
 
 משרד החינוך

 המינהל למדע וטכנולוגיה

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

 

  رسموضوع الدّ   
 نّص "موت كناري" لألديبة مي زيادة. قراءة وفهم:

 
 الياس نجار وراوية بولس. المعلم/ مصمم الوحدة اسم

 .ادسالّصف الس يّةفئة العمر ال 

  رسدّ ة المدّ  

  أهداف مضمونية 
 ومعامل رئيسية( يةمون)أطر مض

 .فهم، تفسير وتقييم نص أدبي

فهم موضوعة/مضمون الّنص. فهم معاني كلمات وتعابير وردت في 

مالءمة بين أسباب ونتائج ال) الّنص. فهم العالقات السببية بين األحداث

 استنتاج صفات الشخصيات. .معطاة(

يص تأنيس، تضاد. الربط رد: تشخبعض أساليب السالتالميذ لمعرفة 

 .وأفكارهم مشاعرهمّية. التعبير عن الّنص وخبراتهم الشخصبين 

 .خاطرة، تشخيص تأنيس، تضاد ، وثروة لغويّةأساسية مصطلحات 

 استعمال الحوسبةمن  الهدف  

 )القيمة المضافة(

محفِّز للتعلم، وسيلة إيضاح، القدرة على الحصول على معلومات 

 .متنوعة

 القدرة على البحث عن معلومات وتنظيمها وتقييمها. 12ـرات القرن المها 

 ف واٍع وأخالقي.سائل، وتصرتبادل الر

 ة.حاسوب ، مسالط وشبكة عنكبوتي : مساعدةتكنولوجية  وسائل  

 .نعم مختبر حاسوب 

 .استعمال وسائل تعليمية مختلفة االستجابة لالختالف والتمايز 

 .جميع مستويات التالميذاألسئلة تتناسب مع 

 .مساعدة التالميذ أثناء العمل الفردي

 



 
 משרד החינוך

 המינהל למדע וטכנולוגיה

 األّول رسمجرى الدّ 

  رسسير الدّ   
 الّيةوصف الفعّ 

 رابط
 مهّمة محوسبة

 منالزّ 

 

 ."منباسنت"تسجيل حضور التالميذ يف  ؛ متهيدةتتاحي  اِف 

: وسؤال التالميذ، ماذا ترون يف عرض صورتني

 الّصورة؟

 منباسنت

 من املوقع() التمهيد. ‘1

 عارضة شرائح. .‘2

 دقائق 01

 
رس

الد
ب 

صل
 

 شرح 
وتطبيق  فهم)

 (املصطلحات

 قراءة املعّلم/ة للّنّص.‘. 1

 قراءة جمموعة تالميذ للّنّص.‘. 2

 دقائق 5 الّنص يف املوقع.. ‘1

مناقشة وشرح الّدرس من خالل أسئلة ‘. 3

 ,للتالميذ )األسئلة موجودة يف عارضة الشرائح(

 دقائق 01 عارضة شرائح. .‘2

معاين الكلمات، وكتابتها من قبل  تفسري‘. 4

 التالميذ.

 
 دقائق 5

 :وتدريب تطبيق 

 (فردي / مجاعي)    

عمل الّتالميذ بشكل فردي أو زوجي باإلجابة عن 

عبة )خمترب مترين يف معاين الكلمات بشكل ل

 احلاسوب(.

 دقائق 01 لعبة املرادفات

 :ابة التالميذ عن السؤالاج وإجمالتلخيص  

هل تعتقُد أّن الكناريَّ مات بسبِب سجِنِه يف 

 القفص؟

 دقائق 5 

 من عارضة الّشرائح: 01سؤال رقم  ةوظيفة بيتيّ  

ختّيل أّن والدك أهدى إليَك يوم عيد ميالدك، 

 عصفوًرا يف قفص، ماذا خيطر ببالك؟

  

   ,توجيه التالميذ ملواقع إضافية معلوماتيثراء إ  

 

https://meyda.education.gov.il/hizdahut/login.aspx?App=tlush&Group=K1&Nop=true&ReturnURLasp=http://manbasnet.education.gov.il/EduSSO/login.aspx?ReturnUrl=%2fmsbnet%2fdefault.aspx
https://meyda.education.gov.il/hizdahut/login.aspx?App=tlush&Group=K1&Nop=true&ReturnURLasp=http://manbasnet.education.gov.il/EduSSO/login.aspx?ReturnUrl=%2fmsbnet%2fdefault.aspx
https://sites.google.com/site/arabic6lessonmodel/home/canary_pave_1
https://sites.google.com/site/arabic6lessonmodel/home/canary_pave_1
https://sites.google.com/site/arabic6lessonmodel/home/files/%D7%A6%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%A8_%D7%96%D7%9E%D7%99%D7%A8.pptx?attredirects=0&d=0
https://sites.google.com/site/arabic6lessonmodel/home/canary-s_death
https://sites.google.com/site/arabic6lessonmodel/home/files/%D7%A6%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%A8_%D7%96%D7%9E%D7%99%D7%A8.pptx?attredirects=0&d=0
https://sites.google.com/site/arabic6lessonmodel/home/canary_words_meanings_game
https://sites.google.com/site/arabic6lessonmodel/home/canary_words_meanings_game


 
 משרד החינוך

 המינהל למדע וטכנולוגיה

 الثّاني مجرى الّدرس

  رسسير الدّ   
 الّيةوصف الفعّ 

 رابط
 مهّمة محوسبة

 منالزّ 

 

 ."منباسنت"تسجيل حضور التالميذ يف  ؛ متهيدةتتاحي  اِف 

 .مراقبة الوظيفة

مساع إجابة جمموعة من التالميذ، وإعطاء 

 .مالحظات

 منباسنت

 

 عارضة شرائح.

 دقائق 5

 
رس

الد
ب 

صل
 

 شرح 
وتطبيق  فهم)

 (املصطلحات

 الّنص يف املوقع.. ‘1 قراءة جمموعة تالميذ للّنّص.‘. 0

 عارضة شرائح. .‘2

 دقائق 5

بشكل  أسئلة للتالميذتوجيه مناقشة وشرح من خالل ‘. 2

 شفوي:

ّعة الشمس ماذا تقصد الكاتبة باجلمل التالّية: َنَسَجت َأِش

ذهب جناحيه، احنىن عليه الليل فترك قبلة من سواده يف 

 عينيه.

 ملاذا كانت تشمئز الكاتبة من الكتب؟

 ما هو اللون األديب للّنص؟

 ما هو عكس الكلمات التالية: كآبة، وحشة

َفُيْخفي ، َضيََّقْت داِئَرَة َفضاِئِه ما هي أسباب النتائج التالّية؟

 .ْيِهَرْأَسُه َبْيَن َجناَح

 

 عارضة شرائح. 

 

 

 

 

 دقائق 01

 دقيقة 51 ورقة العمل ورقة عمل غوغل دوكس .‘. 3

 :وتدريب تطبيق 

 (فردي / مجاعي)    

عمل الّتالميذ بشكل فردي أو زوجي باإلجابة عن 

)خمترب  متارين وأسئلة تفاعلية يف الفهم

 احلاسوب(.

 دقائق 01 متارين تفاعلية

 اجابة التالميذ عن السؤالني: وإجمالتلخيص  

 هل كنَت ستسجُن الكناري يف قفٍص؟ ملاذا؟

 دقائق 5 

شرح املهمة التنفيذية: تصنيف معلومات عن أنواع  ةوظيفة بيتيّ  

 الكناري. طائر

  املهمة التنفيذّية

   ,توجيه التالميذ ملواقع إضافية معلوماتيثراء إ  

 

 

https://meyda.education.gov.il/hizdahut/login.aspx?App=tlush&Group=K1&Nop=true&ReturnURLasp=http://manbasnet.education.gov.il/EduSSO/login.aspx?ReturnUrl=%2fmsbnet%2fdefault.aspx
https://meyda.education.gov.il/hizdahut/login.aspx?App=tlush&Group=K1&Nop=true&ReturnURLasp=http://manbasnet.education.gov.il/EduSSO/login.aspx?ReturnUrl=%2fmsbnet%2fdefault.aspx
https://sites.google.com/site/arabic6lessonmodel/home/files/%D7%A6%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%A8_%D7%96%D7%9E%D7%99%D7%A8.pptx?attredirects=0&d=0
https://sites.google.com/site/arabic6lessonmodel/home/files/%D7%A6%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%A8_%D7%96%D7%9E%D7%99%D7%A8.pptx?attredirects=0&d=0
https://sites.google.com/site/arabic6lessonmodel/home/canary-s_death
https://sites.google.com/site/arabic6lessonmodel/home/files/%D7%A6%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%A8_%D7%96%D7%9E%D7%99%D7%A8.pptx?attredirects=0&d=0
https://sites.google.com/site/arabic6lessonmodel/home/files/%D7%A6%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%A8_%D7%96%D7%9E%D7%99%D7%A8.pptx?attredirects=0&d=0
https://docs.google.com/a/tzafonet.org.il/spreadsheet/viewform?formkey=dDVfMmhlcGhLME83a1BQX2l6MjBTU0E6MQ#gid=0
https://docs.google.com/a/tzafonet.org.il/spreadsheet/viewform?formkey=dDVfMmhlcGhLME83a1BQX2l6MjBTU0E6MQ#gid=0
https://sites.google.com/site/canaryquez6/home
https://sites.google.com/site/canaryquez6/home
https://sites.google.com/site/arabic6lessonmodel/home/task_6
https://sites.google.com/site/arabic6lessonmodel/home/task_6

