
 
 משרד החינוך

 המינהל למדע וטכנולוגיה

 ة الّلغوية العربّيةتحضير وحدة تعليمّية في التربي نموذج

 

 تعبري كتايب   موضوع الدرس  

م م/ مصمّ المعلّ  اسم 
 الوحدة

 قاسم وراوية بولس : الياس جنار، عبريي  طاقم اإلرشاد القطر 

 الص ف  الثاين الفئة العمريّة 

 حص تان مّدة الدرس 

  ةأهداف مضمونيّ  
ومعامل ة )أطر مضموني  

 ة(رئيسي  

 .املرئي   نص  لغرض وصف الة التكل م بلغة معياري  
 .تصف األحداثمفيدة  مجلكتابة 

 .املرئي   حتديد الشخصيات يف النص  
 زيادة الثروة اللغوي ة.

 بشكل صحيح. قصصي   كتابة نص  

أساسية، وثروة  مصطلحات 
 لغويّة

زمان، مكان ، َشْخِصي ات، تَعبري كتايب، ِقصَّة،  لعب،  صداقة ، مشاركة،
  .أحداث ، أدوات الربط )ُثم ، بعد ذلك، لذلك، لكن ، فجأًة...(

الهدف )القيمة المضافة(  
 من استعمال الحوسبة

 .حمفِّز للتعل م 

.وسيلة إيضاح 

 .االستجابة للتمايز واالختالف 

.طريقة عرض املاد ة بشكل مفيد 

 ات تفكري عليا: اختاذ قرارات، نقد بن اء.ي  اسرتاتيج   12مهارات القرن الـ 

   ات تذك ر وتقييم مسار التعل م.تعل م ذايت : اسرتاتيجي 

ة تكنولوجيّ  وسائل  
 مساعدة: 

 .شبكة عنكبوتي ة حاسوب، مسالط،

 ال مختبر حاسوب 

االستجابة لالختالف  
 والتمايز

ذ من مشاىدهتا عد ة مر ات التالمي ن كل  ترفع الشرائح إىل موقع املعل مة ليتمك  
 لكتابة الِقص ة.
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 مجرى الدرس  

  سير الدرس  
 وصف الفّعالّية

 رابط
 مهّمة محوسبة

 الزمن

 
اِفتتاحي ة؛  

 دتهيد
 للنقاش: ةالتالي ةلئستطرح املعل مة األ

 حتب ون ممارستها؟ ىي األلعاب ال يتما 

 أين دتارسون ىذه األلعاب؟

 من يمشارككم يف الل عِب؟

 د 5 

رس
الد

ب 
صل

 

 شرح 

وتطبيق  فهم)
املصطلحات

) 

 د 12 الشرائح .على اللوحتَ ْعرض املعل مة الشرائح  

َلة  مع عرض كل شرحية جتري املعل مة نقاًشا َحول احلدث، وتقوم بتسجيل مجم
   شرحية. َعن كل  

       

تطلبم املعل مة من التالميذ ِقراءة اجلممل وتساعدىم يف الربط َبني اجلممل من 
 خالل أدوات الر بط.

      22- 

تطلب املعل مة من بعض التالميذ سرد القص ة من البداية إىل النهاية مع حتديد 
 الزمان واملكان.

         
   د25

        .تطلب املعل مة من التالميذ اقرتاح عمنوان مالئم للِقص ة 
 تطبيق 

 :وتدريب

/  فردي  )    
 (مجاعي  

كتابة الِقص ة مع الرتكيز على كتابة صحيحة من لب املعل مة من التالميذ  تط
 حيث اإلمالء واستعمال عالمات الرتقيم.

      25 

 .يكتب التالميذ القص ة على الورقة املرفقة
 

 ة بَ نْيَ الت الميذ لتوجيههم للكتابة الصحيحة.متتنق ل املعل  
 

. )مبساعدة املعل مة وضوعهم من خالل املردود الذايت  ويقوم التالميذ بتقييم م
 ، إذ تقرأ املعل مة كل بَند وتشرحو وتطلب من  التالميذ تقييم أنفسهم(

 

 ورقة العمل(1
 مع صور

 
ورقة لكتابة ( 2

القص ة بدون 
  صور
  

ورقة املردود 
 الذايت  

 

https://sites.google.com/site/gate4arabic2/home/files/%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A_1.ppsm?attredirects=0&d=1
https://sites.google.com/site/gate4arabic2/home/files/%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A_1.ppsm?attredirects=0&d=1
https://sites.google.com/site/gate4arabic2/home/files/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1.docx?attredirects=0&d=1
https://sites.google.com/site/gate4arabic2/home/files/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1.docx?attredirects=0&d=1
https://sites.google.com/site/gate4arabic2/home/files/%D8%AA%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%B1_%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%8A.docx?attredirects=0&d=1
https://sites.google.com/site/gate4arabic2/home/files/%D8%AA%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%B1_%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%8A.docx?attredirects=0&d=1
https://sites.google.com/site/gate4arabic2/home/files/%D8%AA%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%B1_%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%8A.docx?attredirects=0&d=1
https://sites.google.com/site/gate4arabic2/home/files/%D8%AA%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%B1_%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%8A.docx?attredirects=0&d=1
https://sites.google.com/site/gate4arabic2/home/files/%D8%AA%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%B1_%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%8A.docx?attredirects=0&d=1
https://sites.google.com/site/gate4arabic2/home/files/%D8%AA%D9%82%D9%8A%D9%8A%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%B1.docx?attredirects=0&d=1
https://sites.google.com/site/gate4arabic2/home/files/%D8%AA%D9%82%D9%8A%D9%8A%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%B1.docx?attredirects=0&d=1
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تلخيص  
 وإجمال

 د 25       يت قاموا بكتابتها.ة ال  يقرأ بعض التالميذ القص  

 .مة باعة القصة يف الوورد أو الدوكس وارساهلا إىل املعل  يقوم التالميذ بط وظيفة بيتية 
 .ن التالميذ من مشاىدتو مر ة أخرىليتمك   ،إىل املوقعشرائح * ترفع املعل مة ال

     
  

إثراء   
 معلوماتي

   


