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 ....عربّيةة الّلغوية ال  ربيتحضير وحدة تعليمّية في التّ  نموذج....

 .       :التاريخاليوم و  .                 :المعلم اسم

 .دقيقة   90    ة الدرسمدّ   الّشعبة :الّشعبة    ال ّ ل : الطّبقة/الّصف ّيةفئة العمر ال 

 

َبر – مقروء فهم  موضوع الدرس   الصَّنوَبر َوَشَجَرة َصنَ و 

  أهداف مضمونية 
 (ومع مل رئيسية مونيةأطر مض)

  أن يكتسب التلميذ معلوم ت جديدة عن شجرة الصنوبر من خالل نص مسموع 
 .أن يتع مل التلميذ مع أسئلة فهم مقروء من األبع د األربعة  

 عن معلوم ت يف الشبكة العنكبوتية تلميذأن يبح  ال 
 شجرة صنوبر ، أشج ر ، تع ون  وثروة لغوّية ،مصطلحات 

 
 12 مهارات القرن ال 

  
 اخرت امله رات) 
 (اليت اعتمدهت  يف التخطيط 

 .تقييم  . حب    :تنّور حاسوبي. ‘أ
 .مسموعة  . مرئّية  . نصوص رقمّية   :استعمال معلومات من     

 حمرّك ت حب   . منتدي ت  . بريد الكرتوين   :مهارات اتصال محوسبة. ‘ب
 .      :مهارات أخرى

 .االستع نة مبص در متنّوعة . حّل مشكالت  :استراتيجّيات التفكير العليا. ‘ج
 .     :طريقة عرض املعلوم ت    

 . ع ، نص مقروء ، البح  يف الشبكة العنكبوتية نص إستم: تفكري اسرتاتيجّي ت      
 .مش ركة يف العمل . تف عل وتواصل  :حياتّية/مهارات اجتماعّية. ‘د

 .      :أخرى حي تّية/مه رات اجتم عّية
   .وبن ء املعرفة وتقييمه  أثن ء تنفيذ املهّم ت: مستقلّ  -تعّلم ذايت    

 .(الذكيّ )اللوح الفّع ل  . الشبكة العنكبوتّية . ح سوب . مسالط  : وس ئل مس عدة 

   ال   خمترب ح سوب 

 .حب  عن معلوم ت يف الشبكة + نص مقروء مع روابط  حوسبة-وإنرت مكتوبة  ةمواد تعليميّ  

 فع لي ت حموسبة إض فية  االستج بة لالختالف والتم يز 

 . الصنوبر شجرة عن معلوم ت على احلصول مينت ج تعلّ  
 . األربعة أبع ده ومع مقروء فهم نص مع التع مل
 .حمدد موضوع عن عنكبوتيةال الشبكة يف البح  من التمكن
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 مجرى الدرس

 رابط الّيةوصف الفعّ   لدرساسير   
 مهّمة محوسبة

 الزمن

 

 تالميذال يعرفه  اليت األشج ر أنواع بذكر الدرس يبدأ      ؛ متهيدةفتت حيّ ا   

 .الصنوبر لَشَجرة صور بعرض نقوم مث

؟ الشجرة هذه اسم يعرف من  -

الّصنوبر؟ َشَجَرة عن ونتعرف م ذا  -

 . الّصنوبر شجرة عن معلوم ت وقراءة بعرض نقوم

الصَّنوبر؟ َشَجَرة َفوائد هيَ  م   -

األخش ب؟ أنواع أهم م ن   الصََّنوبر َخَشبُ  يُعَترب مل ذا  -

 األول القسم بق راءة نقوم حي  النَّص إىل ننتقل األسئلة َعن اإلج بة بعد
 (الطالب أيدي بيَ  موجود غري النص)  النص من

 :النص من األول القسم عن شفوية أسئلة

ّية ه يَ  َمن   ال مركزية؟ الشَّخص   -

الًنص؟ أحداث تَ َقع أي نَ   -

ك لة هي م  ؟ أحد   يف َحَدثت اليت ال ُمش  األيّ م   -

صنوبر؟ الولد َسيتصرَّف َكيفَ  رأيك َحس بَ   -

ل؟ َيكونَ  أن   تتوّقع م ذا احلَ   -

 َصحيحة م عي رية بُلغة تكون أن شرط تالميذال إلج ب ت نسَتم ع

 لشجرة الصنوبر ةصور 

 

 

 

 

 معلوم ت

 

 

  نص استم ع
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 شرح 
وتطبيق  فهم)

 (املصطلح ت

النَّصَّ ق راَءًة ص م تة  تلميذالك مل ، ويق رأ كل  على النَّص تلميذحيصل كل 
م  ُهو احلل الذي اقرتََحُه ُعّم ل : ) نكتب السؤال ال ُمَوجه على الّلوح . 

 ( َشر َكَة ال َكهرب ء؟

شفويً  َعن  السُّؤال  تالميذبعد افس ح ال َمج ل للقراءة الَص متة، جييب ال
 .ال ُمَوجه

 النص
02 

َعلُِّم الدَّرس ق راءة منوذجية 
ُ
 .يقرأ امل

 :الت لية ب ألسئلة الرئيسية النص أفك ر تالميذه مع املعلم ين قش 

 َقص الَكهرب ء َشر كةَ  ُعّم ل ح َولَ  ع نَدم  َصَنوبَر َتَصرَّفَ  كي فَ   -
 الشجرَة؟
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 ( التعليل مع)  ؟ التَّصرف هبذا رأيكم م  -

 ؟ ميالدهم بعيد ياحل أوالد حَي َتف ل مل   ل م ذا -

 َكْيَف كاَنْت ََناَية الِقّصة؟ -

قيم لعالم ت أيًض  نتطرق  .الرتَّ

ج ل ل قراءات ال
َ
على أن تُذكر مع يري القراءة اجلهرية ) تالميذمثَّ نفَسح امل
 .كل ط لب يَقرأ فقرة ( . الصحيحة

 (   41) عمل  حىت السُّؤال حبل أسئلة ورقة ال لتالميذيقوم ا

 

 ورقة العمل
02 

                  

                  

                   وتدريب تطبيق 

  فع لية أ فع لي ت حموسبة           عمل فردي  
  فع لية ب
  فع لية ت
 فع لية ج
 

      

                   معلوماتيثراء إ  

تلخيص   
 وإجمال

نقوم بتصحيح األسئلة مع الطالب ، نعطي اجمل ل لعدة طالب       
ئ لة  التعبري ونوضح تَ َقبُّل اآلراء املختلفة  .لإلج بة َعن  أس 

            

 52       حم دثة مع الصف عمَّ  نكتسبه حلي تن  من هذا النص       تلخيص 

 الشَّجَرة أنَّ  ختيَّل:   العمل ورقة من(  51)  السؤال:  البيتية الوظيفة وظيفة بيتية 
 .أنقذه  أن بَعدَ  والشَجرة صَنوبر َبيَ  دار الذي احل  وار اُكُتب   ، تتكلم

 والشبكة املوسوع ت يفالزيتون  َشَجَرة عن وم تومعل صور عن البح + 
عن شجرة  ذتلميومق رنته  مع املعلوم ت اليت اكتسبه  ال. العنكبوتية

 .الصنوبر

 حمرك حب 
 
 

  جدول املق رنة
 

  2    

 

 دخال الرباط التّشعبيعليك فك الحماية إل: مالحظة
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