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  المقّدمة

وقدرات المتعلّمین لدیك. فمن المھم أن یكون سیساعدك على تحسین تدریسك  الخّطة هلمساعدتك في تدریسك والتخطیط لدروسك. إّن استخدام ھذ هالعمل ھذ خّطةتّم تصمیم 
ً تراه مناسب ذيال النھجبأكملھ. وبإمكانك اختیار  المنھجعمل لضمان تغطیة  خّطةلدیك  مدرستك ومستویات وقدرات المتعلمین لدیك. وما أو  ، فأنت تعرف طبیعة معھدكا

لالّطالع على محتویات الدّورة التعلیمیة. منھجوعلیك دائًما الّرجوع لل ،تستطیع اتّباعھاة طریقإال  يیلي ما ھ  

ویُشار لفرص التفریق والتفاضل  )F( Formative Assessment تقییم تكویني علىو )Independent Study )l للدراسة المستقلةأیًضا على اقتراحات  خّطة العمل تحتوي
، أما توقیت ودرجة الدعم من قبل المعلّم ،والمستوى المتوقّع من النتائج ،الموارد بواسطةللتفریق  العمل خّطةمن خالل  ، حیث أن ھناك إمكانیةالُملَحقةنشطة باأل

ھو مجال آخر یمكن اعتماده  إضافة لذلك، فإن الوقت المخصص لمھمة ما قدرة المتعلمین وحجم الّصف. بناًء على فھو متروك لتقییم المعلم الّرجعیّةیة والتغذ النشاطات
 للتفریق.

ھوجّ المُ  التّعلیمساعات   

فقد تم تصمیم مناھج كامبردج للشھادة العامة  عدد ساعات االحتكاك التي تحتاج أن تقضیھا مع المتعلمین لتدریس دورة ما. علىساعات التّعلیم الموّجھ مؤّشًرا تعطي 
 في المادّة.سبقة المُ ساعة، إال أن عدد الساعات یمكن أن یختلف وفقًا للممارسة المحلیة وخبرة المتعلمین  ۱۳۰لتكون حوالي ) Cambridge IGCSE(علیم الثانوي الدّولیة للتّ 

 .بتخصیصھا لكل مجال من المواضیع أدناهبعض اإلرشادات عن عدد الساعات التي نوصي  التالي یقدم الجدول
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ساعات التعلیم 
 الموّجھ

من  نسبتھا
ملة العوحدات خطّ  مالحظات الّدورة  

ساعة ۱۸  ۱٤% د ھذه الوحدة مھارات الكتابة الُمسبقة للمتعلّم وھي ُمصّممة لبناء الثّقة في مبادئ اللغة العربیة، توطّ  
  .غوياللّ  والخطاب، التّھجئةووأقسام الكالم، وأنواع وتراكیب الُجمل، والّروابط، والقواعد 

: مھارات الوحدة األولى
الّرئیسیّةالكتابة   

ساعات ۷  ٥%  

أفكار النّوع ، وتستكشف الخیالیّةوغیر  القصص الخیالیةف ھذه الوحدة المتعلمین بنصوص عرّ تُ 
، والجمھور، وحرفة الكاتب. كما أنھا تھدف إلى تشجیع االھتمام بالقراءة وبالرغبة لقراءة األدبي

بأفكار الجمھور، ولھجة الخطاب باإلضافة لكیفیة العربیّة داخل وخارج الّصف. فھي تعّرف المتعلمین 
   صور بالغیّة.استفادة الُكتّاب من اللغة من خالل 

: القراءة الوحدة الثانیة
ومجموعة نصوص 

 متنّوعة 

ساعة ۲۳  ۱۸% كما على تحلیلھا.  ینوتشّجع المتعلّم الكتابة الوصفیّة والّشخصیّةتستكشف ھذه الوحدة أمثلة جیدة من  
  أنّھا تجعل المتعلمین یخوضون عملیّة إنتاج كتاباتھم الوصفیة والّشخصیة.  

الكتابة : لثةالوحدة الثا
 الوصفیّة والّشخصیّة

ساعة ۲۳  ۱۸%  

األفكار الّرئیسة للنص واالستجابة لھا، مثل اتباع التّسلسل أو تشرح ھذه الوحدة للمتعلمین كیفیة تحدید 
، وإعطاء استنتاج شخصي لفكرة النص. كما أنھا اآلراءمن  ائقوتمییز الحقتحدید الخاتمة، والنّقاش، 

تستكشف قواعد أنواع مختلفة من الكتابة: التقاریر، والرسائل، والمقابالت، والمقاالت والُخطب، 
 آخذین بعین االعتبار األھداف، والمضمون، والنّسق، والجمھور، ولھجة الخطاب.   

القراءة : الوحدة الّرابعة
 واالستجابة للكتابة

ساعة ۲۳  ۱۸% وكیفیة تحلیل النّص. للقصص الخیالیّةتتضمن ھذه الوحدة العناصر األساسیة   القراءة : الوحدة الخامسة 
 من أجل المعنى

ساعة ۱۸  ۱٤%  ھموتشّجع المتعلّمین على تحلیلھا. كما أنّھا تجعلتستكشف ھذه الوحدة أمثلة جیدة من الكتابة الّسردیّة  
 یخوضون عملیّة إنتاج كتابة سردیّة.

الكتابة : الوحدة الّسادسة
 الّسردیّة

ساعة ۱۸  ۱٤% كما  وتشّجع المتعلّمین على تحلیلھا، االستطرادیّة والجدلیّةالكتابة تستكشف ھذه الوحدة أمثلة جیدة من  
.وجدلیّة ھاستطرادیّ یخوضون عملیّة إنتاج كتابة  ھمأنّھا تجعل  

الكتابة : الوحدة الّسابعة
 االستطرادیّة والجدلیّة
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 ترتیب تدریس الوحدات

ات القراءة والكتابة بینما تم وضع الخطة لیتم تدریس ھذه الوحدات بالترتیب وذلك لتطویر مھارات متوازنة في القراءة والكتابة. فقد ُصّممت بعض الوحدات لدعم مھار
% ٥۰( المنھجمذكور في ة ألھداف التقییم كما ھو تركز وحدات أخرى على مھارات محدّدة. إن النّسبة الُمخصصة للمھارات الُمدّرسة في كل وحدة تتبع النّسبة المئویّ 

% للكتابة).٥۰للقراءة،   
: الكتابة.۲وورقة االمتحان  ،: القراءة۱تدعم ورقة االمتحان  ۱الوحدة   

: القراءة.۱ورقة االمتحان  تدعم ٦و ٥و ٤و ۲الوحدات   
  : الكتابة.۲تدعمان ورقة االمتحان  ۷و ۳الوحدتان 

االمتحان تم تصمیمھ لتقییم مھارات الممتحنین بشكل یتبع ترتیب الوحدات في خّطة العمل تطویر مھارات الممتِحنین ولیس نموذج االمتحان، والتعلیل المنطقي لذلك ھو أّن 
حنین في بدایة الدّورة. ویجب الرجوع إلى خّطة العمل وھناك مجال للمرونة ضمن ترتیب وحدات التدریس، وھذا یعتمد على خلفیة الممت (أي في نھایة الدّورة).تلخیصّي 

  طوال مدة تدریس الدّورة.  
 

 (ك) الكتابة) AO2( ۲أھداف التّقییم 
 توضیح التجربة والتّعبیر عّما تّم التفكیر بھ، أو شعوره، أو تخیّلھ: ۱ك 
 : ترتیب وعرض الحقائق واألفكار واآلراء۲ك 
 المفردات المناسبة: فھم واستخدام مجموعة من ۳ك 
 : استخدام اللغة والخطاب المناسب للجمھور والّسیاق٤ك 
وعالمات  ال للفقرات والبنى والتراكیب النحویة والجمل: استخدام دقیق وفعّ ٥ك 

 .والتّھجئةالترقیم 

 (ق) القراءة )AO1( ۱أھداف التّقییم 
 المعنى الَصریح ترتیبو: فھم ۱ق 
 والمعاني الّضمنیة المواقف ترتیبو: فھم وشرح ۲ق 
 صلة ألغراض محدّدة ذو: اختیار وتحلیل وتقییم ما ھو ۳ق 
  : فھم كیفیة تحقیق الُكتّاب للمؤثّرات٤ ق
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 الموارد
 www.cambridgeinternational.org درجة على الموقعالدّولیّة ھي مُ  كامبردجصادقت علیھا قائمة الموارد المحدثة لھذا المنھج، بما في ذلك الكتب المدرسیة التي 

 

  

یة مفّصلة لضمان الجودة. وبناَء علیھ، فإن جمیع الكتب لوقد خضع لعمصدق علیھا لتكون متوافقة بشكل وثیق مع المنھج الذي یدعمونھ، تمت كتابة الكتب المدرسیة المُ 
إلضافة إلى قراءة تغطي كل ھدف تعلیمي. با ألنھا العمل ھذه ھي المورد المثالي الستخدامھ جنبًا إلى جنب مع خّطة المنھجالدّولیّة لھذا  كامبردجتھا المدرسیة التي أقرّ 

 قییم.تّ المواد نات أو نماذج لعیّ ، یجب على المعلمین الرجوع إلى المنھج الدراسي
 مركز دعم المدرسة

مخزون موارد آمن على اإلنترنِت ومنتدى لمدّرسي كامبردج، حیث تستطیع أن تُحّمل ھو  www.cambridgeinternational.org/support الموقع إن مركز دعم المدرسة على
م التدریب إما عبر اإلنترنِت أو وجًھا لوجھ، وتفاصیل التدریب القادمة منشورة على اإلنترنت. نماذج أوراق امتحانات سابقة، وسلّم العالمات، وموارد أخرى. كما أننا نقد

یمكن تحریرھا، وكال النسختین متوفرتین في مركز دعم  Microsoft Wordعلى شكل نسخة مایكروسوفت وورد  أو PDFإن خّطة العمل ھذه متوفرة على شكل ب.د.ف 
في حال عدم قدرتك على استخدام مایكروسوفت وورد فبإمكانك تحمیل نسخة من برنامج المكتب المفتوح   www.cambridgeinternational.org/support المدرسة على الموقع

Open Office من الموقع  مّجانًاwww.openoffice.org 
 

 المواقع اإلِلِكترونیّة
غیر مسؤول عن دقة أو محتوى المعلومات  للتعلیمتشمل خطة البحث ھذه روابط لمواقع إلكترونیّة وتمنحك الحصول المباشر على الموارد. إّن تقییم كامبردج الدولي 

أو مالكیھ أو منتوجاتھم/خدماتھم. لذلك الموقعمنّا  فھم تضمیننا ألي موقع خارجي على أنھ مصادقة یُ ّال أالموجودة على تلك المواقع. ویجب   
ولذلك فإننا نوصي فقط  ،أنّھ لم یتم التحقق من جوانب أخرى من المواقعكما  لقد تّم اختیار صفحات الموقع المشار إلیھا في خّطة العمل ھذه عندما تم إنتاج ھذه الخّطة.

 بموارد خاّصة أو محدّدة.  
 

http://www.cambridgeinternational.orgg/
http://www.cambridgeinternational.org/support
http://www.cambridgeinternational.org/support
http://www.openoffice.org/
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 مج محتوى المنھج والمھارات واستراتیجیات التدریسد -كیفیة الحصول على أقصى استفادة من خطة العمل ھذه 

 
 
 

 أھداف التعلیم نشاطات تدریسیّة ُمقترحة

المضمون/مجال التركیز الرئیسي: المحتوى      
 أعِط المتعلّمین نص�ا عن "الّسعادة" وأھمیّة تقدیر الطبیعة.

الكلمات غیر الموجودة في قائمتھم الخاصة. ویمكن یقوم المتعلمون بكتابة الجمل باستخدام 
 للمتعلمین إثبات فھمھم للكلمات التي یشاركھا متعلمون آخرون وتسجیل أي كلمات جدیدة تعلموھا

 ).تعلّم مستقل(
یتعرف المتعلمون على كلمة من قائمتھم ویشیرون إلى كلمة أخرى لھا معنى مشابھ أو كلمة ذات 

 )تقییم تكوینيأو كلمة ُمضادة ( معنى معاكس؛ مرادف
........................ 

اطلب من الطالب التركیز على نوع األسئلة التي یتم طرحھا عند إجراء قراءة تفصیلیة أو فھم 
 .ماذا، متى، كیف، أین، َمن، لماذامثل: أسئلة  ایعاینوتفصیلي لمشكلة ما. اطلب منھم أن 

خرى بالعربیّة ویستخدمون نفس األسئلة (ماذا، متى، أین، أالمتعلمون یقرئون فقرة : ُملَحقنشاط 
 َمن، كیف، لماذا) وبقیامھم بذلك فھم یستخدمون التّقنیة التّفصیلیّة.

 التواصل بشكل واضح وفعال وخالق
 

والتعبیر عما یعتقده  التجربةالتعبیر عن 
 المرء ویشعر بھ ویتخیلھ

 

امتحاناات سابقةنماذج أوراق   

 ortwww.cambridgeinternational.org/suppذج أوراق امتحانات سابقة متوفّرة ویمكن تحمیلھا من الموقع انم
 

ساعد المتعلمین على توضیح المعرفة التي ت مالتعلّ أھداف 
یحاولون بناؤھا. قم بتمریر ھذه المعرفة لھم من خالل تعابیر 

  "  "نحن نتعلّ ل/عن 

توفر للمتعلمین  الُملَحقةالنشاطات 
القادرین تحدیات أخرى تتجاوز المحتوى 

بتكار والتعلم األساسي للدورة. فاال
 المستقل ھما أساس ھذه األنشطة.

    
م عینات أوراق متحان وأوراق امتحانات سابقة وسلّ 

متوفرة لك ویمكن تحمیلھا من الموقع  العالمات
 www.cambridgeinternational.org/su

pport 
فاستخدام ھذه الموارد مع المتعلمین یتیح لك المجال  

 أن تتحقق من تقدمھم وھذا یمنحھم الثقة والفھم.  

ھو تقییم مستمر  )Fالتقییم التكویني (
یخبرك عن تقدم المتعلمین. ال تنس أن 

تترك وقتًا لمراجعة ما تعلّمھ المتعلمین، 
فیمكن ھنا أن تجرب طرح أسئلة لإلجابة 

واختبارات، ومسابقات، و علیھا، 
 "الخرائط العقلیة" و "خرائط المفاھیم".
یمكنك أن تجد ھذه النشاطات في خطة 

 العمل.

تعطیك الكثیر من  النشاطات التدریسیّة المقترحة
األفكار عن كیفیة عرض المعلومات الجدیدة على 
المتعلمین من دون أن یتكلم المدرس او من دون 

ب طرقًا أكثر فاعلیة تحفز  فیدیوھات. جِرّ
 .المتعلمین وتجعلھم یمارسون مھارات جدیدة

  

الدراسة المستقلة 
)I(  تعطي فرصة

للمتعلمین لتطویر 
أفكارھم الخاصة 

وفھمھم مع 
مدخالت مباشرة 

 منك

http://www.cambridgeinternational.org/support
http://www.cambridgeinternational.org/support
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 مھارات الكتابة الرئیسیّة

مأھداف التعلّ  نشاطات تدریسیّة ُمقترحة  

قنوًعا أن تكونمجال التركیز األساسي:   
والتي تتمحور حول  ۲۰۱۸عام ل یونیو/لشھر حزیران 0508/01سابقة في القراءة المتحان االمن ورقة  ابتسم للحیاة أعِط المتعلّمین نصّ 
 .الّرضى/القناعةالتفكیر اإلیجابي و

معاني تلك الكلمات  عن بھا) واشرح وعبّر مسبقة (كانوا قد فھموھا أو لدیھم معرفةیجب على المتعلّمین تحدید ثالث إلى خمس كلمات 
 .المتعلّمین دفاتر في مویجب إنشاء قائمة إّما على الّسبورة أ للصف.

المعنى أو كلمة متضادّة في المعنى، أي مرادف في بتحدید كلمة من قائمتھم الخاصة ویعطون كلمة أخرى متشابھة  المتعلمونیقوم 
 :. وفیما یلي بعض األمثلة(F)وُمتضاد 

 
 الكلمة الكلمة المضادة الكلمة المرادفة

توافقمُ  تنافرمُ   نسجممُ    
جدَّ ی یتخاذل یكدح  

اضبالنّ  الجاري تدفقالمُ    
تاحةمُ   سانحة عسیرة 

 
تّم مشاركتھا أن یُظھروا فھمھم للكلمات التي  ونجمًال مستخدمین الكلمات التي لیست في قوائمھم الخاصة. وھنا یستطیع المتعلمونیكتب 

 .(I)آخرین، ومن ثم تدوین أیة كلمات جدیدة كانوا قد تعلّموھا  متعلمینمع 

واصل بشكل واضح التّ  ♦
بدعوفعّال ومُ   

 
عبیر عن التجربة وما التّ  ♦

 هوشعور بھ تّم التفكیر
ھوتخیّل  

 
۱ ك: ف التّقویماھدأ  

 .۲۰۱۸عام ل یونیو/لشھر حزیران 0508/01من ورقة االمتحان الّسابقة في القراءة  قصة الصیّادمقال  المتعلمینأعِط 
 تسلسل الُحجج أو آراء الكاتب. نویفھمو نھذا المقال ثم یُدّونو المتعلمونیقرأ 

 لتي تّمت مناقشتھا في النّص ھي:ااألفكار الخمس الرئیسیّة 
 
 

تسلسل الحقائق  ♦
 واألفكار واآلراء

 
۲: ك ف التّقویماھدأ  
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مأھداف التعلّ  نشاطات تدریسیّة ُمقترحة  

قاط المطروحةالنّ  ترتیبھا في المقال التّرتیب الُمقتََرح  
المادّيعادة ھي لیست بالكسب السّ  ۱   
 كن راضیًا وسعیدًا بما تملك ۲ 
 ال تنظر إلى ما یملكھ اآلخرون ۳ 
 تمتّع بالّطبیعة وما تقدّمھ ٤ 
 البساطة تجلب المتعة والرضا ٥ 

 
فیما إذا یوافقون مع نقاط الكاتب، ثّم یطرحون الترتیب الذي تم توافقھم علیھ (ما ھي النقطة التي یجب أن  المتعلمینتناقش مجموعات 

 (F)تُدرج أوال� ویتلوھا النقاط األخرى). 
  (I) بعدھا جملة أو جملتین على األقل مستخدمین إحدى النّقاط یبدون فیھا موافقتھم أو عدمھا مع المقال. المتعلمونیرّكب 

 ى سبیل المثال:عل
 الّسعادة ھي لیست بالكسب الماّدي

أنا ال أتفق مع حقیقة أن السعادة لیست في تحقیق مكاسب مادیة. أنا شخصیاً أعتقد أن امتالك سیارة جیدة والقدرة على السفر مصدر 
 .عظیم للسعادة

 https://aawsat.com/home/international/section/culture بھذا الموقع: المتعلمینعّرف 
 أو ال یفھمونھا. مسبقًا یألفونھاكلمة  ۲۰-۱٥أن یُحدّدوا من الموقع إلى مجموعات من أربعة أو خمسة واطلب منھم  المتعلمینم قسّ 

 ، أي الكلمات التي یجدونھا:(F)" بھا ألفتھمویشیرون إلى "درجة  مجموعات الكلمات المتعلمینتطرح مجموعات 
 جد�ا (من السھل فھمھا) مألوفة 
  (ال یفھمونھا) مألوفةغیر 

 .)%۱۰۰یعرفون كل الكلمات التي اختاروھا من الموقع، فإَن درجة األلفة ستكون  متعلمین(مثال: لنفترض أّن خمسة 
  (I)متعلّمون، كّل بمفرده، جملة أو جملتین مستخدمین الكلمات المعطاة أو المحدّدة من قبل أعضاء المجموعة. یكتب ال

استخدم مجموعة  ♦
 مناسبة من المفردات

 
  ۳: ك ف التّقویماھدأ

أمثلة عن أحرف الجر أو الروابط التي یعرفونھا مسبقّا أو تلك التي سمعوا عنھا أو استخدموھا من قبل. یقوم  المتعلمیناستوضح من 
بإنشاء قوائمھم الخاصة ومقارنتھا مع بعضھم البعض. ونالمتعلم  

یجب علیھم أن یعطوا جمًال  –وائمھم بإیجاد أحرف الجر أو الروابط ویضیفونھا إلى ق المتعلمونیقوم أعاله وباستخدام نفس الموقع 
د من وضوح المعنى.لتوضیح حرف الجر وذلك لھدف التأكّ   

استخدم مجموعة  ♦
 مناسبة من المفردات

 
۳: ك ف التّقویماھدأ  

https://aawsat.com/home/international/section/culture
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مأھداف التعلّ  نشاطات تدریسیّة ُمقترحة  

 .(F) ابتسم للحیاةاستخدامھا في مقال  بتحدید أحرف جر إضافیّة تمّ  المتعلمونبعدھا، یقوم 

وعلیھم أن یكتبوا جمّال باستخدام ھذه الكلمات بشكل صحیح. ،ستخرجة من المقاالت)مجموعة من الكلمات (مُ  المتعلمینأعِط   
 أمثلة على الكلمات والجمل المقابلة لھا:

i(  عظائم األمور –من عظائم األمور التخطیط الجید للمستقبل (one of the greatest tasks is to plan for the future) 
ii(   ً   (the perception by which he sees the world was pure)منظاره  -كان منظاره الذي یرى بھ الدنیا نقیا

iii(  إنّما –أكثر الناس ال یفتحون أعینھم لمباھج الحیاة، وإنّما یفتحونھا للدرھم والدینار 
 (most people do not open their eyes to see the beauty of life, however they only open them to see the Dirham and 

Dinar) 
المتكلّم فیھا : وھي عبارة عن مسابقة یقرأ Spelling Bee "نحل التھِجئة"ت من خالل مسابقة (وكتابة ھذه الكلماة ئبتھج المتعلمونیقوم 

متحدّین بعضھم البعض ومختبرین دقة  ،عاٍل أیًضا ، ویقوم المتسابقون بعدھا بتھجئة الكلمة حرفًا بحرف وبصوتٍ كل كلمة بصوت عالٍ 
 (F) .بعضھم البعض

https://en.wikipedia.org/wiki/Spelling_bee 

 التّھجئةاستخدم بدقّة  ♦
 وعالمات التّرقیم والقواعد

 
٥: ك ف التّقویمادھأ  

من خالل نفس مجموعة الكلمات وعلیھم أن یُطوروا مجموعة أخرى من كلمات متوازیة لھا نفس المعنى أو معنًى قریب.  المتعلمین أعطِ 
 القیام بذلك، یعزز المتعلمون فھمھم واستھالكھم للكلمات في بیئات أو سیاقات اجتماعیة مختلفة.

بعد تطویر المرادفات، یقدم المتعلمون (في مجموعات) "رسومات" أو " دراما ُمصغّرة" مع حبكة بسیطة. تقدم كل مجموعة نفس 
 .(F) إبداعيوالمرادفات المتوازیة بشكل  )المجموعة األصلیة(كلمات كلمات الالدراما (نفس سطر القصة) ولكن یتعین علیھا استخدام 

 النبرةاستخدام  ♦
خطاب السلوب واألو

 المناسب للجمھور والّسیاق
 
٤: ك ف التّقویماھدأ  

الكلمات بشكل صحیح وبتوجیھ من المعلّم.ھذه  نطق مجموعة من الكلمات (ُمستخرجة من المقاالت)، وعلیھم المتعلمینأعِط   
). المسابقة ھنا تھدف إلى تحدّي المتعلّمین Spelling Bee"نحل التّھجئة" بتھجئة وكتابة الكلمات بأسلوب تنافسّي ( المتعلمون ثَم یقوم

 ألنفسھم في دقة التھجئة.

 التھِجئةم بدقّة استخدِ  ♦
 وعالمات التّرقیم والقواعد

 
٥: ك ف التّقویماھدأ  
 
 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Spelling_bee
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مأھداف التعلّ  نشاطات تدریسیّة ُمقترحة  

أوراق امتحان سابقةامتحانات وعیّنات   

 www.cambridgeinternational.org/support م العالمات متوفرین للتحمیل من الموقعأوراق االمتحانات السابقة وسلّ 
 ۲و  ۱النّصین  – ۲۰۱۸حزیران/یونیو  0508/01

http://www.cambridgeinternational.org/support
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 قراءة نصوص متنّوعة

مأھداف التعلّ  نشاطات تدریسیّة ُمقترحة  

قنوًعا تكونأن مجال التركیز األساسي:   
.القناعة/شرًحا عن السعادة والرضى المتعلمینأعِط   

 :شارك ھذه الطریقة لمساعدتھم على التعبیر عن أفكارھم وتوضیحھا
 Courage                                                        .) نحتاجھا لنكون مختلفینشجاعةال(  •
                   Observation                                                         .) الطبیعة وجمالھاتأّمل وتفّكر(  •
                      Negotiation                                 .ھو أداة لحل االختالفات بین نفسك واآلخرین) تفاوضال(  •
 Tenacity                                                             .) ھو مفتاحك للنّجاحصراراإل(  •
 Empowerment                                        .بالموقف الصحیح) ھو تمكین نفسك التّمكین(  •
 Nature                                                                .) ھي أفضل صدیقالطبیعة(  •
   Trust                                                         .) ھي ُحكمك وتقویة ثقتك بنفسكالثقة(  •

 
 مؤشرات وذلك باستخدام اقنوعً التعبیر باللغة العربیة عن الفكرة الكاملة المتمثلة في كون اإلنسان  المتعلمیناطلب من 

C.O.N.T.E.N.T. .المذكورة أعاله 

الصور استخدام فھم  ♦
 البالغیة واألدوات األدبیة

 
  ۲ق  ،۱: ق أھداف التّقویم

 .)القناعةا من الصور (المتعلقة بمفھوم بعضً  المتعلمین أعط
 

استخدام الصور فھم  ♦
 البالغیة واألدوات األدبیة

 
  ق ،۱: ق أھداف التّقویم

۲ 
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مأھداف التعلّ  نشاطات تدریسیّة ُمقترحة  

 

                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .المتعلمون إلى دراسة الصور وتطبیق نموذج من الصور المرئیةیحتاج 
learning-strategy; RIDER (Clark, Warner, Alley, Deshler, Schumaker, Vetter, & Nolan, 1981) 

:www.specialconnections.ku.edu/?q=instruction/cognitive_strategies/teacher_tools/imagery_strategies 
 :R.I.D.E.R م ھياستراتیجیة الصور المرئیة لقراءة الفھ

 
 R= Read                                                                                                                             .جملة اقرأ

 I = Image                                                                                                                        .صورة اصنع
 D = Describe                                                                      .عن الجملة األخیرةكیف تختلف الصورة الجدیدة  صف

 E = Evaluate                               . ضروري)ن من أنھا تحتوي على كل شيء بیَّ (في الوقت الذي یصنع أحدھم صورة تَ  قیّم
 R.I.D.E( .                                                    R = Repeat ر الخطوات حتّى(في الوقت الذي یقرأ أحدھم جملة، كرّ  كّرر

مستخدمین استراتیجیة  القناعةثم تقدم كل مجموعة فھمھم للصور المعطاة لھم في سیاق  ،سوف ینقسم المتعلمون إلى مجموعات
R.I.D.E.R )F( 

 

http://www.specialconnections.ku.edu/?q=instruction/cognitive_strategies/teacher_tools/imagery_strategies
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مأھداف التعلّ  نشاطات تدریسیّة ُمقترحة  

 .القناعةمتعلقة بمفھوم متنوعة كثیًرا وتراكیب جمل  فقرة تحتوي على تكرار مفردات ونیقرأ المتعلم

.الخیالیّةوغیر  الخیالیّةأعِط مجموعات المتعلمین مقتطفات من أنواع مختلقة من النصوص   
Modern Arabic Short Stories by Ronak Husni and Daniel L. Newman 

 تلك ألقوال واألمثال المستخدمة فيقم بتوجیھھم لیتعّرفوا على بعض الكلمات واثّم . خیاليأو غیر  خیاليما ھو بتحدید  ونیقوم المتعلم
  .المقتطفات/النّصوص

مع نصوصھم  الخیالیّةیتفاعلوا بشكل إبداعّي مع بعض الحبكات  مجموعات) أناطلب من المتعلمین (سواء بشكل فردي أو ضمن 
 األصلیة الخاصة بالعربیّة.

تحدید األدوات األدبیة في  ♦
وغیر  الخیالیّةالنصوص 

 الخیالیّة
 

۲ ق ،۱: ق أھداف التّقویم  

سابقةأوراق امتحان امتحانات و عیّنات  

 .www.cambridgeinternational.org/support م العالمات متوفرین للتحمیل من الموقعأوراق االمتحانات السابقة وسلّ 
 0508/01 ۱النّص  – ۲۰۱۸حزیران/یونیو  

http://www.cambridgeinternational.org/support
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الوصفیّة والّشخصیّةالكتابة   

مأھداف التعلّ  نشاطات تدریسیّة ُمقترحة  

(ھنا یمكن للمتعلمین إعادة استخدام  أعِط المتعلمین نماذج من كتابات وصفیة وشخصیّة تحتوي على أفكار وحاالت مزاجیّة مختلفة
وحدة القراءة في خطة العمل ھذه).ظات القراءة من النصوص أو مالح  

الصف: كلّ   
ناقش حاالت المزاج المختلفة التي شعروا بھا من خالل قراءتھم لملفات النصوص المختلفة، وھنا یستطیع المتعلمون أن یُ  •

 لة.بآرائھم فیما یخص مجموعة كتبھم المفضّ یشاركوا 
 إیصالھا للقّراء. ل الّطریقة التي ُطورت فیھا ھذه النصوص وكیف تمّ حلّ یُ  •

 (I)عن طریق الكتابة بوصف استجابتھم الشخصیة لفكرة النّص.  ونیقوم المتعلم

استكشاف الموضوع  ♦
ة والمزاج في الكتابة الوصفیّ 

 ةوالشخصیّ 
 

، ك ۲ك  ،۱: ك أھداف التّقویم
  ٥، ك ٤، ك ۳

.  توضیحيّ اسأل المتعلمین ما الذي فھموه عن المفھوم أو التقنیّات المتعلقة بما ھو   
 /2016/7/7www.learningscientists.org/blog-1 ستخرجة منمُ  ھذه اللّقطةخدام مثاًال بسیًطا باستأعِط المتعلمین 

 

التقنیات التوضیحیّة في فھم  ♦
 الكتابة الوصفیّة والّشخصیّة

 
، ك ۲ك  ،۱: ك أھداف التّقویم

 ٥، ك ٤، ك ۳
 

http://www.learningscientists.org/blog/2016/7/7-1
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مأھداف التعلّ  نشاطات تدریسیّة ُمقترحة  

 
 

توضیحّي لموضوع أو توضیحیّة أو فھم قراءة قیامھم بالتعامل مع اطلب من المتعلمین التركیز على نوع األسئلة المطروحة لدى 
 ؟، كیفَ ماذا، متى، أینَ ، َمنْ ، لماذاطلب منھم أن یطرحوا أسئلة مثل: ا مسألة ما.

) وبھذا یصبحون ؟، كیفَ ماذا، متى، أینَ ، َمنْ ، لماذا(: یقرأ المتعلمون فقرة أخرى بالعربیّة ویطرحون نفس األسئلة ُملَحقنشاط 
  متعودّین على تقنیّة التوضیح.

.الشخصیّةو الوصفیّةیتعلق األمر بالكتابة  ااسأل المتعلّمین عن مدى فھمھم عندم  
 قدّم لھم ھذا التعریف:

ھو وصف شخصیّة أو مكان أو شيء بطریقة ما تؤدي إلى تشكیل صورة في ذھن  الكتابة الوصفیّةاألساسیّة من  الغایة •
ك الخمسة. یتطلب التقاط حدث من خالل الكتابة الوصفیة إیالء اھتمام وثیق بالتفاصیل وذلك باستخدام كل حواسّ القارئ. و

أكثر تشویقًا وجاذبیة للقراءة. غالبًا ما جعلھا ویسیؤدي تعلیم المتعلمین للكتابة بشكل أكثر وصفیة إلى تحسین كتاباتھم كما 
 .م الكتابة الوصفیة الجیدة اللغة المجازیة مثل التشبیھات واالستعارات للمساعدة في رسم الصورة في ذھن القارئستخدِ تَ 

http://www.readingrockets.org/strategies/descriptive_writing 

فھم تقنیات االفتتاحیة  ♦
 والنھایة في الكتابة الوصفیّة

 والشخصیّة
 

، ك ۲ك  ،۱: ك أھداف التّقویم
٥ ، ك٤، ك ۳  
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"مقاًال واسعًا یشتمل غالبًا على مجموعة متنوعة من أسالیب الكتابة. تطلب معظم مھام المقاالت  :تعني لكتابة الشخصیةا •
اب أن یكتبوا عن شخص مھم أو حدث أو فترة زمنیة في حیاتھ، والھدف من ذلك ھو سرد ھذا الحدث أو تّ الشخصیة من الكُ 

 "لالموقف بطریقة یمكن للقارئ من خاللھا أن یعیشھا ویفھمھا بالكام
(بناًء على اآلراء الشخصیة أو المشاعر بدالً من الحقائق أو األدلة). فعندما  ذاتیةالشخصیة "الكتابة  :تعني الكتابة الشخصیة •

عتبر كتابة المھام التي تطلب تكتب أوراقًا شخصیة، یعتمد محتوى كتابتك على المالحظة أو الخبرة أو الرأي الخاص بك. تُ 
مشاركة قصة أو تقدیم وصف لشخص أو  أو ،أو توثیق ما الحظتھ أو ربط موضوع بحیاتك امنك ذكر رأیك حول مشكلة م

 ".شخصیة اأوراقً  ،مكان أو كائن أو حدث ما
writing.html-personal-https://awc.ashford.edu/tocw 

 .المرایا لنجیب محفوظ، مكتبة مصرالحظة ناشر روایة نجیب محفوظ "المرایا"، نموذًجا لمُ أعِط للمتعلمین 
ا باختیار أن یحیطوا علمً  ھماطلب منواطلب من المتعلمین التركیز على الطریقة التي یتم بھا كتابة الفقرات االفتتاحیة والنھایة. 

 . بعض األمثلة على مثل ھذه الكلمات ستكون:بیانات الختامیةلنسبة ل ستخدمة في البیانات االفتتاحیةالكلمات أو العبارات المُ 
  م۱۹٤۳تعّرفت باألستاذ نجیب محفوظ سنة )I was first introduced to Naguib Mahfouz in 1943 …( 
 ) ... كانت أول معرفتيmy first acquaintance with him was …( 
 ) ... والّشيء بالّشيء یُذكرAdditionally, …( 
  على جائزة نوبل ... (إّن حصول نجیب محفوظwinning the Nobel prize is an admission of …( 

 اجعل المتعلمین یكتبون نفس الفقرة االفتتاحیة باللغة العربیة.
  (F) .والنھایةیتدرب المتعلمون على كتابة فقرات االفتتاح 

 

 www.softschools.com/examples/grammar/imagery_examples/141/ شارك ھذا الدّلیل مع المتعلّمین:
 قد استخدم الصور فإنّھ ،معوق أو اللمس أو السّ یجذب شعورنا بالرائحة أو البصر أو الذّ  لكي"عندما یحاول الكاتب وصف شيء ما، 

حیث یستخدم المؤلف مقارنات لجذب  أدبیة أخرى، مثل التشبیھ أو االستعارة أدواتالصور على ھذه . غالبًا ما یتم بناء البالغیة
 .نا"حواسّ 

اب الحواس الخمس لجذب تّ الكُ  یُوّظفوق. م والذّ مس والشّ یة البصر والصوت واللّ تشمل التفاصیل الحسّ ( اللغة الحّسیةتقدیم مفھوم 
 اھتمام القارئ)

examples.html-definition-writing-in-details-www.study.com/academy/lesson/sensory 
 
 

استكشاف الصور البالغیّة  ♦
 في الكتابة الوصفیّة والّشخصیّة

 
، ك ۲ك  ،۱: ك أھداف التّقویم

 ٥ ، ك٤، ك ۳

https://awc.ashford.edu/tocw-personal-writing.html
http://www.softschools.com/examples/grammar/imagery_examples/141/
http://www.study.com/academy/lesson/sensory-details-in-writing-definition-examples.html
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 شارك ھذه األمثلة من نفس الموقع:
 I could hear the popping and crackling as mom dropped the eggs into the frying pan, and soon the salty, greasy smell 

wafted toward me. 
 . فوراً رائحة الملح والدھن تجاھي تفھبّ استطعت أن أسمع صوت فرقعة البیض وطرقعتھ عندما وضعتھ أمي في المقالة 

 
 Glittering white, the blanket of snow covered everything in sight. 

 .بلمعانھا األبیض، غّطت الثلوج كل شيء في األفق
 

 Her iron fingers gripped tight around his shirtsleeve; he was caught. 
 .مساك بھاإل تمّ  لقد .یةصابعھا الحدیدعلى أكمام قمیصھ بأ قبضتْ 

 مة، اطلب من المتعلمین كتابة فقرات تحتوي على صور بالغیّة.قدَّ ناًء على النّماذج المُ وب
 (F) .المقدمة النماذجبناًء على  البالغیّة وجھة نحو الصوریة أو المُ یتدرب المتعلمون على كتابة الفقرات الحسّ 

 (I) .یختار المتعلمون بعض المقتطفات من كتّابھم المفضلین ویشاركون الصور واالستعارات مع متعلمین آخرین
 یتوفر كتاب جیّد یستعمل ھذا األسلوب وھو: 

 The Sea, by Saleh Morsi "1993 .مدبولي الصغیرمكتبة ، ۱۹۹۳ ،حالت لصالح مرسيمن أدب الرّ  "البحر   

وھو عن كیفیّة تخطیط وإنتاج أنواع مختلفة من الكتابة  كیف أكتب مقاًال؟ https://www.alukah.net/: ارك ھذا الموقع مع المتعلمینش
 الوصفیّة والّشخصیة.

 (F) نقاط فقط) مستخدمین ھذه الصیغة:من نتج المتعلمون خّطة (ی
 Opening: المقدّمة •
 Contentالعرض:  •
 Endingالخاتمة:  •

الكتابة  تخطیط وإنتاج ♦
 الوصفیّة والّشخصیّة

 
، ك ۲ك  ،۱: ك أھداف التّقویم

، ك٤، ك ۳  

 صیاغة قصصھم. واطلب منھمق من خطة الكتابة للمتعلمین حقّ تَ 
كلمة  ٤۰كلمة للمحتوى و ٤۰۰-۳۰۰كلمة لالفتتاح و ۷۰إلى مسودة أولى تتكون من حوالي  ویحولونھایستخدم المتعلمون خطة سابقة 

كما یجب علیھم أن یقوموا بتعداد الكلمات في مسودّتھم  .ھیكلیةویجب أن یكونوا واعین الستخدام الفقرة كأداة . للفقرات الختامیة
 (I) (F)المكتِملة. 

 الّصیاغة ♦
 

، ك ۲ك  ،۱: ك أھداف التّقویم
٥ ، ك٤، ك ۳  

https://www.alukah.net/
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الضوء على األمور أو التناقضات المتعلقة باإلمالء  سلّطأو  ثُّم حّرربتصحیح أو ساعد في تحریر مسودّات كتابات المتعلمین. قم 
 كیب الجمل.اوالنحو وتر

 قم بإعادة النّسخة المعدّلة/المصّححة للمتعلمین.

 التّحریر ♦
 

اجعل المتعلمین یعملون بشكل فردي أو في أزواج لتصحیح أو مراجعة إنشاء قائمة مراجعة بسیطة للمتعلمین للتحقق من عملھم. قُم ب
 بعضھم البعض بناًء على قائمة المراجعة أو المعاییر.عمل 

 (F). حة للمعلم والزمالءلة أو المصحّ اء باستخدام النسخة المعدّ یتعلم المتعلمون بشكل بنّ 

 التّدقیق ♦
 

 اطلب من المتعلمین تحدید الكلمات أو العبارات التي تتكرر غالبًا في النسخة األخیرة.
  .لدیھم إجادة أم ضعف في المفرداتاطلب منھم تحلیل ما إذا كان 

فمن خالل التحلیل، یتعرف المتعلمون على قوة مفرداتھم ویعملون على تحسینھا باستخدام مجموعة معینة من تقنیات المساعدة 
 .الذاتیة أو العالجات الموجھة

(I) 98694-memorize-to-way-better-a-rehearsal-www.verywellhealth.com/elaborative 

 تحسین التّعبیر ♦
 

أوراق امتحان سابقةامتحانات وعیّنات   

 .www.cambridgeinternational.org/support م العالمات متوفرین للتحمیل من الموقعاالمتحانات السابقة وسلّ  أوراقعیّنات امتحانات و

https://www.verywellhealth.com/elaborative-rehearsal-a-better-way-to-memorize-98694
http://www.cambridgeinternational.org/support


العمل خّطة  

Cambridge IGCSE and Cambridge IGCSE (9–1) First Language Arabic 0508 / 7184 – from 2020   21 
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إلى اإلنترنت.  المستندة أو المقاالت أو القصص القصیرة اطلب من المتعلمین البحث وحفظ النصوص القصیرة من بعض األخبار
 واطلب منھم تحدید النقاط أو األفكار الرئیسیّة من النصوص المقابلة.

 اطلب منھم ربط األفكار مع العناوین المعطاة لتلك النصوص.
  نقاطھم وإعادة تكوین النصوص باستخدام كلماتھم الخاّصة. تنظیماطلب من المتعلمین إعادة 

اختیار األفكار الرئیسیّة  ♦
 ّالزمةوالمعلومات ال

 
، ك ٤ ق ،۳ ق: أھداف التّقویم

۲  

 شارك مع المتعلمین بعض المعلومات الھامة لتمییز الحقائق عن مجرد اآلراء.
 الحقائق
 فلكّي یدور حول األرضھو جسم  القمر. 
  ّ۱۲۱عابین یمكنھا التنبؤ بالزالزل، حیث تشیر الدراسات إلى أن الثعابین یمكن أن تستشعر زلزاًال ناشئًا یقع على بعد الث 

 كیلومتًرا حتى خمسة أیام قبل حدوثھ.
  قدم. ۳٬۳سم أو ۱۰۰متر واحد یساوي 
 اآلراء
  ُبسرعة بسبب كتلة أجسادھم.حركوا تألنھم ال یستطیعون أن ی الىسطوال القامة ھم ك 
 .لن یتمكن أطفال مستوطنات العشوائیات من تحقیق نتائج جیدة في دراساتھم ألنھم ال یملكون البیئة المناسبة للدراسة 

 ویقررون أی�ا منھا حقائق أو غیر ذلك.بعد ذلك، یرجع المتعلمون إلى نقاطھم السابقة (من مواد القراءة) 
 (F)المتعلمون أھمیّة ربط الحقائق مع اآلراء (أو ما ھو غیر ذلك).  یتحدّث

 تحدید الحقائق واآلراء ♦
 

  ٤ق  ،۳: ق أھداف التّقویم

من المھم للمتعلمین أن یكتبوا كتابة مقنعة وأن یكونوا قادرین على االستجابة (الموافقة أو عدم الموافقة أو تقدیم أفكار بدیلة) 
 النصوص.لمجموعات معینة من 

 المقنعة نصائح للكتابة
 -versus-speaking-5-seminar-ib-package/part-supervisor-staff/mml-www.transkills.admin.cam.ac.uk/resources

writing-writing/persuasive 
 

 إعداد استجابة شخصیّة ♦
 

ك  ،٤ق  ،۳: ق أھداف التّقویم
٥، ك ۲، ك ۱  

http://www.transkills.admin.cam.ac.uk/resources-staff/mml-supervisor-package/part-ib-seminar-5-speaking-versus-writing/persuasive-writing
http://www.transkills.admin.cam.ac.uk/resources-staff/mml-supervisor-package/part-ib-seminar-5-speaking-versus-writing/persuasive-writing
http://www.transkills.admin.cam.ac.uk/resources-staff/mml-supervisor-package/part-ib-seminar-5-speaking-versus-writing/persuasive-writing
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 الكتابة المقنعة ھي دائما كتابة واضحة. فیما یلي بعض النصائح لتحسین وضوح كتاباتك:
 ة الرئیسیة للفقرة.ستخدم الجملة األولى من كل فقرة لتقدیم النقطا 
 .اجعل تحوالت واضحة بین النقاط. الروابط والعبارات تبیّن المنطق بین نقطة وأخرى 
  اكتب بإیجاز، مع إزالة الكلمات والعبارات غیر الضروریة. إّن إدراج الكلمات التي ال تخدم غرًضا معینًا ینتقص في النھایة

التركیز على أفكار معینة أكثر من غیرھا، مما یوضح العالقات الھرمیة تك. كما یتیح لك استخدام الجمل الثانویة من حجّ 
 بین المعلومات في جملك.

 سوف یتقن المتعلمون طرقًا إلنتاج استجابة شخصیة مقنعة.

 و"االستنتاجات" من أي مواد قراءة أو مؤلفات مكتوبة. من المھم للمتعلمین تحدید "المقدمات" و "نقاط الدعم"
 .ُمختارةمقاالت من مجالت أو صحف  ، وأعطھمصیرةوق موجزة تكون مواد للقراءة المتعلّمینلھذا، امنح 

 .الخاتمةو العرضو المقدمةة تحت عجمَّ اطلب من المتعلمین أن یمیزوا بین نقاط مُ 
عیدون یع المتعلمین على استكشاف إمكانیة إعادة ترتیبھا، وإذا أمكن، اجعلھم المحتوى، شجّ بالنسبة للنقاط الموجودة في مجموعة 

 تنظیمھا.
 .دفق/التسلسل المنطقيوبھذا سیتم تعزیز قدرة المتعلمین على تنظیم وترتیب النقاط بناًء على بعض التّ 

ة أو تحدید تسلسل أو حجّ  ♦
 خاتمة

 
۲، ك ٤ق  ،۳: ق أھداف التّقویم  

الھدف وكیف أنھ من المھم أن تكتب آخذًا بعین االعتبار  الخطابات البالغیّةو الكتابة بتنسیقاتاشرح للمتعلمین التفاصیل المتعلقة 
 .القارئ لكتابتك أي النھائي

 تنسیقات الكتابة الخطابات
كلیات المستخدمة في تعابیر الكتابة؛ تشیر الخطابات ھنا إلى درجة الشّ 

العالي الرسمي ھو مستوى اللغة الذي یستخدمھ الفرد في أي المستوى 
رسمي الیتم استخدام الخطاب و ،مخاطبة الرئیس أو رئیس الوزراء

. عندما یتعلق األمر بأولئك الذین یشغلون مناصب علیا أو سلطة أعلى
ھو المستوى المستخدم في كتابة التقاریر والعروض  والخطاب المحاید

 أما الخطاب غیر الّرسمي فیستخدممال، والتقدیمیة الخاصة باألع
صل المرء عبر الرسائل أو رسائل البرید اإللكتروني عندما یتّ 

 ألصدقاء.با
 المصدر: 

-your-in-register-https://justpublishingadvice.com/control
/writing 

تطلبات مختلفة مثل نوع تشیر تنسیقات الكتابة ھنا إلى تفاصیل أو مُ 
الخطوط المستخدمة، وحجم الخط، ومحاذاة الكلمات أو الفقرات (مثل، 

محاذاة إلى الیسار أو المحاذاة إلى الیمین أو التوسیط أو المحاذاة 
 .، وما إلى ذلك)المتساویة الجانبینمحاذاة ال

 

الكتابة  تنسیقاتاستكشاف  ♦
المختلفة، والخطابات البالغیّة، 

 واألھداف، والجمھور
 

، ك ٤ق  ،۳: ق أھداف التّقویم
٥، ك ٤، ك ۳، ك ۲، ك ۱  

https://justpublishingadvice.com/control-register-in-your-writing/
https://justpublishingadvice.com/control-register-in-your-writing/
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 عّزز ضرورة الحفاظ على الحد المسموح بھ لعدد الكلمات في المواضیع اإلنشائیة.
 الجزیرة/بوابة الشروق/الشرق األوسط.: تقاریر الّصحف اإلخباریة

النقاط البارزة والفقرات و والموجز والملّخصحف. ناقش الجوانب المتعلقة بالعناوین اطلب من المتعلمین قراءة بعض تقاریر الصّ 
الرئیسیة والتفاصیل األخرى التي توجد عادة في تقاریر الصحف. اطلب منھم تحدید التنسیقات الشائعة أو أسلوب العروض التقدیمیة 

 .العدید من مقاالت الصحف من خالل
 الّرسائل والخطابات

مختلفة  وأسالیبرسائل مكتوبة بتنسیقات  من نماذج علیھم واعرض ،مفھوم كتابة الرسائل الرسمیة وغیر الرسمیة قدّم للمتعلمین
 یة).یة/ شبھ العامّ (العامّ 

 رسميّ  غیر رسميّ 
 تكم تمانعون ...؟رھل حض ؟... عندك مانع

 لدّي مھمة مستعَجلة ... عندي شيء مستعجل ...

 عزیزي ... ا/سالم ...مرحبً 

 بحسب األبحاث العلمیة رأي الناس في

 ستقوم باألعمال كلھا ستعمل كل األعمال أنت

 ...؟أن ھل یمكنك ھل تستطیع ...؟

 یجب علیك أن تلتزم بالزي الرسمي في مسیرة الغد كل ما علیك القیام بھ ھو ارتداء الزي الرسمي خالل المسیرة غدا

اء في شكل خطاب للقرّ  كتابتھإعادة لھدف  ویستخدم لغة محایدةمزاجیة) الحالة الو النّبرة(محدود معد�ا ا نص�  المتعلمین أعطِ 
 أو إلى مسؤول بأسلوب رسمي. يي أو قریب محترم بأسلوب شبھ عامّ صدیق بأسلوب عامّ لالمختلفین؛ أي 

 مختلفة من الرسائل ًال أشكاعلیھم عرض ، واقم بتدریس المتعلمین كیفیة كتابة رسائل جیدة مناسبة من حیث التّنسیق والخطاب
 .مقترحات)رسائل  ،التّبرعاترسائل جمع  ،شكوى(رسائل 

 باإلضافة لذلك، اعرض علیھم رسائل تّمت كتابتھا بشكل ضعیف.
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 بعیّنات من الرسائل (رسائل الّطلب أو رسائل تعطي تعلیمات) واطلب منھم االستجابة لھا.زّود المتعلمین 
 مثال الرسالة المكتوبة بشكل ضعیف بتقدیم استجابة ُمحّسنة.یقوم المتعلمون بإعادة صیاغة 

 المقاالت المنشورة في الصحف والمجالت 
معروفة واطلب منھم استكشاف الجمھور المقصود من تلك المجّالت.قدّم للمتعلمین مقاالت من مجّالت   

اطلب منھم تحدید االختالفات الرئیسیة في أسلوب الكتابة في المجالت (أي فیما یتعلق بأنماط الكتابة كما تظھر في تقاریر الصحف 
 والرسائل، كما تمت مناقشتھا سابقًا).

 وما ھي میزات المجالت التي تجذبھم. ا أكثرالتي یحبونھتلك ا واسألھم عن اطلب منھم أیًضا تسمیة المجالت التي یعرفونھ
 مجلة. تنسیقاطلب منھم تحدید تقریر صحیفة واحدة وتحویل النقاط/القصة إلى 

 

حفیةواألحادیث الصّ  مقابالتال  
، إلخ)؛ اعرض لھم أمثلة معھ المقابلةالشخص الذي تُجرى ، الشخص الذي یجري المقابلة(للمقابلة قدم المكونات أو األبعاد الرئیسیة 

 :نص مقابلة مكتوبعلى 
 interaction-talk-speaking-functions-styles-2-speaking-www.cambridge.org/elt/blog/2016/02/02/teaching  

  )؟ن وماذا وأین ومتى وكیف أجریت المقابلةاطلب منھم التمییز بین سیاق المقابالت (مَ 
أُجریَت معھ المقابلة، وما مدى المعرفة التي یمتلكھا دون من كان الشخص الذي أجرى المقابلة والشخص الذي اجعل المتعلمین یحدّ 

 كلیھما، وما إلى ذلك.
 ُمجريا إذا كانوا یوافقون على الطریقة التي یسأل بھا اسألھم عمّ و ،لةقابِ اطلب من المتعلمین تحدید نوع األسئلة واإلجابات المُ 

 .علیھاأسئلتھ وطریقة اإلجابة  كیفیة طرحالمقابلة أو 
اطلب من المتعلمین أن ینقسموا إلى أزواج ویلعبوا دور الشخص الذي یُجري المقابلة قم بترتیب سیناریو یتمحور حول ُمقابلة. 

والشخص الذي تُجرى معھ المقابلة معتمدین على مجموعة معیّنة من المواضیع، واطلب منھم إعداد نصوص المقابلة قبل تولّي 
 األدوار (المضیف مقابل الضیف).

 (F) یقوم المتعلمون بإعادة كتابة المقابلة بناًء على التواصل الشفھي الذي جرى بین األزواج.

 

أوراق امتحان سابقةامتحانات وعیّنات   

 )www.cambridgeinternational.org/support )F م العالمات متوفرین للتحمیل من الموقعأوراق االمتحانات السابقة وسلّ عیّنات امتحانات و
 

http://www.cambridge.org/elt/blog/2016/02/02/teaching-speaking-2-styles-functions-speaking-talk-interaction/
http://www.cambridgeinternational.org/support
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ُمنخرًطامرتبًطا/ أن تكونمجال التركیز األساسي:   
 .فھمھم لالختالفات الرئیسیة بین الكتابة الخیالیة وغیر الخیالیةاسأل المتعلمین عن 

 

 
 
 

  قدّم المیزات الرئیسیة أو مكّونات الخیال؛ استخدم المقتطف التّالي:
fiction-of-elements-seven-www.scribophile.com/blog/the 

 .للكتابة الخیالیّةشارحاً العناصر الّسبعة 
 الّشخوص .1

، یكونون حیوانات، غالبًاھؤالء ھم الكائنات التي تسكن قصصنا. في بعض األحیان یكونون أشخاًصا حقیقیین، لكن، كما ھو الحال 
ر في الملعقة والطبق والساعة فكّ (فعلیك أن تحب ھؤالء القوم الخیالیون وموجات إبداعھم) أو حتى أشیاء غیر حیّة ( یاتنّ جِ ، تنانین

). الشخصیات ضروریة ألننا نحتاج إلى شخص ما لالستثمار فیھ Beauty and the Beast –الحسناء والوحش" ""من قصة دیزني 

 القصة الخیالیّةفھم عناصر  ♦
 

۲ق  ،۱: ق أھداف التّقویم  

https://www.scribophile.com/blog/the-seven-elements-of-fiction/
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 -بدون شخصیات -م أین تكون بیئة قصتك، وما ھي وجھة النظر، أو مدى إثارة الحبكة (أو الوقوف ضده). ال یھ ودعمھوللعنایة بھ 
 فلن یھتم أحد وسرعان ما تصبح العناصر الستة األخرى دون صلة.

 الحبكة .2

 الحبكة ھي ما یحدث في القصة، أي سلسلة األحداث: حدث ھذا، ثم حدث ھذا، ثم حدث ھذا.
 
 البیئة: الزمان والمكان .3

البیئة ھو المكان الذي تحدث فیھ قصتك. لكن بعض البیئات تكون قویة للغایة، لدرجة وكأنھا تشبھ الشخصیات نفسھا. یمكن أن 
تكون البیئة كبیرة وشاملة (مستشفى، غابة، وسط المدینة الداخلي) أو أكثر حمیمیة (مطبخ، زقاق، مقعد حدیقة). تشمل البیئة أیًضا 

مساًء)، المناخ (قائظ، رعوّي/ریفّي)، والعصر (الفترة الفرعونیة، الحرب العالمیة الثانیة،  ٥(الصیف، موسًما ووقتًا من الیوم 
الربیع العربي). بدالً من مجرد وصف البیئة، فإّن الكتاب األذكیاء ینقلون البیئة من خالل تصفیة مشاعر شخصیاتھم حول ھذه 

 البیئة.
 

 وجھة النّظر .4

َمن ھذه القصة؟"، ثم أخبر القصة من وجھة نظر تلك الشخصیة. تشمل وجھة النظر ضمیر نفسك "لِ لمعرفة وجھة النّظر، اسأل 
     وھذا نادًرا ما یُستخدم في القصص الخیالیة)، وضمیر الغائب ("ھو"  –ب ("أنت" میر المخاطَ ضالمتكلّم ("أنا" و "نفسي")، و

ائب إلى كلّي العلم (یصل القارئ غجیب محفوظ). وینقسم ضمیر اللن اللّص والكالب"ھي"؛ "نور" و"سعید مھران" في روایة  و
ما) ومحدود (حیث نرى القصة بأكملھا من خالل  عتبر اآلن قدیًما إلى حدّ ر یُ إلى جمیع رؤوس وقلوب الشخصیات، وھو تصوّ 

 منظور شخصیة واحدة).
 

 األسلوب .5

وكوظیفة من وظائف اإلمالء والصیاغة والصوت یمیل األسلوب ان. تان متشابھتوجد اثنتاألسلوب یشبھ بصمات األصابع، فال 
 إلى الظھور من طریقة كتابتك بدالً من جھد متضافر للسیطرة علیھ أو ضبطھ.

 الموضوع/الفكرة .6
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یشیر الموضوع إلى "األفكار الكبیرة" التي تنبثق عّما كتبتھ. ھل قصتك عن الخیانة والحب والصداقة والعدالة واألسرة والشرف 
والعنف والنفاق؟ قد یكون لدیك موضوًعا في ذھنك عندما تجلس على لوحة المفاتیح، ولكن، سواء أعجبك ذلك أم ال، فإن القراء 

 سوف یكونّون فكرة خاصة بھم عّما تكتبھ. وھذا ما یجب أن یكون.
 
 األدوات األدبیّة .7

لألدوات األدبیة تشمل التشبیھ واالستعارة والتشخیص والرمزیة األجھزة األدبیة ھي األدوات الحقیقیة للكاتب. القائمة الجزئیة 
 والجناس واإلفراط في اللغة واللغة المجازیة والفكاھة والمقارنة المبالغ بھا والسخریة.

  القصص الخیالیة.بدالً من ذلك، أظھر الصورة أدناه لفھم سریع للعناصر (الرئیسیة) التي تشكل 

 
 :بضعة عناوین من القصص المستندة إلى الخیال واطلب منھم تحدید ھذه العناصر السبعة (أو أكثر) أعط المتعلمین

www.wilsonplays.weebly.com/writing-class.html 
أو إیجاد صلة محاولة فھم ھم یمكنكما  ،االختالفات الرئیسیة بین العناصر یفھمون واجعلھمكتابة ھذه العناصر األساسیة  ھماطلب من

 صر الموجودة في السیاق.وجھ التشابھ بین العناأل

 

http://www.wilsonplays.weebly.com/writing-class.html
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 .لیةالخیاأعِط الدارسین بعض األمثلة على الموضوعات المختلفة المستخدمة عموًما في الكتابات الخیالیة أو غیر 
 

 أسئلة موضوعیّة

 خیالیة غیر خیالیة

 كیف شعرت الشخوص الرئیسیة؟ متى وقع الحدث؟

 لماذا كانت ردة فعلھ/فعلھا ھكذا؟ من قال ماذا؟

كان الحدث؟ أین  ما العواطف التي كانت معنیّة؟ 

 
https://bookriot.com/2017/11/02/difference-between-fiction-and-nonfiction/ 

أین و متىوَمن ا وماذدائًما بالنص الذي یقرؤونھ من خالل اإلجابة على األسئلة الرئیسیة التي تبدأ بـ یتّصلواأن  المتعلّمینطلب من ا
 .كیفو لماذاو
 أو

 .كیفو لماذاوأین و متىوَمن ا وماذبـقّسمھم إلى أزواج بحیث یسأل أحد المتعلمین شریكھ عن األسئلة المتعلّقة 

 استكشاف الموضوع والنّبرة♦
 

۲ق  ،۱: ق أھداف التّقویم  

أل المتعلمین ما الذي یفھمونھ عن الشخصیات.اس  
) المشاركة في القصة؛ اطلب منھم تجاوز سؤال الّشخوصاطلب من المتعلمین التفكیر في المزید من األسئلة المتعلقة بالشخصیة (

 "َمن"، واعرض علیھم الرسم البیاني التالي:
 

 استكشاف الّشخصیات♦
 

ق  ،۱: ق أھداف التّقویم
۲ 

https://bookriot.com/2017/11/02/difference-between-fiction-and-nonfiction/
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 وتوصیفھا، اجعل المتعلمین یستكشفون بیئات/خلفیة القصة. الشخوصبعد فھم 
و: اطلب منھم استكشاف العالقة بین تلك البیئات  

 الفكرة .1
 الّشخوص .2
 الحالة المزاجیة والنّبرة .3
 التأثیر أو النتائج النھائیة للقصة .4

استكشاف البیئة: المكان ♦
 والّزمان

 
۲ق  ،۱: ق أھداف التّقویم  
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 القارئ .5

الشخص ظر": یجب أن یكونوا قادرین على تحدید من ھو نّ العلى استیعاب أھمیة "وجھة قادرین  مین أن یكونواالمتعل ینبغي على
 .لمكلّي العِ والشخص الالغائب  والشخص بالمخاطَ  م والشخصالمتكلّ 
 قادرین على توضیح مدى مالءمة استخدام وجھة النظر في القصة. أن یكونوا یھمینبغي علكما 

 فھم وجھة النّظر♦
 

۲ ق ،۱: ق أھداف التّقویم  

، وأن یجیبوا أیًضا على كیف كیفو لماذاو متىو أینو ماذاو مناألسئلة یجب أن یكون المتعلمون قادرین على تحدید أو اإلجابة على 
 .مرور الوقتتتغیّر تلك اإلجابات مع 

على إجابة ھذه األسئلة: نیجب علیھم أن یكونوا قادری  

 متى وأین بدأت؟ •
 ما العواطف التي كانت معنیّة؟ •
 كیف تّمت إدارة العواطف؟ •
 ما ھي المعالم الرئیسیّة في القصة/تغیّر األحداث من نقطة ألخرى؟ •
 ؟التي كانت في القصة الصراعات/النّزاعاتما  •
 كیف تّم التعامل مع ھذه النّزاعات؟ •
 أین تنتھي؟ •

 استكشاف تطّور الحبكة♦
 

۲ ق ،۱: ق أھداف التّقویم  

 المتعلمین یمكنھم تحسین استخدام اللغة من خالل إتقان المزید من الكلمات والتعابیر والمرادفات. ز حقیقة أنّ عزّ 
 بعض النصائح أو منھجیات بسیطة ولكنھا فعالة لتعزیز إتقانھم لھذه الكلمات والعبارات والتعابیر واألمثال والمرادفات. ھمشارك
التغییر في  ویناقشوندة مع المرادفات بتغییر الكلمات المحدّ  ونیقومج بحیث أزوافي  ُھم، وَضعْ سلسلة من الجمل القصیرةھم أعطِ 

 بكلمات مختلفة. المتمثّلبأكملھ أھمیة المعنى االستداللي  الصفیناقش ، ومن ثّم المعنى االستداللي
ءة قراالمن ورقة "أثر تدھور البیئة في الحیوانات"،  نشائياإلنموذج الاطلب من المتعلمین إتقان بعض التقنیات الجیدة من خالل قراءة 

  .۲۰۱۷حزیران/یونیو  0508/01 سابقةال

من خالل  تحسین استخدام اللغة♦
زیادة المفردات وفھم المرادفات 

 والتعابیر وتأثیراتھا
 

 ۲ق  ،۱: ق أھداف التّقویم

أوراق امتحان سابقةامتحانات وعیّنات   
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 )www.cambridgeinternational.org/support )F م العالمات متوفرین للتحمیل من الموقعأوراق االمتحانات السابقة وسلّ عیّنات امتحانات و
 .۲، النّص ۲۰۱۷حزیران/یونیو  0508/01

 
 

http://www.cambridgeinternational.org/support
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وُمبتِكًرا (منخِرًطا) مرتبًطا تكونأن مجال التركیز األساسي:   
 أعِط مقدمة عن مفھوم الكتابة السردیّة، وقدّم بعض المؤشرات المتوفرة في "قائمة التقنیات السردیّة" على الموقع:

sehttps://en.wikipedia.org/wiki/List_of_narrative_techniqu 
  .الكتابةأخرى من أنماط /بأنواع مقارنةاالختالفات الرئیسیة في الكتابة السردیة عن أخبرھم 

 
 قارنة باألنواع األخرىردیة مُ أمثلة على أسالیب الكتابة السّ 

التّفسیرياألسلوب   األسلوب السَّردي 

تعتمد لیاقة المرء إلى حد كبیر على الطریقة التي یقوم بھا 
الشخص بالتدریب لتحسین مستوى اللیاقة البدنیة وفقًا 

بعة وساعات المختلفة والعادات الغذائیة المتّ لتقنیات التمارین 
 النوم الكافیة.

 

 

حتى بعد نومي حق�ا حدید شعرُت بالتعب في ذلك الیوم بالتّ 
 ساعات متواصلة. ۸أكثر من 

 

 األسلوب السَّردي األسلوب الُمقنع

یجب علینا دائما أن نمارس التسامح وأن نضمن أن عقیدة 
 المرء تُحترم.

 

 

لدیھ رأي مختلف عن رأیي، أعتقد أنھُ متأثر صدیقي ُحسام 
بخلفیتھ الدینیة، وبرغم احترامي الكامل لحسام إال أني ال 

 أستطیع تجاھل معتقداتي الخاصة.

فھم الحالة المزاجیّة والنّبرة ♦ 
 والحبكة والكتابة السَّردیّة 

 

، ك ۳، ق ۲، ق ۱ق : أھداف التّقویم
٥، ك ٤، ك ۳، ك ۲، ك ۱  



 خّطة العمل

Cambridge IGCSE and Cambridge IGCSE (9–1) First Language Arabic 0508 / 7184 – from 2020  33 

مأھداف التعلّ  نشاطات تدریسیّة ُمقترحة  

 األسلوب السَّردي األسلوب الوصفي

ا. ساحلھا ممتد وسكانھا المدینة المتاخمة للبحر جمیلة جد� 
ھي  ارواجً أفراد من أعراق مختلفة. واألنشطة األكثر 

جار الصغار الذین یبیعون الطعام والمشروبات للتّ 
 للمواطنین.

 

في ذلك الیوم وأنا على الشاطئ الجمیل، أحسسُت أني ال 
أستطیع أن أمیز نفسي عن اآلخرین المتواجدین على شاطئ 

كما لو كنا ننتمي إلى نفس  اكان سعیداً حق�  البحر. الكلّ 
 العائلة.

 

 
المزاجیّة والنّبرة والحبكة للقصةعّزز فھمھم للحالة   

تشیر الحالة المزاجیة إلى المناخ أو جو القصة  .بادل، لكنھما في الواقع شیئان مختلفانوالنبرة دائًما بالتّ  یّةالمزاجالحالة ستخدم تُ 
 التي یتم سردھا، لكن النّبرة تتعلق باإلدراك الشخصي أو موقف المؤلف تجاه الموضوع/القصة.

النھایة، وھي عبارة عن ترتیب أو  حتىتدور حبكة القصة حول التسلسل الزمني لألحداث وھیكل حلقات القصة من البدایة 
 صورة بالكامل أو تدفق القصة من نقطة إلى أخرى.تسلسل القصة المُ 

 لتلك النصوص.اطلب من المتعلمین البحث عن أنواع النصوص السردیة ومشاركة الحالة المزاجیة والنبرة والحبكة 
 

 :(F) مناقشة لكل الّصف
 ما أھمیّة الحالة المزاجیّة والنبرة والحبكة في القصة؟ •
  ؟كیف یُنّظم الكاتب المحتوى •
  ؟ما ھي تفاصیل النّصوص السَّردیّة •

بالكتابات السردیّة:شارك المفاھیم أو التقنیات المتعلقة   
 (points of view) ظروجھات النّ  •
 (Flashback) لماضيا من اتومضأحداث/ سترجاعا •
 (Flash forward) المستقبلمن ومضات أحداث/تشراف اس •
  (Chronological order) الترتیب الزمني •

الحبكة في م تقنیّات تطویر فھ♦ 
 الكتابة السَّردیّة 

 
، ك ۳، ق ۲، ق ۱ق : أھداف التّقویم

٥، ك ٤، ك ۳، ك ۲، ك ۱  
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 (Foreshadowing) لمیحاتتّ ال •
 (Repetition) التّكرار •
 (Cliff hanger) ھایة المفتوحةالنّ  •
 (Self-fulfilling prophecy) ذاتیًا تتحقق نبوءة •
 (.A story within a story, etc)قّصة ضمن قصة، إلخ.  •

 یختار المتعلمون قطعة من الكتابة السردیة لقراءة ھذه التقنیات واستكشافھا.
) بین ھذه التقنیات. والبیئةوالمزاج  النّبرةاطلب من المتعلمین إعداد مخطط وإنتاج جدول لتمییز المیزات الرئیسیة (من حیث 
 یمكن للمتعلمین أیًضا اإلشارة إلى قرب أو تشابھ المیزات بین ھذه التقنیات المختلفة.

 
  المیزات الرئیسیة

 النَبرة   
 الحالة المزاجیة   
  البیئة   

 قدم أمثلة جدیدة للكتابة السردیة واجعل المتعلمین یحللونھا:
 لّشخوصا •
  لبیئةا •
  جھات النّظرو •

؛ أي ما الّذي حصل للبطل؟ َمن ؟)كیفو لماذا، متى، َمن، أین، ماذا( 5W1Hباستخدام تقنیة  حلیلیقومون بالتّ اجعل المتعلمین 
 طل القضیّة بُرّمتھا؟الب أو كیف حلَّ  ،الّشّریر؟ لماذا كان مثل ھذا التصاعد في المشاعر؟ كیف تالعب الّشریر بالوضعكاَن 

 تحلیل العناصر األدبیّة♦ 
 

، ك ۳، ق ۲، ق ۱ق : أھداف التّقویم
٥ ، ك٤، ك ۳، ك ۲، ك ۱  

 )؟ھي ولماذا ھي مھمة عّزز عناصر الصور واألدوات األدبیة (ما
استنادًا إلى المجموعات السابقة من النصوص السردیة التي قرأھا المتعلمون، اطلب منھم التعرف على الصور الرئیسیة 

 واألدوات األدبیة.

 تحلیل الّصور واألدوات األدبیّة♦ 
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مع تخصیص ما یكفي من الوقت للتخطیط والصیاغة والتحریر والتحقق وتحسین عملھم بطریقة ناجعة ومنظمة (إلنتاج 
 التعبیرات)، عّرف المتعلمین على:

 خرائط عقلیة •
 جداول زمنیّة  •
 سوم بیانیّة ر •

اسألھم أي ، والمعطاة النصوص السردیةعن  ھمیة سردیة جیدة وسیئة؛ اسأل رأینماذج نصّ  شاركھمأو على المتعلمین عرض ا
 یفضلون/یحبون وأیھم ال یحبون.نص 

 وبعضھا اآلخر سيء. ةبعض ھذه النّصوص جیّدتكون اشرح لھم لماذا 
 (F) (I) ت مناقشتھا.ا لتعزیز العملیات والتقنیات التي تمّ ینتج المتعلمون نص� 

 تخطیط وإنتاج الكتابة السردیة♦ 
 

 قدّم للمتعلمین "نموذج الصیاغة" التالي:
 المتعلمین التركیز على تفاصیل القصة التي سیكتبونھا.: اطلب من التفاصیل •
 اطلب من المتعلمین بناء خط قصة یكون غنیًا بالعواطف ومدعوًما باختیار الكلمات والتعابیر.: الِغنى •
 اطلب من المتعلمین التفكیر في طرق لتضخیم المزاج والنبرة والحبكة داخل الموضوع المختار.: التضخیم •
أثناء صیاغتھم للمسودّة، علیھم أیًضا ضبط مؤشراتھم عن طریق إزالة المؤشرات التي قد ال تكون : الّدقیق الضبط •

 .ذات صلة في سیاق الموضوع بأكملھ
وأن المتعلمین یجب أن یدربوا أنفسھم  حسابھعزز للمتعلمین، في نھایة المطاف، أن لعامل الوقت : إدراك عامل الوقت •

 المحددة/المسموح بھا.على الكتابة ضمن األطر الزمنیة 

 الّصیاغة♦ 
 

، ك ۳، ق ۲، ق ۱ق : أھداف التّقویم
 ٥، ك ٤، ك ۳، ك ۲، ك ۱

 أعمالھم لتحسین: وتحریرلمتعلمین إیالء اھتمام خاص على اینبغي 
 ین.مع القراء الُمستھدَفالنخراط العاطفي ا •
 .وینبغي علیھم تحریر أعمالھم بعدد معقول من الروابط/الظروف/األمثال/التعابیر/ العبارات الجذابة ؛الّزخرفات •

 من الظروف العربیة واألمثال والتعابیر:نموذج قائمة وفیما یلي         
 

/https://mawdoo3.com           حكم وأقوال من ذھب          

/www.rowadalaamal.com      أقوال وحكم 

/www.muhtwa.com                أمثال عربیة مشھورة 

 التّحریر♦ 
 

https://mawdoo3.com/
http://www.rowadalaamal.com/
https://www.muhtwa.com/
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 .قویة افتتاحمع مؤشرات  مقدمة •
 الُجمل.ع في تراكیب تنوّ مع خیارات جیدة للكلمات و القصة نبرة •

 .قدّم عینات جیدة من المجالت أو الصحف
 .كلمة) ٤۰۰ - ۳٥۰مثل طول النصوص ( الجوانب الفنیة •

 .ةأخبر المتعلمین دائًما بأھمیة فحص عملھم وإعادة فحصھ بدقة. اطلب منھم تجنب األخطاء المھمل
 اطلب منھم التحقق من اإلمالء والدقة النحویة.

 التدقیق واطلب من المتعلمین التحقق من عمل بعضھم البعض في مجموعات أو في أزواج.قِدّم معاییر 
وفقًا للمعاییر و ،كما ھو مناسبفي أزواج، یقرأ المتعلمون جزًءا من كتابات بعضھم بعًضا ویدونون مالحظات بقلم الرصاص 

 المتفق علیھا.ذات الصلة، و
 خالل اتخاذ تدابیر إضافیة وبذل جھود إضافیة لتصحیح أو تحسین عملھم. تأكد من أن المتعلمین یتعلمون من أخطائھم من

 التّدقیق♦ 
 

 م مجموعة من األمثال باللغة العربیة للمتعلمین.قدّ 
 األمثال والعبارات التعبیریة األخرى ذات الصلة باللغة العربیة من أي من المواقع المذكورة سابقًا.والتعابیر  أطلعھم على

المتعلمین یدققون عمل أقرانھم في مجموعات أو في أزواج. اطلب منھم مقارنة اختیار الكلمات المستخدمة للتعبیر عن اجعل 
 السمات المختارة، واألفكار، والبیئة، والنبرة، والحالة المزاجیة.

لمتعلمین) لمشاركة یجب أن یكون المتعلمون قادرین على التعلم من بعضھم البعض والحصول على أفضل كاتب سرد (بین ا
 تقنیاتھ في إتقان كتابة السرد.

 تحسین التّعبیر♦ 
 

أوراق امتحان سابقةامتحانات وعیّنات   

 )www.cambridgeinternational.org/support )F م العالمات متوفرین للتحمیل من الموقعأوراق االمتحانات السابقة وسلّ عیّنات امتحانات و
 .۲، النّص ۲۰۱۷حزیران/یونیو  0508/01

 

http://www.cambridgeinternational.org/support
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وُمبتِكًراالتفكیر في  اُممعنً  أن تكونمجال التركیز األساسي:   
 .والجدلیة المتعلقة بالوجبات السریعة االستطرادیّةعینات من الكتابة  المتعلمین عطِ أ

http://mramrbastawy.blogspot.com/2014/12/blog-post.html 
 یقرأ المتعلمون ویبرزون األفكار الرئیسیة لكل فقرة من النص.

 :(F) مناقشة لكل الّصف
 عن ماذا یدور المقال؟

 من الذي أدلى بالتّصریحات في المقال؟
 ما مدى أھمیّة التمویل الحكومي للتعلیم؟

 (I)فكرة الحداثة أو عصر الّسرعة. عن المتعلمون  یتحدّث

االستطرادیّة استكشاف الكتابة ♦ 
 والجدلیّة

 
، ۳، ق ۲، ق ۱ق : أھداف التّقویم

٥ ، ك٤، ك ۳، ك ۲، ك ۱ك   

:التّفكیرقدّم للمتعلّمین فكرة   
 ما المقصود بالتّفكیر؟

 .األشیاء والمعانيفي معرفة أو استكشاف  تھأو رغب تھبسبب قدر افریدً ا كائنً اإلنسان یُعدّ  •
 وجودتھا. التفكیر ملكةیجب تشجیع القدرة الفكریة لتعزیز  •
 .ومن ثم الحصول على بیانات جدیدةور عملیة التفكیر حول استخدام البیانات الموجودة تد •

 یقرأ المتعلمون النقاط أعاله ویناقشونھا فیما بینھم.
 .”PEEL“َو  ”PEE“ تقنیتَيعّرف المتعلّمین ب

www.tutorfair.com/resource/206/taking-the-pee...-the-point-evidence-explanation-method 
 :فالتقنیة األولى ترمز إلى

 حول النّص. بیانًا تتلوفھنا یمكنك أن : (Point) النقطة •
الذي أعطي لك أو ھنا یمكنك أن تستخدم فیھ النص لدعم بیانِك من خالل االقتباس من المقطع : (Evidence) الّدلیل •

 عالمات االقتباس). ال تنسَ ومن النص إذا كنت تعمل على مقال من المنزل (

  التّوضیحیّةتقنیات استكشاف ا♦ 
 

، ك ۳، ق ۲، ق ۱ق : أھداف التّقویم
٥، ك ٤، ك ۳، ك ۲، ك ۱  

http://mramrbastawy.blogspot.com/2014/12/blog-post.html
http://www.tutorfair.com/resource/206/taking-the-pee...-the-point-evidence-explanation-method
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(لكن لیس لدرجة تُنسیك ما ترید قولھ) وأن تشرح  بشكل إبداعيّ  تستفیضأن ھنا یمكنك : (Explanation) الّشرح •
الفرعي/االستدالالت الخاصة بك یمكنك شرح معنى االقتباس ومناقشة النص وھنا كیف تدعم األدلة وجھة نظرك. 

 وإدخال بعض المصطلحات الفنیة التي تعلمتھا والتي ستعزز درجاتك.
 والتّقنیة الثانیة تشمل العناصر الثالثة السابقة باإلضافة إلى:

 .(Link) ابطالرّ  •
(أكتوبر)/تشرین الثّاني  األول، تشرین 0508/01 المتعلمون المقال الُمعطى حول واجب الّضیافة من ورقة امتحان القراءة یقتصّ 

 وتوضیحاتھم مستخدمین كلماتھم الخاّصة. دالئلھم، وینظمون نقاطھم و۲۰۱۸(نوفمبر) لعام 
یقوم المتعلمون بأداء واجب على ثالث فقرات قصیرة تتعلق بالتفكیر النقدي. یتشاركون ما فھموه مع أعضاء  :ُملَحقنشاط 

بأدلة أخرى من حیاتھم  ربطھا بإمكانھمما إذا كان فی( مداخلتھم بتوضیح الّصفیقوم األعضاء اآلخرون في و الّصف،
 الخاصة).

 اعرض على المتعلمین فیدیو لمدة خمس دقائق من الّرابط:
www.youtube.com/watch?v=oAUKxr946SI 

  
 الة.فعّ  استطرادیھعن تقنیات كتابة مقالة معلومات الفیدیو  یتضمن

 :(F) مناقشة لكل الّصف
 التّخطیط 
 بالتّركی 
  :والسلبي. مخطط العنكبوت، جدول/رسم بیاني أو الجدول اإلیجابيالّطریقة 

فھم تقنیات االفتتاحیة والنھایة في ♦ 
 الكتابة االستطرادیّة والجدلیّة

 
، ك ۳، ق ۲، ق ۱ق : أھداف التّقویم

 ٥، ك ٤، ك ۳، ك ۲، ك ۱

 .”PEEL“أو  ”PEE“جدید إما باستخدام تقنیات  موضوعأعِط عنوانًا ما واطلب من المتعلمین كتابة 
 بأھمیة وجود إتقان جید للمفردات العربیة لتكون معبرة للغایة في مھاراتھم في الكتابة. في التفكیرالمتعلمون یُمعن 

تخطیط وإنتاج الكتابة االستطرادیّة ♦ 
 والجدلیّة

، ك ۳، ك ۲، ك ۱ك : أھداف التّقویم
٥، ك ٤  

https://www.youtube.com/watch?v=oAUKxr946SI
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 .تحقق منھاوتعدیلھا والصیاغتھا من ثّم و ،لصیاغة مؤلفاتھم اسأل المتعلمین عن الطریقة التي یخططون بھا عادةً 
  .المناسبة لھدف النّصالمذكورة أعاله و" PEEL" و "PEEیخطط المتعلمون لتوضیحاتھم باستخدام تقنیات مثل "ھنا 

صلیح للكتابة تدرس المجموعات/الصف نقاط القوة والضعف في االستجابات الناتجة عن كل نھج (یمكن استخدام معاییر التّ 
 إلثراء النقاش). ۱من الورقة الثانیة القسم 

 دقیقة الستكمال االمتحان. 15. امنحھم للصفمحاكاة سیناریو االختبار  للمتعلمین كما یمكن
 راقب سلوك المتعلمین وقم بعمل قائمة بالمؤشرات المھمة لمشاركتھا الحقًا.

 عند التحقق من "اإلجابات" أثناء االمتحانات). تجنّبھما یجب عملھ وما یجب ( النقدیةشارك المؤشرات 
 یدّون المتعلمون مالحظاتھم ویشاركون تحدیاتھم أو قیودھم عندما یتعلق األمر باالمتحانات.

التخطیط والصیاغة والتحریر ♦ 
 وتدقیق التّدقیق

 
 

 الخاصة دون فقدان المعنى األصلي.أعِط المتعلمین خمس جمل. یعید المتعلمون كتابة كل جملة باستخدام جملھم 
 أو

التعابیر  بتناقلبصیاغة جملتین، ثم یشاركون جملھم مع اعضاء الّصف، ویقوم المتعلمون اآلخرون یقوم كل من المتعلمین 
 أكثر مالئمة للّسیاق الُمعطى.والمستخدمة ویقترحون كلمات أفضل 

 أو
یشاركون فھمھم لما ال یقل عن اثنین أو ثالثة أقوال؛ جملتین ویقوم المتعلمون بإجراء بحث حول األمثال أو األقوال العربیة 

لكل منھما، ویشاركون جملھم مع أعضاء الّصف، ویقوم المتعلمون اآلخرون بتناقل التعابیر المستخدمة ویقترحون كلمات 
 .مة للّسیاق الُمعطىأفضل وأكثر مالئَ 

 تحسین التّعبیر♦ 
 

أوراق امتحان سابقةامتحانات وعیّنات   

 )www.cambridgeinternational.org/support )F م العالمات متوفرین للتحمیل من الموقعأوراق االمتحانات السابقة وسلّ عیّنات و
 .۲و  ۱، النّصین ۲۰۱۸ نوفمبر/الثّانيتشرین  0508/01 

 

http://www.cambridgeinternational.org/support
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