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 الواجب اليومي والتواصل بين المدرسة والبيت 
 

 القصة في صف اللغة العربية 
 

 مواصفات المادة اللغوية القابلة للفهم 
 

 أهمية النماذج التخطيطية التوضيحية 
 

 تقديم قصة في الصف الرابع 
 

  قصة في الصف الثامنتقديم 
 

  معنا وقم بالتطبيقاشترك 
 

 مراجع 
 

  معناتواصل 
 



السرور على قلوب من يراعي الطالب أثناء أداء واجباتهم المنزلية، سواء أكانوا الستمرار تعلم الطالب في البيت استكماالا للمدرسة أهمية كبرى، تتضح في إدخال 
 :والواجب يكون أكثر فاعلية عندما. من اآلباء أو األمهات أو المربيات

 

 ال يتناول مادة تعليمية ُدرست في ذات اليوم فحسب. 
 

   والخطأالطالب على مواصلة التعلم والمحاولة ُممتعاا ويشجع شيِّقاا. 
 

 يتناسب مع سن الطالب وقدراتهم ومهاراتهم التي اكتسبوها أثناء العام. 
 

   بداء الرأي مما يثري المناقشة في البيت  .أوالا ثم في الصف ثانياايتطلب شيئاا من االبتكار والتخيل وا 
 

ا الطالب يستمتع من في البيت برؤية األوالد يتعلمون، ويستمتع ف في الصف أيضا
وهم يتناقشون مع أقرانهم في تباين رسوماتهم وكتابتهم وآرائهم، مما يؤدي إلى 

 .التصحيححصولهم على تقييم مباشر باالستحسان أو 



   القصة أو القصص الجديدة من خالل مراجعة مفردات وأحداث تقديم القصة
 .السابق تعلمها

 

  القصة، بداية من العنوان وصورة الغالفتشجيع الطالب على توقع محتوى. 
 

   باإلجابة عن أسئلة المحتوى، واالرتقاء بها بما يستوجب الطالب من فهم التأكد
 .التفكير الناقد

 

  ،ما يستجد من أحداثوتوقع تلخيص أجزاء القصة أوالا بأول. 
 

 توفير الدعم إلنتاج الطالب اللغوي بإعادة أقوال الطالب وتصحيح الخطأ إن وجد. 
 

   ا متعددة للطالب للتحدث مع أقرانهم في مجموعات صغيرة أو  .ثنائيةإتاحة فرصا
 

 التخطيطية التوضيحية توفير بعض األنشطة العملية والتطبيقية باستخدام النماذج
 .التي تمكن الطالب من فهم مضمون القصة والتعرف على تسلسل أحداثها



  يعتمد على تمكين الطالب من فهم واستيعاب
 .المادة التعليمية المقدمة إليهم

 

  يجب أن تكون هذه المادة مناسبة لمستوى الطالب
اللغوي، وتعلو بقدر بسيط فوق قدرتهم اللغوية، كما 

 (.Input + 1)قال ستيفين كراشن 
 

  يجب أن تكون المادة التعليمية مفهمومة كلية ال
للطالب، بل من الواجب أن يكون فيها قدر من 

مواصلة على الصعوبة ُيمكِّن الطالب، بل ويحفزهم 
 .التعلم



  ِاختيار المفرادات وتقديمها في سياق مناسب قبل التعرض
لمحتوى القصة، وهذا له تأثير إجابي على تيسير الفهم وتنمية 

 .الدقة اللغوية والطالقة عند سرد أحداث القصة
 االعتماد على ما سبق تعلمه وخبرات الطالب الشخصية. 
  توضيح المفاهيم الصعبة وتبسيطها بجمل مناسبة لمستوى

 .الطالب اللغوي
  الصور الذهنية باستخدام المرئيات والمجسماتاستثارة. 
  على نبرة الصوت وتعبير الوجه والحركات لتوضيح االعتماد

 .الفكرة
  استخدام النماذج التخطيطية التوضيحية التي توضح محتوي

 .القصة بشكل مرسوم ملموس
 ا للتعبير عما فهموه من القصة، مما ينمي  .قدرتهم على استقبال المزيد من مواد تعليمية جديدةإعطاء الطالب فرصا

 
 



 :فعالةهي وسيلة تربوية تعليمية 
 

  تتمثل في دعم عملية التعلم لدى عظمى أهمية لها
يعتمدون منهم على حاسة ممن جميع الطالب وخاصة 

البصر ومشاهدة األشياء  لتعلمها، مما يساعدهم على 
تكوين صورة ذهنية ترسخ المعلومة وتيسر تذكرها عند 

 .  الحاجة إليها
 

  على فهم واستيعاب محتوى القصة الطالب تساعد
عندما يمأل النماذج المختلفة بالمعلومات التي حصل 

 .قصة ماأو قراءة إلى، عليها عند االستماع 
 

  تسهل عملية تذكر أحداث القصة مما يمكن الطالب
 .من التحدث عنها في البيت مع والديه

 



 ُتقدم المفردات الجديدة ُمقسمة على عدة أيام  . 
 

  في شرح المفردات بتوفير الصور والمجسماتيستعين المعلم. 
 

 يتدرب الطالب على المفردات عن طريق لعبة من أسرع على السبورة. 
 

 على بطاقاف يكتب الطالب المفردات يرسمون مضمونها كواجب منزلي. 
 

  ُتراجع المفردات في اليوم التالي حيث ُيقسم الطالب إلى مجموعات صغيرة، ثم
تطلب منهم المعلمة وصف رسوماتهم والتعليق عليها من قبلهم أو من قبل غيرهم 

 .من الطالب
 

 في مجموعات من طالبين، يلعب الطالب لعبة الذاكرة في الصف . 
 

  يصف حيث « من أنا»من فهم الطالب للمفردات من خالل لعبة يتأكد المعلم
 .كل مفردة بجملة وعلى الطالب أن يذكروا المفرادات المناسبةالمعلم 

 

 يتعرف الطالب على أحداث القصة من خالل قراءة النص بصورة جماعية. 
 

  أسئلة المحتوى للتأكد من الفهم واالستيعابيطرح المعلم. 
 

 



  



 



 



  بعد االنتهاء من القصة يستطيع المعلم أن يقيِّم
استيعاب الطالب إذا وفر لهم عدة صور ليرتبوها على 

 .حسب تسلسل أحداث القصة
 

  تعلم الطالب، في وألن الممارسة الفعلية لها أثر كبير
منهم رسم عدة صور يطلب المعلم فمن األفضل أن 

عن القصة تعبر عن تسلسل األحداث، مع كتابة جملة 
 .  تصف ما رسموه

 

  من الطالب القيام بهذا النشاط كواجب طلب المعلم يقد
منزلي أو كنشاط في الصف يقوم به اثنان أو ثالثة 
طالب لتوفير الدعم الالزم لمن يحتاجه من الطالب 

 .  المستجدين
 

 

 



٢ ١ 

٤ ٣ 

٦ ٥ 



  هذا النشاط يساعد الطالب على االندماج في
 .اللغة والتفكير واالبتكار

 

  ،بعد االنتهاء من القصة كاملة واستيعابها
يستطيع المعلم أن يطلب من الطالب كتابة فقرة 
 .أو رسم نهاية مختلفة للقصة من وحي خيالهم

 

  حافزاا للطالب يزيد من استثارة اهتمامهم، فضالا وكثيراا ما يكون الخروج عن المألوف أو المتوقع
عن تشجيعهم على استخدام مفرادات سبق 
عادة تدويرها في سياقات مختلفة  .  تعلمها، وا 

 



 



 تقديم المفردات الجديدة 
 

 سرد أحداث القصة من خالل صور توضح تسلسل أحداثها 
 

 طرح أسئلة المحتوى للتأكد من الفهم واالستيعاب 
 

  إلى مجموعات ثنائية للتدريب على المفردات تقسيم الصف
 ...(من خالل لعبة اإلصبع السريع، السؤال بأين )وحفظها 

 

  الجديدةكتابة جمالا مفيدة تشتمل على المفردات 
 

 مراجعة وتصحيح بين المجموعات 
 

 كتابة الجمل على السبورة للتصحيح الجماعي 
 

 



 :تعليمات العمل الثنائي
  األولى والثانيةاقرأ مفردات الصفحة. 
 العب لعبة اإلصبع السريع. 
  إلى يمين/ بجانب/ بين/ تحت/ ؟ فوق....اسأل أين صورة  /

 .إلى يسار
 ا أادوات الربط و، فـ، لـ، بعد : اكتب جمالا مع صديق مستخدما

 ...ذلك، ثم، ألن 
 بعد االنتها اقرأ الجمل ألصدقائك. 

 
 

 
 









  تكليف الطالب بواجب منزلي، حيث
جمل تتضمن معلومات  10-7يكتبون 

 عن القصة، تتنوع بين الصواب والخطأ 
 

  في الصف، يقوم الطالب في مجموعات
بقراءة الجمل لذويهم من أجل إقرار 

 الصحيح وتصحيح الخطأ
 



  :  للمعلم أن يختار بين الطريقتين التاليتين
  يوفر المعلم قصاصات مكتوب عليها أحداث

مجموعات يقوم الطالب بقراءة وفي القصة، 
 .وترتيبهاالجمل 

 

  بطاقات كواجب منزلي، على أن توضح هذه من الطالب كتابة جمالا في يطلب المعلم
الجمل أحداث القصة، وعلى المعلم جمع 

البطاقات وتصحيحها وأعطاءها مرة أخرى لمن 
مجموعات ثنائية كتبها، ثم ُيقسم الطالب إلى 

 .  أحداث القصةلترتيب 
 



  يقوم المعلم بكتابة جمالا توضح أحداث
 .القصة على أن ينقصها حدثان أو ثالثة

 

  الطالب في مجموعات يطلب المعلم من
 .الناقصةكتابة األحداث 

 



 



  بعد االنتهاء من القصة يستخدم الطالب
 .المفردات والتراكيب لكتابة قصة جديدة

 

  يرسم الطالب صوراا توضح التصحيح، بعد
أحداث القصة المتسلسلة في ورقة سبق طيِّها 

 .على شكل مربعات متساوية
 

  لوالديه في يحكي الطالب القصة المبتكرة
البيت، ثم لصديقه في الصف، على أن يطرح 

 .ثالثة أسئلة للتأكد من الفهم
 



  4-3في مجموعات اقرأ القصة واختر 
 .نماذج لتقديمها لطالبك

  حدد النماذج التي اخترتها وتكلم عن
األنشطة الالزمة لتمكين طالبك من فهم 

 .واستيعاب القصة
 شارك اختياراتك مع مجموعات أخرى. 
 

 

 





 http://www.slideshare.net/drrubrico/krashens-input-hypotheses 

 http://www.aft.org/pdfs/tools4teachers/ST_Homework0411.pdf 

 https://www.teachervision.com/learning-disabilities/bilingual-education/10260.html 

 http://www.everythingesl.net/inservices/using_siop_model_08621.php.php 

 http://www.everythingesl.net/inservices/graphic_organizers.php 

 http://www.slideshare.net/drrubrico/krashens-input-hypotheses 

 http://www.scholastic.com/teachers/top-teaching/2014/03/graphic-organizers-personal-

narratives 

 http://www.pinterest.com/pin/540924605215686178 

 http://www.teachhub.com/teaching-graphic-organizers 

 http://admin.teachhub.com/embrace-graphic-organizers 

 



 

Amal Sakr Elhoseiny 

New Horizon School/ Pasadena 
aelhoseiny@newhorizonschool.org 

 

Nacheda Baroud Tizani 

New Horizon School/ Pasadena 

ntizani@newhorizonschool.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


