر َح َس ًنا بِاألَ ْم ِر قَائِ ًل :يَا َح َس ُنِ ،ع ْن ِدي َخبَ ٌر
َس ِعي ٌد لَ َك ،فَتَ َح َّم َس َح َس ٌن َوق ََالَ :ما َهذَا ال َخبَ ُر يَا أَبِي؟ فَأنَا أَتَشَ َّو ُق لِ َس َما ِع ِه.
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١٩١

ابْتَ َس َم َوالِ ُد ُه قَائِ ًل :لَ َق ْد بَلَ َغ ِني أَنَّ ُه ق َِد انْتَق ََل إلَى َحيِّ َنا َعالِ ُم بِيئَ ٍة شَ ِهي ٌر ،فَ َر َّد « َح َس ٌن» ُمتَ َع ِّجبًاَ :عالِ ُم
بِيئَ ٍة! كَ ْم أَت َ َم َّنى أَ ْن أُقَا ِبلَ ُهَ ،ونَتَ َح َّدثَ َم ًعا.

١٩٢
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اب لِطَلَ ِب َناَ ،س ُنقَا ِبلُ ُه يَ ْو َم ال َخ ِم ِ
يس
َر َّد األَ ُب :بِال ِف ْعلِ يَا « َح َس ُن» ،لَ َق ْد طَلَبْ ُت ت َ ْح ِدي َد َم ْو ِع ٍد َم َع ُهَ ،و ْاستَ َج َ
اج إلَى التَّ ْح ِضي ِر
ال ُم ْقب َِل ،فَ َق َف َز « َح َس ٌن» ِم ْن ِش َّد ِة ال َف َر ِح َوا ْحتَ َض َن أَبَا ُه قَائِ ًلَ :سيَكُو ُن يَ ْو ًما ُم ِه ًّماَ ،وأَ ْحتَ ُ
لَ ُهَ ،و...
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١٩٣

الس َمعِ َو َع َد َم
قَاطَ َع ُه َوالِ ُد ُهَ :ولَ ِك ْن لَ َديْ َنا ُمشْ ِكلَ ٌة َص ِغي َرةٌَ ،هذَا ال َعالِ ُم ِم ْن َذ ِوي ا ِإل َرا َد ِة يُ َعانِي َض ْعفًا ِفي َّ
اص ُل َم َع ُه؟
ال ُق ْد َر ِة َعلَى التَّ َح ُّد ِث؛ فَ َكيْ َف َس َنتَ َو َ
َسك ََت « َح َس ٌن»َ ،و َجلَ َس يُ َف ِّك ُر قَلِ ًيل ،ث ُ َّم ق ََال :لَيْ َس ُه َن َاك ُمشْ ِكلَ ٌة يَا أَبِي؛ ف ََص ِدي ِقي َسا ِم ٌر يُ ْم ِك ُن ُه التَّ َح ُّدثُ
ِبلُ َغ ِة ا ِإلشَ ا َر ِةَ ،سأَطْلُ ُب ِم ْن ُه ُح ُضو َر َهذَا اللِّقَا ِء َم َعنا.

١٩٤
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َجا َء يَ ْو ُم ال َخ ِميسَ ،و« َح َس ٌن» ُمتَ َح ِّم ٌس كَ ِثي ًراَ ،وقَ ْد َج َّه َز بَ ْع َض األَ ْس ِئلَ ِة َوال َم ْو ُضو َع ِ
ات لِيُ َنا ِقشَ ُه ِفي َها.
َد َخ َل األَ ُبَ ،و« َح َس ٌن»َ ،و َسا ِم ٌر بَيْ َت ال َعالِ ِم فَ َو َج ُدو ُه أَشْ بَ َه ِب َم ْع َملٍ َص ِغيرٍَ ..واتَّف ََق َح َس ٌن َم َع َسا ِم ٍر َعلَى
أنَّ ُه َسيَكو ُن َحل َق َة ال َو ْصلِ بَيْ َن ُه َوبَيْ َن ال َعالِ ِم فَيُتَ ْر ِج ُم ك َُّل شَ ْي ٍء لَ َنا َولَ ُه.
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١٩٥

بِال ِف ْعلِ َر َّح َب ال َعالِ ُم ِب ِه ْمُ ،م َع ِّرفًا نَف َْس ُه َو ْاس َم ُهُ « :م َح َّمد»َ ..و َر َّد « َح َس ٌن» :أَ ْه ًل ب َِك ِفي َحيِّ َنا ،أَنَا َس ِعي ٌد
ِب ِزيَا َرتِي لَ َك ،فَأنَا أَ ْهتَ ُّم كَ ِثي ًرا ِب ِعلْ ِم البِيئَ ِة ،لَ ِك َّن ِني ِفي َحا َج ٍة َم َّاس ٍة ِلَ ْن أَتَ َع َّر َف َهذَا ال ِعلْ َم أَكْثَ َر.
«سا ِم ٌر» ِبتَ ْر َج َم ِة َما قَالَ ُه « َح َس ٌن» ِبلُ َغ ِة ا ِإلشَ ا َر ِة..
قَا َم َ
ق ََال ال َعالِ ُمِ :علْ ُم البِيئَ ِة ُه َو ال ِعلْ ُم الَّ ِذي يَ ْد ُر ُس ال َعالقَ َة بَيْ َن الكَائِ َن ِ
ِيئيَ ،ويَقُو ُم
ات ال َحيَّ ِة ِفي ال ِّنظَ ِام الب ِّ
َات بَيْ َن الكَائِ َن ِ
ات َعلَى َو ْج ِه األَ ْر ِضَ ،وال َعالق ِ
أيْ ًضا ب ِِدر َاس ِة ُم ْختلَ ِف البِيئَ ِ
ات ال َحيَّ ِة َو َغيْ ِر ال َحيَّ ِة ،كَ َما
األس ِاسيَّ َة للكَائِ َن ِ
يَ ْد ُر ُس اال ْح ِتيا َج ِ
ات بِأشْ كَالِ َها ال ُمتَ َن ِّو َع ِةَ ،ويَتَ َع َّر ُف طُ ُر َق َعيْ ِش َهاَ ،وإ ْمكَانِيَّ َة ت َ َكيُّ ِف َها
ات َ
َم َع البِيئَ ِ
ات ال ُم ْختل َف ِة.

١٩٦
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َس ْر َعا َن َما َم َّر ال َوق ُْتَ ،وا ْعتَذ َر األَ ُب لِطُو ِل ال ُمقَابَل ِة ُمتَ َمنيًا تَ ْك َرا َر َها َم َّر ٍ
ات كَ ِثي َرةً.
«سا ِم ٌر» ِبيَ ِد ِه للتَّ ْو ِديعِ..
قَا َم ال َعالِ ُم ِبتَ ْو ِدي ِع ِه ْمَ ،وكَ َّر َر « َح َس ٌن» َما فَ َعلَ ُه َ
َو ِع ْن َدما َعا َد « َح َس ٌن» إلَى البَيْ ِت شَ َك َر أَبَا ُه َعلَى َه ِذ ِه ال ُمقَابَل ِةَ ،وأَ ْخبَ َر ُه بِأنَّ ُه قَ َّر َر أَ ْن يَتَ َعلَّ َم لُ َغ َة ا ِإلشَ ا َر ِة
اص َل ب ُِس ُهولَ ٍة َم َع ال َعالِ ِم ال َم َّر َة ال ُم ْق ِبلَ َة.
َحتَّى يَ ْستَ ِطي َع التَّ َو ُ
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