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مقّدمة

موضوعة هذه الوحدة التعليميّة هي الطائرات الورقيّة. الطائرات الورقيّة هي جزء من عالم التالميذ، 

يحبّونها وتثري اهتمامهم )ونحن الكبار أيًضا(. تقّدم هذه الوحدة التعليميّة للتالميذ فّعاليّة إبداعيّة 

يبنون من خاللها طائرات ورقيّة ويطرّيونها. يمكن القيام بهذه الفّعاليّة يف املدرسة أو يف ساعات 

الفراغ مع األهل أو األصدقاء. الخطوات الّتي تعرضها هذه الوحدة التعليميّة خاّصة بالعمل يف 

الصّف. باإلضافة إىل ذلك، يتعرّف التالميذ يف هذه الوحدة عىل داللة الطائرات الورقيّة يف الثقافة 

اليابانيّة، حيث توجد للطائرات الورقيّة داللة إضافيّة باستثناء كونها وسيلة للّعب واملتعة.

يّطلع التالميذ يف هذه الوحدة التعليميّة عىل نصوص متنوّعة، يشّدد كّل نّص منها عىل أهداف القراءة 

لدى القارئ، وفًقا لهدف النّص نفسه. بهذه الطريقة نساعد التالميذ يف توضيح السياق الّذي ُتجرى 

فيه عمليّة القراءة. يطلّع التالميذ عىل النصوص بأنماط اللغة املختلفة: املكتوبة واملتداَولة والبرصّية. 

يف أعمال مختلفة يف الصّف، كتحضري أوراق عمل أو قراءة الكتب التعليميّة واالمتحانات، وبالطبع 

خارج اإلطار املدريّس أيًضا - األلعاب والتكيبات والوصفات الغذائيّة وتشغيل األجهزة املختلفة- 

هناك حاجة ملهارات قراءة التعليمات والعمل بحسبها من أجل التوّصل إىل نتيجة أو ناتج معّي.

لغة التعليمات مخترصة وقليلة الكلمات، ولذلك يجد التالميذ يف بعض األحيان صعوبة بسبب ذلك. 

عادًة، تتطّرق كّل واحدة من التعليمات إىل مرحلة واحدة يف عمليّة تحضري املنتج النهائّي )إذا كانت 

التعليمات لتحضري منتج معّي( أو أّنها تتطّرق إىل مرحلة يف اللعبة )إذا كانت التعليمات للعبة 

معيّنة(. يف بداية كّل طلب يظهر فعل، يمكن أن يكون بصيغة األمر )"انقلوا" أو "ال تنقلوا"(، 

أو بصيغة الجمع املضارع )"ننقل"(، أو باستعمال "يجب" أو "عليكم" )"يجب نقل"، "عليكم 

نقل"(. يف الكثري من الحاالت، ترافق نّص التعليمات رسوم توضيحيّة توّضح األعمال املكتوبة 

وتساهم يف فهمها. أي أّن نّص التعليمات ال يتك مجاالً للتفسريات.

النّص ليس متواصاًل، والروابط فيه مستتة، وال يوجد فيه فائض من الكلمات يمكنها أن تسّهل 

القراءة. يتّكز نّص التعليمات يف القارئ ويتوّجه إليه مبارشًة. يمكن يف بعض األحيان أاّل يتضّمن 

النّص أموًرا معيّنة، استناًدا إىل االفتاض بأّن القارئ يملك معلومات عاّمة ومؤّهالت معيّنة للتنفيذ.

يقّدم النّص اإلرشادّي مردودّية دائمة للقارئ، ألّن من ينجح يف فهمه فقط، يمكنه تنفيذ املطلوب 

بحسب التعليمات. الناتج النهائّي، الّذي يشبه الناتج املتوّقع، هو داللة عىل نجاح القراءة.
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عند قراءة نّص إرشاد نفّعل عّدة استاتيجيّات:

قراءة متصّفحة: تخترب هذه القراءة مالءمة النّص للهدف، وبأّن النّص قابل للتنفيذ. تهدف هذه 

القراءة إىل تصّفح قائمة املواّد املطلوبة، ملعرفة ما يجب تحضريه قبل بدء التنفيذ. عىل سبيل املثال: يف 

نّص إرشادّي لعبة القراءة املتصّفحة، نوّجه القارئ إىل أن يفحص إذا كانت تتحّقق الرشوط املطلوبة 

إلجراء اللعبة، كعدد املشتكي واملكان واألغراض املطلوبة.

قراءة متكرّرة: قراءة التعليمات، وتنفيذ ما ورد من توجيهات، قراءة اإلرشاد الّذي تّم تنفيذه، مرّة أخرى  

لفحص مدى التنفيذ )يمكن اإلشارة بـ 3  بجانب اإلرشاد الّذي تّم تنفيذه(، قراءة التعليمات مرّة أخرى 

ملتابعة مدى تنفيذ التوجيهات وهكذا دواليك، حتّى إنهاء تنفيذ جميع اإلرشادات حسب التتيب.

يجب قراءة التعليمات قراءة دقيقة، ألّن كّل كلمة يمكن أن تكون أساسيّة يف تنفيذ التعليمات بشكل سليم.

يف بعض األحيان هناك حاجة لقراءة إضافيّة للنّص بأكمله، للتأّكد من تنفيذ جميع التعليمات.

يف نّص التعليمات هناك أهّميّة كربى لطريقة تنظيم النّص، وألقسام النّص: العنوان، املقّدمة )إذا 

ُوجدت(، قائمة املواّد، تعليمات مرّقمة، رسوم توضيحيّة مرافقة. للتعليمات صيغة ثابتة، وعادًة يقّرر 

تنفيذها حسب التتيب نجاح املهّمة أو فشلها. من املفروض أن تساعد الرسوم التوضيحيّة يف فهم 

ما يجب فعله يف كّل توجيه، أو ما هي النتيجة املفتَضة يف كّل توجيه )يساعد الوصف البرصّي يف 

استكمال الفجوة يف الفهم، واستكمال تسلسل األعمال(.

تعرض الوحدة التعليميّة نصوًصا من نوعي: نّص تعليمات )تعليمات لتحضري طائرة ورقيّة(، ونّص 

إخبارّي )عن الطائرات الورقيّة يف البالد ويف العالم، للتوّسع يف املعلومات ويف السياق الثقايفّ لنّص 

التعليمات(. يف نهاية الوحدة التعليميّة هناك بعض االقتاحات لكتابة نّص تعليمات كتابيّة أو شفهيّة.

أهداف الرتبية اللغوّية يف هذه الوحدة التعليمّية:

مالءمة طريقة القراءة وأهدافها لنوع النّص. 	•
استعمال العروض املختلفة للنّص من أجل استخالص معلومات وتحويلها إىل كلمات: نّص مكتوب  	•

ورسوم توضيحيّة وصور.

استخالص املعلومات الرصيحة والخفيّة يف النّص اإلخبارّي. 	•
التعرّف عىل مميّزات النّص اإلرشادّي. 	•

تنفيذ األعمال بحسب تعليمات مكتوبة. 	•
• صياغة تعليمات صياغًة كتابيًّة وشفهيًّة. 
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وصف الوحدة التعليمّية

ا إخباريًّا  ا إرشاديًّا )"نبني طائرة ورقيّة"(، ونصًّ تتضّمن هذه الوحدة التعليميّة ثالثة نصوص: نصًّ

ا يشمل معلومات وتعليمات مًعا )"كيف تطري  )"الطائرات الورقيّة يف اليابان ويف بالدنا"( ونصًّ

الطائرة الورقيّة؟"(.

النصوص تكّمل بعضها البعض، ويمكن اختيار ترتيب تدريسها.

يمكن اعتبار النّصي "كيف تطري الطائرة الورقيّة؟" َو "الطائرات الورقيّة يف اليابان ويف بالدنا" 

خلفيّة ملوضوع الطائرات الورقيّة، ومقّدمة تمهيدّية لنّص "نبني طائرة ورقيّة"، الّذي بحسبه 

نحّض الطائرة الورقيّة.

يمكن أيًضا العمل برتتيب عكيّس - قراءة نّص التعليمات والعمل بموجبه، وفقط بعد ذلك قراءة 

النّصي اآلخرين والتوّسع يف املعلومات العاّمة.

يف نهاية الوحدة التعليميّة هناك بعض االقتاحات ملعالجة مختلفة بعض اليشء لنّص التعليمات 

وعرض تعليمات شفهيّة لرسم طائرة ورقيّة وتعليمات شفهيّة لكيفيّة الوصول إىل موقع مالئم 

لتطيري الطائرات الورقيّة.

اعتبارات اختيار النّص "كيف تطري الطائرة الورقّية؟"

ممّيزات املضمون

نّص عميلّ يقّدم إجابات عن عّدة أسئلة: كيف تطري الطائرة الورقيّة؟ كيف نطرّي طائرة ورقيّة؟

ممّيزات املبنى واللغة

مبنى ألسئلة وإجابات، توّجه مبارش إىل القارئ. مميّزات نّص إخبارّي ونّص إرشادّي. التعليمات يف 

النّص مكتوبة بطرق مختلفة: أحياًنا باستعمال "يجب" أو "عليكم" أو "من املهّم"، وأحياًنا بصيغة 

األمر السلبّي )ابتعدوا، ال تقتبوا(، وأحياًنا أخرى بصيغة الجمع املضارع )نحّرر(.

اعتبارات اختيار النّص "نبني طائرة ورقّية"

ممّيزات املضمون

يشمل النّص تعليمات لبناء طائرة ورقيّة. وهي فّعاليّة شائقة وممتّعة، مالئمة ألوقات الفراغ، يمكن 

أن تالئم التالميذ واألهايل عىل حّد سواء.
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ممّيزات املبنى

النّص مكّون من قائمة املعّدات املطلوبة واإلرشادات. اإلرشادات مرّقمة، وكّل إرشاد منها يشّكل 

مرحلة يف بناء الطائرة الورقيّة.

اإلرشادات مرّتبة بحسب التتيب الزمنّي لتنفيذها، وإىل جانب كّل إرشاد - صورة مساعدة. الروابط 

املعرّب عنها بالكلمات قليلة يف النّص. تفكيك العمليّة إىل أقسامها هو األمر الهاّم. يتضّمن هذا النّص 

وسائل برصّية )صوًرا(، ُتربِز الفصل والروابط الّتي بي األقسام عىل حّد سواء. يحصل كّل توجيه 

عىل عدد ترتيبّي وُيكتَب يف سطر منفرد. مباني الجمل متشابهة، بحيث ينشأ تماسك يف النّص.

ممّيزات اللغة

جمل مقتضبة وترّكز يف أمر معّي، بدون أوصاف.

استعمال الجمع املضارع املتكلّم، ولذلك فإّن التعليمات تالئم الجميع )نلصق، نقّص(.

استعمال وصف الفعل لضمان تنفيذ العمل بدّقة، عىل سبيل املثال: نقّص بحذر.

اعتبارات اختيار النّص "الطائرات الورقّية يف اليابان ويف بالدنا"

ممّيزات املضمون 

نّص إخبارّي، يعرض معلومات عن الطائرات الورقيّة يف املايض ويف الحارض، يف اليابان ويف إرسائيل.

ممّيزات املبنى 

مبنى مقال، النّص مقّسم إىل فقرات، كّل فقرة تتناول موضوًعا مغايرًا، عناوين وعناوين فرعيّة 

موضوعيّة. يتضّمن النّص أسئلة وإجابات عنها.

ممّيزات اللغة 

 النّص مكتوب بصيغة الحارض الجمع، بأسلوب نظرّي، كما هو متّبع يف وصف الظواهر والعادات. 

يف النّص استعمال لكلمات الربط، مثل "لذلك"، "بهذه الطريقة"، لتكوين روابط وتماسك بي الجمل.

اقرتاحات لتدريس الوحدة التعليمّية )السياق(

يمكن أن يكون بناء الطائرات الورقيّة فّعاليّة مشتكة لألهايل وللتالميذ وتسلية يف ساعات الفراغ 

والعطل، أو يف مناسبات مدرسيّة )عىل سبيل املثال: تحضري طائرات ورقيّة من ورق أُعيد تدويره 

يف أسبوع جودة البيئة(. يمكن أيًضا استغالل أّيام تطيري الطائرات الورقيّة الّتي تجري يف أماكن 

مختلفة يف البالد. عىل سبيل املثال: يقوم متحف إرسائيل يف الصيف من كّل سنة بتنظيم ورشات لبناء 

طائرات ورقيّة وتطيريها. 
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فّعالّية تمهيدّية

•		إلدخال التالميذ إىل أجواء الطائرات الورقيّة، اطلبوا منهم إحضار طائرات ورقيّة )إذا كان
لديهم(، أو صور لطائرات ورقيّة، أو قصص عائليّة عن الطائرات الورقيّة. يمكن أن تطلبوا منهم 

أن يسألوا أهاليهم وإخوتهم الكبار عن تطيري الطائرات الورقيّة. يف الصفوف الّتي فيها حاسوب، 

يمكن توجيه التالميذ إىل مواقع يف اإلنتنت تصف مناسبات لتطري الطائرات الورقيّة.

عىل سبيل املثال: 

/http://info.org.il/kites -

- مصطلح "الطائرة الورقيّة" يف ويكيبيديا:

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%A4%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%9F

نطلب من التالميذ إرشاك الصّف يف تجاربهم: َمن منهم بنى أو طرّي طائرة ورقيّة؟ من يحّب  	•
تطيري الطائرات الورقيّة؟ 

نعلن عن مسابقة لغوّية بي املجموعات: يجب عىل كّل مجموعة أن تجمع أقىص عدد من الكلمات  	•
من مجموعة كلمات الفعل طار )طائرة ورقيّة، نطرّي، طريان، طائر، طري، طائرة، طيّار، مطار 

وغريها(. 

مالحظة تعليمّية: ال مجال للتطّرق إىل جذر الفعل طار )ط، ي، ر(، فهو من األفعال املعتلّة،   

وإّنما فقط إىل الكلمات الّتي يرمز مضمونها إىل انتمائها ملجموعة كلمات هذا الفعل.
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َكْيَف َتطرُي ٱلّطاِئرَُة ٱلَْوَرِقيَُّة؟

ما ٱلّذي َيْجَعُل ٱلّطاِئرَُة ٱلَْوَرِقيَُّة َتْصُمُد يف ٱلَْهواِء؟ لِماذا ال َتْسُقُط؟ لِماذا َوْزُن 

ٱلّْطاِئرَِة ٱلَْوَرِقيَِّة ال َيْجِذُبها ِبٱتِّجاِه ٱْلَْسَفِل، إىِل َسْطِح ٱْلَْرِض؟

اَلّريُح، ٱلّتي ِهَي َعَملِيًّا َهواٌء ُمتََحرٌِّك، َتِهبُّ َفْوَق وََتْحَت ٱلّطاِئرَِة ٱلَوَرقيَِّة وَُتَكوُِّن ُقوًَّة 

َتْدَفُعها ِبٱتِّجاِه ٱأْلَعىل. ٱلَْخيُْط ٱلَْمربوُط ِبٱلّطاِئرَِة ٱلَْوَرِقيَِّة ُيساِعُد ُقوََّة ٱلّريِح يف َرْفِع ٱلّْطاِئرَِة 

ٱلَْوَرِقيَِّة. َكما أَنَّ ٱلَْخيَْط "َيْحرُِص" َعىل أاَّل َتطريَ ٱلّْطاِئرَُة ٱلَْوَرِقيَُّة يف ٱلَْهواِء وََتْختَفَي. ِعنَْدما 

َتكوُن ُقوَُّة ٱلّريِح أَْكرَبَ ِمْن ُقوَِّة َوْزِن ٱلّطاِئرَِة ٱلَْوَرِقيَِّة، َتْصَعُد ٱلّطاِئرَُة ٱلَْوَرِقيَُّة وَُتَحلُِّق 

ِبٱتِّجاِه ٱأْلَْعىل.

ما ٱلََّذي َيْحُدُث للّطاِئرَِة ٱلَْوَرِقيَِّة ُمْنُذ َتْحريِر ٱلَْخْيِط َوَحّتى ُتَحلُِّق يف ٱْلَعايل؟

ِعنَْدما ُنَحرُِّر ٱلَْخيَْط َتْدريِجيًّا، َتْصَعُد ٱلّطاِئرَُة ٱلَْوَرِقيَُّة ِبٱتِّجاِه ٱأْلَْعىل. َبْعَد ٰذلَِك ُتَحلُِّق، أَْي 

ُ. ُكلَّما أَْرَخيْنا ٱلَخيَْط أَْكثََر، طاَرِت ٱلّطاِئرَُة ٱلَْوَرِقيَُّة  ماِء يف ٱْرِتفاٍع ثاِبٍت ال َيتََغريَّ َتطرُي يف ٱلسَّ

إىِل ٱْرِتفاٍع أَْعىل وََحلََّقْت يف ٱْرِتفاٍع أَْكرَبَ.

ُ ٱلّطاِئرََة ٱلَْوَرِقيََّة؟ َكْيَف ُنَطريِّ

َتطرُي ٱلّطاِئرَُة ٱلَْوَرِقيَُّة أَْفَضَل يف ٱأْلَّياِم ٱلَّتي َتِهبُّ فيها ٱلرِّياُح. ِمْن أَْجِل َتْطيريِ طاِئرٍَة َوَرِقيٍَّة 

َيِجُب ٱلِْقياَم ِبِعدَِّة أَْعماٍل:

أَوَّاًل، َعلَيْنا َفْحُص ٱتِّجاِه ٱلّريِح. إِذا أََرْدنا َتْطيريَ طاِئرٍَة َوَرِقيٍَّة يف َيوٍْم رياُحِه َخفيَفٌة  	•
َعٍة ِبَعْكِس ٱتِّجاِه ٱلّريِح َكْي َتْصَعَد ٱلّطاِئرَُة ٱلَْوَرقيُّة إىِل ٱأْلَْعىل. ِجدًّا، َيِجُب ٱلَْعْدُو ِبُسْ

َبْعَد ٰذلَِك ُنَحرُِّر ٱلَْخيَْط ِبُبْطٍء َوِبٱلتَّْدريِج. َيِجُب ٱلِْحرُْص َعىل أَْن َيكوَن َخيُْط ٱلّطاِئرَِة  	•
ياِن ٱلَْهواِء  ٱلَْوَرِقيَِّة َمْشدوًدا َطواَل ٱلْوَْقِت. ٱلُْمحاَفَظُة َعىل ٱلَْخيِْط َمْشدوًدا َتزيُد ِمْن رَسَ

َحْوَل ٱلّطاِئرَِة ٱلَْوَرِقيَِّة وََتْجَعلُها َتْصَعُد إىِل ٱْرِتفاٍع أَْعىل.

ِمَن ٱلُْمِهمِّ ٱلِْحرُْص َعىل َتْطيريِ ٱلّطاِئرَِة ٱلَْوَرقيَِّة يف َمكاٍن َمْفتوٍح. 	•
َيِجُب ٱِلْبتِعاُد َعْن أَْعِمَدِة ٱلَْكْهرَباِء وَٱلْبِناياِت ٱلْعالِيَِة. 	•

1

5

10

15

20



9 الطائرات الورقيّةوزارة الّتبية والتّعليم • اإلدارة الّتبوّية - قسم التّعليم االبتدائّي • الّسكرتارّية الّتبوّية - إدارة املعارف العربيّة

قراءة النّص "كيف تطري الطائرة الورقّية؟"

بخالف قراءة النّص األدبّي، توّجه قراءة النّص التفعييلّ إىل إيجاد معلومات، وكذلك إىل العمل 

بحسب التعليمات الّتي يتضّمنها. لتعويد التالميذ عىل هذا النوع من القراءة، الّتي لها هدف 

محّدد، نويص بصياغة األهداف قبل قراءة النّص. العنارص الّتي هي محّط البحث أثناء القراءة 

تتعلّق بأهداف الدرس. يبحث التالميذ يف هذا النّص عن إجابات لألسئلة الّتي سُتعرَض الحًقا.

• نعرض أمام التالميذ النّص "كيف تطري الطائرة الورقيّة؟" )أو نوّزعه لهم يف أوراق مصوَّرة من 
صفحة 8 أو نعرضه عىل اللوح بواسطة الحاسوب وجهاز العرض(. نطلب منهم قراءة النّص 

والبحث أثناء القراءة عن إجابات لألسئلة )من الجدير كتابة األسئلة عىل اللوح لتكون أمام أعي 

التالميذ طوال الوقت(:

كيف تطري الطائرة الورقيّة؟  -  

ملاذا ال تسقط؟  -  

متى يجدر تطيري طائرة ورقيّة؟ أين؟  -  

يف أعقاب قراءة النّص

للفّعاليّة التالية عّدة أهداف:

• تدريس مفّصل ملضمون النّص يهدف إىل التأّكد من فهم التالميذ للمعلومات الواردة يف النّص.
• تدريس مفّصل ملبنى النّص، من خالل إبراز الفرق بي وظائف الفقرات يف النّص.

• تدريس مفّصل ملميّزات نّص التعليمات، طرق مختلفة لصياغة املفردات التعليمة، صياغة األمر 
السلبّي.
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• نسأل التالميذ: كيف تطري الطائرة الورقيّة؟ يبحث التالميذ ويقرأون جمالً من النّص تتضّمن 
إجابة عن هذا السؤال.

• نسأل: بماذا تختلف الفقرة الثالثة يف النّص عن الفقرتي األوىل والثانية؟ )تتضّمن الفقرتان األوىل 
والثانية معلومات، بينما تتضّمن الفقرة الثالثة تعليمات(.

• نطلب من التالميذ تلوين مفردات اإلرشاد يف الفقرة الثالثة.
• نكتب كّل مفردات اإلرشاد عىل اللوح، ونعطي أمثلة لصيغ أخرى إلحدى مفردات اإلرشاد )عىل 

سبيل املثال: نحّرر، يجب تحرير، حّرروا(. نرشح لهم أّنه يمكن إيجاد صيغ مختلفة للتعليمات يف 

أماكن مختلفة، لكّن القصد واحد.

• نلفت انتباه التالميذ إىل اإلرشاد األخري )يجب االبتعاد عن أعمدة الكهرباء والبنايات العالية(، 
ونرشح لهم أّن اإلرشاد ُيكتَب أحياًنا بصيغة األمر الناهي )عىل سبيل املثال: بدالً من "يجب 

االبتعاد" يمكن أن نكتب "ال تقتبوا"(. نطلب من التالميذ إعطاء أمثلة ملثل هذه التعليمات من 

حياتهم اليوميّة.

• نطلب من التالميذ أن يكتبوا صيًغا بديلة إلرشادين إضافيّي.
• فّعالّية لغوّية: بمساعدة املضمون وبمساعدة كلمات من نفس مجموعة الكلمات أو بمساعدة 

القاموس، نستوضح معاني الكلمتي: تهّب، تحلّق )مثالً، بمساعدة كلمات يعرفونها: هبوب أو 

تحليق(.

نسأل التالميذ: ما الّذي يهّب أيًضا؟ )الرائحة( وما الّذي يحلّق؟ )الطيور، الطائرة(      
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ُ طاِئرًَة َوَرِقيًَّة؟ َكْيَف ُنَطريِّ

حيِح. ْتيِب ٱلصَّ • ُقّصوا ٱلُْجَمَل ٱلتّالِيََة، َوَرتِّبوها ِبَحَسِب ٱلتَّ

ماِء، َنرِْبُط ٱلَْخيَْط ِبُقوٍَّة ِبَعموٍد أَْو ِبَشَجرٍَة. ِعنَْدما َتكوُن ٱلّطاِئرَُة ٱلَْوَرِقيَُّة يف ٱأْلَعايل يف ٱلسَّ

َنبْتَِعُد َعْن أَْعِمَدِة ٱلَْكْهرَباِء وَٱأْلَْشجاِر وَٱلْبِناياِت ٱلَّتي ُيْمِكُن أَْن َتْصَطِدَم ِبها ٱلّطاِئرَُة 

ٱلَْوَرِقيَُّة.

ُنَحرُِّر ٱلَْخيَْط ِبُبْطٍء َوِبٱلتَّْدريِج، ِبَحَسِب ِشدَِّة ٱلرِّيِح، َحتّى َتْصَعَد ٱلّطاِئرَُة ٱلَْوَرِقيَُّة إىِل 

ٱْرتفاٍع َكبريٍ.

َنْعدو ِبٱِلتِّجاِه ٱلُْمعاِكِس لِلرِّيِح، وََنُشدُّ َخيَْط ٱلّطاِئرَِة ٱلَْوَرِقيَِّة ِبَحَذٍر، وَُنحاِفُظ َعىل ٱلَْخيِْط 

َمْشدوًدا.

َنْفَحُص ٱتِّجاَه ُهبوِب ٱلرِّيِح.

َنْخُرُج َمَع ٱلّطاِئرَِة ٱلَْوَرِقيَِّة ٱلَْمرْبوَطِة ِبٱلَْخيِْط إىِل َمكاٍن َمْفتوٍح.

#

#

#

#

#

#

#
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ترتيب تعليمات تطيري الطائرات الورقّية بحسب التسلسل الصحيح

تهدف هذه الفّعاليّة إىل التشديد عىل أهّميّة التسلسل الزمنّي يف النّص اإلرشادّي. يف مثل هذا 

النّص، قد يكون العمل والقراءة بحسب التتيب الصحيح للتعليمات رشطي لنجاح التنفيذ.

• العمل يف مجموعات: نوّزع ورقة للتالميذ، فيها إرشادات غري مرئيّة لتطيري الطائرات الورقيّة 
)صفحة 11(.

نطلب من التالميذ يف كّل مجموعة أن يقّصوا قصاصات الورق )عىل كّل قصاصة مكتوب إرشاد   
واحد(، أن يتحّدثوا حول التتيب الصحيح للتعليمات ليتسنّى تطيري الطائرة الورقيّة بحسبها. 

نطلب من املجموعات أن تقارن بي نتائج التتيب: هل توّصلت كّل املجموعات إىل نفس التتيب؟ 

إذا كانت اإلجابة ال - ملاذا؟ ما هو التتيب الصحيح؟ هل هناك ترتيب صحيح واحد فقط؟ 

• يضع التالميذ عىل الطاولة اإلرشادات بحسب التتيب الصحيح الّذي حّددوه.
نسأل التالميذ: ما الّذي ساعدهم يف تحديد التتيب؟ هل التتيب هاّم حسب رأيهم؟ ملاذا؟   

• نطلب من التالميذ التأّمل مرّة ثانية يف اإلرشادات، والقول أّية أمور تتكّرر يف جميع اإلرشادات، ما 
هي أوجه الشبه بي الجمل. يجب توجيه التالميذ إىل مبنى النّص اإلرشادّي.
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َنْبني طاِئرًَة َوَرِقيًَّة

اَلَْموادُّ ٱلَْمْطلوَبُة:

ِمَقصٌّ )ِمَقصٌّ لُِكلِّ ِتلْميٍذ(

َوَرٌق الِصٌق

آلَُة َثْقٍب َمْكتَبِيٌَّة

كبّاَسٌة

ُل أَلواُن باْندا( أَلواٌن )ُيَفضَّ

َوَرَقُة A3 فاِرَغٌة )لُِكلِّ طاِئرٍَة َوَرِقيٍَّة(

ِقْطَعتاِن ِمْن َوَرِق ٱلْْكريِپ ِبَعرِْض 5 سم )لُِكلِّ طاِئرٍَة َوَرِقيٍَّة(

َخيٌْط )ُيْمِكُن ُلفاَفٌة واِحَدٌة لُِكلِّ طاِئرٍَة َوَرِقيَِّة أَْو ُيْمِكُن لَفُّ َخيٍْط ِمْن ُلفاَفٍة َكبريٍَة 

َعىل عوِد بوَظٍة(

ِط ٱلَّذي يف َصْفَحِة 17 َعىل َوَرَقِة A3 )لُِكلِّ طاِئرٍَة َوَرِقيٍَّة( صوَرٌة لِلُْمَخطَّ
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َطريَقُة ٱلتَّْحضرِي

َط َعىل طوِل ٱلَْخطِّ  َنُقصُّ ٱلُْمَخطَّ  .1

ِع. ٱلُْمتََقطِّ  

َنَضُع ٱلَْوَرَقَة ٱلْفاِرَغَة ِبجاِنِب َخطِّ ٱلَْقصِّ   .2

وَُنلِْصُق.

ٍة ٱلَْوَرَقَة إىِل ِقْسَمْيِ، َعىل طوِل  َنثْني ِبِدقَّ  .3

ٱلَْخطِّ ٱلَْمْقصوِص وَٱلُْملَْصِق ِبَحيُْث 

َنرى ٱلرَّْسَم. ُنَكبُِّس ٱلَْوَرَقتَْيِ َمًعا خاِرَج 

ٱلرَّْسِم، َكْي ال َتتََحرََّك ٱلَْوَرَقتاِن أَْثناَء 

. ٱلَْقصِّ

َنُقصُّ ِبَحَذٍر ٱلَْوَرَقتَْيِ َمًعا َقبَْل ٱلرَّْسِم.  .4
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ُنَقوّي ٱلزّاِوَيَة يف َطرَِف ٱلَْجناِح ِبواِسَطِة   .8

َوَرٍق الِصٍق. ُنَكوُِّن يف ٱلزّاِوَيِة ُثْقبًا 

ِبواِسَطِة آلَِة ٱلثَّْقِب ٱلَْمْكتَبِيَِّة. َنْفَعُل 

ِء يف ُرْكِن ٱلَْجناِح ٱلثّاني. ْ َنْفَس ٱليشَّ

َنُمدُّ ٱلَْوَرَقتَْيِ ٱلَْمْقصوَصتَْيِ وَُنلَوُِّنُهما   .5

ُل ٱلتَّلْويُن ِبأَلْواِن  ِبأَلْواٍن ُمنَوََّعٍة. ُيَفضَّ

باْندا لِتَْكويِن أَْسُطِح أَلْواٍن َكبريٍَة 

َوباِرَزٍة. ُيْمِكُن َتلْويُن ٱلِْجَهتَْيِ.

َنَضُع ٱلِْمْسَطرََة َعىل طوِل ٱلَْخطِّ   .6

بِْط وََنثْني ِبٱتِّجاِه  ِع ِبٱلضَّ ٱلُْمتََقطِّ

ٱلّداِخِل. َيتََكوَُّن َجناٌح َعىل َشْكِل ُمثَلٍَّث.

ِة ٱلثّاِنيَِة  َنثْني وَُنَكوُِّن َجناًحا يف ٱلِجهَّ  .7

ِع. أَْيًضا ِبَحَسِب ٱلَخطِّ ٱلُْمتََقطِّ
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َنرُْبُط َطرََف َخيِْط ٱللُّفاَفِة ِبٱلَْحلََقِة.   .12

ُد ِمْن أَنَّ ٱلَْخيَْط َمرْبوٌط َجيًّدا، َكْي ال  َنتَأَكَّ

"َتْهُرَب" ٱلّطاِئرَُة ٱلَْوَرِقيَُّة. 

ُنضيُف َذَنبَْيِ: َنُقصُّ ِقْطَعتَْيِ ِمْن َوَرِق   .9

ٱلْْكريِپ، وَُنلِْصْقُهما ِبٱلِْقْسِم ٱأْلَْسَفِل 

)ٱلُْمْستَقيِم( لِلّطاِئرَِة ٱلَْوَرِقيَِّة.

َنُقصُّ َخيًْطا طولَُه 120 سم َتْقريبًا   .10

وََنرُْبُط ُكلَّ َطرٍَف ِبُثْقٍب.

ُنلِْصُق ٱلثُّْقبَْيِ َبْعَضُهما ِببَْعٍض، وََنُشدُّ   .11

ٱلَْخيَْط وََنرُْبُط َحلََقًة يف ٱلْوََسِط ِبرَْبَطٍة 

َبسيَطٍة.

رَياِن. َنْخُرُج َفرِحَي لِتَْطيريِ ٱلّطاِئرَِة ٱلَْوَرِقيَِّة. ٌة لِلطَّ اَلّطاِئرَُة ٱلَْوَرِقيَُّة حارِضَ

Maxwell Eden تأليف the Magnificent book of kites :الربنامج األصيلّ عن كتاب
www.kites.org.il معالجة الربنامج والتصوير: حنان كوهي

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/il الربنامج منشور برخصة املشاع اإلبداعي
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#

مخّطط الطائرة الورقيّة - للتصوير والتكبري

Maxwell Eden تأليف the Magnificent book of kites :الربنامج األصيلّ عن كتاب
www.kites.org.il معالجة الربنامج والتصوير: حنان كوهي

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/il الربنامج منشور برخصة املشاع اإلبداعي
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االستعدادات يف الصّف

• نحّض لكّل تلميذ وتلميذة رسًما للطائرة الورقيّة بحسب اإلرشادات التالية:
.A4 نصّور املخّطط الّذي يف صفحة 17 عىل ورقة بكرب  -  

.)144%( A3 نكرّب الصورة يف آلة التصوير عىل ورقة بكرب  -  

قراءة النّص وبناء الطائرات الورقّية يف الصّف

يشمل نّص تعليمات بناء الطائرة الورقيّة تسلسالً ملراحل متتالية، لتنفيذ عمليّة مرّكبة واحدة.

هذه مرحلة مركزّية يف فّعاليّة الوحدة التعليميّة - يتدّرب التالميذ هنا بصورة عمليّة عىل القراءة 

والتنفيذ مًعا. هناك أهّميّة كربى ملتابعة عملهم ومساعدتهم إذا دعت الحاجة. وظيفة املعلّم هنا 

هي مزدوجة: التأّكد من فهم التالميذ للغة التعليمات، والتأّكد من أّنهم ينّفذون التعليمات فعليًّا.

• نعطي التالميذ نّص نبني طائرات ورقّية )يف صفحة 13( ونقول لهم إّن عليهم بناء طائرة ورقيّة.
نرشد التالميذ حول كيفيّة البدء يف تنفيذ املهّمة: قراءة النّص قراءة متصّفحة، والتأّمل يف الصور   •

وقراءة قائمة املواّد واألدوات املطلوبة والتأّكد من أّن لديهم جميع املواّد واألدوات.

• نطلب من التالميذ قراءة التعليمات والتأّكد ما إذا كانت تتضّمن كلمات أو مصطلحات ال يعرفونها 
)وإذا اّتضح أّن هناك مثل هذه الكلمات أو املصطلحات - نستوضحها يف الصّف قبل البدء بالتنفيذ(.

• نرشح للتالميذ بأّن عليهم بناء الطائرة الورقيّة مرحلة تلو األخرى: يف كّل مرّة، قراءة تعليمة واحدة 
قراءة تدقيقيّة، وتنفيذ العمليّة الّتي يف التعليمة، وبعد إنهاء التنفيذ عليهم قراءة نفس التعليمة مرّة 

ثانية للتأّكد من تنفيذها بشكل صحيح، وعندها االنتقال إىل قراءة التعليمة التالية.

    )يمكن اإلشارة بـ 3 بجانب التعليمة الّتي تّم تنفيذها(.

ا؟ • نسأل التالميذ: ملاذا كان ترتيب العمليّات هامًّ
• نمنح التالميذ وقتًا لبناء الطائرات الورقيّة. يمكن العمل يف مجموعات من تلميذين أو ثالثة تالميذ.

أثناء انشغال التالميذ يف بناء الطائرات الورقيّة، نمّر بينهم ونتأّكد من أّنهم يعملون بحسب التعليمات   

أو نساعدهم يف حالة مواجهتهم صعوبة يف الفهم أو التنفيذ.



19 الطائرات الورقيّةوزارة الّتبية والتّعليم • اإلدارة الّتبوّية - قسم التّعليم االبتدائّي • الّسكرتارّية الّتبوّية - إدارة املعارف العربيّة

يف أعقاب بناء الطائرات الورقّية

• نسأل التالميذ إذا كانت الرسوم التوضيحيّة قد ساعدتهم أثناء بناء الطائرة الورقيّة. نطلب منهم أن 
يرشحوا كيف ساعدتهم.

• نطلب منهم اإلمعان مرّة ثانية يف كّل التعليمات والتفكري يف السؤال التايل: هل توجد تعليمات يمكن 
عدم تنفيذها، ومع ذلك ننجح يف بناء الطائرة الورقيّة؟ )التعليمة 5: "نلّون بألوان منوّعة". تطري 

الطائرة الورقيّة حتّى لو لم نلوّنها(.

عمل بأزواج 

• نطلب منهم التطّرق إىل السؤالي:
ما الّذي يجب االنتباه إليه عند قراءة نّص التعليمات؟  -

هل توجد تعليمات يمكن تنفيذها بتتيب يختلف عن التتيب يف النّص الّذي أمامكم؟  -

يف الصّف

• نتحّدث عن مميّزات نّص التعليمات، كما تظهر يف نّص تعليمات بناء الطائرات الورقيّة.
• نقرأ مًعا اإلرشاد األّول، ونسأل كيف يمكن صياغة التوجيه بطريقة أخرى )عىل سبيل املثال: يجب 

قّص، قّصوا، عليكم قّص(. نختار أربعة أفعال، ونكتبها بصياغة مختلفة. نذّكر التالميذ أّن جميع 

الصياغات ممكنة وصحيحة.

• نتحّدث عن الكلمة ركن )التعليمة 8(، ونحاول استيضاح معناها. نطلب من التالميذ البحث عن 
معنى الكلمة يف القاموس. نطلب منهم التفكري يف معانَي أخرى للكلمة، مثالً يف التعبري أركان 

اإليمان، أركان البناية...

• نوّجه التالميذ إىل التعليمة 12: "نتأّكد من أّن الخيط مربوط جيًّدا، كي ال "تهرب" الطائرة الورقيّة." 
نسأل ملاذا تظهر الكلمة تهرب بي مزدوجي )اسُتعمل املزدوجان هنا بدالً من الكلمة "كأّنها"، 

فالطائرة الورقيّة ال تهرب بالفعل.
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• نطلب من التالميذ أن يرشحوا الكلمة نتأّكد. بأّية كلمة تذّكرهم )بالتأكيد(؟ كيف يمكن التأّكد من  
يشء ما؟

• نلفت انتباه التالميذ إىل الكلمات الّتي تصف كيفيّة تنفيذ العمل )بدّقة(.
• نطلب منهم تحديد األفعال يف جميع التعليمات واإلشارة إليها )يمكن أن يعمل كّل تلميذين مًعا(. 

بعد ذلك نطلب منهم تحديد كلمة تصف كيف يجب تنفيذ العمل وتظهر بجانب أحد األفعال 

)بحذر، بدّقة(. 
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اَلّطاِئراُت ٱلَْوَرِقيَُّة يف ٱلْياباِن َويف ِبالِدنا 

ُهناَك أَْنواٌع ُمْختَلَِفٌة ِمَن ٱلّطاِئراِت ٱلَْوَرِقيَِّة: ِمنْها ٱلَْمبْنِيَُّة َعىل َشْكِل ُعصفوٍر، وَأُْخرى 

َمبْنِيٌَّة َعىل َشْكِل ُعلْبٍَة. ُهناَك طاِئراٌت َوَرِقيٌَّة َمْصنوَعٌة ِمَن ٱلَْحريِر، وَأُْخرى ِمَن ٱلَْوَرِق أَِو 

ٱلنّاْيلوِن أَِو ٱلُْقماِش. َعَملِيًّا، ُكلُّ ما ُيْمِكُن َرْبُطُه ِبَخيٍْط وََتْطيريُُه ُهَو طاِئرٌَة َوَرِقيٌَّة.

ُيِحبُّ ٱلنّاُس يف َجميِع أَْنحاِء ٱلْعالَِم َتْطيريَ ٱلّطاِئراِت ٱلَْوَرِقيَِّة، َسواٌء لِلُْمتَْعِة أَْو َكُجزٍْء ِمْن 

ُطقوٍس ُمْختَلَِفٍة.

اَلّطاِئراُت ٱلَْوَرِقيَُّة يف ٱلْياباِن

 ، ٍة. كاَن لَها يف ٱلْمايض َدْوٌر دينيٌّ يٍَّة خاصَّ َتتََمتَُّع ٱلّطاِئراُت ٱلَْوَرِقيَُّة يف ٱلْياباِن ِبأََهمِّ

ماِء وَأَْبناِء ٱلْبرََشِ يف ٱأْلَْرِض.  وَٱْعترََبَ  ٱلْياباِنيّوَن هذا ٱلدَّْوُر َوسيلََة َتواُصٍل َبْيَ ٱآْللَِهِة يف ٱلسَّ

ِة: يف ٱلْيَوِْم  ُ ٱلْيابانيّوَن طاِئراٍت َوَرِقيًَّة يف ٱلُْمناسباِت ٱلْخاصَّ يف ٱلْوَْقِت ٱلْحارِضِ أَْيًضا ُيَطريِّ

ْفِل. نَِة ٱلَْجديَدِة َويف َيوِْم ٱلطِّ ِل ِمَن ٱلسَّ ٱأْلَوَّ

َطوََّر ٱلْيابانيّوَن َتْصميَم ٱلّطاِئراِت ٱلَْوَرِقيَِّة َووََصلوا إىِل ُمْستَوياٍت َفنِّيٍَّة ُتثرُي ٱإْلِْعجاَب. 

طاِئراُتهم ٱلَْوَرِقيَُّة َمْصنوَعٌة ِمْن إِطاٍر َخَشبِيٍّ َدقيٍق أَْو ِمَن ٱلَْخيُْزراِن، َمرْبوٌط ِبِه َوَرٌق 

َحريريٌّ ُمَزيٌَّن وََمرْسوٌم َعلَيِْه. ما زاَل ُمْعَظُم َفنّاني ٱلّطاِئراِت ٱلَْوَرِقيَِّة يف ٱلْياباِن ُيَزيِّنوَنها 

ِبٱلّريَشِة وَٱلِْحرْبِ، َمَع أَنَّ ُهناَك َفنّانَي َيْستَْعِملوَن َوساِئَل أَْحَدَث َكٱلرُّسوماِت ٱلَْمْطبوَعِة. 

 لِلّطاِئراِت ٱلَْوَرِقيَِّة ٱلْياباِنيَِّة أَْشكاٌل وَأَْطواٌل ُمْختَلَِفٌة. ُهناَك طاِئراٌت َوَرِقيٌَّة َصغريٌَة،

نْتِمتاِت، وَُهناَك طاِئراٌت َوَرِقيٌَّة َكبريٌَة، َيِصُل طوُلها إىِل  ال َيتََعدَّى طوُلها َبْعَض ٱلسَّ

ْخَمُة َيبْلُُغ َوْزُنها ُطنًّا )أَلَْف كيلو غراٍم(،  َعرَشاِت ٱأْلَْمتاِر. ٰهِذِه ٱلّطاِئراُت ٱلَْوَرِقيَُّة ٱلضَّ

وَُهناَك حاَجٌة إىِل طاَقٍم ِمْن َعرَشاِت ٱأْلَْشخاِص لِتَْطيريِها.
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لَموِن َكَعَدِد  ْفِل، َيقوُم ٱأْلَهايل ِبوَْضِع طاِئراٍت َوَرِقيٍَّة َعىل َشْكِل أَْسماِك ٱلسَّ يف َيوِْم ٱلطِّ

لَموِن  لَموِن ِبٱلّذاِت؟ أُْنثى َسَمِك ٱلسَّ ٱأْلَْوالِد يف ٱلْعاِئلَِة، يف َنواِفِذ ٱلُْبيوِت. لِماذا أَْسماُك ٱلسَّ

باَحِة يف ٱأْلَْنُهِر ِبَعْكِس ٱتِّجاِه ٱلتَّيّاِر َووَْضِع َبيِْضها يف ُمرَْتقى ٱلنَّْهِر، يف  ُمْعتاَدٌة َعىل ٱلسِّ

غريَِة ٱلّتي َستَلُِدها.  ريَقِة َتْحرُِص َعىل ُمْستَْقبَِل ٱأْلَْسماِك ٱلصَّ . ِبٰهِذِه ٱلطَّ َمكاٍن آِمٍن وََمْحميٍّ

جاَعِة وَٱلنَّجاِح وََتْحقيِق ٱلْغاياِت. يف  لَموِن إىِل إِيماِن ٱلْيابانيَّي ِبٱلشَّ لِٰذلَِك َيرُْمُز َسَمُك ٱلسَّ

ْفِل، ُتَزيَُّن َجميُع ٱلنَّواِفِذ يف أَْرجاِء ٱلْياباِن ِبٱلّطاِئراِت ٱلَْوَرِقيَِّة ٱلُْمتَنَوَِّعِة وَٱلزّاِهيَِة  َيوِْم ٱلطِّ

ٱأْلَلْواِن، لِتَُكوَن ِصَفًة لِلَْحياِة ٱلَْكريَمِة.

اَلّطاِئراُت ٱلَْوَرِقيَُّة يف ِبالِدنا

يف ِبالِدنا أَْيًضا ُمناَسباٌت َكثريٌَة َتتََعلَُّق ِبٱلّطاِئراِت ٱلَْوَرِقيَِّة. َتْجري أَْشُهُر ٰهِذِه ٱلُْمناَسباِت 

ُع يف  يِْف يف ُمتَْحِف إرِْسائيَل يف ٱلُْقْدِس - َيوُْم ٱلّطاِئراِت ٱلَْوَرِقيَِّة. َيتََجمَّ ُكلَّ َسنٍَة يف ٱلصَّ

ٰهذا ٱلْيَوِْم ُهواُة ٱلّطاِئراِت ٱلَْوَرِقيَِّة ِمْن ُكلِّ أَْنحاِء ٱلْباِلِد. َبْعُضُهْم ُيْحِضُ َمَعُه ٱلّطاِئراِت 

ٍة  ٱلَْوَرِقيََّة ٱلَّتي َبناها يف َبيْتِِه، وَٱلْبَْعُض ٱآْلَخُر َيبْني ٱلّطاِئراِت ٱلَْوَرِقيََّة يف َوْرَشٍة خاصَّ

ُمها ٱلُْمتَْحُف يف ٰذلَِك ٱلْيَوِْم. ُينَظِّ

يف أَْوِج ٰهذا ٱلْيَوِْم َيقوُم ٱلُْمشاِركوَن ِبتَْطيريِ ٱلّطاِئراِت ٱلَْوَرِقيَِّة يف َحديَقِة ٱلتّماثيِل ٱلتّاِبَعِة 

لِلُْمتَْحِف. َتتََحوَُّل َسماُء ٱلُْمتَْحُف ِعنَْد ٰذلَِك إىِل ِبساٍط زاهي ٱأْلَلْواِن وَٱأْلَْشكاِل، َوُيْمِكُن 

ُمشاَهَدُة ٱلّطاِئراِت ٱلَْوَرِقيَِّة ِمْن َبعيٍد.

20

25

30



23 الطائرات الورقيّةوزارة الّتبية والتّعليم • اإلدارة الّتبوّية - قسم التّعليم االبتدائّي • الّسكرتارّية الّتبوّية - إدارة املعارف العربيّة

ُقبيل قراءة النّص "الطائرات الورقّية يف اليابان ويف بالدنا"

بخالف قراءة النّص األدبّي، يهدف توجيه التالميذ إىل قراءة النّص اإلخبارّي إىل إيجاد معلومات 

وتعلّم يشء من النّص. لتعويد التالميذ عىل هذا النوع من القراءة، أي القراءة الّتي لها هدف 

محّدد، نويص بصياغة هذه األهداف قبل قراءة النّص. ألّن العنارص الّتي هي محّط البحث أثناء 

القراءة تتعلّق بأهداف الدرس.

ُيطلَب من التالميذ قراءة النّص يف صفحة 21 قراءة صامتة، والبحث فيه عن إجابة للسؤال: ما هي 

العالقة بي األسماك والطائرات الورقيّة بحسب النّص؟

يف أعقاب قراءة النّص

نسأل التالميذ ما الّذي فاجأهم يف النّص الّذي قرأوه، وما هي األمور الّتي أثارت اهتمامهم، وما هي 

األمور الّتي لم تكن واضحة.

فهم الكلمات أو تعابري لغوّية يف سياق معّي

• نكتب عىل اللوح التعبري بساط زاهي اللوان. نوّجه التالميذ إىل التعبري وإىل مكانه يف النّص 
ونسألهم ما هو معنى التعبري. من املرّجح بأن ال يكون التالميذ عىل دراية بمعنى التعبري، لذلك 

نوّجههم لرشحه بحسب السياق. نكتب اقتاحاتهم عىل اللوح، ونطلب من التالميذ أن يبحثوا عن 

معاني الكلمات يف القاموس.

• نوّضح معنى التعبري، ونرشح أّنه تشبيه يف النّص، ألّن البساط ال يكون يف السماء وإّنما عىل األرض. 
وفرة ألوان وأشكال الطائرات الورقيّة يف السماء تشبه حسب رأي كاتب املقال، بساًطا ملوًّنا فيه 

الكثري من األشكال واأللوان، ويراها كالبساط الزاهي.

• يمكن إجمال هذه الخطوة كإستاتيجيّة ملعرفة معنى كلمة صعبة يف النّص، بحيث يكون باإلمكان 
استعمالها يف املرّات القادمة الّتي يصادفون فيها كلمة أو تعبريًا ال يعرفونه.



وزارة الّتبية والتّعليم • اإلدارة الّتبوّية - قسم التّعليم االبتدائّي • الّسكرتارّية الّتبوّية - إدارة املعارف العربيّة24 الطائرات الورقيّة

• فّعالّية لغوّية: نقرأ الفقرة الّتي عنوانها "الطائرات الورقيّة يف بالدنا"، ونشري فيها إىل جميع 
األفعال. نستوضح زمن هذه األفعال )املضارع املفرد(. نرشح للتالميذ أّن هذه األفعال تصف 

أحياًنا أعمااًل ُتنفَّذ، عادًة، ولكن ليس يف هذا السياق بالذات.

• نطلب من التالميذ أن يعطوا أمثلة ملثل هذا االستعمال يف اللغة املتداولة )يذهب التالميذ كّل يوم 
إىل املدرسة؛ يأكل التالميذ يف االستاحة شطرية وفاكهة: يعود التالميذ بعد إنهاء الدراسة إىل 

البيت، وما شابه(.    

اقرتاحات لفّعالّيات إضافّية تتعلّق بنّص التعليمات

إعطاء تعليمات شفوّية

كيف نرسم طائرة ورقّية؟

• يف أزواج: نعطي بعضنا البعض تعليمات شفهيّة لكيفيّة رسم الطائرة الورقيّة. نرسم بحسب 
التعليمات ونفحص الناتج. يمكن أّوالً رسم طائرة ورقيّة، ومحاولة رشح كيفيّة رسمها بواسطة 

التعليمات الشفهيّة. بعد ذلك نقارن بي الطائرة الورقيّة الّتي ُرسمت مسبًقا وبي الطائرة 

الورقيّة الّتي ُرسمت بحسب التعليمات الشفهيّة.

• يف الصّف: نقارن بي التعليمات الّتي كتبها التلميذان مًعا )أو يف املجموعات( من ناحية املضمون 
ومن ناحية مميّزات نّص التعليمات أيًضا.

كيف نطرّي طائرة ورقّية؟

يف مجموعات: تقتح كّل مجموعة مكاًنا )يف املدرسة أو بجوار املدرسة( مالئًما لتطيري الطائرات   •
الورقيّة، وتصوغ تعليمات للوصول إىل هذا املكان. بعد ذلك تقوم كّل مجموعة بنقل التعليمات 

الّتي صاغتها إىل مجموعة أخرى، وعىل املجموعة األخرى أن تحّدد املكان الّذي اقتحته املجموعة 

األوىل.

يف الصّف: نقارن بي التعليمات الّتي كتبها التلميذان مًعا )أو يف املجموعات( من حيث املضمون   •
ومن حيث مميّزات نّص التعليمات أيًضا.   


