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نموذج تحضير وحدة تعليميّة في التربية اللّغوية العربيّة
موضوع الدرس
مصمم
اسم المعلّمّ /
الوحدة

الفئة العمريّة
م ّدة الدرس
أهداف مضمونيّة

(أطر مضمونيّة ومعامل
رئيسيّة)

َّجَرِة
قَ َ
صيدةُ الش َ
ي :الياس جنار ،عبري قاسم وراوية بولس
طاقم اإلرشاد القطر ّ
ف الثاين
الص ّ
ّ

 4حصص

قراءة ،فهم ،تفسري وتقييم نص قصيدة "الشجرة".
تبي غرس األشجار واالعتناء هبا.
التكلّم بلغة معياريّة لغرض وصف الصور الّيت ّ

كتابة مجل مفيدة عن فوائد األشجار.

زيادة الثروة اللغويّة.
مصطلحات أساسية ،وثروة غرس األشجارِ ،
ي ،دفقات ،أرجاء ،مزدىرة ،هبيج ،النسم ،عطرة،
فلنسق ،ر ّ
أريج...
لغويّة
الهدف (القيمة المضافة) حمفِّز للتعلّم.
وسيلة إيضاح.
من استعمال الحوسبة
االستجابة للتمايز واالختالف.
املادة بشكل مفيد.
طريقة عرض ّ

مهارات القرن الـ32

وسائل تكنولوجيّة
مساعدة:

حاسويب :القدرة على استخدام موارد من الشبكة العنكبوتيّة بشكل ناجع.
تنور
ّ
ّ
اسرتاتيجيات تفكري عليا :اختاذ قرارات ،نقد بنّاء.
تعلّم ذايتّ :اسرتاتيجيات تذ ّكر وتقييم مسار التعلّم.

حاسوب ،مسالط ،شبكة عنكبوتيّة.

مختبر حاسوب

ال

االستجابة لالختالف

فردي أثناء الكتابة.
ّ
كل تلميذ بشكل ّ
فعاليّات إضافيّة وإمكانيّة متابعة عمل ّ

والتمايز
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األول والثاني
مجرى الدرس ّ

سير الدرس
اِفتتاحيّة؛
دتهيد

رابط

الفعاليّة
وصف ّ
يبدأ الدرس بعرض جمموعة رسومات يف موضوعة "غرس األشجار" ،ويُطلب
من التالميذ َوصف الرسومات بلغة سليمة.
يسأل املعلّم :ماذا تتوقعون أن تكون موضوعة درسنا ِ
لليوم؟
َ

مهمة محوسبة
ّ
الرسومات املرفقة

الزمن
 21د

النص
لشرائح ّ

صلب الدرس

القراء؟
شرح
طرح سؤال ّ
موجو :ماذا يطلب الشاعر من ّ
نص "الشجرة" قراءة صامتة من قبل التالميذ واإلجابة عن السؤال
(فهم وتطبيق قراءة ّ
املوجو.
املصطلحات)
ّ
(بإمكان التالميذ قراءة النص من خالل الرابط التايل والذي يشتمل الشرائح
مع الرسومات)
قراءة النص قراءة منوذجيّة من قبل املعلّم تَليها قِراءات التالميذ.
َّص
ْ
أسئلة مناقشة شفويّة َحول الن ّ

النَّص

الرابط
الرابط

شرح املفردات والعبارات اللّغويّة اجلديدة وتسجيلها على اللوح مع مرادفها.
يكتب التالميذ املرادفات يف دفاترىم.
تطبيق

اختيار كلمة جديدة واحدة على األقل واستعماهلا يف مجلة مفيدة.

وتدريب:

كل تلميذ يقرأ اجلملة الّيت كتبها لزميلو مثّ يكتب مجلة زميلو.
يف أزواجّ :

(فردي /
مجاعي)
تلخيص
وإجمال
وظيفة بيتية
إثراء
معلوماتي

االستماع ألغنية عن األشجار.

 21د
21-21
 21د
 21د
5د
 21د

يسأل املعلّم :ما ىو املوضوع الّذي تعلّمناه اليوم؟
ىل أعجبتكم القصيدة؟ اِشرحوا

س ْاألَ ْشجا ِر؟ َعلِّ ْل)
حل السؤال األخري من أسئلة املناقشةَ ( .ى ْل تُ َؤيِّ ْد َغ ْر َ
ّ
أو بإمكان املعلّم حتضري ورقة عمل مناسبة.

 21د

 21د

األغنية
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مجرى الدرس الثالث والرابع
سير الدرس
اِفتتاحيّة؛ دتهيد

رابط

الفعاليّة
وصف ّ
يقرأ بعض التالميذ قصيدة "االشجرة" قراءة جهريّة.
حل الوظيفة البيتيّة.
ّ
أسئلة شفويّة حول القصيدة (مراعاة أبعاد الفهم).
مراجعة املرادفات والعبارات اجلديدة.

مهمة محوسبة
ّ
رابط الشرائح
احملوسبة

الزمن
 31-21د

صلب الدرس
شرح
(فهم وتطبيق
املصطلحات)

تُكتب العبارة " غرس األشجار".

يطلب املعلّم من التالميذ كتابة مفردات هلا عالقة

بغرس األشجار .فتظهر املفردات أمام كافّة التالميذ.

21

استعمال األداة "لينو"
شرح كيفيّة االستعمال
مثال

يشرح املعلّم بعض املفردات اجلديدة.

 21د

تصنيف املفردات يف جمموعات.

 21د

يطلب املعلّم من التالميذ كتابة مجل مفيدة عن فائدة

21د

من فوائد الشجرة .فتظهر املفردات أمام كافّة
التالميذ.
تطبيق وتدريب:
(فردي /
مجاعي)

يطلب املعلّم من التالميذ اختيار مقرتح واحد من

الكتايب.
ملهمة التعبري
املقرتحي ّ
ّ
يطلب املعلّم من التالميذ االستعانة باملفردات /اجلمل
الّيت اقرتحها التالميذ يف امله ّام السابقة ،لغرض كتابة

املهام
رابط ّ
املهمة 1
املهمة 2
ّ

الكتايب.
أحد املقرتحي ملهمة التعبري
ّ

يقرأ بعض التالميذ ما كتبوه ويتناقشون فيو.

أي مجل أعجبتكم؟ ما الّذي
تلخيص وإجمال يسأل املعلّم التالميذّ :
أعجبكم هبا؟ كيف ميكننا جعل اجلمل أكثر مجاالً؟

وظيفة بيتيّة

االستعانة بالرابط املرفق:

 15-10د

 21د
1د

الوظيفة
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معلوماتي
إثراء
ّ

على التلميذ أن خيتار رمسة مالئمة ملا كتب ،أن
يلوهنا ،ويضيفها ملوضوعو.
ّ

