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 العلوُم: رياضةُ الجرِي والصحةُ

: الخامُس الصفُّ
غاُر نشاُط )9(: العّداؤوَن الصِّ

أمسُح الّرمَز سريَع االستجابِة )QR Code( إذا كنُت متّصالاً باإلنترنت؛ لالطالِع على ما يأتي:

• •تعليماٌت•صوتيّةٌ•وفيديوهاٌت•إرشاديّةٌ•لمساعدتي•في•أثناِء•النّشاِط.•••	
• أمثلةٌ•على•األنشطِة•الُمنَجزِة••للمهّماِت•اإلضافيِّة•جميِعها.	
• معلوماٌت•وروابطُ•إضافيّةٌ•تزّوُدني•بأفكاٍر•تدعُم•عمليةَ•التّعلِّم.	

اسُم الطالِبالتاريُخ:الرياضّياُتاللغُة اإلنجليزيُةالّلغُة العربيُةالعلوُم

ُم أدائي: أقيِّ أتعلُم أْن:
• مِن.•	 رعِة•الثّابتِة•بعالقاٍت•وصفيٍَّة•بالمسافِة•والزَّ رعِة•الثّابتِة•ووحدَة•قياِسها.•أربَط•مفهوَم•السُّ َح•مفهوَم•السُّ أوضِّ

•مسائَل•حسابيٍَّة. رعِة•الثّابتِة•في•حلِّ ياضيََّة•للسُّ أطبَِّق•العالقَة•الرِّ
• بعِض•	 في• األخطاَء• ًحا• ُمصحِّ االستفهاِم،• وأسماَء• المتوّسطَة،• الهمزَة• ُن:• تتضمَّ كلماٍت• سليمًة• كتابًة• أكتَب•

التّراكيِب•واألساليِب•اللّغويِّة•المتعلَّمِة.
• ا•غيَر•مكتمٍل•باللُّغِة•اإلنجليزيَِّة•متنبِّئًا•بالكلماِت•النّاقصِة،•وأكملَهُ•بشكٍل•صحيٍح.	 أقرأَ•نّصً
• •شبَه•المنحرِف•)فيه•ضلعاِن•	 باعيَّ كَل•الرُّ باعيََّة•حسَب•خصائِصها•األساسيَِّة.•أصَف•الشَّ أصنَِّف•األشكاَل•الرُّ

متوازياِن• متقابلَْيِن• ضلَعْيِن• • كلُّ )فيِه• األضالِع• متوازي• • باعيَّ الرُّ كَل• الشَّ أصَف• متوازياِن(.• متقابالِن•
•زاويَتْيِن•متقابلَتْيِن•متطابقتاِن(. ومتطابقاِن،•وكلُّ

،•وقلٍم،•وورقٍة،•وأقالِم•تلويٍن ،•وساعِة•إيقاِف•الهاتِف•الخلويِّ أحتاُج إلى: مقياٍس•متريٍّ

•••:أستعيُن•بأحِد•أفراِد•أسرتي•أْو•أحِد•زمالئي•عنَد•رؤيِة•الرمِز•اآلتي
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•لجميِع• ٍة•تؤّدي•إلى•تقويتِها•وبنائِها.•والجرُي•مهمٌّ ُك•العضالِت،•وتجعلُها•في•حركٍة•مستمرِّ الَّتي•تُحرِّ ياضِة• •الجرُي•نوًعا•مَن•الرِّ يعدُّ
األعماِر؛•إْذ•يعمُل•على•تحريِك•الدَّورِة•الدَّمويَِّة،•فيكوُن•أحَد•األسباِب•الَّتي•تمنُع•اإلصابةَ•بأمراِض•القلِب•والشَّراييِن.•وفي•هذا•اإلطاِر،•

•بالجرِي•وبإجراِء•مسابقاتِِه؛•لتنميِة•هِذِه•المهارِة،•وترغيِب•الطَّلبِة•في•ممارستِها. •المدارَس•تهتمُّ فإنَّ
•الّرابِع•إلى•الّسادِس،•يشارُك•عمُر•في•هذا•الّسباِق•منُذ•كاَن• فِّ : سباٌق في المدرسِة:•تُنظُِّم•مديريَّةُ•التَّربيِة•والتَّعليم•سباقًا•للعّدائيَن•مَن•الصَّ أوالاً
ياضِة•في•تنظيِم•سباٍق•في•المدرسِة•واختياِر•الطَّلبِة• •الّرابِع؛•حيُث•حصَل•على•الميداليِة•الذَّهبيَِّة،•وهَو•اليوَم•يساعُد•معلَِّم•الرِّ فِّ في•الصَّ
باِق•في•ساحِة•المدرسِة،•فكانَْت•تساوي•،40m،•واستخدَم•ساعةَ•اإليقاِف• •الخامِس،•استخدَم•عمُر•لقياِس•مسافِة•السِّ فِّ األسرِع•مَن•الصَّ

.12s•:20،•سعيدs•:8•،•بهاءs•:10،•راميs•:َل•القياساِت•كاآلتي:•خليل لتحديِد•زمِن•الوصوِل•إلى•نهايِة•الخطِّ،•وسجَّ
ُح•المقصوَد•بالسُّرعِة،•والسُّرعِة•الثّابتِة،•والعوامَل•الَّتي•تؤثُِّر•فيها،•وأعطي•أمثلةً•على•أجساٍم•تسيُر•بسرعٍة•ثابتٍة. أوضِّ

مستعينًا•بأحِد•أفراِد•أسرتي•أقوُم•بما•يأتي:
•سرعةً•إلى•األعلى•سرعةً. -•أرتُِّب•سرعةَ•الطَّلبِة•تصاعديًّا•مَن•األقلِّ

ُر•اختياري. غاِر،•وأبرِّ ُح•طالبَْيِن•مَن•المجموعِة•لتمثيِل•المدرسِة•في•مسابقِة•العّدائيَن•الصِّ -•أرشِّ
مِن(.•• •مَن•الطَّلبِة؛•باستخداِم•قانوِن•السُّرعِة:•)السُّرعةُ•=•المسافةَ/الزَّ -•أحسُب•السُّرعةَ•بوحدِة•m/s•لكلٍّ

يّاراِت،•ونستخدُم•المتَر• أنظُِّم•مَع•أحِد•أفراِد•أسرتي•الكباِر•وأحِد•أصدقائي•سباقًا•في•محيِط•منزلي؛•بحيُث•يكوُن•آمنًا•وبعيًدا•عِن•السَّ
• مَن،•ثمَّ ُد•زميلي•الزَّ مِن.•أركُض•في•المسافِة•المحدَّدِة،•ويحدِّ (•لتحديِد•الزَّ لتحديِد•المسافِة،•وساعةَ•اإليقاِف•)يمكُن•استخداُم•الهاتِف•الخلويِّ
ُب• ٍة•نتدرَّ •مرَّ •نحاوُل•أْن•نزيَد•ِمْن•سرعتِنا•في•كلِّ ُد•َمْن•هَو•األسرُع،•ثمَّ •منّا،•ونحدِّ •نحسُب•السُّرعةَ•لكلٍّ مَن،•ثمَّ ُد•الزَّ يركُض•زميلي،•وأحدِّ

باِق. فيها•على•السِّ
 ثانياًا: أسرُع طفٍل في العالِم:•قرأَْت•ليلى•عْن•سرعِة•بعِض•الكائناِت•الحيَِّة،•ومْنها•اإلنساُن•والحيواُن،•ونظََّمِت•البياناِت•الَّتي•وجَدْتها•في•
•الطِّفَل•العّداَء•رودولف•تبلُغ•سرعتُهُ•68km/h،•وهَي•سرعةٌ•هائلةٌ•بالنِّسبة•للبشِر؛•حيُث•تبلُغ• ِر•اآلتي،•ومّما•تفاجأَْت•بِه•أنَّ الشَّكِل•المصوَّ

•36km/h.•قارنَْت•ليلى•سرعةَ•هذا•العّداِء•بسرعاِت•بعِض•الحيواناِت: سرعةُ•اإلنساِن•البالِغ•العاديِّ
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 اللّغةُ العربيةُ: ُسلَْحفاةٌ ُمتَأْرنِبَةٌ وأرنٌب ُمتََسْلِحٌف

English: Run Jordan     

ثانياًا:•أمألُ•الفراغاِت•اآلتيةَ•بما•يناسبُها:
لَحفاِة،•فإنّني•أقوُل:•....................؟ أ••-•إذا•أردُت•أْن•أسأَل•عن•مؤلِِّف•قّصِة•األرنِب•والسُّ

لَحفاِة،•فإنّني•أقوُل:•……………….؟ ب-•إذا•أردُت•أْن•أسأَل•عن•مكاِن•سباِق•األرنِب•والسُّ
لَحفاِة،•فإنّني•أقوُل:•……………….؟ جـ-•إذا•أردُت•أْن•أسأَل•عْن•نتيجِة•سباِق•األرنِب•والسُّ

ؤال:•)كيَف•أكوُن•أرنبًا•ُمتسلِحفًا؟(•نسأُل•عن•….. د•-•في•السُّ
لَحفاةُ•األرنَب؟(•نسأُل•عن•….. هـ-•في•الّسؤاِل:•)متى•سبقَِت•السُّ
لَحفاةَ؟(•نسأُل•عن•….. ةً•سبَق•األرنُب•السُّ ؤاِل:•)كْم•مرَّ و•-•في•السُّ

: •كلمٍة•من•الكلماِت•اآلتيِة•الّتي•ورَدْت•في•النّصِّ ثالثاًا: أفّسُر•سبب•كتابِة•الهمزِة•المتوسِّطِة•على•الّصورِة•الّتي•جاءْت•عليها•في•كلِّ
د:••••••••••••••••••••••••••••••ب-•لَئِن:••••••••••••••••••••••••••••••ج-•بِبراَءة:•••••••••••••••••••••••••••••••••••د-•ُمتَأَْرنِبَة: أ-•تَُؤكِّ

•التّشاُءَم•يعيُق•الحياةَ،•والمتفاِءُل•ال•يتسلُّل•اليَْئُس  ُب•األخطاَء•اإلمالئيّةَ•المكتوبةَ•بالخطِّ•الغامِق•في•العبارِة•اآلتيِة:•تَفائَْل؛•فإنَّ رابِعاًا:•أصوِّ
إلى•قلبِِه.

•أتبادُل•مَع•زميلي•ما•كتبناهُ،•ونجري•عليِه•التَّعديَل•الاّلزَم. ،•وأصوُغها•بكلماتي•الخاّصِة،•ثمَّ ا:•أستنتُج•حكمةً•مَن•النَّصِّ خامساً

90•km/h 0.30•km/h 50•km/h115•km/h68•km/h

ال•تزاُل•الحكاياُت•تؤّكُد•التّنافَس•الّشديَد•بيَن•ُسلَْحفاٍة•َصبورٍة•بطيئٍة،•وأرنٍب•مغروٍر 
واياُت•فإنَّها•تتَّفُق•على• سريٍع،•في•سباِق•َعْدٍو•تشهُدهُ•حيواناُت•الغابِة،•ولَئِِن•اختلَفَِت•الرِّ
لحفاِة•الّصبورِة•البطيئِة• اشتعاِل•المنافسِة•بينَهُما•إلى•أْن•ينتهَي•المطاُف•بترجيِح•ِكفَِّة•السُّ
ةً•وهبهُ•إيّاها• على•ِكفَِّة•األرنِب•الّسريع•المغروِر،•وتلقينِِه•درًسا•قاسيًا،•يُنسينا•َمزيَّةً•مهمَّ
•السُّرعةَ• •مخلوقاتِِه•مزايا•مختلفةً،•حتّى•يكاَد•الواحُد•منّا•يظنُّ خالُق•الكوِن،•كما•َوهََب•كلَّ
لَْحفاِة،•أِو•العكِس،• عيبًا،•والبطَء•َمزيَّةً.•وبعيًدا•عِن•الّدفاِع•عِن•األرنِب،•ومهاجمِة•السُّ
•األمَر•يحتاُج•اإلشارةَ•إلى•أهميَِّة•السُّرعِة•في•حياتِنا•اليوميَِّة،•وهَي•مفهوٌم•يرتبطُ• فإنَّ

•بطَء•الُسلَْحفاِة• ِة،•فإنَّ مِن،•وما•حياتُنا•إال•زمٌن،•علْينا•أْن•نستثمَرهُ•بالشَّكِل•األمثِل،•فكما•أنَّنا•نعيُب•على•األرنِب•غروَرهُ•في•تلَك•القصَّ بالزَّ
•أحَدنا•قْد•سأََل•نفَسهُ•ببراءٍة:•أال•أستطيُع•أْن•أكوَن•أرنبًا•ُمتََسْلِحفًا،•أْو•ُسلَْحفاةً• كذلَك•ال•يتناسُب•مَع•روِح•العصِر•الّذي•نعيُش•فيِه.•ولعلَّ
•مْنهما،•ونَْبَذ•عيوبَهما؛•فيكوُن•صبوًرا•مثابًرا•كُسلَْحفاٍة،•سريًعا• •واحٍد•منّا•يستطيُع•ذلَك•إْن•أخَذ•مميِّزاِت•كلٍّ •كلَّ ُمتَأْرنبَةً؟•والحقيقةُ•أنَّ

كأرنٍب،•عنَدها•يكوُن•قْد•ملَك•نَصيباًا•مناسبًا•مَن•المهارِة•يؤهِّلُهُ•لخوِض•غماِر•الحياِة.

ُد•موقَع•الطِّفِل•)رودولف(•بيَن•هذِه•السُّرعاِت. أساعُد•ليلى•على•ترتيِب•الحيواناِت•مَن•األسرِع•إلى•األبطأِ،•وأحدِّ
ورِة•بعَد•ربِع•ساعٍة•مَن•االنطالِق. •متسابٍق•في•الصُّ ُد•المسافةَ•التَّقريبيَّةَ•الَّتي•يقطُعها•كلُّ مستعينًا•بأحِد•أفراِد•أسرتي•أو•أحِد•زمالئي،•أحدِّ
•مَن•المتسابقيَن•مْن•قطِع•المسافِة•المحدَّدِة•في•السُّرعِة•بعَد•ساعٍة•كاملٍة،•وأقارُن•إجاباتي•مَع•زمالئي،• أتوقَُّع•األسباَب•الَّتي•تمنُع•كاّلً

ونعرُضها•على•المعلِِّم•للمناقشِة.
•أبحُث•مَع•زميلي•في•المصادِر-•ومْنها•المصادُر•على•البادلت•–•عْن•كيفيَِّة•تنميِة•قدراتي•في•الجرِي،•وأشرُح•ذلَك•أماَم•زمالئي.

1. Hopes and Fears:•Read•the•paragraph•to•complete•these•two•sentences:
If•I•were•Omar,•I•would•hope•to•be•__________
If•I•were•Omar,•I•would•fear•_______________

2.• I• will• complete• the• missing• words• by• choosing• from• the• list:• )healthy, 
brochures, runners, marathons, encourage(
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، أنا فنّاٌن  الرياضيّاُت: أنا رياضيٌّ

A•representative•from•Run•Jordan•came•to•Omar’s•school•today•and•distributed__________•about•the•Junior•
Runners•Programme.•He•also•told•them•about•Run•Jordan.

Omar•showed•the•brochure•to•his•family•and•started•to•tell•them•about•what•he•knew.

He•said:•“Run•Jordan•holds•annual•__________•to•collect•money•and•help•centres•such•as:•King•Hussein•Cancer•
Centre.•They•_____________•children•and•adults•to•be•___________•and•fit.”•Omar•continued•by•asking•his•
father•if•he•can•join•the•Junior•Runners•Programme.•The•programme•is•for•children•who•are•6-12•years•old.•The•
goal•of•the•programme•is•to•produce•long-distance•Jordanian•__________.

3.•I•will•watch•a•short•video•about•the•cheetah•and•tell•a•friend•or•a•family•member•why•it•is•the•fastest•animal•in•
the•world.•)The•video•is•uploaded•on•the•padlet.(

: أّوالاً
ألفضِل• جائزٍة• عْن• المدرسِة• إدارةُ• غاُر«،أعلنَْت• الصِّ »العّداؤوَن• لمسابقِة• المدرسِة• تنظيماِت• ضمَن•
عاَر• ُل•الشِّ عاِر.•أتأمَّ َر•خالٌد•أْن•يستخدَم•األشكاَل•الهندسيَّةَ•لتصميِم•الشِّ تصميٍم•ليُعتَمَد•شعاًرا•للمسابقِة،•فقرَّ

نِة•لهُ•كما•يأتي: باعيَِّة•المكوِّ الّذي•صّممهُ•خالٌد،•وألّوُن•التَّصميَم•باأللواِن•وفَق•خصائِص•األشكاِل•الرُّ
•متوازي•أضالٍع•باللَّوِن•األحمِر. ●•ألّوُن•كلَّ

•مربٍَّع•باللَّوِن•األخضِر. ●•ألّوُن•كلَّ
•َمعيٍن•باللَّوِن•األصفِر. ●•ألّوُن•كلَّ

•شبِه•منحرٍف•باللَّوِن•األزرِق. ●•ألّوُن•كلَّ
. •مستطيٍل•باللَّوِن•البرتقاليِّ ●•ألّوُن•كلَّ

. •دائرٍة•أْو•مثلٍَّث•باللَّوِن•البنّيِّ ●•ألّوُن•كلَّ
وأعرُض• المسابقِة،• لشعاِر• اختياري• مِن• تصميٍم• تنفيِذ• في• الّسابقةَ• الهندسيَّةَ• األشكاَل• أستخدُم• •●

•في•تصميمي. •شكٍل•رباعيٍّ التَّصميَم•على•زمالئي،•وأذكُر•اسَم•كلِّ
ثانياًا:

•مْن•خالٍد•وسعيٍد•وأيمَن• غاُر«•ارتدى•كلٌّ في•سباِق•»العّداؤوَن•الصِّ
على• ليكوَن• رباعيًّا• شكاًل• منهم• • كلٌّ اختاَر• حيُث• قمصانًا؛• وحساٍم•
سِم•المجاوِر.• إلى•اسِمِه،•كما•يظهُر•في•الرَّ تصميِم•قميِصِه،•إضافةً•

سَم،•وأجيُب•عِن•األسئلِة•اآلتيِة: ُل•الرَّ أتأمَّ

واحٌد• هَو• باِق• السِّ في• الذَّهبيَِّة• بالميداليِة• الفائَز• • أنَّ علْمُت• إذا• •●
مَن•األصدقاِء•األربعِة؛•حيُث•كاَن•يرتدي•قميًصا•يحمُل•رسًما•
•فيِه•فقْط•ضلعاِن•متوازياِن؛•فأكتُب•اسَم•الفائِز،• لشكٍل•رباعيٍّ

ُر•إجابتي.• ،•وأبرِّ باعيِّ واسَم•الشَّكِل•الرُّ

•فيِه• باق•هَو•أحُد•األصدقاِء•األربعِة،•وكاَن•يرتدي•قميًصا•يحمُل•رسًما•لشكٍل•رباعيٍّ •الحاصَل•على•المركِز•الثّالِث•في•السِّ ●•إذا•علْمُت•أنَّ
ُر•إجابتي.• 4•أَْضالٍع•ُمتَطابِقٍَة،•َو4•َزوايا•قائَِمٍة،•فأكتُب•اسَم•المتسابِق،•واسَم•الشَّكِل،•وأبرِّ

ُر•إجابتي. ●•أكتُب•الخاِصيَّةَ•الَّتي•تَْشتَِرُك•فيها•اأْلْشكاُل•األربعةُ•الَّتي•على•قمصاِن•األصدقاِء.•أُفسِّ

ْكَل•اْلُمْختَلَِف•عِن•األشكاِل•األخرى•الَّتي• ●•أَيُّها•ال•يَْنتَمي:•أُكتُب•اسَم•المتسابِق•الَّذي•يحمُل•قميُصهُ•الشَّ
ُر•إِجابَتَِي. على•القمصاِن•األربعِة،•َوأُبَرِّ

ُم•قميصي(:•أكتُب•اسمي•على•القميِص•في•الشَّكِل•المجاوِر،•وأرسُم•شكاًل•رباعيًّا• مسألةٌ•مفتوحةٌ•)أصمِّ
مِن•اختياري،•وأتحدَُّث•إلى•زمالئي•أْو•أحِد•أفراِد•أسرتي•عْن•خصائِص•هذا•الشَّكِل،•وأطلُب•إليهْم•

تسميتهُ.••••••••••••••••••••••••
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أريُد إخباَر معلِّمي أْو سؤالَهُ عْن:

معلوماٌت وإرشاداٌت لألسرِة

مالءمةُ هذا النشاِط العمَل الذي سينفُذهُ طفلي:

ُز•مهاراتِِه• مِن،•وينّمي•مهاراتِِه•في•تطبيِق•المفاهيم•العلميَِّة•في•حياتِِه،•ويُعزِّ ُز•هذا•النَّشاط•فهَم•طفلي•مفهوَم•السُّرعِة•والمسافِة•والزَّ العلوُم:•يُعزِّ
. ،•والجرِي•بشكٍل•خاصٍّ ياضِة•بشكٍل•عامٍّ واتِّجاهاتِِه•نحَو•ممارسِة•الرِّ

الّسرعِة•إلى•جانِب•الّصبِر•والمثابرِة،•ويفتُِّح•ذهنَهُ• القيَم•واالتّجاهاِت•اإليجابيّةَ•لدى•طفلي؛•ويعّرفُهُ•أهميّةَ• ُز•هذا•النّشاطُ• العربيّةُ:•يُعزِّ اللّغةُ 
إلى•قراءِة•بعِض•القصِص•الّشائعِة•بطريقٍة•خارجٍة•عِن•المألوِف،•و•ينّمي•مهارتَهُ•في•القراءِة•االستيعابيِّة،•وفي•تعّرِف•معاني•المفرداِت•وفَق•
إلى•تعميِق•فهِمِه•أسماَء•االستفهاِم،•وتوظيفِها•توظيفًا•صحيًحا،•ويعّزُز•مهارتَهُ•في•كتابِة• بمفرداٍت•جديدٍة،•إضافةً• سياقاتِها،•ويُْغني•معجَمهُ•

الهمزِة•المتوّسطِة•مستنًدا•إلى•قواعِد•اإلمالِء.

،•المرتبطِة• ،•ورياضِة•الجرِي•بشكٍل•خاصٍّ ياضِة•بشكٍل•عامٍّ ُز•هذا•النَّشاطُ•االتِّجاهاِت•اإليجابيَّةَ•لدى•طفلي•حوَل•الرِّ اللّغةُ اإلنجليزيّةُ:•يُعزِّ
نِة؛•باختياِر•الكلماِت•المناسبِة•لتعبئِة•الفراغاِت. .•ويساعُدهُ•على•تنميِة•مهارِة•القراءِة•المتمعِّ بهدٍف•إنسانيٍّ

•شبِه•المنحرِف،• باعيِّ باعيَّة•وفق•خصائِصها،•وفي•تصنيِف•الشَّكِل•الرُّ ُز•هذا•النَّشاطُ•مهارةَ•طفلي•في•تصنيِف•األشكاِل•الرُّ  الّرياضيّاُت:•يُعزِّ
•متوازي•األضالِع. باعيِّ والشَِّكل•الرُّ

َدْعُم طفلي خالَل هذا النشاِط:

أدعُم•طفلي•في•فهِم•تعليماِت•المهّمِة،•أْو•إكماِل•األنشطِة•إذا•لزَم•األمُر،•ويمكنُهُ•الوصوُل•إلى•موارَد•إضافيٍّة،•ومقاطِع•فيديو،•وتعليماٍت•صوتيٍّة•
بواسطِة•الّرمِز•سريِع•االستجابِة:

  العلوُم: )رياضةُ الجرِي والصحةُ(
ِة•المطلوبِة،•وأساعُدهُ•على•استذكاِر•المقصوِد•بالسُّرعِة؛•بطرِح•مثاِل•سرعِة• هُ•طفلي•إلى•قراءِة•النَّشاِط،•وأناقُشهُ•في•المهمَّ الطّريقةُ:•أوجِّ
• مِن،•وأستخرُج•السُّرعةَ،•ثمَّ يّارِة،•ومتى•نقوُل•إنَّها•سريعةٌ•أو•بطيئةٌ،•أتابُع•إجاباتِِه•حوَل•حساِب•السُّرعِة؛•بقسمِة•المسافِة•على•الزَّ السَّ
ُعهُ•على•مقارنِة• •سرعةً،•أستمع•إلجاباتِِه•حوَل•التَّرتيِب•واختياِر•األسرِع•لتمثيِل•المدرسِة،•وأشجِّ ترتيَب•األطفاِل•مَن•األسرِع•إلى•األقلِّ
سرعِة•الحيواناِت•ببعِضها،•وترتيبِها•حسَب•السُّرعِة،•واستخداِم•قانوِن•السُّرعِة•في•حساِب•المسافِة•المقطوعِة•بعَد•ربع•ساعٍة.•وأستمع•
ٌل،•وأحفُِّزهُ•إلى•التَّفكيِر•عبَر•بعِض•األسئلِة:•هْل•تتوقَُّع•أْن•تبقى•سرعتُهُ• لتفسيراتِِه•حوَل•نقصاِن•المسافِة•المقطوعِة•بعَد•ساعٍة•عّما•هَو•مسجَّ

ثابتةً؟•أِمَن•المحتمِل•أْن•يتوقََّف؟

   اللّغةُ العربيّةُ: )ُسلَْحفاةٌ ُمتَأْرنِبَةٌ وأرنٌب ُمتََسْلِحٌف(
•على•مسامِعِه•قراءةً•سليمةً•معبِّرةً•إْن•لِزَم•األمُر،•أتابُع•تفسيَرهُ•معانَي• •قراءةً•صامتةً،•وأقرأُ•النَّصَّ هُ•طفلي•إلى•قراءِة•النّصِّ الطّريقةُ: أوجِّ
هُهُ•إلى•مراجعِة• •لفحِص•صّحتِِه•وانسجاِمِه•مَع•الّسياِق،•وأوجِّ ُرهُ•بوضِع•المعنى•الّذي•اختاَرهُ•مكاَن•المفردِة•في•النّصِّ المفرداِت،•وأذكِّ
•المهّماِت•المتعلِّقِة•بهما،•وأتابُع•تنفيَذهُ•المهّماِت،•مَع•تقديِم•التّوجيهاِت•والتّغذيِة• أسماِء•االستفهاِم،•وقواعِد•كتابِة•الهمزِة•المتوسِّطِة•قبَل•حلِّ

،•وأتبادُل•مَعهُ•المالحظاِت•والتّغذيةَ•الّراجعةَ•حولَها. •مهّمٍة،•وأنمذُج•أماَمهُ•بصياغِة•حكمٍة•أستنتُجها•مَن•النَّصِّ الّراجعِة•بعَد•كلِّ

)Run Jordan( :ُاللّغةُ اإلنجليزيّة  

اًل•قبَل•البدِء• •أقرأُ•مَعهُ•الكلماِت•المراَد•تعبئتُها•في•الفراغاِت•أوَّ اًل،•وأستمُع•إلجاباتِِه،•ثمَّ هُ•طفلي•إلى•تعبئِة•الجمِل•المفتاحيَِّة•أوَّ الطّريقةُ:•أوجِّ
ُم•لهُ•المساعدةَ•إْن•لزَم•األمُر. ،•وأقدِّ بقراءِة•النَّصِّ

، أنا فنّاٌن(   الرياضيّاُت: )أنا رياضيٌّ

ُعهُ،•وفي• ِة•تلوينِِه•وتنفيِذِه•التَّصميَم،•وأشجِّ اًل«•أتأكَُّد•من•صحَّ الطّريقةُ:•أوّجهُ•طفلي•إلى•قراءِة•المطلوِب•في•فرعي•النَّشاِط؛•في•الفرِع•»أوَّ
راِت•إجاباتِِه،•ونتناقُش•فيها•مًعا،•في•)المسألِة•المفتوحِة(•أطلُب•إليِه•تنفيَذ•التَّصميِم•على•القميِص• الفرِع•»ثانيًا«•أتابُع•حلولَهُ،•وأستمُع•لمبرِّ

•نتبادُل•األدواَر. •الَّذي•رسَمهُ،•وأذكُر•اسَم•الشَّكِل،•ثمَّ باعيِّ ِة•وصفِِه•لخصائِص•الشَّكِل•الرُّ ُد•مْن•صحَّ سِم،•وأتأكَّ في•الرَّ
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