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 نموذج تحضير وحدة تعليمّية في الّتربية الّلغويّة العربّية

وحّّت يتقّبل اإلنسان اآلخر جيب أن  ،اآلخر آراء وعادات وتقاليد وقيمتقّبل اآلخر هو احرتام وتقدير 
  .نقاط قّوة وضعفبكّل ما فيها من  يتقّبل ذاته

شكله بسب واالستهزاء به  آلخروهي عدم تقّبل ا، هذه القّصة ظاهرة اجتماعّية متفشّيةتطرح    
بسبب رجلها  بني الّنمالت األخريات غريبة   القّصةهذه يف  "سبعةالّنملة " تظهر .املختلف اخلارجيّ 
ميالهتا ملنظرها املختلف... وختتلط مشاعرها ز  عدم تقّبلوذلك لتعيش حياة قاسية اّليت جتعلها  الّسابعة،

أخرى، فتصبح الّنملة  جل لنملة  وتنتهي القّصة بتربّعها هبذه الرّ  ا،هذه الّرجل والّرضا هببني الّنقمة على 
 .سبعة رمز ا للعطاء  

 

موضوع  \ היחידהנושא  
 الوحدة.

   "الّنملة سبعة" :قّصة 

 رحاب زريق: تأليف

 ُمعدّ  –م اسم املعلّ  \ פיתוח ا
 .الوحدة

لّدرزيّة لموضوع الّلغة العربّية في المدارس االبتدائّية ا طاقم اإلرشاد
 والّشركسّية.

بإشراف ومتابعة سيرورة الكتابة من قبل المفّتشة المرّكزة لموضوع 
 الّلغة العربّية في المدارس الّدرزيّة والّشركسّية.

 الخامسة والّسادسةفوف الصّ  . ةالفئة العمريّ  \ שכבת גיל 

احلصص  \משך השיעור  
 صة للوحدة.املخصّ 

 الّيات المرفقة.لقراءة القّصة والفعّ  حّصتان
 حّصة إلعداد وتحضير المنتج.

مشاعر احلزن،  ،خر، االختالفتقّبل اآل مثل:معرفة مفاهيم أساسّية  .معرفة مسبقة مطلوبة \רצף  
 ،تعاون، ، الثّقة بالّنفسنقاط قّوة، نقاط ضعفمشاعر الفرح، 

 الّصداقة احلقيقّية.، عطاء

 هدافاأل \מטרות   

 )תחומי תוכן וציוני
 דרך(

 أن يتقّبل الّتلميذ اآلخر املختلف. .1
كلمات جديدة يف تعبريه الكتايّب والّشفوّي )يف   الّتلميذ يستعملأن  .2
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 .(ثروته الّلغويّة جمال تطوير
كتابة مجل، فقرات ومواضيع إنشائّية  الكتابة؛الّتلميذ  ار أن مي .3

 لتطوير قدرته على الّتعبري الّشفوّي والكتايّب.
ذ بني حالة الّشخصّية املركزيّة يف بداية القّصة أن يقارن التّلمي .4

 وهنايتها.
 ا.أن يبدي الّتلميذ رأي   .5

مصطلحات  \ מושגים 
 .ة أساسي  

، االستهزاء، مشاعر ختّبط املشاعر، عطاءال، خر، االختالفتقّبل اآل
  .، املونولوج، الّشفقة، الّنقمةوأحاسيس

 מיומנויות המאה  

 .21 مهارات القرن الـ \ 12-ה
 : 21هدف خاّص بالتنّور الّلغوّي للقرن الـ 

  املعلومات واستقطاب معلومات من وسائل  معلومايّت. تقييمتنّور
 بكّية.تكنولوجّية حموسبة أو عرب الشّ 

 املعياريّة.بالّلغة  فويّ الشّ  تطوير مهارة الّتكّلم والّتعبري 
  املطروحة.تطوير مهارة الّتفكري والفهم الستنتاج احللول للّتمارين 
 اخّتاذ قراراتتصنيف، استنتاج،  مقارنة، عالية:سرتاتيجّيات تفكري إ ،

 .... ، نقد بنّاءعاءادّ 
  ّومستقلّ  تعّلم ذايت. 
 

وسائل  \ כליים טכנולוגיים 
 .تكنلوجّية مساعدة

 عمل حموسبة  الّشرائح، أوراقعارض  ت،اإلنرتنموقع على ، حاسوب املعّلم

 \ היענות לשונות 

 .مايزتجابة لالختالف والتّ االس
عّلم ساليب التّ واالستجابة أل م(براق، وساطة املعلّ إ)بطاقات  الّيات إضافّيةفعّ 

 املختلفة.
تاج النّ  \תוצרי למידה  

 .عّلميّ التّ 
أقوال وأبيات شعريّة ضمن موضوع إعداد مؤّشر للّصفحات مكتوب عليه 

 "وأنا هو اآلخر اآلخر هو أنا"
 ضّمن كتابة مجل أو أقوال أو أبيات شعريّةت تترسوماأو إعداد لوحات و 

 مبجموعات. عن طريق العملتتعّلق باملوضوع 
 أو كتابة مجل عن املوضوع وتزيينها.

 منتج آخر يتعّلق باملوضوع من إبداع الّتالميذ. وكلّ 
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 الّدرس تخطيط \ מהלך השיעור

 \ מהלך ההוראה 
 سير الّدرس 

 الفعالّيةوصف  \ תיאור הפעילות

 رابط
 مهّمة

 محوسبة

 \ זמן
ة المدّ 

 منّيةالزّ 

 

 عرض صورة جملموعة منالت .1 .متهيد وافتتاحّية \ פתיחה 
 مناقشة الّصورة.وصف و   .2

 )ماذا تعرف عن الّنمل؟ طريقة عمله،
 ما هي ممّيزاته؟و حياته...

 نقاش حول عنوان القّصة. .3

الرّابط 
 ّصورةلل

51 
 دقيقة

خطوات  \ השיעור גוף 
 ر .الدّ سري 

 

قوم لّتالميذ وتعلى اتعرض املعّلمة القّصة  .1
 .بقراءهتا خالل العرض

 أسئلة للمحادثة الّشفويّة بعد القراءة: .2
  ة خليّ أفراد  حياة وصفت الكاتبةكيف

 ؟ّنمل يف بداية القّصةال
  ما اّلذي جعل الّنملة سبعة خمتلفة عن

 باقي الّنمالت؟
  كيف كانت ردود فعل الّنمالت عندما

 ُولدت الّنملة سبعة؟
  الّنملة ما األسئلة اّليت دارت يف ذهن

 سبعة عندما عرفت أهّنا ولدت خمتلفة؟
 مباذا نصحتها الّنملة احلكيمة؟ 
 لة سبعة ي سبب ا لعدم رغبة الّنم/اذكر

 بامسها.
  املشاركة بأيّ ملاذا قّررت الّنملة سبعة عدم 

 
 
 
 

الرّابط 
 للقّصة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الرّابط 
بطاقة ل

51 

 دقيقة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

52 
 دقيقة
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 مناسبة اجتماعّية؟
 لّنملة كانت مصدر الّرجل الّسابعة ل

 !عّلل ،ضعف وقّوة يف آن  واحد
  ما هي نتيجة الغرية اّليت اشتعلت يف قلب

 ؟الّنملة اّليت راقبت الّنملة سبعة
  كيف كان رّد فعل الّنملة سبعة عندما

 قاله الطّبيب؟مسعت ما 
 كنت سبعة، وسأبقى "انتهت القّصة ب

 ". ماذا قصدت الّنملة هبذه املقولة؟سبعة
 ماذا نتعّلم من هذه القّصة؟ 

 عمل يف جمموعات/ أزواج .3
 "ّنملةمقارنة مشاعر البطاقة عمل "
 "ار مع الّنملةحو بطاقة عمل "
 "املونولوجبطاقة عمل "
 "الّشخصّياترأي يف بطاقة عمل "
 "شرح وتفسري مجلبطاقة عمل "
 "تعّلمنا من القّصةبطاقة عمل "

قيم موجودة يف الّنّص: )جيب أن يشرح الّتالميذ ال
 (..العطاء ، الّصرب،تقّبل الّذات، تقّبل اآلخر

، "ّتشبيه بالكائنات احلّيةال" :حموسبة فّعالّيات
 "تصنيف كلمات"
 

 العمل
 

 

 \ ורפלקציה סיכום 
 مجال وتقييم.إ

يف هناية هذا اليوم يقوم الّتالميذ بإعداد منتج من 
إعداد مؤّشر للّصفحات مكتوب م مثال : إبداعاهت

اآلخر "أقوال وأبيات شعريّة ضمن موضوع عليه 
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http://www.classtools.net/mob/quiz_38/____________________YuwwW.htm
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 "وأنا هو اآلخر هو أنا
ضّمن كتابة مجل أو ت تتأو إعداد لوحات ورسوما

عن طريق تتعّلق باملوضوع  أقوال أو أبيات شعريّة
 مبجموعات. العمل

 أو كتابة مجل عن املوضوع وتزيينها.
عّلق باملوضوع من إبداع منتج آخر يت وكلّ 

 الّتالميذ.

 
   مجاعّي، جمموعات، أزواج، فرديّ  دريس.طريقة التّ 

 ثراء إ \ העשרה 
بات الوحدة )حسب متطلّ 

 ة(عليميّ التّ 

يقوم الّتالميذ بالبحث عن أمثال تتعّلق مبوضوع 
 تقّبل اآلخر املختلف، مساعدة الغري، الّتسامح..

 على احلائط الفّعال.وتزيني هذه األمثال وعرضها 

  

وظيفة  \ בית שיעורי 
 .بيتّية

اختيار إحدى بطاقات العمل   ـة\بإمكان املعّلم
 كوظيفة بيتّية

  

 
 
 


