
 
 משרד החינוך

 המינהל למדע וטכנולוגיה

 عربّيةة الّلغوية ال  ربيتحضير وحدة تعليمّية في التّ  نموذج

 السَّّياراِت في اليابان"الّتسونامي" يُ َزل ِزُل ِصناَعَة   رسموضوع الدّ   

 
 .طاقم اإلرشاد القطري: الياس جنار، عبري قاسم وراوية بولس المعلم/ مصمم الوحدة اسم

 "اللُّغويَّة اهارا امل دمج"  لربنامج يالُقطر  املرشد :رجب طارق

 الصّف الثامن الفئة العمريّة 

 دقيقة( 09) تانتعليميّ  تانحصّ  رسة الدّ مدّ  
  أهداف مضمونية 

 )أطر مضمونية ومعامل رئيسية(
 ، فاهمه، تفسريه، وتقييمه."التسونامي يزلزل صناعة السّيارا  يف اليابان" قراءة النصّ 

 وأضراره. "التسونامي"ة لغرض اإلخبار يف موضوعة م بلغة معياريّ التكلّ 
 

، وثروة أساسية مصطلحات 
 لغويّة

، ماثلة، معلوماتّ  إخباريّ  نصّ  ، تقرير صحفي، تسونامي، أزمة مالّية، التضخم املايل، الِين
 فادحة، زلزال، تضاهي...

 استعمال الحوسبةالهدف من  
 (القيمة املضافة)

 .ز للتعّلم  حمفِّ

 .وسيلة إيضاح 

 .االستجابة للتمايز واالختالف 

 .طريقة عرض املاّدة بشكل مفيد 
 القدرة على احلصول على معلوما  متنوعة. 

 معلوما  وتنظيماها وتقييماها.: القدرة على البحث عن ر حاسوبّ تنوّ   12مهارات القرن ال  
 :تبادل الّرسائل، إعالن، نشر وتوزيع، تصّرف واٍع وأخالقي. ماهارا  اتصال حموسبة 
  اسرتاتيجيا  تفكري عليا: اختاذ قرارا ، نقد بّناء، ادعاءا ، متييز املشكلة وإجياد

 احللول.
  مشرتكة، مسؤولية ماهارا  اجتماعية: التعلم باملشاركة والتعاون، الوصول إىل أهداف

 شخصية ومجاعية.
  تعّلم ذاّت: القدرة على استعمال اسرتاتيجيا  تعلم واسرتاتيجيا  تذّكر وتقييم

 مسار التعّلم.
 .معاجل النصوصعارضة، مواقع على الّشبكة،   مساعدة: تكنولوجية  وسائل  

 .)حاسوب، مسالط، شبكة عنكبوتية )انرتنت(، اللوح الفّعال )الذكّي 

  مختبر حاسوب 

 تُعطى ماهام إجباريّة وأخرى اختياريّة للتالميذ.  االستجابة لالختالف والتمايز 
 .األسئلة تراعي كافة مستويا  التالميذ 

 

  



 
 משרד החינוך

 המינהל למדע וטכנולוגיה

 األّول رسمجرى الدّ 
 رسسير الدّ  

 وصف الفّعالّية
 رابط

 مهّمة محوسبة
 منالزّ 

 

 اليابان وموجا  تسونامي املدمرة.للتالميذ عن زلزال عرض فيلم   ؛ متاهيدةتتاحيّ انف 
 عّما يتحّدث الفيلم(؟ توجيه أسئلة للتالميذ: ما هو موضوع الفيلم( 
  ؟الذي ظاهر يف الفيلمأنواع الّدمار  حتّدثوا عن 
 ماذا تتوقعون أن تكون موضوعة النّص الذي سنقرأه؟ 

 موجا  تسونامي

 :أو من
 

 الشرائح

 دقائق 09

   صلب الدرس 

 
 شرح

 (وتطبيق املصطلحا  فاهم)

  اإلجابة عن السؤال:  هبدف من قبل التالميذقراءة صامتة النّص قراءة
 ؟ما عالقة النّص بالفيلم الذي مّت عرضه

  التالميذ هاذكر وتسجيل بعض األمور اهلامة اّليت اإلجابة عن السؤال. 
  من قبل التالميذقراءة جاهريّة النّص قراءة. 

 لنصّ ا
 
 

 دقيقة 09

 :وتدريب تطبيق 

 (فردي / مجاعي)

مفردا / عبارا / مصطلحا  جديدة أو صعبة جاء  تظليل يف أزواج: 
 يف النّص.

 دقائق 09 بصيغة وورد النصّ 

 ؟يعاجاها النصّ يت : ما هي املوضوعة الّ املعّلم التالميذ يسأل وإجمالتلخيص  
 جابا  مع التالميذ.اإل يناقش املعّلم

 دقائق 5 

 للكلما  اجلديدة.بعض مرادفا  البحث عن  ةوظيفة بيتيّ  
البحث يف الشبكة العنكبوتّية عن روابط )فيلم، معلوما ...( هلا عالقة 

 .بأّي مصطلح ورد يف النصّ 
 استعمال لينو.... املطلوب:

و عبارة جديدة واحدة على على كّل تلميذ أن يضيف مرادفًا لكلمة أ
 األقّل.

املفضل أن على التلميذ أيًضا أن يضيف شرًحا  ملصطلح جديد. )من 
  يتعامل معاها التالميذ اخآخرون(تكون إضافا  التلميذ جديدة أّي مل

الكلما   أداةاستغالل 
 املرتادفة يف الوورد

 
 املعجما  احملوسبة استغالل

 قاموس املعاين

 الباحث العرب

 

 املاهمة يف لينو

 دقائق 5

 فيلم الكارثة اليابانّية  ةروابط تشعبيّ  معلوماتيثراء إ  

 خرب عن تسونامي 
 

 

  

https://sites.google.com/site/4arabiclessons/home/altswnamy-yuzalazilu-sinaatea-alsayarati-fy-alyaban/tmhyd
https://sites.google.com/site/4arabiclessons/home/altswnamy-yuzalazilu-sinaatea-alsayarati-fy-alyaban/tmhyd
https://sites.google.com/site/4arabiclessons/home/altswnamy-yuzalazilu-sinaatea-alsayarati-fy-alyaban/mlfat/%D8%AA%D9%85%D9%87%D9%8A%D8%AF_1_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%8A_8.ppsx?attredirects=0&d=1
https://sites.google.com/site/4arabiclessons/home/altswnamy-yuzalazilu-sinaatea-alsayarati-fy-alyaban/mlfat/%D8%AA%D9%85%D9%87%D9%8A%D8%AF_1_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%8A_8.ppsx?attredirects=0&d=1
https://sites.google.com/site/4arabiclessons/home/altswnamy-yuzalazilu-sinaatea-alsayarati-fy-alyaban/mlfat/%D9%86%D8%B5_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%8A_%D9%8A%D8%B2%D9%84%D8%B2%D9%84_%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA.pdf?attredirects=0&d=1
https://sites.google.com/site/4arabiclessons/home/altswnamy-yuzalazilu-sinaatea-alsayarati-fy-alyaban/mlfat/%D9%86%D8%B5_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%8A_%D9%8A%D8%B2%D9%84%D8%B2%D9%84_%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA.docx?attredirects=0&d=1
http://www.almaany.com/
http://www.almaany.com/
http://www.baheth.info/
http://www.baheth.info/
http://linoit.com/users/eliasna/canvases/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%86%D9%8A%20%D9%83%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AA%20%D9%86%D8%B5%D9%91%20%D8%AA%D8%B3%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%8A
http://linoit.com/users/eliasna/canvases/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%86%D9%8A%20%D9%83%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AA%20%D9%86%D8%B5%D9%91%20%D8%AA%D8%B3%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%8A
https://www.youtube.com/watch?v=D5GAXIgAXl8
https://www.youtube.com/watch?v=D5GAXIgAXl8
https://www.youtube.com/watch?v=zIpN78x5nAM
https://www.youtube.com/watch?v=zIpN78x5nAM


 
 משרד החינוך

 המינהל למדע וטכנולוגיה

 مجرى الّدرس الثاني
 رسسير الدّ  

 وصف الفّعالّية
 رابط

 مهّمة محوسبة
 منالزّ 

 

 الوظيفة البيتّية. حلّ   متاهيد؛ ةتتاحيّ انف 
 وشروحا  املصطلحا  يعرض املعّلم مرادفا  املفردا  اجلديدة. 

 دقائق 5 املاهمة يف لينو

   صلب الدرس 

 
 شرح

 (وتطبيق املصطلحا  فاهم)

  من قبل التالميذجاهريّة قراءة النّص قراءة. 
 مع تاها يطرح املعّلم بعض األسئلة الشفويّة حول النّص وتتّم مناقش

في السؤال لالنتقال  اسم الفقرة يضغط المعلم على ) التالميذ.
إلى الفقرة المناسبة في النّص، للعودة إلى األسئلة يضغط المعلم 

 (.رقم الفقرةعلى 
  ثال:املعلى سبيل 
  ّْقَرة الثّانيةذي سيبقى ماثاًل يف األذهان حسب ما ال  ؟الفن
  ّيارا  اليابانيَّة األمر الّ ما ذي خيشاُه اخلرباُء يف صناعةن السَّ

 ؟(السادسة)حسب الفنْقَرة 
  التضّخم ) مصطلحاٍ  اقتصاديٍَّة وَرَد  يف النَّّص؟ وااذُكر

 (ُخطوط اإلنتاجن ، استثمار، اإلنتاج العامليِّ املايل، أزمة مالّية، 
  يبدو من النَّّص أنَّ الياباَن بلٌد تكثُ ُر فيه الزَّالزل، ها ن

 )الزلزال األخري، ( شاهدين على ذلك من النَّّص.
  هل سيكون الوضع االقتصادّي لشركة تويوتا أسوأ من وضع

ح. ركا  اليابانيَّة األخرى؟ َوضِّ  بقيَّة الشَّ
  َمري " ه " يف الفنعل املاضي "أعق طر الضَّ من  0َبُه" )يف السَّ

ْقَرة الثّانية(، يعوُد إىل:  الفن
  املقصود بكلمة:"هناك" يف مُجلة:"حيُث ُتْصَنُع ُهناَك بَشْكٍل

ْقَرة  غريُة" )الفن ّياراُ  الصَّ  (:3خاصٍّ السَّ
 تلميذ يقرأ ما كتبه  . كلّ معلومة جديدة عرفتاها من النصّ  اذكر

 زمالؤه ويضيف معلومة  أخرى جديدة.

 
 األسئلة بصيغة وورد

 األسئلة بصيغة ب.دي.إف
 

 

 دقيقة 09

 :وتدريب تطبيق 
 (فردي / مجاعي)

  ّة املرفقة ألسئلة متعّدة االختيارا .املاهمّ  : حلّ بشكل فردي 
 باالستبانة ؟ استعن ما نوع النصّ  :يف جمموعا : اإلجابة عن السؤال

 املرفقة.

 ةماهمّ لرابط ل
 رابط لالستبانة

 دقيقة 05

 .يطلب املعّلم من التالميذ ذكر حقائق مّت ذكرها يف النصّ   وإجمالتلخيص  
 .يقوم املعلم والتالميذ بتنظيم احلقائق وفق ورودها يف النّص 
 .هل اعجبك النّص؟ وّضح 

 دقائق 09 

  رابط لورقة العمل ورقة العمل حلّ  ةوظيفة بيتيّ  

 .قراءة الرابط حول التقرير الصحفي معلوماتيّ ثراء إ  
 .يف النصّ   التالميذ شيء أثار/ لفت انتباه ماهّمة تنفيذية حول  أيّ إجراء 

 

  التقرير الصحفي

 

http://linoit.com/users/eliasna/canvases/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%86%D9%8A%20%D9%83%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AA%20%D9%86%D8%B5%D9%91%20%D8%AA%D8%B3%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%8A
http://linoit.com/users/eliasna/canvases/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%86%D9%8A%20%D9%83%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AA%20%D9%86%D8%B5%D9%91%20%D8%AA%D8%B3%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%8A
https://sites.google.com/site/4arabiclessons/home/altswnamy-yuzalazilu-sinaatea-alsayarati-fy-alyaban/mlfat/%D8%A3%D8%B3%D8%A6%D9%84%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%81%D9%88%D9%8A%D9%91%D8%A9%20%D8%AD%D9%88%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5%D9%91.docx?attredirects=0&d=1
https://sites.google.com/site/4arabiclessons/home/altswnamy-yuzalazilu-sinaatea-alsayarati-fy-alyaban/mlfat/%D8%A3%D8%B3%D8%A6%D9%84%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%81%D9%88%D9%8A%D9%91%D8%A9%20%D8%AD%D9%88%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5%D9%91.docx?attredirects=0&d=1
https://sites.google.com/site/4arabiclessons/home/altswnamy-yuzalazilu-sinaatea-alsayarati-fy-alyaban/mlfat/%D8%A3%D8%B3%D8%A6%D9%84%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%81%D9%88%D9%8A%D9%91%D8%A9%20%D8%AD%D9%88%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5%D9%91.pdf?attredirects=0&d=1
https://sites.google.com/site/4arabiclessons/home/altswnamy-yuzalazilu-sinaatea-alsayarati-fy-alyaban/mlfat/%D8%A3%D8%B3%D8%A6%D9%84%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%81%D9%88%D9%8A%D9%91%D8%A9%20%D8%AD%D9%88%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5%D9%91.pdf?attredirects=0&d=1
https://sites.google.com/site/4arabiclessons/home/altswnamy-yuzalazilu-sinaatea-alsayarati-fy-alyaban/mhmte-ttbyq
https://sites.google.com/site/4arabiclessons/home/altswnamy-yuzalazilu-sinaatea-alsayarati-fy-alyaban/mlfat/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D8%AE%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D8%B5%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA%D9%8A.pdf?attredirects=0&d=1
https://sites.google.com/site/4arabiclessons/home/altswnamy-yuzalazilu-sinaatea-alsayarati-fy-alyaban/mlfat/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D8%AE%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D8%B5%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA%D9%8A.pdf?attredirects=0&d=1
https://sites.google.com/site/4arabiclessons/home/altswnamy-yuzalazilu-sinaatea-alsayarati-fy-alyaban/mlfat/%D9%88%D8%B1%D9%82%D8%A9_%D8%B9%D9%85%D9%84_%D9%86%D8%B5_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%8A_%D9%8A%D8%B2%D9%84%D8%B2%D9%84_%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA.pdf?attredirects=0&d=1
https://sites.google.com/site/4arabiclessons/home/altswnamy-yuzalazilu-sinaatea-alsayarati-fy-alyaban/mlfat/%D9%88%D8%B1%D9%82%D8%A9_%D8%B9%D9%85%D9%84_%D9%86%D8%B5_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%8A_%D9%8A%D8%B2%D9%84%D8%B2%D9%84_%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA.pdf?attredirects=0&d=1
https://sites.google.com/site/4arabiclessons/home/altswnamy-yuzalazilu-sinaatea-alsayarati-fy-alyaban/mlfat/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A.pdf?attredirects=0&d=1
https://sites.google.com/site/4arabiclessons/home/altswnamy-yuzalazilu-sinaatea-alsayarati-fy-alyaban/mlfat/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A.pdf?attredirects=0&d=1

