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م                                                                               
ّ
1ُمرشد للمعل

 2016، نيسان                                                                                                  

                                                             
 

ر، وهي موّجهة إلى الجنسْين على حّد سواء  1
ّ
 وردت الصيغة باملذك

 الفيضان موضوع الوحدة

 الرابع الفئة العمرّية
ّ

 الصف

 دروس 6-5 مّدة  تنفيذ الوحدة

 وصف الوحدة

 إستراتيجّيات  خاّصةتعمل وزارة التربية والتعليم على تطويرها من أجل تطوير إستراتيجّيات تعليمية في  بيئة  محوسبة، و  ،هذه الوحدة التعليمّية هي واحدة من مجموعة وحدات تعليمّية

 القراءة  في بيئة اإلنترنت. 

  
ً
 متواصلة

ً
القدرة على استخدام مجّمع املعلومات  -تؤّهل التالميذ خطوة تلو األخرى للتعامل مع التحدّي الكبير لعصرنا ،ينبغي على التجربة التعليمّية في بيئة شبكة اإلنترنت أن تكون عملّية

 عة. الضخم واملتاح للجميع بصورٍة ذكّية وناج

  م من النوع
ّ
، أن يؤّهلوا التالميذ للقراءة، والكتابة والتعل مي اللغة العربّية بشكٍل خاّصٍ

ّ
، وعلى معل ذي قد يحتاجون إليه يجب على املدرسة بشكٍل عاّمٍ

ّ
ذي يحتاجون إليه في وقتنا الحالي، وال

ّ
ال

 كما يبدو أيًضا في املستقبل املنظور. 

 في األنهار واألودية.  الفيضانة العثور على معلومات حول ظاهرة ُيطلب من التالميذ في هذه الوحد 

 ،من النصوص،  االختيار من صفحة النتائج، تصّفح املوقع، استخراج املعلومات  تتمحور الوحدة حول العثور على معلومات في شبكة اإلنترنت: اختيار الكلمات لكتابتها في محّرك البحث

 دعاية، أفالم قصيرة وصور.  ؛بصرّية / نصوصمن عروضالوصف والشرح، من نصوص مكتوبة و 

  نش ئ خّصيًصا من أجل هذه الوحدة التعليمّية.  -املغلق "فيضان -االفتراض يّ  يجري العمل في املوقع
ُ
ذي  أ

ّ
 ِنْت" وال

  ترنت كي يبحثا تان: ليلى وأسامة، اللذان يستمعان لنشرة األحوال الجوّية، ويستعّدان لرحلة الفيضانات؛ ومن أجل ذلك فإّنهما يتوّجهان إلى شبكة اإلن، ترافق التالميذ شخصيّ الفّعالّيةأثناء

ما عن 
ّ
  الفيضانات في البالد وفي العالم.ويتعل

 . الصف في ُيطرح آخر صلة ذي سياق كّل  في أو والجغرافيا العلوم تعليم إطار في أو الشتاء، فصل فترة في املوضوع تعليم ُيقترح  ّية مالئمةتدريس سياقات
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 مهارات -أهد اف

 الحاسوب والتنور القرائّي الرقمّي 

وإتاحة الفرصة لهم  املتعّمق  في بيئة شبكة اإلنترنت االفتراضّية.مع النصوص الرقمّية، وإبحارهم  للوحدة الحالّية هو أن يتابع التالميذ تواصلهم وتعاملهم الهدف األساس يّ 

رة لديهم. 
ّ
م من املعلومات الكثيرة املتوف

ّ
 كي يكتسبوا بصورة تدريجّية إستراتيجّيات القراءة من أجل التعل

 أهداف الوحدة التعليمّية: 

 م في بيئة محوسبة، وخصوًصا إستراتيجّيات
ّ
 القراءة الخاّصة ببيئة شبكة اإلنترنت.  تطوير إستراتيجّيات التعل

  .رة على شبكة اإلنترنت
ّ
 تطوير إستراتيجّيات الختيار املعلومات املحّدثة من املعلومات الكثيرة املتوف

 العلمّي.  / للنّص توسيع الثروة اللغوّية، وخصوًصا املصطلحات املمّيزة للخطاب 

 م.يتطوير التوج
ّ
 ه الذاتّي في التعل

  . تعزيز مسؤولّية القارئ لعملّية القراءة خالل تفعيل الرقابة  والتفكير االنعكاس ّي ألدائه 

 تفصيل: 

 كتابة كلمات البحث املالئمة.  . أ

صلة  ة وذاتاالختيار الذكّي للمعلومات املطلوبة من نتائج صفحة البحث، ومن خالل فحص املعلومات وتقييمها، وخاّصة تقييم مدى كون املعلومات محّدث . ب

 باملطلوب. 

ب بين الروابط بموجب أهداف القراءة.  . ت
َ
 التصّفح املراق

 استخراج املعلومات من أنواع مختلفة من النصوص املكتوبة و البصرّية الشائعة في شبكة اإلنترنت. . ث

 دمج املعلومات من مصادر مختلفة ومن أنواع مختلفة.  . ج

إرشادات لالستخدام في البيئة 

 التعليمّية

  
ّ
 اعات.ب استخدام مكّبر الصوت أو السّم يتطل

               :يمكن تكبير الشاشة عبر طريقتين 

 النقر على مفتاح +.  املقابلبفي لوحة املفاتيح، و  Ctrlالنقر على 

 املقابل تحريك عجلة الفأرة. بفي لوحة املفاتيح، و Ctrl النقر على 

  على  يساره. لتكبير ولتصغير املوقع، يجب أن نسحب إلى اليسار النقاط الثالث املوجودة في مركز الشريط الرمادّي الفاصل بين املوقع وصفحة املهاّم 

 خروم" البحث متصّفح خالل من التعليمّية الوحدة إلى بالدخول  وص ىي Chrome" 
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ز 
ّ
معليها مصطلحات أساسّية يرك

ّ
 العملّية التدريسسير  املعل

 وليلى أسامة بين يدور  الذي الحديث خالل ومن الفيلم، مشاهدة قبل تمهيد   

 :ق إلىيوص ى التطرّ 

 عات و تنّبؤات /الجوّية األحوال/ الجوّي  الراصد / األرصاد املصطلح تعريف
ّ
  توق

ّ
ل تيال

ّ
  تمهيًدا تشك

 للكلمة.  الصرفيّ  للمبنىوكذلك  ،عائلةاللكلمات  من نفس  و للجذر  التطّرق و  .الفيضان ملوضوع

 

 إطار التعليم:

 ،فردانّي  
ّ

 هيئته بكامل الصف

 األهداف: 

 املباشرة والصلة العالقة خلق  
ّ
 .الفيضان موضوع حول  مللتعل

 معلوماتّي  نّص  من ماتاملعلو  استخراج إستراتيجّيات تعزيز 

 .ختلفةامل هبأشكال

  ُمشاهدة: بعد 1 رقم السؤال عن اإلجابة التالميذ من طلبي 

 معلومات عن البحث التالميذ من يطلبو  القصير، الفيلم

 (تسين) فقرا وادي في الفيضان تصف

 - ن ،يوص ى
َ
 أكثر القصير الفيلم بمشاهدة التالميذ، من يرغب مِل

 .مّرة من

 1الشاشة رقم 

 

 :تمهيدال

 األرصاد الجوّيةمحادثة حول 

 ومفهوم الراصد الجوّي. 

 يلي ذلك 
ّ

تقرير حول  -إخبارّي  بث

عات األ 
ّ
ام الجوّية لأليّ  رصادتوق

 القادمة:

ولدان  يتّحدثان مًعا على خلفّية 

الجوّية في التلفزيون  األرصاد

وفيلم قصير عن الفيضان في 

 . (2)فقرا وادي تسين

  

                                                             
 

2
ق ا األسماءمن املهّم أن يتّم البحث عن  

ّ
ا، وهذا بالتالي يزيد من تعل ا ووجدانيًّ ا باملكان معرفيًّ

ً
مّية. لتلميذ باملادّ العربّية للمناطق واألماكن، ألّن هذا من شأنه أن يجعل التلميذ مرتبط

ّ
 ة التعل
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م
ّ
ز  عليها املعل

ّ
 العملّية سير التدريس مصطلحات أساسّية يرك

 في نقاش إجراء املهّم  من  
ّ

 وكتابة املفاتيح لوحة على النقر بين الفرق  حول  هيئته بكامل الصف

 .  فقط واحدة بحث كلمة وكتابة املفاتيح لوحة على النقر وبين سؤال، /كلمات عّدة

  ا من )عند كتابة كلمة واحدة في حقل البحث يمكن أحياًنا الوصول إلى مجموعة واسعة جدًّ

ت  املعروفة،املعلومات الجديدة غير النتائج و 
ّ
وهكذا يبتعد الباحث عن سؤال بحثه وتتشت

 عملّية البحث(.

 تي (املشدّدة املفتاحّية الكلمات) اللغوّية الرموز  على بناءً  الفرضّيات إلى التطّرق  املهّم  من
ّ
 تظهر ال

 . موقع كّل  بداية في

  إلى اإلشارة ،"بانورامّي  -مطّل " عبارة إلى التطّرق  كذلكو  
ّ

 محيط من قريبة  بانورامّية تمطال

 .التالميذ

 إطار التعليم:

 ،هيئته بكامل الصف فردانّي. 

محّرك  البحث التابع   يطلب من التالميذ كتابة الكلمة "فيضان" في 

على التجربة في الوحدات  لغوغل ، وأن يختاروا بصورة ذكّية، وبناءً 

 (. 3، 2السابقة، موقًعا واحًدا من بين عّدة إمكانّيات ) السؤاالن 

 : األهداف

 اختيار  أجل من  القرار واّتخاذ القراءة لهدف القراءة نوع مالءمة 

 . املالئم املوقع

 اإلنترنت شبكة في الذكّي  البحث مهارات وتطوير القراءة. 

 ل الرأي عن التعبير
ّ
 .املعل

 2الشاشة رقم 

 
نختار معلومات من 

 صفحة النتائج

ز 
ّ
معليها مصطلحات أساسّية يرك

ّ
 ةالعمليّ  التدريسسير  املعل

 مصدر للتالميذ والتوضيح" نت –فيضان" عبارة من نت، املصطلح لىإ التطّرق  أّوال املهّم  من 

 .مألوفة أخرى  أمثلة إلى والتطّرق ( شبكة) ومعناها (اإلنجليزّية اللغة) نت الكلمة

 في محادثة إجراء  ينبغي  
ّ

 عن واإلجابة القراءة قبل" نت -فيضان" املوقع مبنى حول  الصف

  األسئلة
ّ
 . هتلي تيال

 

 

 

 إطار التعليم:

 دانّي،ر ف  
ّ

  هيئته بكامل الصف

 :األهداف

 الفهم املختلفة.  اإلجابة عن أسئلة في أبعاد 

 املوقع من أجل استخراج املعلومات وإيجاد اإلجابات تصّفح 

 

  

  3 الشاشة رقم

 

ُم من املوقِع 
ّ
 نتعل
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 :للتمّعن نقاط

  املوقع؟ في املختلفة التبويبات في نجدها أن باإلمكان املعلومات أّي  املوقع؟ بناء تّم  شكل أّي 

م من الصور واألفالم القصيرة؟ما
ّ
 ذا يمكن أن نتعل

  م من العناوين، ومن اإلشارات؟
ّ
 ماذا يمكن أن نتعل

  نا التركيز
ُ
م.   من املهّم التدريس بصورة تفاضلّية بناءً : " في نّص "الفيضان عامل

ّ
  على اعتبارات املعل

 

 السؤال الفهم أبعاد التصّور الفكرّي 

 ؟  . األّول  السطر في التعريف على العثور  التالميذ على ينبغي السؤال، هذا على اإلجابة أجل من  ما هَو الفيضاُن بحسِب النّصِ

واألفكار  اتفي النّص: العثور على التعريفات، الشروح فهم املعنى الصريح

 الواضحة في النّص. 

 :4السؤال رقم 

 

 

  ُبموجب متسلسلة بصورة الجمل وترتيب الفيضان تكّون  عملّية رصد التالميذ من طلبي 

 . الجمل جّر  بواسطة والزمنّية السببّية املنطقّية العالقة

 كيف تتكّون الفيضانات في األنهار واألودية؟ 

بوا الجمل حسب الترتيب املالئم.
ّ
 رت

 فهم املعنى الخفي في النّص: تحديد العالقات املنطقّية غير املصّرح بها. 

 :5رقم السؤال 

  

 في التعريف خالل من يستنتجوا أن التالميذ على  يجب السؤال، هذه عن اإلجابة أجل من 

د أن يفّضل. املقترب نالفيضا من االحتماءو  الوقاية صعوبة ل األوّ  السطر
ّ
 هذا أّن  على نؤك

 . متغّير اإلجابات ترتيب أن إلى اإلشارة تجدر .إجابتين على ويحتوي  الخيارات متعّدد السؤال

 من الفيضاناِت؟ أشيروا إلى اإلجاباِت الصحيحِة. 
ُ
 ملاذا يصعُب الوقاية

  فهم األفكار  :فهم املعنى الصريح في النّص 
ّ
يمكن االستدالل تي الرئيسّية ال

 عليها من النّص. 

 :6السؤال رقم 
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 معتدلة البالد في وليس العالم، في الباردة املناطق في تحدث الظاهرة هذه أّن  إلى التطّرق  ينبغي 

 (.املقارنة هذه ويجري  للفرق  يتطّرق  8 رقم  سؤال. )كبالدنا املناخ

 هي الصحيحة واإلجابة  ، اختيارات أربعة من الصحيحة اإلجابة اختيار السؤال هذا يستدعي : 

  األمطاُر  وتهطُل  الثلوُج  تذوُب  الفصِل  هذا في ألّن. 

: ، في املناطِق الباردِة  والجبلّيِة، في فصل  ورَد في النّصِ
ً
، عادة

ُ
 الفيضانات

ُ
"تحدث

  الربيِع".
ُ

 في هذا  الفصِل؟   ملاذا تحدث
ُ

 الفيضانات

في غير املصّرح بها  في النّص: فهم العالقات املنطقّية الخفّي فهم املعنى 

 النّص. 

 :7السؤال رقم 

 

 

 السؤال الفهم أبعاد الفكرّي  التصّور 

  ناجعة إستراتيجّية عن عبارة هو جدول  في املعلومات تنظيم إّن  
ّ
ر مللتعل

ّ
 خالل من  والتذك

 املناطق في األنهار فيضان مع بالدنا في الفيضانات ظاهرة مقارنة باإلمكان ،الجدول  في معايير

 . جدول  في املعلومات تنظيم عليهم يجب ذلك أجل من . العالم في والباردة الجبلّية

 واللصق النسخ مهارتي واّتباع اإلجابة، كتابة التالميذ بإمكان. 

ذي قرأتموه
ّ
 .أكملوا املعلومات في الجدول حسب النّص ال

معلومات واضحة في و في النّص: العثور على تفاصيل  فهم املعنى الصريح

 بموجب املعايير املعطاة.  وتنظيمها، النّص 

 

 :8السؤال رقم 

 

 االنعكاسّية الرقابة تفعيل خالل من القراءة لعملّية القارئ  مسؤولّية تعزيز. 

 السابقة، التجربة أساس وعلى ،الرموز  أساس على الفرضّيات طرح إستراتيجّية تطوير 

 . القراءة أهداف بموجب ذكّية بصورة وفحصها

ذي قْد نجُدُه أيًضا عندما ننقُر على كلمٍة ذاِت رابٍط تشعبّيٍ؟
ّ
 ما ال

مه في هذه الوحدة تطبيق ما يتّم 
ّ
عبارات  وفي الوحدات السابقة حول  ،تعل

 وتفعيل الرقابة االنعكاسّية.  ،في النصوص الرقمّية الروابط التشعبّيةذات 

 :9السؤال رقم 

 

 السّد  وظيفتي على العثور  لقّراءا من يطلب. القراءة لهدف القراءة نوع ملالءمة حاجة هنالك . 

 على لنقرا بعد فقط للتالميذ تّتضح وسوف خفّي، نّص  في املعلومات هذه تفاصيل تظهر 

 ".سدود" التشعبيّ  الرابط ذات كلمةال

 كانت سابقة ومعرفة تجارب واستعراض وتخمينات فرضّيات وطرح مناقشة بإجراء نوص ي 

 .اسابًق  معها تعاملوا تشّعبّية روابط مع ،للتالميذ

نقروا على كلمِة  
ُ
واقرأوا   "السدود"كْي تعرفوا معنى  كلمِة "السّد"، ا

 املعلوماِت. 

ْيِن للسّدِ 
َ
كتبوا وظيفت

ُ
 .ا

املعلومات الواضحة في و تفاصيل الفهم املعنى الصريح في النّص: العثور على 

 النّص. 

 

 10السؤال رقم 
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م مصطلحات أساسّية
ّ
ز عليها املعل

ّ
 العملّية سير التدريس يرك

 كلمة حول  فعالّيات -اللغوّية الثروة لتوسيع استراحة فترة أو /فاصل بمثابة اللغوّية الفّعالّية 

 ". عاملنا الفيضان" نّص  في تظهر التي "تخزين"

  اكتساب ويمكن والقراءة، االستماع بواسطة ، مباشرة غير بصورة اللغوّية الثروة اكتساب يتّم 

 . موّجهة بصورة اللغوّية الثروة

 ومظاهرها الكلمة معاني حول  وتتمحور  ،مباشرة تكون  اللغوّية الثروة معالجة الفّعالّية هذه في 

 . املختلفة اللغوّية

  جملة في واستعمالها( الكلمات عائلة الجذر،) الصرفيّ  التحليل بواسطة للكلمة التطّرق  يتّم . 

 أخرى  لجذور  إضافّية تدريبات بإجراء نوص ي. 

 إطار التعليم:

  فردانّي  
ّ

 هيئته بكامل والصف

 

 األهداف:

 قة اللغوّية الثروة توسيع
ّ
  "تخزين"  كلمة  بمعنى املتعل

 

 

 4الشاشة رقم 

 

 مَع اللغِة 
ٌ
 ِوقفة

 

 السؤال أبعاد الفهم التصّور الفكرّي 

 تي الكلمات معاني بين التمييز إلى التالميذ توجيه املهّم  من
ّ
 لكنها" تفعيل" الوزن لنفس تنتمي ال

 .املعنى في مختلفة

 تجميع: هو السياق هذا في تخزين بكلمة املقصود. 

 مْن نّصِ الفيضاِن عاملنا "تنتُج عن بعِض السدوِد ِبَرٌك  24ورَد في السطِر 

 ملياِه" أشيروا إلى معنى "تخزيِن".ا لتخزيِن 

 من خالل السياق فهم الكلمة فهم املعنى الخفّي/ استنتاج: 

 11السؤال رقم 

 

  ُكلمات تسع من كلمات سبع وهي( ن-ز-خ)الجذر من املشتّقة الكلمات جّر  التالميذ من طلبي . 

 الحروف ترتيب ألّن  (ن-ز -خ) للجذر تنتميان ال" خيزران" و"  نخَز :  "كلمتي أّن  والتمييز 

  . مختلف األصلّية

 لحلولهم مردود على الحصول  ميذالتال  يستطيع الفحص على النقر خالل من . 

 

 من الجذِر )خ
ٌ
ة

ّ
 تخزين مشتق

ُ
 مْن .  ن(-ز-كلمة

َ
ة

ّ
ُجّروا الكلماِت املشتق

 ن(-ز-الجذِر )خ

 يتطّرق هذا السؤال إلى املعرفة اللغوّية.

 :12السؤال رقم 
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 ثروتهم لزيادة. السياق تالئم بحيث( ن-ز-خ)الجذر من مشتّقة كلمات إيجاد التالميذ من ُيطلب 

  .اللغوّية

 مخزن  أو ِخزانة تكون  قد 2 الجملة في اإلجابة بأّن  اإلشارة تجدر. 

 

ٍة من الجذِر )خأ
ّ
 بكتابِة كلماٍت مشتق

َ
 ن(.-ز-كملوا الجمَل التالية

 في 1
ُ
الطعاِم استعداًدا لفصِل  ----------. في فصِل الصيِف تنهمُك النملة

 الشتاِء.

تي وضَعها في  . قاَم أبي2
ّ
 .---------بترتيِب األغراِض ال

 املجوهراِت في 3
ُ
 الصائغ

ُ
ا مَن اللصوِص. -----------. يحفظ

ً
 خوف

 يتطّرق هذا السؤال إلى املعرفة اللغوّية.

 :13السؤال رقم 

 

 وهي الهامستر يهايجرّ  التي العملّية وبين تخزين كلمة بين العالقة فهم ميذالتال  على يجب 

 .خّديه في الطعام تخزين

 
ُ
روا وابحثوا  األقداِد )الهامستر( بالتخزيُن؟ هل تعرفون ما هَي عالقة

ّ
فك

.عْن عالقِة حيواِن الهامستر بالتخزين  

 يدمج هذا السؤال بين املعرفة اللغوّية وداللتها في املعلومات .

:  14السؤال رقم   

 

 

م
ّ
ز عليها املعل

ّ
 العملّية سير التدريس مصطلحات أساسّية يرك

م حول موضوع 
ّ
 املعلومات. تحديث النقاش مع املعل

ة ّدثعلى التالميذ أن يقّرروا ألي من املقاالت يفّضل الدخول، من أجل الحصول على معلومات مح

 
ّ
 الفترة القريبة بهدف االستعداد لرحلة عائلّية. في تحدث قد تي حول الفيضانات ال

 نقاط للنقاش: 

  ما املفّضل فعله كي نستوضح ألّي مقالة ندخل؟ ما الذي يساعد في اختيار موقع معّين أو

 مقالة معّينة؟ 

 املناسب لنا؟ ةهل يجب علينا الدخول إلى جميع املقاالت وقراءتها حّتى نختار املقال 

  أهداف نوع من املقاالت؟ وألّي  هل هنالك قيمة لقراءة مقالة نشرت في سنوات سابقة؟ أّي 

 قد يكون ذلك مالئًما؟ 

 التعليم: إطار

  فردانّي،  
ّ

 هيئته بكامل الصف

 

 : األهداف

 ةّدثاملح املعلومات اختيار عند الرقابة و التقييم مهارات تطوير 

تيو 
ّ
 . البحث هدفب ترتبط ال

 والبصرّية املكتوبة النصوص من املعلومات استخراج . 

 
  

 5الشاشة رقم 

 

ُم عن أهمّيِة 
ّ
نتعل

 تحديِث املعلوماِت 
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 ّية التمّعن في التاريخ عندما املفّضل إعادة التالميذ إلى موضوع الوحدة والتشديد على أهّم  من

ذي يحدث في فترة معّينة 
ّ
نكون معنّيين بإيجاد معلومات عن حدث عابر، مثل الفيضان، ال

 ومحّددة من السنة. 

  مات املحّدثة. املعلومات املحّدثة هي املعلومات عند نهاية النقاش من املهّم تعريف ما هي املعلو

 الصحيحة التي تتالءم مع وقت معّين.

م: 
ّ
 للمعل

 ن أن أجل من محّدثة تكون  أن يجب اإلنترنت شبكة على تظهر التي املعلومات. اإلنترنت شبكة على املواقع لتقييم املعايير أحد هو" تحديث" املصطلح
ّ
 استخراج من املتصّفح /القارئ  يتمك

، املعلومات، توثيق لتاريخ أهّمّية هنالك ليس الحاالت بعض وفي. املتزامنة والصحيحة الحقيقّية املعلومات
ً

ق عندما مثال
ّ
 . تاريخّية أحداث عن بمعلومات األمر يتعل

 ضرورّي  التحديث فإّن  الظروف، من متنّوعة مجموعة على بناءً  متغّير حدث عن أو ظاهرة عن معلومات عن نبحث عندما ولكن. 

 قديمة اإلنترنت شبكة على املعلومات بعض هناك أّن  نعرف أن املهّم  من . 

 (. اإلصدار سنة عن الكتب في للبحث التالميذ دعوة باإلمكان) اإلصدار سنة وفحص القديم الغالف معرفة الكتب في السهل من 

 تي اإلنترنت شبكة على املواقع بعض هنالك لكن. املوقع في املعروضة املعلومات وتعديل تحديث مدى تحديد اإلنترنت شبكة في أحياًنا الصعب من
ّ
 للوقت، ومالءمتها املعلومات بتحديث تهتّم  ال

ن حّتى
ّ
 . املعلومات عن فيه بحثوا الذي الوقت مع تتالءم حقيقّية معلومات فيها يجدوا أن من القّراء يتمك

 في الواقع هنالك عّدة جوانب يستعين بها القارئ من أجل أن يقّرر ألّي موقع أو ألّي  .لوبة من املفضل طرح موضوع التحديثبموازاة مهّمة البحث عن املوقع املالئم للحصول على املعلومات املط

ز مع التالميذ حول تاريخ نشر وإصدار املعلومات.  ،مقالة يدخل
ّ
 وماذا يقرأ، ولكّننا في هذا النقاش سوف نرك

 كائن نبات، طبيعّية، ظاهرة تصف مقالة مقابل اليوم أخبار عن معلومات تقّدم مقالة: أمثلة عرض باإلمكان. مهّم  غير ذلك يعتبر ومتى املعلومات نشر تاريخ في التمّعن املهّم  من متى: مناقشة ُيقترح 

 (.الزمن مرورمع  تتغّير قد الفئة هذه من مقاالت حّتى ولكن) ...ذلك شابه وما حيّ 
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ز  أساسّية مصطلحات
ّ
معليها  يرك

ّ
 العملّية سير التدريس املعل

  ُ6الشاشة رقم  الفهم املختلفة.أبعاد في من خالل أسئلة  املعنى استخالص . املوقع في محّددة معلومات على العثور  التالميذ من طلبي 

 

ُم عن أهّمّيِة 
ّ
نتعل

 املعلوماِت تحديِث 

 وتعديِلها

 السؤال أبعاد الفهم التصّور الفكرّي 

  ُالعثور على املعلومات . النقاش أعقاب في التالميذ تطبيق وتفحص النقاش األسئلة هذه جملت . 

 فيِه. 
ْ

ِتبت
ُ
ذي ك

ّ
دخلوا إلى روابِط املقاالِت، ثمَّ ِابحثوا عِن التاريِخ ال

ُ
ا

 أكملوا: 

تبت بتاريخ
ُ
 -----------: مقالة مرشد لرحالت الفيضانات ك

تبت بتاريخ
ُ
 ----------: املقالة رحالت الفيضانات ك

تبت بتاريخ
ُ
 ----------: املقالة تجارب ممتعة من رحالت الفيضانات ك

 صّرح بهافهم املعنى الصريح في النّص: العثور على التفاصيل واملعلومات امل

 .في النّص 

 : 15السؤال رقم 

 

مه
ّ
 .تطبيق ما تّم تعل

ذي ينبغي أْن يختاَرُه أسامة وليلى كْي يحصال  حسَب 
ّ
ْم، ما املقال ال

ُ
رأيك

 على معلوماٍت ُمحّدثٍة )حديثة ومعّدلة(؟ 

 تفسير دمج وتطبيق: صياغة فرضّيات

 :16 السؤال رقم
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 بناًء على
ً
 محّدثة

ُ
 ما إذا كانِت املعلومات

َ
، ُيمكُن لنا أْن نعرف   بشكٍل عاّمٍ

نقروا على اإلجابِة 
ُ
 .الصحيحِة  ا

مه تّم  ما تطبيق
ّ
 .فهم املعنى الصريح ، تعل

 :17 السؤال رقم

  

 ".اتالفيضان برحلٍة ملشاهدةِ  "االستمتاعُ  اقرأوا تقريرَ  

 نفس ي بسرعٍة"
ُ

 مل ،يقوُل أحُد املتنّزهيَن في التقريِر: "... جّهْزت
ْ

اذا كانت

 ليجّهَز نفَسُه بسرعٍة؟
ٌ
 هناَك حاجة

 في النّص. غير املصّرح بها العالقات املنطقّية املعنى الخفّي:  استنتاج  فهم

 

 :18 السؤال رقم

 

  

َيقصُد الراوي من هذا  ،"مشهٌد يحبُس األنفاَس " يستعمُل الراوي تعبيَر  

 يشعُر بـ
َ
ه بدأ

ّ
 : التعبيِر أن

 د. الضياِع        لتهّور ج. ا       ب. االنزعاِج      أ. االنفعاِل 

    .املعنى الخفي : فهم  املعنى من السياق  فهم

 :19 السؤال رقم 

 

ز  أساسّية مصطلحات
ّ
معليها  يرك

ّ
 العملّية سير التدريس املعل

  تي يحِرُص علْيها املتنّزهون عنَد قيامِهْم برحالٍت ملشاهدِة الفيضاناِت من
ّ
تحديد قواعُد الحذِر ال

 بجانِب قاعدِة الحذِر املالئمِة.لِصاقها إخالل جّر  الصور املالئمة و 

 عدم يجب" ،"على الحصول  يجب" مثل، ،بالعنوان النّص، بمضامين االستعانة بإمكانهم 

ق هذا أّن  يستنتجوا كي " املتابعة
ّ
 وتوجيهات وتنبيهات تعليمات على ويحتوي  يّ تفعيل بنّص  يتعل

 . لتصّرفا لكيفّية

 م تطّرق ي أن باإلمكان
ّ
 ...الشمس أشّعة من الوقاية الشارع، ر و عب: أخرى  أمان لقواعد املعل

  تقييم املضمون ووظيفة املكّونات اللغوّية والنصّية: تقييم هدف النّص. 

 

 

 

 7الشاشة رقم 

 

منا من 
ّ
 املوقع تعل
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 السؤال أبعاد الفهم ّي التصّور الفكر 

 قواعُد الحذِر عنَد حدوِث "دخلوا إلى القائمِة الرئيسّيِة في النّصِ ا . الخيارات دمتعّد  سؤال هو السؤال هذا أّن  إلى تالميذال أنظار فتل يجب

 حمايِة الطبيعِة"، ِاقرأوها، ثّم أجيبوا: "الفيضاناِت 
ُ
تي نشرْتها "جمعّية

ّ
 ال

 حمايِة الطبيعِة" قواعَد الحذِر؟مل
ُ
 "جمعّية

ْ
 اذا نشرت

 املضمون ووظيفة املكّونات اللغوّية والنصّية: تقييم هدف النّص.  تقييم

 20 رقم سؤالال

 

 موا أن التالميذ على ينبغي
ّ
 للحقل/ للقاعدة ومالءمتها املعرض من صورة جّر  يمكن كيف يتعل

 . املختلفة للقواعد مالئمة إضافّية صوًرا يجدوا أن بإمكانهم. املالئم

 فيِه. 
َ
حوا الصوَر املوجودة

ّ
نقروا على املعرِض وتصف

ُ
 ا

 في مياِه وادي بشور في النقِب.
ٌ
 غارقة

ٌ
 في الصورِة السادسِة تظهُر سيارة

ْم، أيُّ قاعدٍة من قواعِد الحذِر لْم يلتِزْم ِبها السائُق؟ 
ُ
 حسَب رأيك

 .صياغة فرضّياتوتطبيق لألفكار واملعلومات:  دمجتفسير، 

 :21 السؤال رقم

  

ز  أساسّية مصطلحات
ّ
معليها  يرك

ّ
 العملّية سير التدريس املعل

  ُالحصول  للتالميذ يتيح الفحص على النقر. املالئم املكان إلى صورة جّر  التالميذ من طلبي 

 . بتنفيذه قاموا ملا مردود على

 التعليم: إطار

  فردانّي،  
ّ

 هيئته بكامل الصف

  8 الشاشة رقم

منا ِمَن الوحدةِ 
ّ
 تعل

 السؤال الفهم أبعاد التصّور الفكرّي 

  ُتي حِرَص علْيها املتنّزهون عنَد قيامِهْم برحالٍت  . السؤال هذا عن يجيبوا كي النصوص جميع من معلومات على العثور  تالميذال من طلبي
ّ
ما هَي قواعُد الحذِر ال

 ملشاهدِة الفيضاناِت؟ 

 وألِصقوها بجانِب قاعدةِ 
َ
 .الحذِر املالئمِة  جّروا الصوَر املالئمة

مه في النّص، تفسير، دم
ّ
ج وتطبيق األفكار واملعلومات، تطبيق ما تّم تعل

لة حول املكتوب. 
ّ
 التعبير عن الرأي بصورة معل

 :22 السؤال رقم 
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م
ّ
ز عليها املعل

ّ
 العملّية التدريس سير مصطلحات أساسّية يرك

 التعليم: إطار 

  فردانّي،  
ّ

 هيئته بكامل الصف

  9 رقمالشاشة 

 
منا من الوحدة

ّ
 تعل

 

 السؤال الفهم أبعاد التصّور الفكرّي 

 الجملة على العثور  التالميذ من يطلب" عاملنا الفيضان" نّص  في  
ّ
  تيال

ُ
 التيو  العوامل دعّد ت

 أّن  إلى االنتباه التالميذ على يجب. البالد في الفيضانات لرحالت التخطيط الصعب من تجعل

 النّص  أجزاء في املعلومات عن يبحثوا أن عليهم يجب ولهذا ،البالد في يجري  ملا يتطّرق  السؤال

 كلمة. عامّ  بشكل الفيضانات إلى تتطّرق  التي تلك في وليس ،البالد في الفيضانات تتناول  التي

 على عالوة. والسبب النتيجة  -الجملة أجزاء بين السببّية  املنطقّية العالقة إلى تشير" بسبب"

  الثالثة، األسباب بين الفصل التالميذ على يجب ذلك،
ّ
 متسلسلة بصورة النّص  في تظهر تيال

 .املختلفة النصوص في أو. الجملة نفس في

 إجابات ممكنة:

 إّنها ظاهرة مفاجئة. .1

 ال يحدث الفيضان في فترات متقاربة.  .2

 الفيضان بسرعة. ينقض ي  .3

ا
ً
 ُمسبق

ُ
لرحالِت الفيضاناِت في  ِاشرحوا: ملاذا مَن الصعِب التخطيط

 .أشيروا إلى ثالثِة أسباٍب  البالِد؟ 

موها
ُ
تي قرأت

ّ
 بجميِع النصوِص ال

ُ
م االستعانة

ُ
 .بإمكانك

 .ج وتطبيق األفكار واملعلوماتتفسير، دم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :23 السؤال رقم 
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م مردود
ّ
 حول عملّية التعل

 م في الذاتّي  هالتوجي ترسيخ أجل من
ّ
 املهّم  من قراءتهم، لعملية التالميذ مسؤولّية وتقوية التعل

م عملّية حول   للتفكير دعوتهم
ّ
 . التعل

 ثّم  أنفسهم، على وباالعتماد بمفردهم ةاملهّم  بتنفيذ البداية في التالميذ يقوم أن املمكن من 

قة وردودهم إجاباتهم حول  النقاش يجرى 
ّ
مّية تجربةلاب  املتعل

ّ
  التعل

ّ
 . لها خضعوا تيال

 مشترك نقاش إجراء يجب األحوال كّل  في . 

 التعليم: إطار

  فردانّي    

 

 :األهداف

 ومردود الوحدة في مهلتع تّم  ما إجمال . 

 في والتأّمل التفكير التالميذ من طلبيُ  التعليمّية الوحدة نهاية عند 

  عملّية
ّ
 ثالثة بواسطة يمهاوتقيّ  الوحدة، هذه في مارسوها التي مالتعل

 :تقييمّية  أسئلة

 التعليمّية؟ الوحدة أعجبتكم هل  

 اشرحوا لكم؟ بالنسبة صعبة التعليمّية الوحدة كانت هل. 

  م هْل
ُ
  معلوماٍت  على حصلت

ً
 قبُل؟ مْن  تعرفوها لْم  جديدة

 ،م أْن  وبعَد  اآلَن
ُ
 : ِاشرحوا املستقيِم، على آراَءكم حّددت

 ذي ما
ّ
م ال

ُ
م هل الوحدِة؟ في أعجَبك

ُ
؟ وجدت

ً
  ما صعوبة

ُ
 املعلومات

تي
ّ
؟ لكِم  أضافْتها ال

ُ
  الوحدة

 10الشاشة رقم 
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