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 اللغويّة العربّيةالتربية تحضير وحدة تعليمّية في  نموذج

 شجرة الزيتون  رسموضوع الدّ   

 
بولس والياس  ، ، راويةخليل ، طروبطارق أبو رجبعبري قاسم،  طاقم اإلرشاد القطرّي:  م الوحدةم/ مصمّ المعلّ  اسم

 .ارنّ 

 السادس الفئة العمريّة 

 دقيقة 09  رسة الدّ مدّ  
  ةأهداف مضمونيّ  

 ة(رئيسيّ ة ومعامل )أطر مضمونيّ 
 ."شجرة الزيتون" ، تفسري وتقييم نصّ قراءة، فهم

 .ةزيادة الثروة اللغويّ 
 لكيفّيِة صناعِة أحِد املنتوجاِت اّليت يدخُل الزيتوُن يف مرّكباتِِه.إرشادّي  كتابة نصّ 

، وثروة ةأساسيّ  مصطلحات 
 لغويّة

 فُِلك.، إقليم، مرهم، الرياح اهلوجاء، نواة الثمرة، طاسة، حجر مهندم

 استعمال الحوسبةالهدف من  
 (القيمة املضافة)

 .ز للتعّلم  حمفِّ

 .وسيلة إيضاح 

 .االستجابة للتمايز واالختالف 

 .طريقة عرض املاّدة بشكل مفيد 
  ّعةالقدرة على احلصول على معلومات متنو. 

 وتقييمها.: القدرة على البحث عن معلومات وتنظيمها ر حاسوبّ تنوّ   12مهارات القرن الـ 
  ّتبادل الّرسائل، إعالن، نشر وتوزيع، تصّرف واٍع وأخالقيّ  صال حموسبة:مهارات ات. 
  ّدعاءات، متييز املشكلة وإجياد ا  قرارات، نقد بّناء، اّ ات تفكري عليا: اتّ اسرتاتيجي

 احللول.
  ّة م باملشاركة والتعاون، الوصول إىل أهداف مشرتكة، مسؤوليّ ة: التعلّ مهارات اجتماعي

 ة.ة ومجاعيّ شخصيّ 
  ّات تذّكر وتقييم م واسرتاتيجيّ ات تعلّ تعّلم  ايّت: القدرة على استعمال اسرتاتيجي

 مسار التعّلم.

 .معاجل النصوصعارضة، مواقع على الّشبكة،   مساعدة: ة تكنولوجيّ  وسائل  

  ّنرتنت(، اللوح الفّعال )الذكّي(.إة )حاسوب، مسالط، شبكة عنكبوتي 

 ال حاسوبمختبر  

  االستجابة لالختالف والتمايز 
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األّول رسمجرى الدّ   
  رسسير الدّ  

 وصف الفّعالّية
 رابط

 مهّمة محوسبة
 منالزّ 

 

جتهيز البدء بتنفيذ الوحدة يطلب املعّلم من التالميذ  قبل  ؛ تمهيدةتتاحيّ ِاف 
عن الزيتون وكتابة مخس أسئلة عن َموضوَعة  عصف  هنّ 

 البيت.يف  الزيتون
 (تبدأ املهّمة األوىل يف البيت وتنتهي يف الصفّ ) مالحظة:

  يقوم املعّلم باالستماع إىل أسئلة التالميذ ويطلب منهم
 .إضافة سؤال جديد من األسئلة اّليت كتبها تالميذ الّصفّ 

 معروضة الدرس
 

 مهّمة تحضيريّة

 ‘د 51

 صلب الدرس 

 
 شرح

 (وتطبيق املصطلحات فهم)

  ّقراءة صاِمتة ِمن ِقَبل التالميذ قراَءة النص 
  ّقراءة منو جّية ِمن ِقَبل املعّلم تليها قراءات  قراءة النص

 التالميذ.
  أسئلة مناقشة شفويّة حول النصّ يقوم املعّلم بطرح. 

 سئلة:األ

؟ ما اُنظْر إىل فضاِء  .5 . ما هَي املوضوعُة الرئيسيَُّة للنصِّ النصِّ
؟  هَي املوضوعاُت الثانويَُّة املذكورُة يف النصِّ

 الزيتوِن؟ أيَن تنمو شجرة .2
 ِصْف مثرَة الزيتوِن؟ .3
؟ .4  ما هَي فوائُد شجرِة الزيتوِن املذكورُة يف النصِّ
 مىت يتمُّ قطُف مثاُر الزيتوِن؟ .1

حْ  ما هَي طرائُق قطِفِه؟ أيَّ طريقةٍ  .6 ُل؟ وضِّ  تُفضِّ
 ما عالقُة شجرِة الزيتوِن بالكتِب السماويِّة؟ .7
؟ هْل تعرُف  .8 كيَف يتمُّ استخراُج الزيِت حبسِب النصِّ

 طرائَق ُأخرى الستخراِج الزيِت؟
ما معىن كِلمُة َخلََّل؟ ما هَي الثماُر اّليت تعرُفها واّليت  .0

 يتمُّ تليُلها؟ 
؟.59  ما هَو هدُف النصِّ

 معروضة الدرس
 

 النصّ 
 

 ‘.د 04

http://www.mindomo.com/view.htm?m=99601f636332406aacaa8efc89488f92
http://www.mindomo.com/view.htm?m=99601f636332406aacaa8efc89488f92
http://linoit.com/users/eliasna/canvases/%D8%B4%D8%AC%D8%B1%D8%A9%D9%8F%20%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%8A%D8%AA%D9%88%D9%86%D9%90
http://linoit.com/users/eliasna/canvases/%D8%B4%D8%AC%D8%B1%D8%A9%D9%8F%20%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%8A%D8%AA%D9%88%D9%86%D9%90
http://www.mindomo.com/view.htm?m=99601f636332406aacaa8efc89488f92
http://www.mindomo.com/view.htm?m=99601f636332406aacaa8efc89488f92
https://dl.dropboxusercontent.com/u/62951969/4arabicunites/%D8%B4%D8%AC%D8%B1%D8%A9%D9%8F%20%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%91%D9%8A%D8%AA%D9%88%D9%86%D9%90.pdf
https://dl.dropboxusercontent.com/u/62951969/4arabicunites/%D8%B4%D8%AC%D8%B1%D8%A9%D9%8F%20%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%91%D9%8A%D8%AA%D9%88%D9%86%D9%90.pdf
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 :وتدريب تطبيق 

 (مجاعيّ /فرديّ )

   

 يسأل املعّلم التالميذ: وإجمالتلخيص  
 اشرح؟ هل أعجبكم النصّ 

 ؟ما هي املعلومة اجلديدة اّليت اكتسبتها من النصّ 

 ‘د 59 معروضة الدرس

 )شرح المهّمة الثالثة من المعروضة( ورقة عمل للبيت ةوظيفة بيتيّ  
إىل )يف املهّمة األوىل(  أعدْدََتايت الَّ  األسئلةَ  فِ صنِّ  .5

نها أثناَء ع اإلجابةُ  مّتتِ جمموعتني؛ األوىل أسئلٌة 
إىل  تاجُ ، والثانيُة أسئلٌة ما زاَلْت حتالنصِّ  معاجلةِ 

 .إجابةٍ 
ِاحبْث عن إجابٍة لسؤاٍل واِحٍد ملْ جيُِِب النصُّ َعْنُه؛  .2

 :املرفقة يف املعروضةبإمكاِنَك االسِتعانُة باملواقِع 
 اُكتْب اإلجابَة اّليت وجدَتا. .3
ا مل تكتْبُه يف املرحلِة األوىل، لكّن  .4 صْغ سؤاالا جديدا

 النصَّ تطّرَق إلجابٍة عليِه.
َر اْلََبيِد اإللكرتونّ   أرسْل املهّمَة للمعّلِم َعب ْ

 ‘د 21 معروضة الدرس

    معلوماتيّ ثراء إ  

http://www.mindomo.com/view.htm?m=99601f636332406aacaa8efc89488f92
http://www.mindomo.com/view.htm?m=99601f636332406aacaa8efc89488f92
http://www.mindomo.com/view.htm?m=99601f636332406aacaa8efc89488f92
http://www.mindomo.com/view.htm?m=99601f636332406aacaa8efc89488f92
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 رسسير الدّ  
 وصف الفّعالّية

 رابط
 مهّمة محوسبة

 منالزّ 

 

ما ا ُُيكننا أْن نصنَع وأْن حنّضَر يطرح املعّلم سؤاالا شفوياا:  ؛ تمهيدةتتاحيّ ِاف 
 مْن شجرِة الزيتوِن ؟

 ‘د 5 

 صلب الدرس 

 
 شرح

 (وتطبيق املصطلحات فهم)

 ‘د 01  التالميذ يقوم املعّلم مبناَقَشة االجابات َمعَ 

 :وتدريب تطبيق 

 (مجاعيّ /فرديّ )

 ّودة(:سَ األوىل )مُ  الكتابةِ  مرحلةُ 

ا إرشاديًّا كتبْ اُ   لكيفّيِة صناعِة أحِد املنتوجاِت اّليت  نصًّ
 يدخُل الزيتوُن يف مرّكباتِِه. 

 .السابقةِ  المواقعِ ، بإمكاِنِك االستعانُة بمالحظة  
  (:املسّودةِ  )مراجعةُ  الثانيةِ  الكتابةِ  مرحلةُ 

مثّ اُكتِب املوضوَع بصيغتِه  راجِع املوضوَع اّلذي  كتبَتُه،
 ِة.الّنهائيّ 

 :ــــبإمكاِنِك االستعانُة ب ،مالحظة   
  ُِمصّحِح األخطاِء يف احلاسوب 
  /للمفرداِت  ةِ اإلضافيّ ُمزّوِد اْلمرادفاِت األخرى

 يف احلاسوبِ 
  ِّ(اجلدوِل املرفِق )مبىن كتابِة النص  اإلرشاديِّ
  ِمردود  ايّت  الكتابِة يف املئشاِر اْلُمرفقِ  معايري(

 حول كتابة النّص اإلرشادّي( 

 ‘د 55 ورقة عمل

 ‘د 5  يقرأ بعض التالميذ املواضيع اّليت كتبوها ويتناقشون فيها. وإجمالتلخيص  

    ةوظيفة بيتيّ  

https://sites.google.com/site/4arabiceducaion/home/october-magazine/files_10_2013/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%91%D8%A9%D9%8F_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9%D9%8F.docx?attredirects=0&d=1
https://sites.google.com/site/4arabiceducaion/home/october-magazine/files_10_2013/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%91%D8%A9%D9%8F_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9%D9%8F.docx?attredirects=0&d=1
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    معلوماتيّ ثراء إ  

 


