
 
 משרד החינוך

 המינהל למדע וטכנולוגיה

 

 العربيّة اللّغوية ةالتربي في تعليميّة وحدة تحضير نموذج
 

  
 الحياة إرادة  الدرس موضوع

 
  الوحدة ممصمّ / مالمعل ّ اسم

  عشر الثاني – لعاشرا الصف ي ةالعمر فئةال 

  دقيقة 54 الدرس ةمد ّ 

  ةمضموني ّ أهداف 
 ومعالم ةموني ّمض أطر)

 (ةرئيسي ّ

 الحياة في االنطالق, المجد ، العال ، الطموح وممفه 

       

ّّّّّ 

 ،ةأساسي ّ مصطلحات 
 لغوي ة وثروة

 المتكررة الصوتية العناصر ،  تكرار ،التشخيص

 (المضافة القيمة) الهدف 
 الحوسبة استعمال من

مللتعل ّ محف ِّز. 

مفيد بشكل المادة عرضو ، إيضاح وسيلة. 

التالميذ بين الفردي ة والفروق واالختالف للتمايز االستجابة. 

مفيد بشكل الماد ة عرض طريقة. 

المدرسة في باستقاللي ة المادة تَعَلُّم ة/التلميذ بإمكان: مستقل ذاتي تعل م 
 معلومات ىعل الحصول على قدرةم من والتمكن .البيت في أو/و

 .متنوعة

ر 12ـال القرن مهارات   .وتقييمها وتنظيمها معلومات عن البحث على القدرة : حاسوبّ  تنو 

سائل، تبادل :محوسبة ت صال ا مهارات  وتوزيع، نشر إعالن، الر 
ف  . وأخالقيّ  واع ّ تصر 

تمييز ا دعاءات، بن اء، نقد قرارات،  ذاخات ّ :عليا تفكير استراتيجي ات 
 .الحلول وإيجاد المشكلة

أهداف إلى الوصول والتعاون، بالمشاركة ل م التع :اجتماعي ة مهارات 
 .وجماعي ة شخصي ة مسؤولي ة مشتركة،

واستراتيجي ات تعل م استراتيجي ات استعمال على القدرة :اتيّ ذ تعل م 
 .التعل م مسار وتقييم تذك ر

 ةتكنولوجي ّ  وسائل 
 : مساعدة

،النصوص معالج الش بكة، على مواقع عارضة. 
،الذكيّ ( الفع ال اللوح ،)إنترنت( ةي ّعنكبوت شبكة مسالط، حاسوب(. 

  نعم/  ال حاسوب مختبر 

 لالختالف االستجابة 
 والتمايز

صعوبتها مستويات في ومتدرجة متنوعة األسئلة. 
ة من االنتقال التلميذ يستطيع  االلتزام دون) حرّ  بشكل أخرى إلى مهم 

 (.التالميذ ببقي ة

الذاتي ة قدراته حسب التعلُّم التلميذ يستطيع. 
الحاجة وقت والتدخ ل التالميذ عمل متابعة المعل م يستطيع. 



 
 משרד החינוך

 המינהל למדע וטכנולוגיה

 الدرس مجرى

  الدرس سير  
 الي ةالفع ّ وصف

 رابط
ة  محوسبة مهم 

 الزمن

 

  الشاعر عن معلومات تمهيد ؛ةتتاحي ّاِّف 

  معاني من يحمله وما العنوان تحليل

 دقائق 21 ّّّّّ

 
ب
صل

 
س
ر
لد
ا

 

 شرح 
 (المصطلحات وتطبيق فهم)

   استكشافية – أولية – تمهيدية قراءة النص قراءة
 

 اللغة  والمقاطع المبنى تقسيم:  يلي ما الى التظرق
 ّّّّّ واألسلوب

ّّّّّ 
ّّّّّ 

 ّّّّّ االسلوبية العناصر
ّّّّّ 

 على والتركيز قصيدةال تحليل ، مونلمضا
 واالبتعاد عالوال الطموح الى يهدف الذي المضمون

 .الحضيض الى بنا يؤدي الذي الكسل عن

ّّّّّ ّّّّّ 

 ّّّّّ ّّّّّ 

 :وتدريب تطبيق 
 (جماعيّ /  فرديّ )    

  عمل ورقة طريق عن القصيدة حول أسئلةّّّّّ

  بطاقات طريق عن فعالية

ّّّّّ ّّّّّ 

ّّّّّ ّّّّّ ّّّّّ 

 وردت التي المعطيات جميع يلخص ان المعلم على وإجمال تلخيص 
 محوسبة شرائح طريق عن او بكلماته النص في
ّّّّّ 

 دقائق 4 ّّّّّ

 ّّّّّ ّّّّّ  النص أسئلة حل ةي ّبيت وظيفة 

   .  إضافية لمواقع التالميذ توجيه معلوماتيّ  ثراءإ  

 


