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 القراءة. يتحدث أو يكتب عن ميوله في 

 احترام القوانين    القيمة التربوية 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أنشطة التعلم 

 : مهيدالت  -1
 . بجملة تامة مفيدة ك بر عن الصورة أمامع -
 للمتعلمين. فوائد المكتبة  عدد بثالث جمل مفيدة -
 الجهرية: القراء  -2

 من الكتاب المدرسي المكتبة(إلى  )زيارةنص أقرأ   -

 ب ِّرة عن مع   سليمة الضبطقراءة جهرية  ،70صفحة  

 فاألقل إجادة  بالمجيدين؛ بدءا   ، ثم أقرئ المتعلمينالمعنى 

 المستويات.ومن ثم التدرج لباقي 

 الكلمات: معاني  -

ط ي - ِّ ف المتعلم حو   معانيها. الكلمات التي تتطلب العودة إلى المعجم لتعرُّ

طها  مترادفذكر ي  - باستخدام استراتيجية الجدول والتوصيل من  كلمات النص التي حوَّ

 مثل: 

ألعاب األولمبية: الحماية    الوقاية: يحب ويرغب   يميل:  قائمة عناوين      فهارس: 

 ترويح وتسلية   نزهة:  رياضية منظمة    

 
 التدريب:

هنية الأ -  قراءتها:ميل إلى ت بأنواع الكتب التي  يةتالكمل الخريطة الذ ِّ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

علميَّة

دينية

تاريخيةثقافية

رياضيَّة  



 

 القرائية.  كميولدرجة نموذج االستبانة التالية  في اختر -

 

تنطبق   العبارات                       
 تماما  

تنطبق  
 إلى حد ٍّ ما 

ال تنطبق  
 إلى حد ِّ ما  

ال تنطبق  
 تما ما  

     .أحب  القراءة وأشعر بالسعادة عندما أقرأ

     أحب قراءة القصص الدينية. 

     األدبيَّة. أحبُّ قراءة القصص 

     أقرأ قصصا  خيالية.

حالت. أفض ل قراءة قصص المغامرات       والرَّ

     أتبادل مع صديقاتي الكتب لقراءتها.

ل الكتب العلميَّة.       أفض ِّ

 الكتاب   اختر المجال الذي ينتمي إليه كل كتاب مما يأتي -
 ( األدبي    -الديني    -  ي) العلم

 
 

          
     
 
 
    
 
 فضله من المجاالت السابقة.ت المجال الذي   اختر -
   .الثروة اللغوية -3

 من األمراض. الوقاية اختار خالد كتابا  عن  -
 التقوى(  -اإلحاطة  -  الحماية -: )اإلهمال  )الوقاية(مترادف كلمة  -

 المكتبة.   فهارساستخدم الطالب  -

سفِّ  -:  ) ُمفَهرَسة  )فهارس(مفرد كلمة   -  فَْهَرَسة (  -ُمفَهَرس    - هرِّ

 الممارسة: 
 القرائية، وبين السبب كحدد ميول -
أحب قراءة الكتب العلمية؛ ألنها تزيد من رصيدي العلمي والمعرفي، وتحسن طريقة    

 تفكيري، وتحفز دماغي على اإلبداع والتفكير، وتكسبني المزيد من العلم والمعرفة. 
 القرائية.  كعبارات تؤكد ميولثالث ذكر ا -

 سليمة.ميل إلى القراءة فيه بلغة ت عن المجال الذي  تعبر  بأسلوبك جملةصغ  -

 قراءة الكتب العلمية سبيل لتنمية العقل والفكر. 
 

 بنات -إعداد مدرسة حولي المتوسطة 
 


